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Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Γνώμη με επιφύλαξη - Θέμα έμφασης

Ποσά σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 26.7.2013 31.12.2012* 26.7.2013 31.12.2012* 1.1.2013 - 26.7.2013 1.1.2013 - 26.7.2013

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 74.062 220.364 74.062 220.362 Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 125.037 121.441

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - Απαιτήσεις 2.017 2.310 2.129 2.647 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (71.369) (70.937) 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 20.539 31.731 20.281 31.593 Καθαρά έσοδα από τόκους 53.668 50.504

Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 183.479 189.867 181.532 188.016

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 2.044.504 2.530.067 2.093.000 2.559.996 Έσοδα προμηθειών 16.217 14.736

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Έξοδα  προμηθειών (198) (198) 

 - Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμο προς πώληση 49.260 11.346 49.260 11.346 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 16.019 14.538

 - Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διακρατούμενο μέχρι τη λήξη - 26.348 - 26.348

 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες - - 6.246 23.705 Έσοδα από μερίσματα 1 1

Επενδύσεις σε ακίνητα 18.275 18.219 18.275 18.219 Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις 23.631 23.494

Ενσώματα πάγια στοιχεία 35.733 50.416 14.899 18.201 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.525 483

Άυλα πάγια στοιχεία 3.079 6.857 - 2.288 Σύνολο λοιπών εσόδων 25.157 23.978

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  5 81.600 - 79.298

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 202.218 147.127 156.759 112.743 Καθαρά λειτουργικά έσοδα 94.844 89.020

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.633.171 3.316.252 2.616.443 3.294.762

Δαπάνες προσωπικού (40.718) (39.759) 

Λοιπα λειτουργικά έξοδα   (18.985) (18.874) 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις (4.852) (2.349) 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 10.000 10.000 - - Σύνολο εξόδων χωρίς απομείωση δανείων (64.555) (60.982)

Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.964.850 3.111.276 2.970.157 3.117.994

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα – Υποχρεώσεις 58 66 58 67 Λειτουργικό αποτέλεσμα 30.289 28.038

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 13.306 2.059 13.245 2.004

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 64 3.929 - 2.196 Απομείωση δανείων και λοιπών απαιτήσεων (446.161) (439.283) 

Προβλέψεις 26.552 - 26.210 Λοιπές απομειώσεις και προβλέψεις (50.362) (57.291) 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 49.293 75.497 44.747 64.833 Zημιές προ φόρων (466.234) (468.536) 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.064.123 3.202.827 3.054.417 3.187.094 Φόρος εισοδήματος (78.394) (77.356) 

Καθαρές ζημιές μετά από φόρους (544.628) (545.892) 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 59.837 119.675 59.837 119.675 Ζημιές περιόδου αποδιδόμενες σε:

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 242.876 242.897 242.876 242.897 Ιδιοκτήτες της μητρικής (540.532) (545.892) 

Μείον: Ίδιες μετοχές (7.876) (7.876) (7.786) (7.786) Μη ελεγχόμενα δικαιώματα (4.096) -

Αποθεματικά κεφάλαια 12.556 12.010 11.827 11.366

Αποθεματικό εύλογης αξίας - (272) - (272) Zημιές ανά μετοχή (€):

Αποτελέσματα εις νέον (738.385) (257.145) (744.728) (258.212) Βασικές (2,7511) (2,7782)

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής (430.992) 109.289 (437.974) 107.668

Μη ελεγχόμενα δικαιώματα 40 4.136 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (430.952) 113.425 (437.974) 107.668 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.633.171 3.316.252 2.616.443 3.294.762

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ποσά σε χιλιάδες € 1.1.2013 - 26.7.2013 Ποσά σε χιλιάδες € 1.1.2013 - 26.7.2013 1.1.2013 - 26.7.2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (164.582) (157.956) Καθαρές ζημιές περιόδου (544.628) (545.892)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 284 257 Λοιπά Συνολικά Αποτελέσματα:

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (20) (20) Χαρτοφυλάκιου διαθέσιμου προς πώληση

Κέρδη που προέκυψαν στην περίοδο 1.286 1.286

Καθαρή μείωση ταμειακών διαθεσίμων & ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ) (164.318) (157.719) Μεταφορά αποθεματικού στα αποτελέσματα (919) (919)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 226.037 219.180 Επίδραση φόρου (95) (95)

Ταμειακά διαθέσιμα  και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 61.719 61.461 Λοιπά Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων 272 272
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου (544.356) (545.620)

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Συνολικά αποτελέσματα περιόδου αποδιδόμενα σε:

Ποσά σε χιλιάδες € 26.7.2013 26.7.2013 Ιδιοκτήτες της μητρικής (540.260) (545.621) 

Μη ελεγχόμενα δικαιώματα (4.096) -

Υπόλοιπα κατά την 1η  Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.* 113.425 107.668 (544.356) (545.621) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (20) (20)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες (20) (20) 

Ζημιές περιόδου (544.628) (545.892) Έδρα % Συμμετοχής Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους : 1.PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. Ελλάδα 84,71% -

Διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου 272 272 2. PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E. Ελλάδα 100% 2010

Συγκεντρωτικά Συνολικά έξοδα περιόδου (544.356) (545.620) 3. PROBANK ΑΕΔΑΚ A.E. Ελλάδα 100% 2010

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 26η Ιουλίου (430.951) (437.972) 4. PROFINANCE A.E. Ελλάδα 100% 2010

5. ΑΝΘΟΣ PROPERTIES A.K.E. Ελλάδα 100% 2009-2010

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Συναλλαγές με θυγατρικές ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σύνολο απαιτήσεων - 1.250.943

Σύνολο υποχρεώσεων - 92.892

Σύνολο διεταιρικών εσόδων - 45.620

Σύνολο διεταιρικών εξόδων - 1.038.749

Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη

Υπόλοιπα δανείων 37.447.010 37.281.733

Τόκοι χορηγήσεων 1.312.261 1.309.836

Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ.  και διευθυντικών στελεχών του ομίλου 2.855.040 2.417.082

Καταθέσεις μελών Δ.Σ. Και διευθυντικών στελεχών 

Υπόλοιπα καταθέσεων 19.528.979 18.009.529

Τόκοι καταθέσεων 378.491 358.193

Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Υπόλοιπα δανείων - 209.990.467

Τόκοι χορηγήσεων - 5.045.304

Καταθέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Υπόλοιπο καταθέσεων - 5.306.429

Τόκοι καταθέσεων - 5.446

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μοσχάτο, 26 Φεβρουαρίου 2014

1.1.2013 - 26.7.2013

O ισολογισμός της Τράπεζας Probank A.E. υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ("η Τράπεζα") και των θυγατρικών της ("ο Όμιλος") της 26.7.2013 απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας και του Ομίλου την 26η Ιουλίου 2013 τη στιγμή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας και τη θέση

αυτής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που μεταβιβάστηκαν στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Ο ισολογισμός της 26.7.2013 έχει καταρτιστεί με βάση τα ΔΠΧΑ και σύμφωνα με την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας όπως

αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.

Με την υπ’αριθμ. 85/1/26.7.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ B’ 1831/26.7.2013) ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ("ΤτΕ") η άδεια λειτουργίας της Τράπεζας και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007. Με την ίδια απόφαση

διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής η Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.»

Με την υπ’αριθμ. 12/1/26.7.2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1831/26.7.2013 Τεύχος Β΄, υποχρεώθηκε ο ειδικός εκκαθαριστής της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.» στην παραχρήμα

μεταβίβαση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ("ΕΤΕ"). Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έχει υποχρέωση να καταβάλει το Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Δ παρ. 13 του ν. 3601/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 15 εδ. α’ του ν.4051/2012. Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή προέβη σε προσωρινή

αποτίμηση των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθορίζοντας αρχικά την μεταξύ τους διαφορά σε € 237.550.000.

Με την υπ΄αριθμ. 15/30.12.2013 συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής καθορίστηκε η οριστική διαφορά μεταξύ της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε € 562.733.502. Οι συνολικές οριστικές αξίες των μεταβιβασθέντων στην ΕΤΕ στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε € 2.445.939.366 και

στοιχείων παθητικού σε € 3.008.672.868 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το ποσό της διαφοράς μεταξύ μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ύψους € 562.733.502 αποτελεί από την 26η Ιουλίου 2013 υποχρέωση της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ").

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποφάσεις και σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 "Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων" και το ΔΛΠ 10 "Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού", ο Όμιλος πρόεβη σε αλλαγή στη βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων από την "Αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας

των δραστηριοτήτων" (going concern) στην "Αρχή των ρευστοποίησιμων αξιών" (liquidation basis). Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01 Ιανουαρίου 2013 εώς 26 Ιουλίου 2013 και δεδομένης της προαναφερθείσας αλλαγής στη βάση παρουσίασης τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται

κατά περίπτωση είτε σε εύλογες αξίες, είτε στη χαμηλότερη μεταξύ της καθαρής ανακτήσιμης αξίας (εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον εκτιμώμενα έξοδα ρευστοποίησης) και του αναπόσβεστου κόστους (μείον τυχόν απομειώσεις). Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος. Αναφορικά με τα στοιχεία

ενεργητικού και υποχρεώσεων που μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΕ , οι λογιστικές αξίες οι οποίες απεικονίζονται στον ισολογισμό της 26ης Ιουλίου 2013, έχουν λάβει υπόψη το τίμημα μεταβίβασης, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην συνεδρίαση υπ'αριθμ. 15 της Επιτροπής των Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ κατά την

30.12.2013.

Ο αριθμός των ιδίων κοινών μετοχών, σε επίπεδο Ομίλου κατά την 26η Ιουλίου 2013 ανερχόταν σε 2.980.986 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 7.876.214,45 ευρώ, ενώ σε ατομικό επίπεδο ο αριθμός των ιδίων μετοχών ανερχόταν σε 2.964.186 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 7.785.931,90 ευρώ. Η θυγατρική εταιρεία του

Ομίλου «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» κατείχε 16.800 μετοχές της Τράπεζας αξίας κτήσεως 90.282,55 ευρώ. 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Τράπεζα, κατά την 26η Ιουλίου 2013, ανέρχονταν σε 1.037 άτομα (1.047 άτομα την 31.12.2012) και για τον Όμιλο 1.082 άτομα (1.091 άτομα την 31.12.2012).

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου και της Τράπεζας. Γίνεται αναλυτική αναφορά στο σωρευτικό ποσό πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί από τον

Όμιλο και την Τράπεζα για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της 26ης Ιουλίου 2013.

Για τις χρήσεις 2011 και 2012 ο Όμιλος και η Τράπεζα έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994. Επιπλέον η Τράπεζα έχει υπαχθεί στον εν λόγω φορολογικό έλεγχο έως και την περίοδο που έληξε την 26η

Ιουλίου 2013. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται αναλυτική αναφορά στη σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων της 26ης Ιουλίου 2013.

Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Τράπεζας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

H επιφύλαξη στη γνώμη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αφορά στο γεγονός ότι οι καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών δεν περιλαμβάνουν την απαιτούμενη από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης συγκριτική πληροφόρηση,

καθώς και ότι οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής αναφοράς και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και όλες τις

επεξηγηματικές πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΛΠ 1 (παράγραφος 10).

Σύνοψη θέματος έμφασης : Αναφορά στο γεγονός της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας, τη θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε Ειδική Εκκαθάριση καθώς και στη βάση επιμέτρησης, κατά την 26 Ιουλίου 2013, των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας στο

πιστωτικό ίδρυμα «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», βάσει σχετικής εντολής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όλες οι εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Το υπόλοιπο των συναλλαγών του Ομίλου και της Τράπεζας κατά την 26.07.2013 με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται κατά το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

         ΤΡΑΠΕΖΑ PROΒΑΝΚ  A.E.
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠO 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Πειραιώς 74, Μοσχάτο, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49402/06//Β/01/17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 26η Ιουλίου 2013

(δημοσιευμένα βάσει του K.N.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α)

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘOΔΟ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ποσά σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ IΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή

δια του Νικολάου Πεγειώτη

"PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε."

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

υπό ειδική εκκαθάριση ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.


