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Έκθεση Διαχείρισης 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ  ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2015- 31.12.2015 

 

Με την παρούσα έκθεση παρέχονται περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕ ΥΕΕ) για τη χρήση 1.1.2015- 31.12.2015, καθώς και με τις βασικές 

ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ρευστοποίησης της πτωχευτικής 

περιουσίας στο διάστημα αυτό. 

Στις 27 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 

αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ και τη θέση της σε ειδικό καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης (Απόφαση 46/1/27.7.2012). Επίσης στις 27 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης 

της ΤτΕ (Αποφάσεις 4/27.7.12 Θέμα 1ο, 2ο και 3ο, ΦΕΚ 2209.27.7.12) έδωσε εντολή για τη μεταβίβαση 

συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και προέβη σε 

αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καθορίζοντας τη μεταξύ 

διαφορά τους σε € 7.470.717 χιλ.  

Το ως άνω ποσό της διαφοράς μεταξύ των μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού, 

αποτελεί από τις 27 Ιουλίου 2012 υποχρέωση του υπό εκκαθάριση ιδρύματος προς το ΤΧΣ, η οποία έχει 

μειωθεί κατά € 345.000 χιλ. μετά την εκτέλεση και του πέμπτου προσωρινού πίνακα διανομής (η 

διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης ολοκληρώθηκε εντός του 2016). Συνολικά, από την έναρξη της 

διαδικασίας εκκαθάρισης, το υπό εκκαθάριση ίδρυμα έχει καταβάλει εμπρόθεσμα τις γενικές 

προνομιακές απαιτήσεις πιστωτών πλέον των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών προς 

υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ, ήτοι € 88.354 χιλ., και € 345.000 χιλ. στο ΤΧΣ ικανοποιώντας μερικώς την 

προνομιακή ως άνω απαίτηση του.  

Το έτος 2015 υπήρξε περίοδος εξαιρετικά ραγδαίας και απρόσμενης επιδείνωσης του 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος αλλά και κρίσης ρευστότητας στην αγορά, ειδικά μετά τον Ιούνιο 

2015. Παρότι οι εν λόγω συνθήκες επιβάρυναν και δυσχέραναν ουσιωδώς κάθε διαδικασία διαχείρισης 

και είσπραξης NPL’s ή και ενήμερων δανείων σε σχέση με το άμεσο παρελθόν, η ΑΤΕ ΥΕΕ πέτυχε 

εισπράξεις ύψους € 83.771 χιλ., εκ των οποίων € 80.635 χιλ. προήλθαν από τη ρευστοποίηση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου και προσέγγισε σχεδόν απόλυτα τον τεθέντα από την ΤτΕ στόχο. 

Συγκεκριμένα, εντός της εξεταζόμενης χρήσης η ΑΤΕ ΥΕΕ πέραν του παραπάνω στόχου: 

 Κατήρτισε και εκτέλεσε τον τέταρτο προσωρινό πίνακα διανομής σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη διαδικασία και κατέβαλλε € 14.140 χιλ. σε υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ και € 

2.651 χιλ. σε συνακόλουθες ασφαλιστικές εισφορές. Σε κάθε περίπτωση και μετά την εκτέλεση 
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του πέμπτου πίνακα διανομής η ΑΤΕ ΥΕΕ έχει λάβει μέριμνα για τη διακράτηση των 

απαιτούμενων κεφαλαίων για τη συνέχιση της λειτουργίας της. 

 Συνεργάστηκε αρμονικά με τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΤτΕ (Εποπτείας, Επιθεώρησης) στο 

πλαίσιο της ενημέρωσης και της λογοδοσίας αλλά και στο πλαίσιο της επίλυσης σημαντικών 

ζητημάτων της διαδικασίας εκκαθάρισης. 

 Συνεργάστηκε αποτελεσματικά με λοιπούς δικαστικούς και κυβερνητικούς φορείς και κατέστη 

βασικός συνομιλητής αυτών στο πλαίσιο επίλυσης των ζητημάτων της διαδικασίας 

εκκαθάρισης. 

 Παραστάθηκε στον Άρειο Πάγο και περιέσωσε το κύρος του προνομίου της μονομερούς 

εγγραφής υποθήκης με αποτέλεσμα τη διατήρηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της.  

 Υπέβαλλε σε τακτική βάση τα αιτήματα ρυθμίσεων στην Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων, ως 

όφειλε, και συνεργάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

βιώσιμων ρυθμίσεων και της αύξησης των εισπράξεων.  

1. Βασικές ενέργειες περαιτέρω οργάνωσης και περιορισμού κόστους του υπό ειδική εκκαθάριση 

ιδρύματος την περίοδο 1.1.2015 - 31.12.2015. 

Το υπό ειδική εκκαθάριση ίδρυμα έχει εξελιχθεί σε έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανισμό 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές διοίκησης και διαχείρισης. Στο 

πλαίσιο αυτό και εντός της χρήσης, η ΑΤΕ ΥΕΕ: 

 Πέτυχε συγκράτηση του λειτουργικού κόστους στα περυσινά επίπεδα (€ 17.078 χιλ.). 

 Ενίσχυσε επιπλέον τις πλατφόρμες εισπράξεων με στόχο την βελτιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. 

 Ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση και ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του αρχείου της. 

 Διατήρησε τον αριθμό προσωπικού στα απολύτως απαραίτητα άτομα ενώ σταδιακά 

απεμπλέκεται από το SLA με την Τράπεζα Πειραιώς. 

 Εφάρμοσε βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης με υιοθέτηση ξεκάθαρων ρόλων, 

κανόνων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και θεσμοθέτηση στόχων. 

 Αναδιοργάνωσε πλήρως τις διαδικασίες της με στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και 

εύρυθμη λειτουργία της με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

 Αναδιοργάνωσε πλήρως την Μονάδα Επιχειρηματικής Τραπεζικής με στόχο την περαιτέρω 

ενίσχυση των εισπράξεων. 
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2. Βασικές ενέργειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος την περίοδο 

1.1.2015 - 31.12.2015 

Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, το υπό ειδική εκκαθάριση ίδρυμα εντός 

της χρήσης: 

 Υπέβαλλε πρόταση αναθεώρησης στρατηγικής και προτάσεις για Νέο Πλαίσιο Ρυθμίσεων και 

Συμβιβασμών, τα οποία ενεκρίθησαν από την ΤτΕ. 

 Συνέχισε τη συνεργασία με τέσσερις Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών με πελατοκεντρική 

διαχείριση και πληρωμή αποκλειστικά με αμοιβή επιτυχίας. 

 Σχεδίασε και εφάρμοσε επιπλέον στοχευμένες καμπάνιες ρυθμίσεων και συμβιβασμών 

(Ασφάλιστρων, ΕΤΕΑΝ ,τουριστικών περιοχών, μοναδικής σύμβασης, αγροτικών συνεταιρισμών 

κ.α.) ενώ συνέχισε και την επιτυχημένη καμπάνια των αγροτικών δανείων. 

 Εισέπραξε € 33,3 εκ. από το χαρτοφυλάκιο της Λιανικής Τραπεζικής και € 47,3 εκ. από το 

χαρτοφυλάκιο της Επιχειρηματικής Τραπεζικής. 

3. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 1.1.2015-31.12.2015 

Στην εν λόγω χρήση το υπό εκκαθάριση ίδρυμα παρουσίασε τα παρακάτω αποτελέσματα σε σχέση με 

τη χρήση 1.1.2014-31.12.2014. 

 Τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) έχουν μειωθεί από € 4.569.650 

χιλ. σε € 4.517.402 χιλ. ενώ μετά από προβλέψεις έχουν μειωθεί από € 2.253.887 χιλ. σε € 

2.171.896 χιλ. 

 Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν μειωθεί από € 11.050 χιλ. σε € 7.463 χιλ.  

 Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε € 53.362 χιλ. 

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους και από προμήθειες ανέρχονται σε € 28.661 χιλ. 

 Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε € 17.078 χιλ. που σε κάθε περίπτωση καλύπτονται από 

τους τόκους και προμήθειες, δημιουργώντας έτσι αξία για τους πιστωτές του ιδρύματος. 

 Οι ζημίες περιόδου ανέρχονται σε € 21.970 χιλ. και οφείλονται κυρίως στις προβλέψεις 

απομείωσης ύψους € 45.705 χιλ.  

 4.Βασικοί Στόχοι για την χρήση 1.1.2016-31.12.2016 

 

Οι βασικοί στόχοι του υπό εκκαθάριση ιδρύματος για την τρέχουσα χρήση είναι οι εξής: 

 

 Περαιτέρω εντατικοποίηση της διαδικασίας ρυθμίσεων, συμβιβασμών και λήψης μέτρων με 

στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας είσπραξης των απαιτήσεων. 
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 Συνέχιση στοχευμένων ενεργειών για προσέλκυση συγκεκριμένων τμημάτων του δανειακού 

χαρτοφυλακίου (συνέχιση καμπάνιας αγροτικών δανείων φυσικών προσώπων κ.α). 

 Περαιτέρω ενίσχυση της pre-legal και legal διαδικασίας και κλιμάκωση ενεργειών. 

 Διερεύνηση ενδιαφέροντος συστημικών τραπεζών για εξαγορά χαρτοφυλακίων ειδικού 

ενδιαφέροντος. 

 Περαιτέρω προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους μέσω της βέλτιστης διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζεται, της λήψης κεντροποιημένων αποφάσεων και 

της αυτοματοποιημένης χρήσης βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου που ήδη 

χρησιμοποιούνται. 

 

Η ΑΤΕ ΥΕΕ συνεκτιμά διαρκώς τις συνθήκες της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον και 

προσαρμόζει αναλόγως τις δράσεις της με σκοπό την ενίσχυση της εισπρακτικής διαδικασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη κάμψη των εισπράξεων από ρυθμίσεις/συμβιβασμούς, που είναι 

απόρροια της ενεργού και επιθετικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια 

διαχείρισής του, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στη διαχείριση των NPL’s στην Ελλάδα, η ΑΤΕ ΥΕΕ 

προτίθεται να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές εισπράξεων μέσω ρευστοποίησης χαρτοφυλακίων 

δανείων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η παροχή συμβατών με τους κανόνες της αγοράς και την 

ισχύουσα νομοθεσία εναλλακτικών ευχερειών για την υλοποίηση στρατηγικών ρευστοποίησης 

χαρτοφυλακίων αναμένεται να δράσει καταλυτικά και να επηρεάσει τη διαδικασία εκκαθάρισης, 

καθιστώντας την πιο προσοδοφόρα και αποτελεσματική. 

Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του σκοπού της για την επωφελή ρευστοποίηση του ενεργητικού της, η 

ΑΤΕ ΥΕΕ έχει εξελιχθεί σε ένα άρτια οργανωμένο και σύγχρονο ίδρυμα διαχείρισης επισφαλών 

απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού και μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση της 

αγοράς κατά τρόπο λειτουργικό, αποτελεσματικό, νομικά ασφαλή και πάντα εντός του θεσμικού 

πλαισίου. 

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕ ΥΕΕ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τον Ειδικό Εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. - υπό καθεστώς ειδικής 
εκκαθάρισης  
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. - υπό 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (η «Τράπεζα»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  
 
Ευθύνη του Ειδικού Εκκαθαριστή για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες 
τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
Τράπεζας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Τράπεζας.  Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στους λογαριασμούς «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού» και «Συμμετοχές 
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» περιλαμβάνονται αντίστοιχα : α) απαίτηση ποσού ευρώ 30.000.000 
προοριζόμενο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης» 
(ΕΒΖ) η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου  
και β) ποσό ευρώ 4.538.503 το οποίο αφορά στην υφιστάμενη συμμετοχή της Τράπεζας επί του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΒΖ, αποτιμημένη με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την 
31.12.2015.  
Σχετικά με τα ανωτέρω ποσά σημειώνεται ότι επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 
ΕΒΖ για τη εξάμηνη περίοδο 1/7/2015-31/12/2015 χορηγήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
έκθεση επισκόπησης με ημερομηνία 29.2.2016 με την οποία εξέφρασε αδυναμία έκφρασης γνώμης 
λόγω της σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με την συνέχιση της δραστηριότητας της ΕΒΖ. Εξαιτίας του 
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ανωτέρω η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με σχετική απόφαση την 1.3.2016 ανέστειλε την διαπραγμάτευση 
των μετοχών της ΕΒΖ, έως ότου ο Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 
ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της έκφρασης συμπεράσματος και διατυπώσει μη 
διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. 
Εξαιτίας των ανωτέρων γεγονότων διατηρούμε επιφύλαξη για την ανακτησιμότητα των παραπάνω 
ποσών που αφορούν στην εταιρεία ΕΒΖ. 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 
‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. - υπό 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται ότι στο κονδύλι 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού περιλαμβάνεται απαίτηση ποσού 91,7 εκ ευρώ έναντι του Ελληνικού 
Δημοσίου για την οποία την 31.12.2014 η Τράπεζα κατέθεσε αγωγή. Η εν λόγω απαίτηση αφορά σε 
εγγύηση η οποία δόθηκε δυνάμει των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. 56700/Β.3033/8.12.2008 και υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/88675/00τ25/9.12.2008. Σύμφωνα με το 
Ελληνικό Δημόσιο η ανωτέρω εγγύηση είναι άκυρη και δεν έχει καμία ευθύνη ως εγγυητής, διότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι το παραπάνω μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση. Αντίθετα η 
Τράπεζα ισχυρίζεται ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τη σχέση του Δημοσίου με τους 
λήπτες της κρατικής ενίσχυσης, παραγωγοί δημητριακών και αγροτικών συνεταιρισμών που 
συγκεντρώνουν δημητριακά και η συνέπεια της απόφασης δεν είναι η ακυρότητα της εγγύησης που 
παρείχε στην Τράπεζα η οποία παραμένει έγκυρη και δεσμευτική για το Ελληνικό Δημόσιο. Στη γνώμη 
μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Ειδικού 
Εκκαθαριστή με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 5 Απριλίου 2016 

 
 
 
 

 
Νικόλαος Κατσιμπάρδης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 36181 
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Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

  
31 Δεκεμβρίου 2015 

 
31 Δεκεμβρίου 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημειώσεις € 
 

€ 

Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα   10  53.362.478 
 

126.359.690 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά 
από προβλέψεις) 

11 2.171.895.554 
 

2.253.886.612 

Συμμετοχές  12 7.462.705 
 

11.050.236 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 
 

7.403 
 

8.027 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19 0  0 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 13 285.003.049 
 

257.264.025 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
2.517.731.189 

 
2.648.568.590 

     

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
€ 

 
€ 

Μετοχικό κεφάλαιο 16 1.050.573.329 
 

1.050.573.329 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 

17 656.158.174 
 

656.158.174 

Αποθεματικά  17 56.150.435 
 

56.150.435 

Ζημίες εις νέον 
 

(7.089.296.292) 
 

(7.067.325.861) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

(5.326.414.354) 
 

(5.304.443.923) 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    
Υποχρεώσεις προς ΤΧΣ 14 7.155.717.000 

 
7.250.717.000 

Υποχρεώσεις παροχών μετά την έξοδο από 
την εταιρία  

54.918 
 

0 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 15 688.373.625 
 

702.295.513 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

7.844.145.543 
 

7.953.012.513 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

2.517.731.189 
 

2.648.568.590 
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Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 

  
31 Δεκεμβρίου 2015 

 
31 Δεκεμβρίου 2014 

 
Σημειώσεις € 

 
€ 

Τόκοι και συναφή έσοδα 4 28.930.210 
 

32.482.690 

Τόκοι και συναφή έξοδα 4 (425.203) 
 

(830.961) 

     
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 

 
28.505.007 

 
31.651.729 

     
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 

 
162.691 

 
461.343 

Έξοδα από προμήθειες  
 

(6.548) 
 

(5.587) 

     
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 
156.143 

 
455.756 

     
Καθαρά αποτελέσματα από 
χρηματοοικονομικές πράξεις 

5 119.891 
 

(3.689) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 6 12.033.356 
 

7.116.024 

     
ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
40.814.397 

 
39.219.820 

     
Προβλέψεις απομείωσης  

 
(45.704.911) 

 
(189.917.108) 

Δαπάνες Προσωπικού 8 (1.862.351) 
 

(881.811) 

Αποσβέσεις 
 

(973) 
 

(973) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7 (15.216.593) 
 

(16.019.160) 

     
(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
(21.970.431) 

 
(167.599.232) 

     
Φόρος εισοδήματος 9 0 

 
0 

     
ΚΑΘΑΡΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (α) 

 
(21.970.431) 

 
(167.599.232) 

     

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ (β)  

0 
 

0 

     

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (α+β)  

(21.970.431) 
 

(167.599.232) 
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Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Υπέρ το Άρτιο 
 

Τακτικό 
Αποθεματικό  

Λοιπά 
Αποθεματικά   

Αποτελέσματα 
εις νέον  

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

  
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2014 
 

1.050.573.329 
 

656.158.174 
 

46.887.655 
 

9.262.780 
 

(6.899.675.932) 
 

(5.136.793.994) 

             
Στοιχεία συνολικών εσόδων 

            
Ζημίες περιόδου 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(167.599.232) 

 
(167.599.232) 

Φόρος αποθεματικών άρθρ. 72, παρ. 12, Ν.4172/2013 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

(50.697) 
 

(50.697) 

             
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους 

 
0   0   0   0   (167.649.929)   (167.649.929) 

             Κινήσεις με τους Μετόχους 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

             Συνολικές κινήσεις με τους Μετόχους 
 

0   0   0   0   0   0 

             Υπόλοιπο ,  31η Δεκεμβρίου 2014 
 

1.050.573.329 
 

656.158.174 
 

46.887.655 
 

9.262.780 
 

(7.067.325.861) 
 

(5.304.443.923) 

             
Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2015 

 
1.050.573.329 

 
656.158.174 

 
46.887.655 

 
9.262.780 

 
(7.067.325.861) 

 
(5.304.443.923) 

             
Στοιχεία συνολικών εσόδων 

            
Ζημίες περιόδου 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(21.970.431) 

 
(21.970.431) 

             
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους 

 
0   0   0   0   (21.970.431)   (21.970.431) 

             Κινήσεις με τους Μετόχους 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

             Συνολικές κινήσεις με τους Μετόχους 
 

0   0   0   0   0   0 

             
Υπόλοιπο ,  31η Δεκεμβρίου 2015 

 
1.050.573.329 

 
656.158.174 

 
46.887.655 

 
9.262.780 

 
(7.089.296.292) 

 
(5.326.414.354) 
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Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 
2015 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 
 

α) Επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ) Διεύθυνση της έδρας:  Λ. Μεσογείων 109-111 (6ος όροφος), κτίριο Γ-1, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 24402/06/Β/91/39 

ΓΕ.ΜΗ.: 1171401000. 

στ) Η εταιρεία έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής εκτιμά ότι η παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό αποτίμησε τα στοιχεία του ισολογισμού 

στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. 

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
 
Λόγω της δυσχερούς χρηματοοικονομικής θέσης στην οποία περιήλθε η Τράπεζα και της αδυναμίας των 

Μετόχων της να παράσχουν την κεφαλαιακή στήριξη που απαιτείται για την απρόσκοπτη συνέχιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως προαναφέρθηκε, με απόφαση της ΕΠΑΘ 46/1 στις 27.07.2012 

τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση, με συνέπεια την αλλαγή στη βάση παρουσίασης των οικονομικών της 

καταστάσεων σε ρευστοποιήσιμες αξίες με ισχύ από 31 Δεκεμβρίου 2011. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

 Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σε ρευστοποιήσιμες αξίες. Η σύνταξη προϋποθέτει την 

άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από τον εκκαθαριστή, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή 

των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα 

πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές 

παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   



Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση 

 13 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, 

την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 

εφαρμογή της. 

3.1 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει την αρχή των 

ρευστοποιήσιμων αξιών.  

3.1.1 Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 

 Το ταμείο και τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν το ταμείο καθώς και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 

υψηλής ρευστότητας με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών. Δεν υπόκεινται σε σημαντικό 

κίνδυνο από τη μεταβολή της εύλογης αξίας  τους και χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα για την κάλυψη 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 

3.1.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.2.1 Δάνεια  

 Τα Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές. 

3.1.2.2 Συμμετοχές 

Οι μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο συμμετοχές απομιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής 

κτήσης και της ρευστοποιήσιμης αξίας. Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο συμμετοχές αποτιμώνται στην 

τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία.  

3.1.2.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται κατά περίπτωση είτε σε εύλογες αξίες 

είτε στη χαμηλότερη μεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον 

εκτιμώμενα έξοδα ρευστοποίησης) και του αναπόσβεστου κόστους (μείον τυχόν απομειώσεις).  

3.1.3 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

(α) Περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στην αποσβέσιμη αξία κτήσης. 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Τράπεζα εκτιμά κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για 

απομείωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας ομάδας χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. Για τα στοιχεία του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 της 31ης Δεκεμβρίου 

2014 και της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στις 

ρευστοποιήσιμες άξιες. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

είναι απομειωμένο εάν και μόνο εάν, υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή 

περισσότερων γεγονότων που εμφανίστηκαν μετά από την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου 
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και αυτές οι ενδείξεις έχουν επίδραση στις μελλοντικές ταμιακές ροές, και μπορούν να υπολογιστούν με 

αξιόπιστο τρόπο.  

Ειδικότερα στο δανειακό χαρτοφυλάκιο στη συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα 

ανοίγματα των οποίων η ρευστοποιήσιμη αξία προκύπτει κυρίως από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, 

λαμβάνονται όμως υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να προσφέρουν ταμειακές εισροές. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εξατομικευμένες και συλλογικές προβλέψεις . Εξατομικευμένα εξετάζονται δάνεια 

μεγαλύτερα των 500.000 ευρώ. 

Εφόσον υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, το 

ποσό της απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των 

μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες (μη συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών πιστωτικών ζημιών 

που δεν έχουν συμβεί) προεξοφλημένες με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Επιπλέον αυτών 

λαμβάνονται υπόψη και τα έξοδα ρευστοποίησης  

Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται μέσω της χρησιμοποίησης ενός λογαριασμού 

πρόβλεψης και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

3.1.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην αξία κτήσης τους η οποία περιλαμβάνει 

όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για να τεθεί ένα πάγιο σε κατάσταση λειτουργίας.  

Μεταγενέστερα της αρχικής τους καταχώρησης αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις.  

Τα ακίνητα και οικόπεδα επιμετρούνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους, όμως η εταιρεία δεν έχει 

στην κατοχή της ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. 

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της μόνο εξοπλισμό ο οποίος αποσβένεται με βάση τη σταθερή μέθοδο και 

τους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 παρ. 

4 του ν. 4172/2013) δεδομένου ότι για τα εν λόγω πάγια αντιπροσωπεύουν την ωφέλιμη ζωή. 

3.1.5 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα τα οποία είναι πλήρως 

αποσβεσμένα. 

3.1.6 Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.7 Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  

αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 
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του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 

του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμώνται 

στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την ισοτιμία του 

ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 

λογιστικοποιούνται στα αποτελέσματα. 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.9 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

λογιστικοποιούνται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.10 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, λογιστικοποιούνται και αποτιμώνται στα 

προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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3.1.11 Έσοδα από Τόκους 

H Τράπεζα δεν λογίζει τόκους για τα δάνεια που είναι καταγγελμένα. Τα έσοδα από τόκους για τα δάνεια 

που έχει παύσει ο εκτοκισμός λογιστικοποιούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης όταν 

εισπράττονται μη λογιστικοποιημένοι τόκοι.  

Αντίθετα στα δάνεια που δεν έχει παύσει ο εκτοκισμός, τα έσοδα και έξοδα από τόκους λογιστικοποιούνται 

στα αποτελέσματα χρήσης σε δεδουλευμένη βάση, χρησιμοποιώντας την πραγματική απόδοση του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ή το αντίστοιχο κυμαινόμενο επιτόκιο.  

Μόλις ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα από ομοειδή χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία διαγραφεί ως αποτέλεσμα απομείωσης της αξίας τους, σταματά ο εκτοκισμός. 

3.1.12 Προμήθειες και συναφή Έσοδα 

Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα λογιστικοποιούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες. Προμήθειες και συναφή 

έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά 

το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής.  

3.1.13 Χρηματοοικονομικές πράξεις 

Η εταιρεία δεν έχει άλλες χρηματοοικονομικές πράξεις πλην των συναλλαγματικών διαφορών που 

προκύπτουν από χορηγήσεις σε ξένο νόμισμα. 

3.1.14 Φόροι 

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.  

Η υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών προσδιορίζεται με βάση την εκάστοτε 

φορολογική νομοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία πραγματοποιούνται τα κέρδη. Ο 

φόρος της τρέχουσας χρήσης είναι η αναμενόμενη φορολογική υποχρέωση επί του φορολογητέου 

εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και οποιαδήποτε 

αναπροσαρμογή που αφορά φορολογική υποχρέωση παρελθουσών χρήσεων. 

3.1.15 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 

γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από τον ειδικό εκκαθαριστή. Τα μη διορθωτικά, 
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μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις 

σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.17 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

4. Καθαρά έσοδα από τόκους 
 

  01/01/2015 - 
31/12/2015 

01/01/2014 - 
31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

Τόκοι και Συναφή Έσοδα     

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 28.155.519   27.317.273   

Λοιποί τόκοι 774.691   5.165.417   

  28.930.210   32.482.690   

Τόκοι και Συναφή Έξοδα     

Εισφορά του Ν.128/75 (425.203)   (830.961)   

  (425.203)   (830.961)   

Καθαρά Έσοδα από τόκους 28.505.007   31.651.729   

5. Καθαρά αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις 
 

  01/01/2015 - 
31/12/2015 

01/01/2014 - 
31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

Κέρδη Μείον Ζημιές     

Συναλλαγματικές διαφορές 119.891   (3.689)   

Σύνολο 119.891   (3.689)   

6. Λοιπά λειτουργικά έσοδα 
 

  01/01/2015 –  
31/12/2015 

01/01/2014 –  
31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ) 

Προμήθειες χορηγήσεων 1.214.254 1.053.134   

Έκτακτα έσοδα 731.000 826.921   

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 10.088.102 5.235.969   

Σύνολο 12.033.356   7.116.024   
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7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 

  01/01/2015 - 
31/12/2015 

01/01/2014 - 
31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ) 

Νομικά έξοδα (δικηγόροι, συμβουλαιογράφοι, δικαστικά κλπ) (3.226.548)   (4.440.801)   

Έξοδα συμβάσεων SLA (ενοικίαση προσωπικού, ΙΤ κλπ) (3.089.852)   (3.649.019)   

Αμοιβές εταιρειών πληροφορικής (2.551.961)   (1.523.688)   

Έξοδα διαμεσολαβητών  (2.886.668)   (3.034.529)   

Έξοδα τηλεπικοινωνιών, φωτισμού (65.216)   (176.827)   

 Έξοδα ενοικίων και κοινόχρηστες δαπάνες (336.718)   (411.810)   

Αμοιβές τραπεζικών ιδρυμάτων με SLA (191.220)   (273.019)   

Αμοιβές συμβούλων (242.495)   (383.445)   

Αμοιβές εκτιμητών (62.062)   (44.512)   

Αμοιβές λοιπών συνεργατών (979.525)   (722.743)   

Έξοδα κτηματογράφησης (540.475)   (193.000)   

Έξοδα διαχείρισης φυσικού αρχείου (271.341)   (32.000)   

Φόροι - τέλη (304.266)   (110.617)   

Λοιπά (468.246)   (1.023.150)   

Σύνολο (15.216.593)   (16.019.160)   

8. Δαπάνες προσωπικού 
 

  01/01/2015 - 
31/12/2015 

01/01/2014 - 
31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ) 

Μισθοί και ημερομίσθια  (1.430.777)   (706.462)   

Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (348.968)   (175.349)   

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία (54.918)   0   

Λοιπές επιβαρύνσεις (27.688)   0   

Σύνολο (1.862.351)   (881.811)   

      

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     

Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων ήταν: 73  38 

9. Φόρος εισοδήματος 
 

Η Τράπεζα έχει ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές τις χρήσεις 2009 και 2010 πριν τεθεί σε εκκαθάριση 
καθώς και την φορολογική περίοδο η οποία ξεκίνησε την  27/7/2012 και θα ολοκληρωθεί στην λήξη της 
ειδικής εκκαθάρισης. Εκτιμούμε ότι από το φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικοί πρόσθετοι 
φόροι και προσαυξήσεις και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η διενέργεια πρόβλεψης. Σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία υποβάλεται προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για κάθε χρήση. Η οριστική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος και κατά συνέπεια η οριστικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων θα 
προκύψει με τη λήξη της εκκαθάρισης. 
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10. Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 
 

      

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2015 31/12/2014 

Καταθέσεις όψεως 21.362.478 14.359.690 

Καταθέσεις προθεσμίας 32.000.000   112.000.000   

Σύνολο 53.362.478 126.359.690 

11. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 
 

(Ποσά σε Ευρώ)                                                                                                       31/12/2015 31/12/2014 

Κατηγορίες 
δανείων 

Απαιτήσεις κατά 
πελατών (προ 
προβλέψεων) 

Προβλέψεις για 
Απαιτήσεις 

κατά πελατών 

Απαιτήσεις 
κατά πελατών 

(μετά από 
προβλέψεις) 

Απαιτήσεις 
κατά 

πελατών 
(προ 

προβλέψεων) 

Προβλέψεις για 
Απαιτήσεις κατά 

πελατών 

Απαιτήσεις 
κατά πελατών 

(μετά από 
προβλέψεις) 

Καταναλωτικά 421.809.850 ( 226.954.421) 194.855.429 424.200.608 ( 226.251.022) 197.949.586 

Στεγαστικά 1.041.065.909 ( 349.035.569) 692.030.340 1.048.732.842 ( 307.395.296) 741.337.546 

Αγροτικές 
επιχειρήσεις 

610.092.466 ( 247.555.042) 362.537.424 610.433.876 ( 257.562.707) 352.871.169 

Eπιχειρηματικά 992.163.635 ( 708.264.055) 283.899.580 1.008.351.531 ( 717.863.737) 290.487.794 

Δημοσίου 2.592.587 0 2.592.587 3.108.650 0 3.108.650 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

1.027.233.739 ( 457.538.098) 569.695.641 1.031.214.539 ( 447.449.530) 583.765.009 

Πιστωτικές Κάρτες 265.887.955 ( 257.119.024) 8.768.931 268.513.247 ( 260.200.514) 8.312.733 

Λοιπές χορηγήσεις 156.556.331 ( 99.040.709) 57.515.622 175.095.103 ( 99.040.978) 76.054.125 

Σύνολο 4.517.402.472 ( 2.345.506.918) 2.171.895.554 4.569.650.396 ( 2.315.763.784) 2.253.886.612 

(Ποσά σε Ευρώ)                                                                                                       Τράπεζα 

Κίνηση ζημίας απομείωσης για επισφαλείς 
απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 2.315.763.784   2.175.754.380   

Απομείωση  42.117.379   144.849.746   

Αναστροφή προβλέψεων (10.088.102)   0   

Διαγραφές (2.286.143)   (4.840.342)   

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2.345.506.918   2.315.763.784   

12. Συμμετοχές 
 

  

% Συμμετοχής 31/12/2015 31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

ATE LEASING A.E. * 100,00% 0 0 

ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. * 93,07% 2.597.664 2.697.257 

ΑΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. *  65,04% 326.536 334.956 

ALFA ALFA ENERGY A.E. 53,54% 0 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 82,33% 4.538.503 8.018.023 

ΑΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. * 100,00% 0 0 

Σύνολο   7.462.704 11.050.236 

*Σε εκκαθάριση 
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13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 

      

(Ποσά σε Ευρώ)                                                                                                       31/12/2015 31/12/2014 

Παρακρατούμενοι φόροι 25.671.366 25.633.667 

Απαιτήσεις από Ελ. Δημόσιο Βεβαιωμένων δανείων 189.567.925 191.078.591 

Απαιτήσεις από προμήθεια προγράμματος ΕΜΤΝ 19.689.197 19.689.197 

Διακανονισμοί οφειλών τρίτων 164.764 164.764 

Δαπάνες εκκαθαρίσεων 8.896.353 8.888.523 

Ακίνητα από πλειστηριασμό 1.111.395 1.111.395 

Απαιτήσεις από επίδικες υποθέσεις προσωπικού 1.643.940 1.643.940 

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 1.910.454 2.646.498 

 Έναντι ΑΜΚ της θυγατρικής εταιρείας ΕΒΖ ΑΕ 30.000.000 0 

Λοιπές απαιτήσεις 6.347.657 6.407.453 

Σύνολο 285.003.049 257.264.025 
 

 
Η ΑΤΕ σε εφαρμογή του Άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής 
οικονομίας, είχε εκδώσει τίτλους οι οποίοι έφεραν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για την εγγυητική 
ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα κατέβαλλε προμήθεια. Μετά τη θέση της Τράπεζας σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και στο πλαίσιο παύσης των τραπεζικών εργασιών, οι ανωτέρω τίτλοι 
ακυρώθηκαν (07/09/2012) και κατά συνέπεια έπαυσε αυτοδικαίως και η εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού 
Δημοσίου έναντι των ομολόγων αυτών. Το ποσό των € 19,7 εκατ. αφορά τις ήδη προκαταβληθείσες εκ 
μέρους της Τράπεζας προμήθειες υπέρ του εγγυητή και οι οποίες αφορούν στο διάστημα από 10/09/2012 
και εφεξής και παραμένει ως απαίτηση. 

 
Με την από 27.3.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ‘Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη 
βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές’ (ΦΕΚ Α’ 
35/27.3.2015) και για τους λόγους που εκεί αναφέρονται, επιβλήθηκε η καταβολή ποσού € 30.000.000 εκ 
των μη διανεμηθέντων ταμειακών διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην ΕΒΖ 
ως θυγατρική του εταιρία έναντι συμμετοχής του επί μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΕΒΖ. Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε και τυπικά με τον Ν.4328/2015 (ΦΕΚ Α’51, 
14.5.2015), αποκτώντας αναδρομική ισχύ από της εκδόσεως αυτής.  
Εν συνεχεία και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρία 
δημοσίευσε στις 29.2.2016, ως όφειλε, τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.7.2015-
31.12.2015 στις οποίες ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διατύπωσε αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος. 
Συνεπεία της ως άνω διατύπωσης του ελεγκτή της ΕΒΖ εξεδόθη η 1/1386/1.3.2016 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί ‘Αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της 
εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. κατ’  εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 
3371/2005’,  με την οποία διαπιστώθηκε, για τους λόγους που εκεί αναφέρονται, η μη διασφάλιση της 
έγκαιρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και συνακόλουθα η μη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς των μετοχών της εταιρίας. Ταυτοχρόνως, ζητήθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών 
να προβεί άμεσα σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, έως ότου ο Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής αποκτήσει επαρκή 
και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της έκφρασης συμπεράσματος και διατυπώσει μη 
διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να λάβει χώρα μετά την άρση της αναστολής 
διαπραγμάτευσης, ως εκ τούτου το ποσό των € 30.000.000 παραμένει ως απαίτηση σε κονδύλι των Λοιπών 
Στοιχείων Ενεργητικού.  
 
Στο κονδύλι Απαιτήσεις από Ελ. Δημόσιο Βεβαιωμένων δανείων περιλαμβάνεται απαίτηση ποσού 91,7 
εκατ. ευρώ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την οποία την 31.12.2014 η Τράπεζα κατέθεσε αγωγή. Η εν 
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λόγω απαίτηση αφορά σε εγγύηση η οποία δόθηκε δυνάμει των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56700/Β.3033/8.12.2008 και υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/88675/00τ25/9.12.2008. 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο η ανωτέρω εγγύηση είναι άκυρη και δεν έχει καμία ευθύνη ως εγγυητής, 
διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι το παραπάνω μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση. Αντίθετα η 
Τράπεζα ισχυρίζεται ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τη σχέση του Δημοσίου με τους 
λήπτες της κρατικής ενίσχυσης, παραγωγοί δημητριακών και αγροτικών συνεταιρισμών που 
συγκεντρώνουν δημητριακά και η συνέπεια της απόφασης δεν είναι η ακυρότητα της εγγύησης που 
παρείχε στην Τράπεζα η οποία παραμένει έγκυρη και δεσμευτική για το Ελληνικό Δημόσιο.  

14. Υποχρεώσεις προς ΤΧΣ 
 

  

31/12/2015 31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 7.250.717.000 7.250.717.000 

Επιστροφή κεφαλαίου κατά την διάρκεια της περιόδου 95.000.000 0 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 7.155.717.000 7.250.717.000 

 
Η συνολική υποχρέωση από τη χρηματοδότηση της διαφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
που μεταβιβάστηκαν (funding gap) ανήλθε σε ποσό € 7.470,7 εκατ. Βάσει προσωρινών πινάκων διανομής, 
καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 ποσό € 220 εκατ. και τον Μάρτιο του 2016 ποσό € 30 εκατ. 

15. Λοιπά στοιχεία παθητικού 
 

  

31/12/2015 31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

Πιστωτές και προμηθευτές 3.897.295 3.535.556 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 324.062.395 324.696.274 

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 82.198.835 96.701.932 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη  3.280.449 492.879 

Πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις 10.776.049 10.776.049 

Δάνειο μειωμένης εξασφάλισης 250.100.972 250.100.972 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 21.025 33.453 

Λοιπά στοιχεία  14.036.605 15.958.398 

Σύνολο 688.373.625 702.295.513 
 

 
Στη γραμμή Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς περιλαμβάνεται εγγραφείσα υποχρέωση 
ύψους €  280 εκατ. έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφορά σε επαληθευθείσα απαίτηση του τελευταίου, δυνάμει του 
άρθρ. 38 παρ. 2 περ. Α) ν. 3522/2006 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του ν. 
2084/1992 στο πλαίσιο της ένταξης του Κλάδου Συντάξεως του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας 
Προσωπικού της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) από 1.1.2007. Η υποχρέωση αυτή 
κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή στο σύνολό της με την θέση του πιστωτικού ιδρύματος της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δηλ. από την 27.07.2012, δυνάμει του 
άρθρου 23 παρ. 1 του εφαρμοζομένου εδώ Πτωχευτικού Κώδικα. Επίσης, περιλαμβάνεται αντίστοιχη 
υποχρέωση προς το ETAT ύψους € 34,76 εκατ.  

 
Μετά την διαδικασία επαλήθευσης των αναγγελθεισών απαιτήσεων των πιστωτών της Τράπεζας και βάσει 
προσωρινών πινάκων διανομής, καταβλήθηκε στους πρώην εργαζομένους ποσό € 71,44 εκατ. που αφορά 
το 50% της νόμιμης αποζημίωσης, μετά από συμψηφισμό με τυχόν απαιτήσεις της έναντι των υπαλλήλων 
και ποσό € 14,10 εκατ. που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές την 27.07.2012. Το ποσό των € 82,19 εκατ. 
που εμφανίζεται στα Λοιπά στοιχεία παθητικού ως υποχρέωση προς το προσωπικό κατά την 31.12.2015, 
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αφορά στην υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης καθώς και η 
υποχρέωση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών την 27.07.2012 σε πρώην εργαζομένους οι οποίοι δεν 
συμπεριλήφθησαν στη διαδικασία επαλήθευσης των αναγγελθεισών απαιτήσεων των πιστωτών της 
Τράπεζας. 

16. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε € 1.050.573.329,40 διαιρούμενο σε 1.750.955.549 κοινές 
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60 η κάθε μία. 
Το ποσοστό που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός μέτοχος της Τράπεζας, ανέρχεται σε 92,68% του 
μετοχικού κεφαλαίου. 
Σημειώνεται ότι από 27/07/2012 η Τράπεζα έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 

17. Αποθεματικά 

  

31/12/2015 31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

Τακτικό αποθεματικό 46.887.655 46.887.655 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο           656.158.174              656.158.174    

Φορολογηθέντα αποθεματικά 9.262.780 9.262.780 

Σύνολο 712.308.609 712.308.609 

 

18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
  

31/12/2015 31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

Δάνεια και απαιτήσεις 58.236.072 30.086.072 

Υποχρεώσεις 0 0 

  58.236.072 30.086.072 

 

 
  01/01/2015 - 

31/12/2015 
01/01/2014 - 

31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)                                                                                               

Έσοδα 0 0 

Έξοδα (240.999)   (91.746)   

Σύνολο (240.999)   (91.746)   

 

 

19. Πρώτη εφαρμογή ΕΛΠ Ν. 4308/2014 
 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01/01 – 31/12/2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 
Ν. 4308/2014 και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Η ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ είναι η 1η 
Ιανουαρίου 2014 και ως εκ τούτου τα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/2014 αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα 
με τις λογιστικές αρχές και τις λογιστικές εκτιμήσεις του Ν. 4308/2014 σε σχέση με τις ήδη δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2014. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι 
προσαρμογές στα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου 
2014 λόγω της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ. Η εταιρεία λόγω μετάβασης στα ΕΛΠ δεν εμφανίζει πλέον 
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άυλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ αποτιμά την εισηγμένη στο χρηματιστήριο συμμετοχή στην τιμή 
κλεισίματος της τελευταίας εργάσιμης ημέρα του έτους αντί για τον μέσο όρο του τελευταίου μήνα. 
 

Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού της συγκριτικής περιόδου 2014 λόγω πρώτης εφαρμογής στα ΕΛΠ 

  
Έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης 

Αποσβέσεις 
εξόδων 

πολυετούς 
απόσβεσης Συμμετοχές Κέρδη εις νέο 

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 
1.1.2014 625.939.040 618.041.156 19.127.119 0  

Προσαρμογή ( 625.939.040) ( 618.041.156) 0 ( 7.897.884) 

Διορθωμένα υπόλοιπα 1.1.2014 0 0 19.127.119 ( 7.897.884) 

Προσαρμογές σε κονδύλια της καταστάσεως αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου 2014 

  
Έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης 

Αποσβέσεις 
εξόδων 

πολυετούς 
απόσβεσης Συμμετοχές 

Καθαρά κέρδη 
περιόδου 

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 
31.12.2014 626.316.218 620.307.567 11.482.907 ( 432.671) 

Προσαρμογή ( 626.316.218) ( 620.307.567) ( 432.671) 1.889.233 

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2014 0 0 11.050.236 1.456.563 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕ ΥΕΕ  
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

            
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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