ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Κυρίες και Κύριοι,
H κρίση χρέους στην Ευρώπη η οποία ανέκυψε αρχικά στην Ελλάδα και στην
συνέχεια εμφανίστηκε και σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ πλήττοντας τη
λειτουργία της ίδιας της ευρωζώνης είναι συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
η οποία εκδηλώθηκε στις ΗΠΑ το 2007 και επιδεινώθηκε ραγδαία το φθινόπωρο
του 2008

με την κατάρρευση της lehman

Brothers , για να μετατραπεί σε

παγκόσμια οικονομική κρίση και να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ύφεση από το
1929.Η οικονομική κρίση αυτή σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωση αρκετών
χωρών αλλά ιδιαίτερα έπληξε τις οικονομίες με σοβαρές εσωτερικές και εξωτερικές
διαθρωτικές αδυναμίες.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η κρίση χρέους ανέδειξε
βασικά προβλήματα στη λειτουργία της ευρωζώνης που είχαν συσσωρευτή επί
σειρά ετών. Το ελληνικό πρόβλημα απλώς επιτάχυνε τις εξελίξεις οι οποίες ήταν
προδιαγεγραμμένες να συμβούν.
Η κρίση χρέους της Ελλάδος είχε σημαντική επίπτωση στην Ελληνική οικονομία
.Η έντονη αβεβαιότητα στις αγορές ,κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην
Ευρωζώνη καθώς και η αρνητική διάθεση των πελατών και οργανισμών με τους
οποίους συναλλάσσονταν οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το παγκόσμιο δυσμενές δημοσιοοικονομικό περιβάλλον , τα πρωτοφανή μέτρα
λιτότητας και η καθυστερημένη ή αποσπασματική εφαρμογή μιας σειράς
συμφωνημένων διαθρωτικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων που στόχευαν
στην αντιμετώπιση της χρόνιας έλλειψης ανταγωνιστικότητας ,οδήγησαν την
ελληνική οικονομία σε μία ύφεση δυσμενέστερη από το αναμενόμενο. Το
πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος μειώθηκε κατά 6,9% το 2011 ,την τέταρτη συνεχή
χρονιά ύφεσης καθιστώντας αναγκαία την αναθεώρηση προς τα πάνω της

πρόβλεψης για το λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ στο 183% του ΑΕΠ το 2020
επίπεδα που θεωρούνται ως μη διατηρήσιμα.
Στο γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον το σύνολο σχεδόν των ελληνικών τραπεζών
δεν κατέστη δυνατό να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις ώστε να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την πιστωτική
δραστηριότητα ,τη ρευστότητα και τα μακροοικονομικά μεγέθη.
Ο

θεσμός

των

συνεταιριστικών

τραπεζών

ήταν

σχεδόν

αδύνατον

να

προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές εξελίξεις δεδομένου των διαθρωτικών
προβλημάτων που αντιμετώπιζαν αλλά κυρίως στο ότι δεν μπορούσαν να
εισέλθουν στο μηχανισμό στήριξης για να αντλήσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια σε
αντίθεση με τις άλλες εμπορικές τράπεζες. Μοιραία λοιπόν τα προβλήματα αργά ή
γρήγορα θα εμφανίζονταν.
Οι συνεταιριστικές τράπεζες Λέσβου-Λήμνου, Λαμίας και Αχαϊκή ήταν οι πρώτες
τράπεζες που σύμφωνα με την απόφαση 34/18.03.2012 της Τ.Ε. – (Επιτροπή
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, ΦΕΚ 790 Β΄) της 18.03.2012
ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας τους ,θέτοντας τες σε ειδική εκκαθάριση και το
διορισμό ειδικών εκκαθαριστών .
Σύμφωνα λοιπόν και με την από 18.3.2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Εποπτείας

Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος αποφασίστηκε η

ανάκληση αδείας λειτουργίας της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου –Λήμνου
ΣΥΝ.Π.Ε» εξαιτίας:
α) της αδυναμίας αύξησης των κεφαλαίων της κατά 9,6 εκ. ευρώ σύμφωνα με το
άρθρο 27 του Ν.3601/2007 λαμβανομένου υπόψη και της ανεπάρκειας των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
β)των ανυπέρβλητων προβλημάτων εξαιτίας των υψηλών ποσοστών μη
εξυπηρετούμενων δανείων. (Τα μη εξυπηρετούμενα αυτά δάνεια αφορούν σε
μικρό αριθμό δανειοληπτών άρα και μικρή διασπορά κινδύνου, τα οποία
χορηγήθηκαν είτε με έλλειψη επαρκούς ενεχύρου είτε χωρίς αυστηρά τραπεζικά
κριτήρια).
γ)της έλλειψης ρευστότητας δεδομένου και των άσχημων οικονομικών συνθηκών
της αγοράς.
Κατά συνέπεια

λόγω των ανωτέρω αδυναμιών η τράπεζα δεν μπορούσε να

καταστεί βιώσιμη και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, κυρίως έναντι των
καταθετών της.

Λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος για την σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2011 δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για τις ενδεχόμενος
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας με την οποία απεικονίζονται τα περιουσιακά
στοιχεία και οι απαιτήσεις και της αξίας ρευστοποίησής τους. Για να εκτιμηθεί η
πιθανή ζημιά που τυχόν θα υποστεί η Τράπεζα, από τη ρευστοποίηση

των

περιουσιακών της στοιχείων και των απαιτήσεων, απαιτείται να γίνει ειδική
έρευνα-μελέτη. Έτσι οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή
της συνέχισης της δραστηριότητας της ενώ ήδη η Τράπεζα έχει τεθεί σε καθεστώς
εκκαθάρισης.

Κυριότερα οικονομικά μεγέθη χρήσης 2011
Οι καταθέσεις την 31.12.2011 ανήλθαν σε 57.960,00 χιλ. ευρώ έναντι 64.955,00
χιλ. ευρώ της χρήσης 2010 σημειώνοντας μείωση 10,76%
Οι χορηγήσεις την 31.12.2011 ανήλθαν σε 60.713,00 χιλ. ευρώ έναντι 62.818 χιλ.
ευρώ της χρήσης 2010 σημειώνοντας μείωση 3,4%.
Εξέλιξη χορηγήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2010):
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Σε οριστική καθυστέρηση

13.061

11.074

1.987

17,94%

Σε προσωρινή καθυστέρηση
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Οι Σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενα επισφαλή δάνεια την
31.12.2011 ανήλθαν σε 18.000,00 χιλ. ευρώ έναντι 4.320,00 χιλ. ευρώ της χρήσης
2010 σημειώνοντας αύξηση 316,7%.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη χρήση 2011
λογιστικοποιήθηκε αφενός μεν η πρόβλεψη της χρήσης 2011 ποσού 5.179 χιλ.
ευρώ, και αφετέρου και η παρατήρηση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που
αναφέρονταν στην Έκθεση Ελέγχου της χρήσης 2010 ποσού 8.500,00 χιλ. ευρώ.
Η αυξημένη πρόβλεψη της χρήσης 2011 ποσού 5.179 χιλ. ευρώ οφείλεται σε δύο
κύριους λόγους:
α) Στην μεταφορά σημαντικού ποσού δανείων (κυρίως επιχειρηματικών) περίπου
9,6

εκ.

ευρώ

από

την

κατηγορία

ενήμερων

δανείων

στην

κατηγορία

καθυστερημένων και ρυθμισμένων. Αυτό προέκυψε λόγω της δύσκολης
οικονομικής κατάστασης που βιώνουν οι επιχειρήσεις στο νησί αλλά και της
έλλειψης ρευστότητά τους. Αποτέλεσμα τούτου είναι πολλές από αυτές να μην
μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τα οφειλόμενα προς την τράπεζα ποσά.
Η τράπεζα ως εκ τούτου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα
δάνεια αυτά να καταστούν πάλι ενήμερα.
β)Στην σημαντική μείωση της αξίας των καλυμμάτων (κυρίως εμπράγματων) που
είχε η τράπεζα λόγω της γενικότερης απομείωσης των τρεχουσών αξιών τους.
Το Συνεταιριστικό Κεφαλαίο και η διαφορά υπέρ το άρτιο την 31.12.2011
ανήλθε σε 10.047 χιλ. ευρώ έναντι 10.399 χιλ. ευρώ της χρήσης 2010
σημειώνοντας μείωση 2,8%.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας την 31.12.2011 μετά τα
αποτελέσματα της χρήσης 2011 και την λογιστικοποίηση προβλέψεων συνολικού
ποσού 13.679,00 χιλ. ευρώ ανήλθε σε -2.043,00 χιλ. ευρώ.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα (προ προβλέψεων) της χρήσης 2011 ήταν
αρνητικά και ανήλθαν στο ποσό των -299,00 χιλ. ευρώ λεπτομερώς αναφέρεται
παρακάτω.

Συνοπτική ανάλυση του Ισολογισμού της 31.12.2011
Αναλύοντας τα στοιχεία του ισολογισμού της Τράπεζας μας, προκύπτουν τα εξής
δεδομένα:
Α) Το Ενεργητικό της Τράπεζας παρουσίασε την παρακάτω εικόνα:
1. Το Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα εμφάνισε στις 31.12.2011
υπόλοιπο 3.105,2 χιλ. €.
2. Ο Λογαριασμός Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων εμφάνισε στις
31.12.2011 υπόλοιπο 4.372,09 χιλ. € έναντι 11.523,88 χιλ. € του έτους 2010.
3. Οι Χορηγήσεις την 31.12.2011 ανήλθαν σε 60.713,78 χιλ. € έναντι 62.818,32.
€, της χρήσης 2010.
4. Οι ομολογίες ανήλθαν την 31.12.2011 σε 615,5 χιλ. € έναντι 500 χιλ. € της
χρήσης 2010.
5. Η αξία των μετοχών ανήλθε την 31.12.2011 σε 55,12 χιλ. € έναντι 97,79 χιλ.
€ της χρήσης 2010.
6. Οι Συμμετοχές του Πιστωτικού Ιδρύματος σε μη Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
ανήλθαν την 31.12.2011 σε 1.774,00 χιλ. € έναντι 1.435,78 χιλ. € της χρήσης
2010. Η μεταβολή οφείλεται στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Επενδύσεων.
7. Οι Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ανήλθαν την 31.12.2011 σε
53,50 χιλ. € έναντι 54,8 χιλ. € της χρήσης 2010 λόγω των ζημιών που
κατέγραψε στα αποτελέσματα της η θυγατρική εταιρία ΣΥΝ.Ε.Β.Α. Α.Ε
8. Τα Άυλα Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) ανήλθαν την 31.12.2011 σε
94,88 χιλ. € έναντι 186,9 χιλ. € της χρήσης 2010.
9. Τα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) ανήλθαν την 31.12.2011
σε 3.781,66 χιλ. € έναντι 3.847,77 χιλ. € της χρήσης 2010.
10. Τα λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ανήλθαν την 31.12.2011 σε 506,44 χιλ. €
έναντι 1.069,76 χιλ. € της χρήσης 2010.
Το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 57.074,21 χιλ. € την
31.12.2011 έναντι 79.829,77 της χρήσης 2010.

Β) Το Παθητικό της Τράπεζας παρουσίασε την παρακάτω εικόνα:
1. To υπόλοιπο Καταθέσεων την 31.12.2011 ανήλθε σε 57.960,64 χιλ. € έναντι
64.955,24 χιλ. € της χρήσης 2010.
2. Τα λοιπά στοιχεία του Παθητικού ανήλθαν σε 872,04 χιλ. € έναντι 1.520,51
χιλ. € της χρήσης 2010.
3. Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας ανήλθαν σε 18.284,35 χιλ. € έναντι
4.504,73 χιλ. € της χρήσης 2010.
4. Το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων μετά και τον σχηματισμό προβλέψεων
συνολικού ποσού 13.179,00 χιλ. € ανήλθε σε – 2.042,85 χιλ. € έναντι 4.670,22
χιλ. € της χρήσης 2010 (αφού αφαιρεθεί και η παρατήρηση του Ορκωτού
Ελεγκτή) .
Το Γενικό Σύνολο Παθητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 57.074,21 χιλ. € την
31.12.2011 έναντι 79.829,77 της χρήσης 2010.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2011
Ανάλυση εσόδων-εξόδων
Έσοδα: Το σύνολο των Εσόδων της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 2011 στο πόσο
των 4.793.194,24 € έναντι 5.366.997,48 € της χρήσης 2010 δηλαδή μείωση
10,70% η οποία κατανεμήθηκε ως εξής:
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Έσοδα από τόκους Χορηγήσεων & 3.878.708,46 4.025.830,65
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απόδοσης
Καταθέσεων
Έσοδα από τίτλους μεταβλητής

0,00

8,42

-100,00%

296.563,36

339.067,66

-12,605

3.898,90

0,00

+100,00

Έσοδα Παρεπόμενων Εργασιών

455.692,06

886.523,61

-48,60%

Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

133.331,46

90.567,14

+47,30%

4.793.194,24 5.366.997,48

10,70%

απόδοσης
Έσοδα από Προμήθειες
Έσοδα

χρηματοοικονομικών

πράξεων

ΣΥΝΟΛΑ

Έξοδα: Το σύνολο των Εξόδων της Τράπεζας διαμορφώθηκε τη χρήση 2011 στο
πόσο των 19.647.268,39 € έναντι 5.686.105,78 € της χρήσης 2010, εμφανίζοντας
αύξηση 245,60%, η οποία κατανεμήθηκε ως εξής:
ΕΞΟΔΑ

2011

Τόκοι καταθέσεων

2010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2.559.375,92 2.273.636,61

Έξοδα προμηθειών

%
12,57%

1.023,14

1.063,35

-3,78%
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2.883,27
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1.261.439,10 1.194.208,01

5,63%

Έξοδα χρηματοοικονομικών
πράξεων
Έξοδα και Αμοιβές Προσωπικού
Λοιπά έξοδα λειτουργίας
(αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων,

1.146.127,54

φόροι τέλη, διάφορα έξοδα)
Αποσβέσεις

1.273.515,20

-10,00%

267.027,19

321.625,15

-16,98%

14.379.933,26

279.846,19

5038,51%

32.342,24

17.702,80

82,70%

19.647.268,39 5.686.105,78

245,53%

Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων , αποζημιώσεων
προσωπικού, υποτιμήσεων
χρεογράφων
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα
ΣΥΝΟΛΑ

Αποτελέσματα Χρήσεως (λειτουργικό αποτέλεσμα):
Τα συνολικά αποτελέσματα

χρήσεως προ αποσβέσεων, προβλέψεων, κλπ.

ανήλθαν στις 31.12.2011 στο ποσό των -299,70 χιλ. ευρώ (ζημίες) έναντι 543,63
χιλ. ευρώ (κέρδη).

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε

τις ανωτέρω

οικονομικές

καταστάσεις

της

“ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.”, οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις.
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών

καταστάσεων

σύμφωνα

με

τα

Λογιστικά

Πρότυπα

που

προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, το Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν.
2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει
ως

απαραίτητες

ώστε

να

καθίσταται

δυνατή

η

κατάρτιση

οικονομικών

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 οικονομικών
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 οικονομικές
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 οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης
της

εκτίμησης

των

κινδύνων

ουσιώδους

ανακρίβειας

των

οικονομικών

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 οικονομικών
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
οικονομικών 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1)Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας, τη θέση σε ειδική
εκκαθάριση και το διορισμό ειδικού εκκαθαριστή (απόφαση 34/18.03.2012 της
Τ.Ε. - Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, ΦΕΚ 790 Β΄) της
18.03.2012, δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής
αξίας με την οποία απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι απαιτήσεις και
της αξίας ρευστοποίησής τους. Για να εκτιμηθεί η πιθανή ζημιά που τυχόν θα
υποστεί η Τράπεζα, από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων και
των απαιτήσεων, απαιτείται να γίνει ειδική έρευνα-μελέτη, η οποία δεν ήταν εφικτό
στα πλαίσια του ελέγχου, να γίνει από εμάς.
2)Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2007 έως και 2011 δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
οριστικοποιηθούν. Επειδή η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Γνώμη με Επιφύλαξη.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται
στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση της Τράπεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Έμφαση Θέματος.
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την
προσοχή σας εξής:
1)Οι σχηματισμένες μέχρι 31.12.2011 “Προβλέψεις για επισφαλείς & επίδικες
απαιτήσεις” συνολικού ποσού

18,00 εκατ. ευρώ εκτιμούμε ότι καλύπτουν τις

ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων
αυτών.
2)Τα Ίδια κεφάλαια της Τράπεζας κατά την 31.12.2011 έχουν καταστεί αρνητικά
κυρίως από το γεγονός της λογιστικοποίησης της πρόβλεψης για επισφαλείς και
επίδικες απατήσεις.
3)Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας της ενώ η Τράπεζα ήδη έχει τεθεί σε καθεστώς
εκκαθάρισης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα
αυτά.
Άλλο Θέμα.
Μετά

την

ανάκληση

της

άδειας

λειτουργίας

της

Τράπεζας

(απόφαση

34/18.03.2012 της Τ.Ε. - Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, ΦΕΚ
790 Β΄) και την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου , οι ανωτέρω Οικονομικές
καταστάσεις , υπογράφονται από τον ειδικό εκκαθαριστή.
Επίλογος
Κυρίες και Κύριοι ως Ειδικός Εκκαθαριστής θα καταβάλλω κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθω στο ρόλο που μου ανατέθηκε από την
αρμόδια αρχή και που δεν είναι άλλος από την διασφάλιση των συμφερόντων της
τράπεζας .
Μυτιλήνη, 18 Μαΐου 2012
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Μιχάλης Ανδριώτης

Η Έκθεση αυτή αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες και είναι αυτή που αναφέρεται
στην από 24 Μαΐου 2012 Έκθεση Ελέγχου της Εταιρείας μας.
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