ATELEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 23927/01/Β/91/185
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 -ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 01/01/2013 EΩΣ 24/10/2013
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΤΕ LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Συνιστούμε επομένως στόν αναγνώστη, πρίν προβεί

Αρμόδια Νομαρχία -Υπηρεσία
Διεύθυνση διαδικτύου
Εκκαθαριστής

www.ateleasing.gr

Νομαρχία Αθηνών

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
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Κατσιμπάρδης Νικόλαος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 36181)
Grant Thornton
Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφασης

Μαράντος Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
24.10.2013

31.12.2012

22,980
137,201
613
1,562
944
52,875
31
2,310
218,516

22,472
176,947
392
1,000
952
59,939
31
14,656
276,389

01. 01.-24.10.2013

01. 01.-31.12.2012

Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπά έσοδα
Προβλέψεις
Απομείωση επενδυτικών ακινήτων
Λοιπά έξοδα
Κόστος από λειτουργικές μισθώσεις
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (Α)

5,930
548
936
1,753
(21,183)
(8,132)
(8,045)
(204)
(28,398)
(28,398)

2,110
2,324
601
686
(36,968)
(20,309)
(12,386)
(1,508)
(65,450)
(65,450)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(28,398)

380
(65,070)

01.01.-24.10.2013

01.01.-31.12.2012

17,004
(8)
(16,487)
508
508
22,472

(35,890)
(2)
(44,137)
-80,029
-80,029
102,501

22,980

22,472

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Χρηματικά διαθέσιμα
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπόλοιπο κερδών / (ζημιών) εις νέο
Λοιπά Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Υποχρεώσεις πρς πιστωτικά ιδρύματα
Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
30,705
(189,908)
4,370
(154,833)

30,705
(161,510)
4,370
(126,435)

370,002
3,347
373,349
218,516

386,489
16,335
402,824
276,389

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (24.10.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

24.10.2013

31.12.2012

(126,435)

(61,365)

(28,398)

(65,070)

(154,833)

(126,435)

ΑΘΗΝΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 514230

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. 93/1/24.10.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση
93/24.10.2013, Θέμα 1ο - Φ.Ε.Κ.Β 2711/24.10.2013) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8, 67 και 68 του
ν. 3601/2007.
2. Ως ειδικός εκκαθαριστής του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» (υπό
ειδική εκκαθάριση) ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Μαράντος, με την ίδια ως άνω απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος (Συνεδρίαση 93/24.10.2013, Θέμα 1ο - Φ.Ε.Κ.Β 2711/24.10.2013)
3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις χρήσεις 2008 έως 2010 η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων
ύψους 747 χιλ. Για τις χρήσεις 2011και 2012 η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές της ΠΟΛ.11559.
Τέλος για τη χρήση 1.1.2013 έως 24.10.2013 η εταιρεία θα λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμόρφωση σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 41 ( 2012: 41)
5. Τα θέματα έμφασης της 'Εκθεσης Ελέγχου αφορούν στο γεγονός της δυσχερούς χρηματοοικονομικής θέσης στην οποία έχει περιέλθει η Εταιρεία και στην
αδυναμία του Μετόχου της να παράσχει την κεφαλαιακή στήριξη που απαιτείται για την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της
Εταιρείας. Συνεπώς, πραγματοποιείται αλλαγή στη βάση παρουσίασης των οικονομικών της καταστάσεων σε ρευστοποιήσιμες αξίες με ισχύ από τις 31
Δεκεμβρίου 2011. Επιπλέον, τα κονδύλια της κατάστασης συνολικών εσόδων την 24/10/2013 δεν είναι άμεσα συγκρήσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης
περιόδου.
6. Ο Ειδικός Εκκαθαριστής κατάρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων (απόφαση 21/4.11.2011 της ΕΠΑΘ της ΤτΕ – ΦΕΚ Β 2498/04.11.2011) έκθεση για την επαλήθευση
των απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ», οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση.
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Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΧΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 036768

