Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε
(ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11588436000
(Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά έναρξης
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
εκκαθάρισης

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
α) Όψεως
β) Λοιπές απαιτήσεις
4. Απαιτήσεις κατά πελατών (χορηγήσεις )
Μείον: β) Προβλέψεις για επισφάλειες
5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
β) Άλλων εκδοτών
7. Συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις
μείον: Προβλέψεις
8. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
μείον: Προβλέψεις
9. Άυλα πάγια στοιχεία
α) Έξοδα Ιδρύσεως και Α' εγκαταστάσεως
γ) Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία
β) Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων
Μείον: Αποσβέσεις
γ) Έπιπλα - Η/Υ - Λοιπός εξοπλισμός
Μείον: Αποσβέσεις

8.492.265,07
291.877,29
85.558.155,12
46.933.294,47

1.671.634,20
1.362.891,80
1.108.898,00
987.898,00
296.631,08
210.173,24
1.749.609,60
635.156,45
441.289,34
346.868,72

Ποσά έναρξης εκκαθάρισης

95.244.474,52

1. Υποχρεωσεις προς T.Χ.Σ
1.923.922,77 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες
β) Αλλες υποχρεώσεις (όψεως)
4. Λοιπά στοιχεία παθητικού
8.784.142,36 5. Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα
6. Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη
38.624.860,65
α) Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού
και παρόμοιες υποχρεώσεις
- 8. Συνεταιρικό κεφάλαιο
(99.232 μερίδες των 36,68 ευρώ)
308.742,40
Καταβλημένο
9. Διαφορά από έκδοση συνεταιριστικών
121.000,00
μερίδων υπέρ το άρτιο
10. Αποθεματικά
12. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

647.414,90
5.041.322,84
50.933,76

275.657,16

3.639.829,76
2.846.469,92
360.616,75
(55.146.649,78)

86.457,84

1.114.453,15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

94.420,62

52.960.069,83

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ)

Ποσά έναρξης εκκαθάρισης
13.Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
α) Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμό
γ) Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί

μείον: Προβλέψεις
14.Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

960.067,91
1.374.611,51
2.334.679,42
903.528,90

1.431.150,52
470.919,52
52.960.069,83

1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων
στοιχείων Ενεργητικού
3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών

22.861.186,98
78.736.756,42
101.597.943,40

Σημειώση:
Σημείωση: Με την υπ' αριθμ. 97/1/08.12.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ 3105 / 08.12.2013), ανεκλήθη η άδεια
λειτουργίας της Τράπεζας και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.

Κοζάνη, 17 Ιουνιου 2015
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Για την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
O Νόμιμος Εκπρόσωπος
Παπαδοπουλος Στεφανος

Ο Λογιστης

ΠΑΠΙΣΤΑΣ Ι. ΘΩΜΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 427158

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τον Ειδικό Εκκαθαριστή της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)»

Χατζηπαύλου, Σοφιανός
& Καμπάνης ΑΕ
Ορκωτοί Ελεγκτές &
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι
Φραγκοκκλησιάς 3α &
Γρανικού 151 25 Μαρούσι
Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ : Ε120

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε την ανωτέρω κατάσταση οικονομικής θέσης της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», (εφεξής
η «Εταιρεία») κατά την 08 Δεκεμβρίου 2013 μετά την απόσχιση των μεταβιβασθέντων
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης).
Ευθύνη του Ειδικού Εκκαθαριστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής
της οικονομικής κατάστασης σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από
το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (π.δ 384/1992) και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως
και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που ο Ειδικός
Εκκαθαριστής 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 Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τον Ειδικό Εκκαθαριστή,
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) Δεν τέθηκε υπόψη μας επίσημη τρέχουσα και δεσμευτική προσφορά πώλησης ούτε
και πρόσφατη εκτίμηση της καθαρής αγοραίας αξίας τους για Ενσώματα πάγια
στοιχεία συνολικής αναπόσβεστης αξίας ευρώ 1.208.874 καθώς και για τα
εμφανιζόμενα στα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού περιουσιακά στοιχεία από
πλειστηριασμό αξίας ευρώ 960.068. Συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε
γνώμη για το κατά πόσο η εμφανιζόμενη λογιστική αξία τους μπορεί να ανακτηθεί
πλήρως από την ενδεχόμενη πώληση τους.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης
που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, η ανωτέρω οικονομική κατάσταση παρουσιάζει
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 8η
Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (π.δ 384/1992) και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
κωδ. Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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