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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΖ ΣΟΤ «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟΤ  

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ ΤΠΟ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ» ΔΠΗ ΣΩΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ  01/01/2015 - 

31/12/2015 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη,  

Ζ εηδηθή εθθαζαξηζηήο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ Τπφ Δηδηθή Δθθαζάξηζε» παξνπζηάδεη κε ηελ παξνχζα έθζεζε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2015 θαη απνηειεί ηελ 2
ε
 ρξήζε εθθαζάξηζεο 

(01.01.2015 – 31.12.2015).  

Γεληθέο παξαηεξήζεηο  

Με ηελ ππ’αξηζκφλ 7/18.1.2013 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο (πλεδξίαζε ΔΜΔ 7/18.1.2013, Θέκα 3ν, ΦΔΚ Β 76/18.1.2013) αλαθιήζεθε απφ ηελ ΣηΔ 

ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 

Διιάδνο Α.Σ.Δ» ην νπνίν θαη ηέζεθε ζε θαζεζηψο «εηδηθήο εθθαζάξηζεο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 

68 ηνπ λ. 3601/2007, ελψ έρεη αλαζηαιεί θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Με ηελ ππ’ αξηζκφλ 60/18.1.2013 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ 

ηεο ΣηΔ (πλεδξίαζε ΔΠΑΘ 60/18.1.2013, Θέκα 1ν, ΦΔΚ Β 76/18.1.2013) Δηδηθή Δθθαζαξηζηήο 

νξίζηεθε ε θα. Μαξγαξίηα Μάιιε ηνπ Γεκεηξίνπ. Ζ έδξα ηνπ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, νδφο Οκήξνπ 22, Σ.Κ. 106 72. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη Λνγηζηηθέο αξρέο 

πνπ εθαξκφδνληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο επ’ απηψλ πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηνλ κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο 01.01.2015–

31.12.2015. 

 

Οηθνλνκηθή ζέζε – Απνηειέζκαηα  

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ε εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε δεκηέο ρξήζεσο 

κεηά απφ θφξνπο 16.149.411,44 επξψ.    

Σα θχξηα ζεκεία ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Οη ηφθνη θαη ηα εμνκνηνχκελα έζνδα δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 15.477.282,08 επξψ. 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 7.045.366,48 επξψ, ελψ νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ησλ 154.481,94 επξψ. 



Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο ησλ δαλείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζην επίπεδν ησλ 

24.669.955,98 επξψ 

 

Αθνινπζεί ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο: 

 

 

 

 

Βαζηθά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ  

 

ην πιαίζην ηεο ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, κε πξννπηηθή 

ηελ εληαία αληηκεηψπηζε νθεηιεηψλ  κε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά δαλείσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ νη απαηηήζεηο καο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2015 δηεμνδηθή αλάιπζε θαη ηκεκαηνπνίεζε ηνπ δαλεηαθνχ 

πειαηνινγίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε παξάιιεια ηε ζπλνιηθή έθζεζε  θάζε νθεηιέηε έλαληη ηεο 

Δθθαζάξηζεο.  εκεησηένλ φηη, εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν. 3869/2010 ) 

αληηκεησπίζακε απμεκέλν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ησλ 

νθεηιεηψλ.  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ καο ζπλερίζακε ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο νθεηιεηψλ, εγγπεηψλ θαη ινηπψλ ελερνκέλσλ θαη αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο 

πξνρσξήζακε εληφο ηνπ 2015 ζηελ εγγξαθή ζπλαηλεηηθψλ θαη αλαγθαζηηθψλ βαξψλ νπζίαο, 

χςνπο πνζνχ € 11 εθαη. πεξίπνπ. 

Γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο νθεηιψλ ησλ ελερνκέλσλ, απηέο αλαηίζεληαη 

πιένλ, ζηνλ ίδην δηαρεηξηζηή θαη ζηνλ αληίζηνηρν επηθεθαιήο ηνπ, αθνινπζψληαο ην πειαηνθεληξηθφ 

κνληέιν. Δπίζεο, ζπλερίδεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

πλερίζηεθε ε επαλαμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλεξγαζηψλ κε δηθεγφξνπο θαη δηθεγνξηθά 

γξαθεία, θπξίσο ζηελ επαξρία θαη είηε ππεγξάθε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ακνηβψλ είηε δηεθφπε ε 



ζπλεξγαζία καδί ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ αζηνρίεο, παξαιήςεηο ή/θαη ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ εληνιψλ καο. 

Απνζηείιακε  3.000  επηζηνιέο  ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ππέγγπσλ αθηλήησλ θαη νθεηιεηψλ καο, κε ηηο 

νπνίεο ηνπο επηζεκάλακε ηελ, εθ κέξνπο ηνπο, ππνρξέσζε γηα ηελ αζθάιηζε ησλ αθηλήησλ κε 

δηθέο ηνπο ελέξγεηεο θαη κε ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν. Αληαπνθξίζεθε ην 6,7% πεξίπνπ ησλ 

νθεηιεηψλ απνζηέιινληαο ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα. Γηα ηνπο ππφινηπνπο κεξηκλνχκε γηα ηελ 

αζθάιηζε ησλ ππεγγχσλ αθηλήησλ, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο καο εηαηξίαο Post Insurance, κε 

επηβάξπλζε ηεο νθεηιήο ηνπο. 

Έρνπλ δεηεζεί πξνζθνξέο απφ εηαηξίεο εθηίκεζεο αθηλήησλ εγλσζκέλνπ θχξνπο πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ππεγγχσλ, φηαλ θξηζεί ζθφπηκν. 

Με ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο επηθαηξνπνηήζακε ηα ζηνηρεία ησλ νθεηιεηψλ (data cleaning) ζηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα AROTRON & QUALCO. 

Δληφο ηνπ 2015 ζπλερίζηεθε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ελερπξηαζκέλσλ θαηαζέζεσλ ζε αζθάιεηα 

νθεηιψλ θαη ε επηδίθαζε ησλ απαηηήζεσλ καο. Ήδε έρεη νινθιεξσζεί ε επηδίθαζε  πιένλ ηνπ 50% 

ησλ απαηηήζεψλ καο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 528,7 εθαη., εμαηξνπκέλσλ βέβαηα εθείλσλ πνπ αθνξνχλ 

ζε πησρεχζεηο. 

Καηαβάιινληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ επηζηνιψλ θαη ηειεθσλεκάησλ κε ηνπο 

νθεηιέηεο, κε γλψκνλα ηελ πινπνίεζε βηψζηκσλ θαη ξεαιηζηηθψλ ξπζκίζεσλ – εμσδηθαζηηθψλ 

δηαθαλνληζκψλ ησλ δαλείσλ ηνπο, φπνπ βέβαηα απηφ είλαη εθηθηφ. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο πξνρσξήζακε ζε 479 εμσδηθαζηηθνχο δηαθαλνληζκνχο  πνζνχ € 14,04 εθαη. θαη ζε 

62 ξπζκίζεηο πνζνχ 43,6 εθαη. 

 

 

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ εληόο ηεο ρξήζεσο  

Ζ Δηδηθή Δθθαζαξηζηήο κεηά ηελ ζχληαμε ηεο Απνγξαθήο θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ ελάξμεσο ηεο 

Δθθαζαξίζεσο επηκειήζεθε ηελ εληφο ηεο νξηδφκελεο δηαδηθαζίαο, ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγγειζέλησλ θαη επαιεζεπζέλησλ πηζησηψλ.   

Καη’ άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ εηδηθήο εθθαζάξηζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (απφθαζε 21/2/4-11-

2011 ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΦΔΚ Β΄ 

2498/4-11-2011), κε ην ηέινο ηεο εθπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νξηδφκελε δηαδηθαζία, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο ζπληάζζεη πίλαθα δηαλνκήο, ηνλ νπνίν ππνβάιεη 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε ππνβνιή απηή αλαθνηλψλεηαη, θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε δηάηαμε απηή. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο σο άλσ δηάηαμεο (άξζξν 6 Καλνληζκνχ εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ)  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο κπνξεί 

λα πξνβεί ζε πξνζσξηλέο δηαλνκέο κε ηελ άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζπληαζζνκέλνπ 

πξνζσξηλνχ πίλαθα δηαλνκήο, ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη δηαηππψζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηνλ 

νξηζηηθφ πίλαθα. Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαλνκέο ειέγρνληαη θαη απφ ηνπο Διεγθηέο ηεο 

Δθθαζάξηζεο.  



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 έγηλε πίλαθαο πξνζσξηλήο δηαλνκήο θαη επεζηξάθε ζην Σ.Υ. πνζφ € 

15.000 ρηι.. 

Χο εθ ηνχηνπ ην ππφινηπν ηελ 31.12.2015 αλέξρεηαη ζε  € 3.717.554 ρηι. 

 

Ποσά σε €
Τπόινηπν 

31.12.2015

Τπόινηπν 

31.12.2014

Τπνρξεψζεηο πξνο Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο
3.717.553.678,00  3.732.553.678,00  

 ύλνιν 3.717.553.678,00 3.732.553.678,00
 

Λφγσ ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο ξεπζηνπνίεζεο ησλ σο άλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ έρεη 

αθφκα πεξαησζεί ε Δθθαζάξηζε.. 

 

 

 Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2016 

 

Ζ Δηδηθή Δθθαζαξηζηήο 

Μαξγαξίηα Μάιιε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ. 
 

Δ ΚΑΘΔΣΩ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΠΟ 18 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2013 
 
 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

πεξηόδνπ από 01 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 



ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ. ππφ εηδηθή 
εθθαζάξηζε  
31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8-33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2015 
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνλ Δηδηθφ Δθθαζαξηζηή ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ.» 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε αλψλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξείαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηνπ Δηδηθνύ Δθθαζαξηζηή γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ο Δηδηθφο Δθθαζαξηζηήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ν 

Δηδηθφο Δθθαζαξηζηήο θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά 

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη 

ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ 

εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Δηδηθφ Δθθαζαξηζηή, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 

ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο 

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ.»,  θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Έκθαζε Θεκάησλ 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 

  

1) ζηε ζεκείσζε 13 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ Δηδηθνχ 

Δθθαζαξηζηή γηα ην βαζκφ αλάθηεζεο, κέζσ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ, θφξσλ παξαθξαηεζέλησλ απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην, θαη 

 

2) ζηε ζεκείσζε 2.5 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ηα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ αθνξνχλ ηελ πξψηε πεξίνδν αλαθνξάο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ε νπνία ήηαλ 

ππεξδσδεθάκελε. 

  

ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά. 

 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ 

Δθθαζαξηζηή κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ην άξζξν 

43α (παξ.3
α
) ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

 

Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2016 

 

Οη νξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

 

Μάξηνο Φάιηεο                                                     Γεκήηξηνο νχξκπεο 

Αξ. Μ. ΟΔΛ 38081                                              Αξ. Μ. ΟΔΛ 16891 

 

 

 

 

ΠξάηογνπσηεξρανποΚνχπεξο 

Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

Λεσθ. Κεθηζίαο 268 

152 32 Υαιάλδξη 

 

Αξ. Μ. ΟΔΛ 113                                       
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Ποσά σε €
εκείσζε

 Από 1.1.2015 έσο 

31.12.2015 

 Από 18.1.2013 έσο 

31.12.2014 

Σόθνη θαη εμνκνηνύκελα έζνδα 7 15.477.282,08            41.929.472,67            

Λεηηνπξγηθά  έμνδα 8 (7.045.366,48)            (11.335.117,09)          

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 154.481,94                 -                                 

Απνηειέζκαηα κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζσλ 9
-                                 557.106,11                 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ 11 (24.669.955,98)          (37.904.812,02)          

(31.560.840,52)          (48.682.823,00)          

Εεκηέο πξν θόξσλ (16.083.558,44)          (6.753.350,33)            

Φφξνη 13 (65.853,00)                 (10.476.009,00)          

Εεκηέο κεηά από θόξνπο (16.149.411,44)          (17.229.359,33)           
 
 

   
 

 
 

Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2016 
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Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
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Μαξγαξίηα Μάιιε 
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Ποσά σε € εκείσζε 31.12.2015 31.12.2014

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Απαηηήζεηο θαηά π ηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 10 30.520.212,11             34.010.857,44             

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 11 1.107.198.110,53        1.111.861.482,01        

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ 11 (718.883.968,13)          (698.001.432,11)          

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην - Παξαθξαηεζέληεο θφξνη 13 77.159.108,86             77.011.381,70             

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 14 113.755,16                  148.773,87                  

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 496.107.218,53           525.031.062,91           

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Τπνρξεψζεηο πξνο Σακείν Υξεκαηνπ ηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 15 3.717.553.678,13        3.732.553.678,13        

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 16 33.778.545,54             33.778.545,54             

Λνηπέο πξνβιέςεηο 17 25.086.418,75             23.664.540,85             

Λνηπά ζηνηρεία ππνρξεψζεσλ 18 33.998.406,48             33.194.717,32             

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 3.810.417.048,90        3.823.191.481,84        

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 19 1.277.484.066,80        1.277.484.066,80        

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 20 16.904.259,06             16.904.259,06             

Ίδηεο κεηνρέο 21 (23.228.778,24)            (23.228.778,24)            

Λνηπά απνζεκαηηθά 22 86.662.309,83             86.662.309,83             

Εεκηέο εηο λένλ (4.672.131.687,82)       (4.655.982.276,38)       

Ίδηα θεθάιαηα (3.314.309.830,37)       (3.298.160.418,93)       

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ 496.107.218,53           525.031.062,91            
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Ποσά σε €

Μεηνρηθό θεθάιαην

Γηαθνξά από 

έθδνζε κεηνρώλ 

ππέξ ην άξηην

Σαθηηθό θαη Λνηπά 

Απνζεκαηηθά 

Απνζεµαηηθό 

δηαζεζίκνπ πξνο 

πώιεζε 

ραξηνθπιαθίνπ

Ίδηεο Μεηνρέο
Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Τπόινηπα έλαξμεο ηελ 18ε Ηαλνπαξίνπ 2013 1.277.484.066,80     16.904.259,06         86.662.309,83         9.603.957,20               (23.228.778,24)    (4.638.752.917,05)        (3.271.327.102,40)   

Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο (κεηά θφξσλ) -                                -                               -                               -                           (17.229.359,33)             (17.229.359,33)        

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνχ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε (9.603.957,20)              0,00 (9.603.957,20)          

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) ρξήζεο (κεηά 

θόξσλ)
0,00 0,00 0,00 (9.603.957,20)              0,00 (17.229.359,33)             -26.833.316,53

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 1.277.484.066,80     16.904.259,06         86.662.309,83         -                                   (23.228.778,24)    (4.655.982.276,38)        (3.298.160.418,93)   

Τπόινηπα έλαξμεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 1.277.484.066,80     16.904.259,06         86.662.309,83         -                                   (23.228.778,24)    (4.655.982.276,38)        (3.298.160.418,93)   

Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο (κεηά θφξσλ) -                                -                               -                               -                           (16.149.411,44)             (16.149.411,44)        

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) ρξήζεο (κεηά 

θόξσλ)
0,00 0,00 0,00 -                                   0,00 (16.149.411,44)             -16.149.411,44

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 1.277.484.066,80     16.904.259,06         86.662.309,83         -                                   (23.228.778,24)    (4.672.131.687,82)        (3.314.309.830,37)    
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Ποσά σε € εκείσζε 1.1.2015 - 31.12.2015 18.1.2013 - 31.12.2014

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 10 34.010.857,44 83.823.094,07 

Μεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζην Νέν ΣΣ -                                   (67.823.094,07)            

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα κεηά ηελ κεηαβίβαζε 34.010.857,44              16.000.000,00              

Λεηηνπξγηθέο ξνέο

Δίζπξαμε ινηπψλ απαηηήζεσλ -                                   17.000.000,00              

Δηζπξάμεηο δαλείσλ (θεθάιαην θαη ηφθνη) 16.070.489,26              36.377.938,92              

Λνηπέο εηζπξάμεηο 35.467,43 232.407,33 

Καηαβνιή απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ (32.250.411,87)            

Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ π ηζησηψλ (4.949.452,37)              (4.670.403,16)              

Καζαξή ηαµεηαθή ξνή από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 11.156.504,32              16.689.531,22              

Δπελδπηηθέο ξνέο

Δηζπξαμε ηφθσλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 352.850,35                   1.321.326,22                

Καζαξή ηαµεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 352.850,35 1.321.326,22 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πξνζσξηλε δηαλνκε ζην ΣΥ 15 (15.000.000,00)            -                                   

Καζαξή ηαµεηαθή ξνή από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (15.000.000,00) 0,00 

Καζαξή αχμεζε (κείσζε)  ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδχλακσλ (3.490.645,33)              18.010.857,44              

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο πεξηόδνπ 10 30.520.212,11              34.010.857,44              
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππό εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα 

 
 
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο  
 
Σν «Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδνο Α.Σ.Δ.» (ή «Σξάπεδα», ή «Δηαηξεία», ή «Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην») 

ζπληζηά Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία, ε νπνία ην 2002 ππνθαηέζηεζε ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ηελ απνθεληξσκέλε δεκφζηα ππεξεζία «Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην», πνπ ζπζηήζεθε κε 

ην Ν.ΓΤΜΣ΄/1909, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ Α.Ν.391/1936, ην 

Ν.1118/1938 θαη άιιεο δηαηάμεηο. Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 2
αο

 Μαΐνπ 2008 θαη 

κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ε Σξάπεδα ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο έθεξε 

ηελ επσλπκία «TT HELLENIC POSTBANK S.A.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «HELLENIC POSTBANK». 

 

Καηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 2579/19.4.2006 Π.Γ./Σ.Δ., εθδφζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ην έλαην άξζξν, παξ. 5, 

ηνπ Ν.3082/2002 πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία επείρε ζέζε αδείαο ιεηηνπξγίαο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ζπλεπψο ε Σξάπεδα ππάγεηαη έθηνηε ζην ζχλνιν ησλ επνπηηθήο θχζεσο 

δηαηάμεσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ην Ν.3601/2007, φπσο ηζρχεη. 

 
Σε 17

ε
 Γεθεκβξίνπ 2011, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ εμπγίαλζεο γηα ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα «T BANK A.T.E.» (ΣΒΑΝΚ), πξνρψξεζε ζηε δηεμαγσγή δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 63Γ ηνπ λ. 3601/2007 («Δληνιή Μεηαβίβαζεο») γηα ηελ αλεχξεζε αλαδφρνπ ησλ 

θαηαζέζεσλ, ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΣΒΑΝΚ, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε Σξάπεδα 

ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνζθνξά. Χο απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηε 17
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2011 i) αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΒΑΝΚ ε νπνία εηέζε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 3601/2007, (Απφθαζε 5548 ηεο πλεδξίαζεο 25/1/17.12.2011 ηεο 

Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο ΣηΔ, ΦΔΚ Β’ 2856/17.12.2011) θαη ii) απνθαζίζζεθε 

φηη κεηαβηβάδνληαη ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην φιεο νη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο ηεο ΣΒΑΝΚ κε ηξίηνπο, ζηηο 

νπνίεο ππνθαζίζηαηαη πιένλ πιήξσο ε Σξάπεδα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηεο (δηθαηψκαηα, αμηψζεηο, ππνρξεψζεηο θαη βάξε θάζε είδνπο), εθηφο απφ νξηζκέλεο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο θαη 

ζηνηρεία (Απφθαζε 5549 ηεο πλεδξίαζεο 26/1/17.12.2011 ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ 

Θεκάησλ ηεο ΣηΔ, ΦΔΚ Β’ 2856/17.12.2011). 

 
Ζ Σξάπεδα ζπκκεηείρε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ θξαηηθνχ ρξένπο (PSI+), πνπ έιαβε ρψξα ηελ 

πεξίνδν Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2012, γηα ην ζχλνιν ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ) θαη ησλ ηίηισλ 

πνπ είραλ εθδνζεί κε ηελ εγγχεζε Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο 

αμίαο πεξίπνπ € 4,4 δηο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζην PSI+ νδήγεζε ζηελ νξηζηηθνπνίεζε δεκηψλ γηα ηα 

πξναλαθεξζέληα ραξηνθπιάθηα ηεο ηάμεο ησλ € 3,2 δηο κε αληίζηνηρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα επνπηηθά 

θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ. Ζ Σξάπεδα δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο ηξάπεδεο πνπ 

ραξαθηεξίζζεθαλ απφ ηελ ΣηΔ σο «ζπζηεκηθέο» θαη ζπλεπψο δελ θξίζεθε ζθφπηκε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ηεο απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο («ΣΥ»). 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/Files/ΦΕΚ%20TBANK.pdf
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/Files/ΦΕΚ%20TBANK.pdf
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Αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ζέζε ηεο Σξάπεδαο ζε εηδηθή εθθαζάξηζε   

 

Απφ ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013, κε ηελ ππ΄αξηζκφλ 7/18.1.2013 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Μέηξσλ Δμπγίαλζεο 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (πλεδξίαζε ΔΜΔ 7/18.1.2013, Θέκα 3ν, ΦΔΚ Β 76/18.1.2013) αλαθιήζεθε απφ 

ηελ ΣηΔ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ ην νπνίν θαη ηέζεθε ζε «εηδηθή εθθαζάξηζε», 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 3601/2007, ελψ έρεη αλαζηαιεί θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 
Δηδηθή Δθθαζαξηζηήο νξίζηεθε ε θα. Μαξγαξίηα Μάιιε ηνπ Γεκεηξίνπ, κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 60/18.1.2013 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο ΣηΔ (πλεδξίαζε ΔΠΑΘ 60/18.1.2013, 

Θέκα 1ν, ΦΔΚ Β 76/18.1.2013). Ζ έδξα ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, 

νδφο Οκήξνπ 22, Σ.Κ. 106 72. 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκφλ 2124/Β95/18.1.2013 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ απνθαζίζζεθε, κεηαμχ 

άιισλ: (α) ε ζχζηαζε ηνπ κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ.» (εθεμήο «Νέν ΣΣ»), κε κνλαδηθφ κέηνρν ην ΣΥ θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3601/2007, ζην νπνίν ρνξεγήζεθε άδεηα ιεηηνπξγίαο, κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 7/18.1.2013 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (πλεδξίαζε ΔΜΔ 7/18.1.2013, Θέκα 2ν, ΦΔΚ Β 

76/18.1.2013), θαη (β) απνθαζίζζεθε ε κεηαβίβαζε ζην Νέν ΣΣ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, ηα νπνία θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο (ΦΔΚ Β΄ 74/18.1.2013). 

 

 

Μεηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζην κεηαβαηηθό πηζησηηθό 

ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «ΝΔΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ.» 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 7/18.1.2013 (ζέκα 1ν), ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 76/18.1.2013, ηεχρνο Β’, πξνέβε ζηελ πξνζσξηλή απνηίκεζε ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ, θαζνξίδνληαο αξρηθά ηε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά ζε € 

4.096.247 ρηι., ηελ νπνία ζα θαηέβαιιε ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ζην κεηαβαηηθφ ίδξπκα, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 63Δ παξ. 7 ηνπ Ν. 3601/2007. 

 

Με ηε πλεδξίαζε ππ’ αξηζκφλ 11 ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, ε Δπηηξνπή Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο ΣηΔ 

αλαπξνζάξκνζε ηελ πξνζσξηλή εθηίκεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ 

νξηζηηθά ζε € 3.732.554 ρηι.. 

 

Οη ζπλνιηθέο νξηζηηθέο αμίεο ησλ κεηαβηβαζζέλησλ ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013, ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο ήηαλ €10.903.828 ρηι. θαη € 14.636.382 ρηι. αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη, φηη ην 
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πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ ππνρξεψζεσλ θαη ελεξγεηηθνχ, χςνπο € 3.732.554 

ρηι. απνηειεί απφ ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013 ππνρξέσζε ηεο ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδαο. 

 

 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο πνπ παξέκεηλαλ ζηελ ππό εθθαζάξηζε Σξάπεδα 

 

Σα κε κεηαβηβαζζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη ππφ ηε δηθαηνθηεζία (ελεξγεηηθφ) ηεο 

Σξάπεδαο ή ζπλερίδνπλ λα βαξχλνπλ (ππνρξεψζεηο) ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη νη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο ΣηΔ (ΦΔΚ Β΄ 74/18.1.2013).  

 

ηα κε κεηαβηβαζζέληα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

α) Οη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο Σξάπεδαο κε ηξίηνπο πνπ πεγάδνπλ ή ζρεηίδνληαη κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ έρεη 

θαηαξηίζεη ε Σξάπεδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ κηζζψλ, 

 

β) Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Σξάπεδαο έλαληη ησλ κεηφρσλ ηεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

κεηνρηθή ζρέζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο γηα θαηαβνιή κεξηζκάησλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ηα νπνία δελ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, θαη, ζε 

πεξίπησζε παξαγξαθήο, ε ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο γηα θαηαβνιή ηνπο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

γ) ια ηα δηθαηψκαηα, ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα, ηεο Σξάπεδαο επί κεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ «Post Insurance 

Brokerage-Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ Α.Δ.», «ΣΣΔΗ Αλψλπκε Δηαηξεία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλάιεςεο 

Οηθνλνκηθψλ Πξσηνβνπιηψλ», «Σ-Μεζηηείαο Αζθαιίζεσλ Αλψλπκε Δηαηξεία», «Σ- ηεγαζηηθά Α.Δ.» θαη «Σ 

Funds Αλψλπκνο Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ». 

 

δ) Οη έλλνκεο ζρέζεηο απφ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ή άιινπ είδνπο πηζηνδνηηθέο ζπκβάζεηο ηεο Σξάπεδαο κε ηηο 

εηαηξείεο ππφ ζηνηρείν γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αλαγσγηθψλ δηθαησκάησλ 

ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή απφ άιινπ είδνπο εγγπνδνηηθέο ζπκβάζεηο ηεο 

Σξάπεδαο κε ηηο ππφ ζηνηρείν γ) εηαηξείεο. 

 

ε) ιεο νη αμηψζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη ηξίησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ηεο Σξάπεδαο, γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ νπνηαδήπνηε (ζπκβαηηθή ή εμσζπκβαηηθή) αηηία, γηα 

θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο, θαζψο θαη γηα απφδνζε αδηθαηνιφγεηνπ 

πινπηηζκνχ, εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηα κε κεηαβηβαδφκελα ζηνηρεία.  

 

ζη) Οη ππνρξεψζεηο πνπ θαηά ην λφκν ηθαλνπνηνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο Σξάπεδαο. 

 

δ) Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
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ε) Οη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο, βάξε θαη ηέιε θάζε είδνπο, αλεμάξηεηα απφ 

ην εάλ έρνπλ γελλεζεί θαη αλ έρνπλ βεβαησζεί θαηά ην ρξφλν κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε. Ηδίσο, δε κεηαβηβάδνληαη ππνρξεψζεηο γηα θαηαβνιή ή 

πξνθαηαβνιή θφξσλ θάζε είδνπο πνπ παξαθξαηήζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηε κεηαβίβαζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε, γηα θαηαβνιή ηειψλ ή 

εηζθνξψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα πιεξσκή πξνζηίκσλ 

(αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν επηβνιήο) γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην 

παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ ή επηπξφζζεηνπ θφξνπ αλαθνξηθά κε ην 

παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

ζ) Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θάζε είδνπο έλαληη αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε 

ηελ παξνχζα απφθαζε. 

 
η) νη ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «Ζ ΔΘΝΗΚΖ Α.Δ.Δ.Γ.Α.» πνπ αθνξνχλ 

ηελ παξνρή πξφζζεηεο αζθάιηζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο, 

 

ηα) Οη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη πειαηψλ ηεο απφ δαλεηαθέο ή άιινπ είδνπο πηζηνδνηηθέο 

ζπκβάζεηο ηεο Σξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αλαγσγηθψλ δηθαησκάησλ ηεο απφ ηελ έθδνζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή απφ άιινπ είδνπο εγγπνδνηηθέο ζπκβάζεηο ηεο Σξάπεδαο κε ηξίηνπο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ: 

 

i. Οθεηιέο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά ή ηελ επηζθεπή αθηλήηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία, νη νπνίεο αζθαιίδνληαη κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα επί ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ, 

εθφζνλ ν πηζηνχρνο βξίζθεηαη ζε ππεξεκεξία άλσ ησλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ θαη ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηεο θαζπζηέξεζεο ππεξβαίλεη ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο ελαπνκέλνπζαο νθεηιήο. Απφ ην ελ ιφγσ 

θξηηήξηα εμαηξνχληαη νη νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο ε ζπλνιηθή αμία ηεο νθεηιήο δελ ππεξβαίλεη ην εβδνκήληα 

πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ ππέγγπνπ αθηλήηνπ. 

 

ii. Οθεηιέο νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία, εθφζνλ ν πηζηνχρνο βξίζθεηαη ζε 

ππεξεκεξία άλσ ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θαζπζηέξεζεο ππεξβαίλεη ην 2% 

ηεο ζπλνιηθήο ελαπνκέλνπζαο νθεηιήο. 

 

ηβ) Σα δηθαηψκαηα θαη νη έλλνκεο ζρέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ή ηελ εμαζθάιηζε κε 

κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο ηδίσο απαηηήζεηο θαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί 

θηλεηψλ ή αθηλήησλ πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί θαηαπηζηεπηηθά ζηελ Σξάπεδαο πξνο εμαζθάιηζε κε 

κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεψλ ηεο, δηθαηψκαηα επίζρεζεο ή ζπκςεθηζκνχ. 
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ηγ) Οη ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Σξάπεδα κε ηξίηνπο θαη αθνξνχλ: i) ρνξεγίεο ηεο Σξάπεδαο πξνο 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ii) ηελ παξνρή δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη iii) ηελ απαζρφιεζε παξερφκελνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

ηδ) Οη απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη ηνπ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο «Σ Bank A.T.E.» θαη 

νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε κεηνρηθή ζρέζε. 

 

ηε) Οη απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο απφ ηνλ Δπελδπηηθφ Λνγαξηαζκφ γηα ηελ θάιπςε παξνρψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ηεγαζηηθφ Σακηεπηήξην». 

 

ηζη) Σπρφλ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο «Σ Bank Α.Σ.Δ.» 

δπλάκεη ηεο απφθαζεο ΔΠΑΘ 26/1/17.12.2011. 

 
ηδ) Πνζφ επξψ δεθαέμη εθαηνκκπξίσλ επξψ (€16.000.000) απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Σξάπεδαο. 

 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο) θαηά ηελ 18

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013 

κεηά ηελ απφζρηζε ησλ  κεηαβηβαζζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δηδηθή Δθθαζαξηζηή ηεο Σξάπεδαο ηελ 18
ε
 Ηνπιίνπ 2013. 

 

 

θνπόο ηεο ππό εθθαζάξηζε Σξάπεδαο  

 

Ζ εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,  δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 λ.3601/2007 (ήδε 

άξζξα 145-146 λ. 4261/2014) θαη ηνπ Καλνληζκνχ εηδηθήο εθθαζάξηζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (απφθαζε 

21/2/4-11-2011 ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ ΣηΔ, ΦΔΚ Β΄ 2498/4-11-2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζθνπφο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο είλαη ε, εληφο ηεο νξηδφκελεο δηαδηθαζίαο, ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγγειζέλησλ θαη επαιεζεπζέλησλ πηζησηψλ. Καη’ άξζξν 6 ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ην ηέινο ηεο εθπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελε δηαδηθαζία, ε εηδηθή εθθαζαξηζηήο ζπληάζζεη πίλαθα δηαλνκήο, ηνλ νπνίν 

ππνβάιεη ζηελ ΣηΔ θαη ε ππνβνιή απηή αλαθνηλψλεηαη, θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα, πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

δηάηαμε απηή. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο ίδηαο πην πάλσ δηάηαμεο (άξζξν 6 Καλνληζκνχ εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ε εηδηθή εθθαζαξηζηήο κπνξεί 

λα πξνβεί ζε πξνζσξηλέο δηαλνκέο κε ηελ άδεηα ηεο ΣηΔ, ζπληαζζνκέλνπ πξνζσξηλνχ πίλαθα δηαλνκήο, 

ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη δηαηππψζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα. 
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Δπνκέλσο θχξηα απνζηνιή  ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο είλαη ε ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΣηΔ 

ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ. Oη θάζεηο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδαο πξαγκαηψλνληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

 

1) Απνγξαθή ηεο ππφ εθθαζάξηζε πεξηνπζίαο, εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ζέζε ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε, 

2) Αλαγγειία απαηηήζεσλ πηζησηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε, 

3) Δπαιήζεπζε ησλ αλαγγειζεηζψλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε, 

4) Δθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε, 

5) Γηαλνκή ηνπ πξντφληνο εθπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ζηηο νξηζηηθψο επαιεζεπζείζεο 

απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζεηξά ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

 
 
Έγθξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2015, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δηδηθή Δθθαζαξηζηή ηεο Σξάπεδαο ζηηο 30  Μαξηίνπ 2016. 

 
 

2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

2.1 Βάζε παξνπζίαζεο 

 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα κε ηα πξφηππα θαη ηηο 

δηεξκελείεο πνπ είλαη ζε ηζρχ. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο, ζπληάζζνληαη ππφ ηε βάζε ησλ 

«ξεπζηνπνηήζηκσλ αμηψλ», απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη εθεμήο. 

 

2.2 Βάζε επηκέηξεζεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 01 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 

2015, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη θαηά πεξίπησζε είηε ζε εχινγεο αμίεο, είηε ζηε ρακειφηεξε 

κεηαμχ ηεο θαζαξήο αλαθηήζηκεο αμίαο θαη ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο. Οη 

ππνρξεψζεηο απεηθνλίδνληαη ζηηο νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο. 
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2.3 Λεηηνπξγηθό λόκηζκα 

Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο είλαη ην Δπξψ. Σα πνζά ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο 

ζεκεηψζεηο. 

  
 

2.4 Υξήζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρώλ 

Ζ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ 

θαη πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ ηελ Δηδηθή Δθθαζαξηζηή, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά 

ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. 

 
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνληαη ζηε ζεκείσζε 5 ηεο 

παξνχζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 
 

2.5 πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν κεηά ηελ έληαμε ηεο ζε θαζεζηψο 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ε νπνία έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο , ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο , ησλ κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015 κε ζπγθξηηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 

απφ 18 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 , αθνχ ιήθζεθε ππφςε φηη ε πξψηε πεξίνδνο αλαθνξάο 

ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ήηαλ ππεξδσδεθάκελε. 

 

2.6 Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ 

 

Οξηζκέλα θνλδχιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ αλαηαμηλνκήζεθαλ 

ζε ζρέζε κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε ηα θνλδχιηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο. 

 
 

3. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ  

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηεξήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο παξαηίζεληαη παξαθάησ : 
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3.1 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχληαμεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, σο ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα λννχληαη ηα 

ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ «Σακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα», εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ ΣηΔ, «Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ», κε εκεξνκελία ιήμεο 

κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζήο ηνπο 

 

3.2 Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Καηά Πειαηώλ 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. 

 
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ 

εκεξνκελία εθηακίεπζεο ησλ θεθαιαίσλ πξνο ηνπο δαλεηνιήπηεο. Ζ αξρηθή αλαγλψξηζε γίλεηαη ζηελ εχινγε 

αμία, πνπ γεληθά είλαη ην θαζαξφ πνζφ ηεο αξρηθήο εθηακίεπζεο αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ηπρφλ έμνδα ή 

έζνδα πνπ αθνξνχλ άκεζα ζηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ζε κεηαγελέζηεξεο 

πεξηφδνπο αλαθνξάο, ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο επηκεηξνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο, 

κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (effective interest rate), κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο. 

 
Πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο απαηηήζεσλ απφ ρνξεγήζεηο αλαγλσξίδεηαη εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε 

ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδα δελ ζα κπνξέζεη λα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα πνζά, ηα νπνία νξίδνληαη ζηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο ησλ δαλείσλ. 

 
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο 

Οη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

κέζσ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ. Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν γηα δάλεηα άλσ ηνπ €1εθ., είηε 

ζε ζπιινγηθφ επίπεδν γηα δάλεηα θάησ ηνπ €1εθ.  

 
Γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο εθηίκεζεο ηεο απνκείσζεο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, νη απαηηήζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη 

κε βάζε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. πγθεθξηκέλα ην δάλεηα νκαδνπνηνχληαη βάζεη 

εκεξψλ θαζπζηέξεζεο θαη ηχπν δαλείνπ. Οη ηχπνη δαλείνπ, γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ζπιινγηθψλ 

πξνβιέςεσλ είλαη νη εμήο: 

 ηεγαζηηθά 

 Καηαλαισηηθά (κε ή ρσξίο εμαζθαιίζεηο) 

 Πηζησηηθέο θάξηεο 

 Υξεκαηηζηεξηαθνί θσδηθνί (κεηνρνδάλεηα) 

 Δπηρεηξήζεηο (ππφινηπα <€1εθ) 

 
ηα πιαίζηα ηεο εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ ξνψλ απφ απαηηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ε αμία 

ξεπζηνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θαιχκκαηνο/εμαζθάιηζεο, ηα πξνβιεπφκελα έμνδα ξεπζηνπνίεζεο, ε 
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δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ) λα θαηαβάιιεη ηακεηαθά κέξνο ηεο νθεηιήο, 

θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ είζπξαμε. 

 
Γηαγξαθέο 

Ζ Σξάπεδα αθνχ έρεη εμαληιήζεη ηηο δηθαζηηθέο θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηεο 

(πηζηνδνηήζεηο θαη ινηπέο απαηηήζεηο) θαη βάζηκα εθηηκά φηη απηέο είλαη αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο, δχλαηαη λα 

πξνβαίλεη ζε δηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, έλαληη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Δηδηθήο Δθθαζαξηζηή θαη έγθξηζεο ηεο ΣηΔ. 

 
Ζ Σξάπεδα ζπλερίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαγξάθεη, γηα ηπρφλ αλαβίσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ εηζπξάμεσο απηψλ θαη ηπρφλ είζπξαμε απνζβεζζείζαο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 
 

3.3 Παύζε απεηθόληζεο  

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ηνπ ελεξγεηηθνχ, παχεη λα απεηθνλίδεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

φηαλ ε Σξάπεδα ράλεη ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Σξάπεδα έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παχνπλ λα απεηθνλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ ε 

ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο γηα θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ παχεη λα πθίζηαηαη. 

 
 

3.4 πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, δχλαηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη ην θαζαξφ 

πνζφ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, φηαλ πθίζηαηαη ζπκβαηηθφ δηθαίσκα πνπ 

επηηξέπεη ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη παξάιιεια ππάξρεη πξφζεζε, είηε γηα 

ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηφζν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φζν 

θαη ηεο ππνρξέσζεο αληίζηνηρα είηε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηνλ 

ζπκςεθηζκφ. 

 
 

3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Απφ ηελ έληαμε ηεο ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη κεηά, ε Σξάπεδα απεηθνλίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο ππνρξεψζεηο ζηηο νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο, αθνχ ε επηκέηξεζε ηνπο ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο, κε ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, δελ έρεη πιένλ πξαθηηθή εθαξκνγή. 
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3.6 Πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

Οη πξνβιέςεηο, δηελεξγνχληαη φηαλ ε Σξάπεδα έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη είλαη πηζαλφ φηη ε Σξάπεδα ζα αλαγθαζζεί λα δηαθαλνλίζεη απηήλ 

ηελ ππνρξέσζε. Οη πξνβιέςεηο επηκεηξνχληαη κε ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο Δηδηθήο Δθθαζαξηζηή, 

επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζεί ε ππνρξέσζε. 

 
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, δελ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη 

ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 
 

3.7 Έζνδα θαη έμνδα από ηόθνπο 

Έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ην αληίζηνηρν θπκαηλφκελν 

επηηφθην. Σα έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ απφζβεζε ηεο δηαθνξάο ππέξ ή ππφ ην άξηην ή 

άιισλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο αξρηθήο αμίαο ελφο ηνθνθφξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

πνζνχ ην νπνίν ζα εηζπξαρζεί ή ζα πιεξσζεί θαηά ηε ιήμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  Ζ κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είλαη κία κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία  ππνινγίδεηαη ην 

αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο ψζηε λα θαηαλεκεζνχλ ηα έζνδα 

ή ηα έμνδα απφ ηφθνπο θαζ’φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη εθείλν ην νπνίν πξνεμνθιεί 

αθξηβψο ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο θαζ’ φιε ηελ πξνζδνθψκελε δηάξθεηα ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

 

Μφιηο έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα απφ νκνεηδή ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ππνηηκεζνχλ σο απνηέιεζκα απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ηα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη 

εθαξκφδνληαο ην επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε 

ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο δεκηάο απνκείσζεο. 

 
 

3.8 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ζπλαιιαθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα ηεο Σξάπεδαο. Καηά ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη παζεηηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ µε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα, κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ 
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κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα 

κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.9 Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξν εηζνδήκαηνο, απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο ηπρφλ 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ή ειαθξχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ρξήζε, 

αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ο 

θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο αθνξά ζπλαιιαγέο, πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα, ε θαηαρψξεζε απηνχ, γίλεηαη θαηά αλάινγν ηξφπν ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

 

Σν θνξνινγεηέν θέξδνο, ζπλήζσο δηαθέξεη απφ ην ινγηζηηθφ θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, θαζφηη δελ πεξηιακβάλεη θνξνινγεηέεο ή εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, θαζψο θαη 

θνλδχιηα ηα νπνία απνηεινχλ κφληκεο δηαθνξέο ή απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ. 

 
Οη ηξέρνληεο θφξνη, πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελνη ζην θνξνινγεηέν 

θέξδνο ηεο ρξήζεο. 

 
Ζ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα δελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, αθνχ δελ 

ηεθκεξηψλεη ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ θεξδψλ ζην κέιινλ. 

 
 
 

3.10 Μεηνρηθό θεθάιαην   

 
Κνηλέο κεηνρέο 
 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο. Οη θνηλέο κεηνρέο 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 
Σν θφζηνο θηήζεσο ηδίσλ κεηνρψλ, εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο, έσο φηνπ νη 

ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα 

γηα ηε ζπλαιιαγή έμνδα θαη θφξνπο, πεξηιακβάλεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 
 
Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο 
 
Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα θαηαρσξήζεθαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα αθνχ δελ 

πθίζηαην ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θνκηζηνχλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο ηακεηαθά δηαζέζηκα ή θάπνην άιιν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. 
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3.11 Νέα πξόηππα,  ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. 

Ζ εθηίκεζε ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 
 
 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο 
 
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ 

πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε 

ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ 

κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ο κηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ κηιν δηφηη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019 

Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ 

νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο 

ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Ο κηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 16 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ.  
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ΓΛΠ 7 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πξόηππα ηα νπνία δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ ηξέρνπζα θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο γηα απηό θαη απεηθνλίδνληαη 

επηγξακκαηηθά: 

 

 ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ πκβφιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018) 

 ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο»  

 ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015) 

 ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Απφ θνηλνχ πκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

 ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηψλ Μεζφδσλ Απφζβεζεο» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

 ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

 ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδχζεσλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016) 

 ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνηήζεηο) “Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017) 

 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε νξηζκέλα ΓΠΥΑ 

σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. 

 

 ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» 

 ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

 ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

 ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

 ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 
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Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. 

 

 ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

 ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» 

 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ.  

 ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο» 

 ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

 ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

 
 

4.  Θπγαηξηθέο & πγγελείο Δηαηξείεο  

Ζ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ζπκκεηείρε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

 

α) Ζ ζπγαηξηθή κεζηηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία, κε ηελ επσλπκία «Post Insurance Brokerage - Μεζίηεο 

Αζθαιίζεσλ Α.Δ.», κε έδξα ηελ Αζήλα, ζηελ νπνία ην θαηερφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί ηνπ κεηνρηθνχ 

ηεο θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, αλεξρφηαλ ζε 84,67%.  

β) Ζ ππφ εθθαζάξηζε ζπγαηξηθή εηαηξεία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, κε ηελ επσλπκία «Post Bank Green Institute Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Δπηθνηλσλίαο, ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ γηα ην πεξηβάιινλ», κε έδξα ηε Μεηακφξθσζε 

Αηηηθήο, ζηελ νπνία ην θαηερφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ αλεξρφηαλ ζε 100%.  

γ) Ζ ππφ εθθαζάξηζε ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «T FUNDS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα, ζηελ νπνία ην θαηερφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο  επί ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ αλεξρφηαλ ζε 100%. 

δ) Ζ ππφ εθθαζάξηζε ζπγγελήο εηαηξεία «Σ ΒΑΝΚ Α.Σ.Δ.» (πξψελ «ASPIS ΒΑΝΚ Α.Σ.Δ.») κε έδξα ηελ 

Αζήλα, ζηελ νπνία ην θαηερφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ αλεξρφηαλ ζε 32,90%. 
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5. εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, εθηηκήζεηο θαη ππνθεηκεληθέο θξίζεηο 

Ζ ζχληαμε ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα 

ππνθεηκεληθψλ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ απφ ηελ Δηδηθή Δθθαζαξηζηή, νη νπνίεο επεξεάδνπλ, ηα 

ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο θαη νη παξαδνρέο 

εμεηάδνληαη ζε θάζε πεξίνδν κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία εθηηκψληαη ινγηθά ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

 
 

5.1 Απνκείσζε δαλείσλ 

Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη, είλαη απνηέιεζκα ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ δεκηψλ ηνπ. Ζ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη, εμαξηάηαη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ελδερφκελε εθπνίεζε θαιπκκάησλ) ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ πξνβιέςεσλ θαζψο θαη απφ ην κνληέιν ησλ παξαδνρψλ θαη παξακέηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ ζε ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν. Παξφιν πνπ ηα παξαπάλσ 

εκπεξηέρνπλ ππνθεηκεληθή θξίζε, ε Δηδηθή Δθθαζαξηζηήο πηζηεχεη φηη νη δηελεξγεζείζεο πξνβιέςεηο είλαη 

ινγηθέο θαη δηθαηνινγνχληαη επαξθψο. 

 

5.2 Δθηίκεζε ελδερόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ    

Ζ ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδα ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε βάζε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ 

εθηίκεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ελδερφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνχο θφξνπο πξνυπνζέηεη ηελ 

άζθεζε ππνθεηκεληθήο θξίζεο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαθηεζηκφηεηα ηνπο ζην κέιινλ, θαζψο θαη  

ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη βέβαηνο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ πνπ ζα θαηαβιεζεί. Ζ Δηδηθή 

Δθθαζαξηζηήο εθηηκά φηη νη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη 

εθηηκήζεηο ηεο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο είλαη επαξθείο. 

 

6. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

6.1 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Ζ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο ιφγσ 

αδπλακίαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπο. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδαο είλαη ε ζπλερήο, έγθαηξε 

θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ε δηαηήξεζε ησλ πηζηνδνηηθψλ 

αλνηγκάησλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ρεηξηζκψλ ησλ ζπλνιηθά βέιηηζησλ δηαδηθαζηψλ. 
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Ρπζκίζεηο δαλείσλ 

ην παξαπάλσ πιαίζην, ε ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα δχλαηαη κε απφθαζε ηεο ΣηΔ λα πξνβαίλεη ζε 

πξφζζεηεο ζπκβάζεηο ξπζκίζεσλ νθεηιψλ ζηηο νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ρσξεί κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ 

θεθαιαίνπ αιιά παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο, ηε ρνξήγεζε πξνλνκηαθψλ πεξηφδσλ, ηε δπλαηφηεηα 

πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ, ηε κεηαβνιή επηηνθίνπ θαζψο θαη ηπρφλ έθπησζε ηφθσλ θαη εμφδσλ απαίηεζεο απφ 

δάλεηα ζε πξνζσξηλή ε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ Δηδηθή εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα ζπλάπηεη ηα παξαπάλσ είδε 

ξπζκίζεσλ κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηελ ΣηΔ θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε απηήο απφ ηελ εηδηθή 

επηηξνπή «Δηδηθψλ Δθθαζαξίζεσλ» ηεο ΣηΔ (ΔΠΔΗΓΔΚΑ).  Γηα πνζά έσο €250 ρηι. αλά νθεηιέηε δελ 

απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΠΔΗΓΔΚΑ  εθφζνλ νη ξπζκίζεηο δελ παξεθθιίλνπλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

ζέηεη ε ΣηΔ. 

 

Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, πξν απνκείσζεο, 

θαζψο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ζε: (α) «ελήκεξα θαη κε απνκεησκέλα» (δει. δάλεηα ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηα νπνία ππνινγίδνληαη κφλν πξνβιέςεηο ηχπνπ IBNR), (β) «δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε θαη κε 

απνκεησκέλα» (δει. δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε απφ 1 έσο 90 κέξεο ζηα νπνία ππνινγίδνληαη κφλν πξνβιέςεηο 

ηχπνπ IBNR), θαη (γ) «απνκεησκέλα» (δει. δάλεηα ζηα νπνία ππνινγίδνληαη πξνβιέςεηο απνκείσζεο είηε ζε 

εμαηνκηθεπκέλε είηε ζε ζπιινγηθή βάζε). Δπίζεο, νη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ην ππφινηπν ηεο 

πξφβιεςεο απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί αλά θαηεγνξία δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη 

κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ππνινίπνπ απηήο (δει. «αηνκηθή» ή «ζπιινγηθή» αμηνιφγεζε), ηε ζπλνιηθή 

θαζαξή αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, κεηά ηελ απνκείσζε, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ 

θαηέρνληαη γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Ζ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα αμία απηψλ ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ κεηαμχ άιισλ ηα 

πξνβιεπφκελα έμνδα ξεπζηνπνίεζεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ είζπξαμε. εκεηψλνπκε φηη ε αμία 

ησλ εμαζθαιίζεσλ αλά δάλεην δελ μεπεξλά ην ππφινηπν ηνπ θάζε δαλείνπ αλά έηνο.  
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Πνζά ζε € ΤΝΟΛΑ

Τπόινηπα πξν 

απνκείσζεο

Υσξίο 

θαζπζηέξεζε 

θαη κε 

απνκεησκέλα

ε θαζπζηέξεζε 

(έσο 90 εκ) θαη 

κε απνκεησκέλα

Αηνκηθή 

αμηνιόγεζε

πιινγηθή 

αμηνιόγεζε

πλνιηθή αμία πξν 

απνκείσζεο

Ληαληθή Σξαπεδηθή

- ηεγαζηηθά δάλεηα 444.186,98      1.646.311,66     5.072.700,61       275.575.495,46   282.738.694,71      

- Καηαλαισηηθά δάλεηα 1.931.012,97   745.581,84         2.428.663,57       132.860.425,16   137.965.683,54      

- Πηζησηηθέο θάξηεο - - - 47.037.264,05     47.037.264,05         

Δπηρεηξεκαηηθά (πεξηι. 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο)

- Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα - - 355.205.341,79   288.914.497,92   644.119.839,71      

ύλνιν 2.375.199,95   2.391.893,50     362.706.705,97   744.387.682,59   1.111.861.482,01   

Πνζά ζε €  ΤΝΟΛΑ 

πζζσξεπκέλεο 

πξνβιέςεηο

 Υσξίο 

θαζπζηέξεζε 

θαη κε 

απνκεησκέλα 

 ε θαζπζηέξεζε 

(έσο 90 εκ) θαη 

κε απνκεησκέλα 

 Αηνκηθή 

αμηνιόγεζε 

 πιινγηθή 

αμηνιόγεζε 

 πζζνξεπκέλεο 

πξνβιέςεηο 

Ληαληθή Σξαπεδηθή

- ηεγαζηηθά δάλεηα 4.441,87           16.463,12           2.745.409,45       114.527.121,73   117.293.436,17      

- Καηαλαισηηθά δάλεηα 27.034,18        10.438,15           18.209,44             97.649.085,65     97.704.767,42         

- Πηζησηηθέο θάξηεο - - - 44.685.400,80     44.685.400,80         

Δπηρεηξεκαηηθά (πεξηι. 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο)

- Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα - - 237.512.098,94   200.805.728,78   438.317.827,72      

ύλνιν 31.476,05        26.901,26           240.275.717,83   457.667.336,97   698.001.432,11      

πλνιηθή θαζαξή αμία 

κεηά ηελ απνκείσζε
    2.343.723,90         2.364.992,24       122.430.988,14       286.720.345,62          413.860.049,90   

31 Γεθεκβξίνπ 2014

Με απνκεησκέλα Απνκεησκέλα

 Πξνβιέςεηο IBNR 
 Πξνβιέςεηο απνκεησκέλσλ δαλείσλ 
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Πνζά ζε € ΤΝΟΛΑ

Τπόινηπα πξν 

απνκείσζεο

Υσξίο 

θαζπζηέξεζε 

θαη κε 

απνκεησκέλα

ε θαζπζηέξεζε 

(έσο 90 εκ) θαη 

κε απνκεησκέλα

Αηνκηθή 

αμηνιόγεζε

πιινγηθή 

αμηνιόγεζε

πλνιηθή αμία πξν 

απνκείσζεο

Ληαληθή Σξαπεδηθή

- ηεγαζηηθά δάλεηα 634.739,85      989.801,21         7.651.312,17       273.637.107,06   282.912.960,29      

- Καηαλαισηηθά δάλεηα 695.835,87      438.434,57         5.852.704,27       130.982.117,58   137.969.092,29      

- Πηζησηηθέο θάξηεο -                      -                        46.779.483,50     46.779.483,50         

Δπηρεηξεκαηηθά (πεξηι. 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο)

- Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα - 364.034.647,41   275.501.927,04   639.536.574,45      

ύλνιν 1.330.575,72   1.428.235,78     377.538.663,85   726.900.635,18   1.107.198.110,53   

Πνζά ζε €  ΤΝΟΛΑ 

πζζσξεπκέλεο 

πξνβιέςεηο

 Υσξίο 

θαζπζηέξεζε 

θαη κε 

απνκεησκέλα 

 ε θαζπζηέξεζε 

(έσο 90 εκ) θαη 

κε απνκεησκέλα 

 Αηνκηθή 

αμηνιόγεζε 

 πιινγηθή 

αμηνιόγεζε 

 πζζνξεπκέλεο 

πξνβιέςεηο 

Ληαληθή Σξαπεδηθή

- ηεγαζηηθά δάλεηα 6.347,40           9.898,01             3.658.106,00       116.528.387,81   120.202.739,22      

- Καηαλαισηηθά δάλεηα 9.741,70           6.138,08             2.942.562,00       97.296.278,60     100.254.720,39      

- Πηζησηηθέο θάξηεο - - 44.685.400,80     44.685.400,80         

Δπηρεηξεκαηηθά (πεξηι. 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο)

- Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα - - 247.056.024,00   206.685.083,72   453.741.107,72      

ύλνιν 16.089,10        16.036,10           253.656.692,00   465.195.150,93   718.883.968,13      

πλνιηθή θαζαξή αμία 

κεηά ηελ απνκείσζε
    1.314.486,62         1.412.199,68       123.881.971,85       261.705.484,25          388.314.142,40   

Με απνκεησκέλα Απνκεησκέλα

 Πξνβιέςεηο IBNR 
 Πξνβιέςεηο απνκεησκέλσλ δαλείσλ 

31 Γεθεκβξίνπ 2015

 

ηα «απνκεησκέλα δάλεηα» ηεο 31/12/2014 πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ησλ 

νπνίσλ νη εμαζθαιίζεηο (ππνινγηζκέλεο ζε ξεπζηνπνηήζηκε αμία) ππεξβαίλνπλ ην αλεμφθιεην ππφινηπν. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη 2 θαηαλαισηηθά δάλεηα χςνπο €2.428 ρηι. ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ 

ζε αηνκηθή βάζε θαη ηα νπνία θαιχπηνληαη ζρεδφλ πιήξσο απφ εμαζθαιίζεηο. 

 

6.2 Κίλδπλνο αγνξάο 

Δίλαη ν θίλδπλνο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ ηηκή ή ζηε κεηαβιεηφηεηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο αγνξέο επηηνθίσλ, ζπλαιιάγκαηνο, ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, κεηνρψλ θαη αγαζψλ. 

 

6.2.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα εθηίζεηαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ππφ ηελ 

επξχηεξε έλλνηα, απφ ηελ επίδξαζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο ηζρχνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε εθθαζάξηζε δηαηεξεί ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο (ζηηο 31.12.2015), δάλεηα ζε USD, ζπλνιηθνχ 

χςνπο USD 17.829.908,72. 
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6.2.2 Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Χο «θίλδπλνο επηηνθίνπ», νξίδεηαη ν αλεηιεκκέλνο επελδπηηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ δηεζλψο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ηεο 

ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδαο (κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα) θαη ηε θχζε ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

(θπξίσο απφ εθπνίεζε θαιπκκάησλ), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Σξάπεδαο δελ εθηνθίδεηαη, εθηηκάηαη φηη ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο ηεο Σξάπεδαο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο. 

 

6.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Λφγσ ην φηη ε Σξάπεδα έρεη εληαρζεί ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζην 

ελδερφκελν αδπλακίαο ηεο Σξάπεδαο λα κελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ έληαμεο ηεο ζε εθθαζάξηζε, ιφγσ έιιεηςεο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ. Γεδνκέλεο ηεο 

ηακεηαθήο ηεο ζέζεο θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο θξίλεηαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο. 

 

7. Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 

Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ποσά σε €

01.01.2015  -

31.12.2015

19.01.2013  -

31.12.2014

Έζνδα ηόθσλ από:

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 15.095.857,05     40.388.510,89     

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ -Σφθνη 

Καηαζέζεσλ
381.425,03          1.540.961,78       

Σόθνη θαη εμνκνηνύκελα έζνδα 15.477.282,08 41.929.472,67  

 

8. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα  

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα, αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Ποσά σε €

01.01.2015  -

31.12.2015

18.1.2013 -

31.12.2014

Ακνηβέο θαη έμνδα ζπλεξγαδφκελσλ δηθεγφξσλ 612.194,87                  1.368.622,45               

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.455.742,95               2.134.000,17               

Ακνηβέο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ιεηγνπξγηθή ππνζηήξημε 

εθθαζάξηζεο
1.686.167,64               3.231.821,31               

Ακνηβέο θαη έμνδα δηθαζηηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 796.421,12                  602.506,37                  

Φφξνη-Σέιε-ΦΠΑ 2.067.422,75               3.750.776,65               

Δλνίθηα θηηξίσλ 61.455,94                     70.216,66                     

Ακνηβέο θαη έμνδα κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο 1.200,00                       66.700,00                     

Γηάθνξα έμνδα 364.761,21                  110.473,48                  

ύλνιν 7.045.366,48 11.335.117,09  

 
Σν πνζφ ησλ € 1.686 ρηι. αθνξά ηελ πξφβιεςε ακνηβψλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ηεο εθθαζάξηζεο 

απφ πηζησηηθφ ίδξπκα (πεξίνδνο 01.01.2015 έσο 31.12.2015). ηηο ινηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 
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πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ηεο εηδηθήο εθθαζαξηζηή ζπλνιηθνχ χςνπο €82,8 ρηι. θαη ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

χςνπο €49,2 ρηι.. 

 

9. Απνηειέζκαηα κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

Σν απνηέιεζκα απφ ηελ κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζην Νέν ΣΣ ζηηο 18.1.2013 αθνξά: 

(α) ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο απνηίκεζεο ησλ κεηαβηβαζζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ ΣηΔ γηα ζθνπνχο 

κεηαβίβαζεο ζην Νέν ΣΣ θαη ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο απηψλ βάζεη ησλ ΓΠΥΑ, (β) ζε θφξνπο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ πξάμε ηεο κεηαβίβαζεο θαη βαξχλνπλ ηελ Σξάπεδα, θαη (γ) ζηε κεηαθνξά ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο. Αλαιχεηαη δε, σο εμήο: 

 

 

 

Ποσά σε €

01.01.2015  -

31.12.2015

18.1.2013 -

31.12.2014

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνχ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ -                                9.603.957,20            

Γηαθνξέο απνηίκεζεο -                                (6.448.639,09)           

Πξφβιεςε θφξνπ απφ ηε κεηαβίβαζε κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ -                                (2.598.212,00)           

ύλνιν 0,00 557.106,11 

 

10. Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

 

Ποσά σε € Τπόινηπν 31.12.2015 Τπόινηπν 31.12.2014

Καηαζέζεηο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά 29.790.312,30             32.580.000,00             

Καηαζέζεηο φςεσο 729.899,81                   1.430.857,44                

ύλνιν 30.520.212,11 34.010.857,44

 

 

 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

Γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, σο ηακείν θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα, λννχληαη ηα 

παξαπάλσ ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ιήμε κηθξφηεξε ησλ 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπο.  
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11. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά Πειαηώλ 

Ποσά σε € Τπόινηπν 31.12.2015 Τπόινηπν 31.12.2014

Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα 639.141.692,63 643.462.660,07 

ηεγαζηηθά δάλεηα 282.912.960,29 282.738.694,71 

Καηαλαισηηθά δάλεηα 137.969.092,29 137.965.683,54 

Πηζησηηθέο Κάξηεο 46.779.483,50 47.037.264,05 

Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 394.881,82 657.179,64 

ύλνιν 1.107.198.110,53 1.111.861.482,01 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ (718.883.968,13) (698.001.432,11)

ύλνιν απαηηήζεσλ θαηά πειαηώλ 388.314.142,40 413.860.049,90  

 
 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο απνκείσζεο ησλ δαλείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 έρεη σο εμήο: 

 

 

Ποσά σε €
Καηαλαισηηθά 

δάλεηα
ηεγαζηηθά δάλεηα

Πηζησηηθέο 

Κάξηεο

Δπηρεηξεκαηηθά 

δάλεηα
ύλνιν

Τπόινηπα  18
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2013 266.878.588,72 426.032.855,82 49.605.074,15 704.970.045,09 1.447.486.563,78 

Μεηαβηβαζζείζεο πξνβιέςεηο ζην Νέν Σ.Σ. (180.164.087,31) (309.353.632,65) (6.282.670,36) (292.999.914,87) (788.800.305,19)

Τπόινηπα  18
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2013 κεηά ηελ 

κεηαβίβαζε
86.714.501,41 116.679.223,17 43.322.403,79 411.970.130,22 658.686.258,59 

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ ρξήζεο 

18.1.2013 - 31.12.2014
10.990.266,01 614.213,00 1.362.997,01 24.937.336,00 37.904.812,02 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 1.410.361,50 1.410.361,50 

Τπόινηπα 31εο Γεθεκβξίνπ
 
2014 97.704.767,42 117.293.436,17 44.685.400,80 436.907.466,22 698.001.432,11 

Τπόινηπα  1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2015 97.704.767,42 117.293.436,17 44.685.400,80 438.317.827,72 698.001.432,11 

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ ρξήζεο 

1.1.2015 - 31.12.2015
2.776.151,74 3.614.773,30 0,00 18.279.030,94 24.669.955,98 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 1.742.696,88 1.742.696,88 

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των 

ηθμιών απομείωςθσ
(226.198,77) (705.470,25) (4.598.447,82) (5.530.116,84)

Τπόινηπα 31εο Γεθεκβξίνπ
 
2015 100.254.720,39 120.202.739,22 44.685.400,80 453.741.107,72 718.883.968,13  

 

12. πκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο & ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 
Οη ζπκκεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο 

31.12.2015, έρνπλ σο εμήο: 

 

Δπσλπκία Υώξα εγθαηάζηαζεο Δίδνο ζπκκεηνρήο
% πκκεηνρήο 

31.12.2015

ρέζε κε ηελ  

Σξάπεδα

 POST INSURANCE BROKERAGE - ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΧΝ Α.Δ.  Διιάδα Άκεζε 84,67%  Θπγαηξηθή  

 POST BANK GREEN INSTITUTE  Διιάδα Άκεζε 100,00%  Θπγαηξηθή  

T FUNDS A.E. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  Διιάδα Άκεζε 100,00%  Θπγαηξηθή  

 T-BANK  Α.Σ.Δ. (Πξψελ "ASPIS BANK A.T.E.")  Διιάδα Άκεζε 32,90%  πγγελήο 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ησλ αλσηέξσ ζπκκεηνρψλ ζηηο 31.12.2014 θαη ζηηο 31.12.2015 

ήηαλ κεδεληθή θαζψο ε ζπλνιηθή αμία θηήζεο ησλ αλσηέξσ ζπκκεηνρψλ ηεο ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδαο είρε 

αλαγλσξηζηεί σο απνκείσζε ζηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη έρνπλ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε νη: T FUNDS A.Δ.Γ.Α.Κ., Post Bank Green Institute Α.E. θαη T-BANK 
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A.T.E. (πξψελ “ASPIS BANK A.T.E.”). Πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαπάλσ ζπκκεηνρέο παξαηίζεληαη θαη ζηελ 

ζεκείσζε 4 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
 

13. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην – Παξαθξαηεζέληεο Φόξνη 

 

Ποσά σε € Τπόινηπν 31.12.2015 Τπόινηπν 31.12.2014

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ινηπέο απαηηήζεηο απφ 

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο  
101.412.708,50              101.199.128,34              

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ απφ 

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο 
(24.253.599,64)               (24.187.746,64)               

ύλνιν 77.159.108,86 77.011.381,70
 

ην θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην - παξαθξαηεζέληεο θφξνη»  πεξηιακβάλνληαη 

παξαθξαηνχκελνη θφξνη ηφθσλ απφ ρξεφγξαθα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη επηρεηξήζεσλ εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο πξνέιεπζεο θαζψο θαη θφξνη ηφθσλ θαηαζέζεσλ. Ζ Δθθαζάξηζε, κε βάζε ηα φζα νξίδνπλ νη 

γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2238/1994 θαη ηδίσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξκελεία πνπ 

έρεη δνζεί ζε απηέο απφ πξφζθαηε ζρεηηθά λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, εθηηκά φηη νη ελ ιφγσ 

θφξνη ζα αλαθηεζνχλ είηε κέζσ ζπκςεθηζκνχ κε πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, είηε 

κέζσ αηηήκαηνο επηζηξνθήο θαη πξνζθπγψλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ε έθβαζε φκσο ησλ νπνίσλ δελ 

δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο δεδνκέλε. 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζρεκαηίζηεθαλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ € 

10.476 ρηι. θαη ζηελ παξνχζα € 65 ρηι. 

 

14. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

Ποσά σε € Τπόινηπν 31.12.2015 Τπόινηπν 31.12.2014

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 113.755,16                      148.773,87                  

ύλνιν 113.755,16 148.773,87

 

Οη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ρνξεγήζεσλ πνζνχ € 1.603.128,76 θαηά ηελ 31/12/2014 , νη νπνίνη εκθαληδφληνπζαλ 

ζηα Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, έρνπλ αλαηαμηλνκεζεί αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο ζηα δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ (εκ.11). 

Σα πνζά απηά έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ζηε ζεκείσζε 6.1 ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

  

15. Τπνρξεώζεηο πξνο ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο (Σ.Υ..) 

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ην Σ.Υ.., πνζνχ € 3.732.554 ρηι. ζηηο 18.1.2013 αθνξνχλ ην πνζφ ην νπνίν θαηέβαιε 

ην Σ.Υ.. ζην κεηαβαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα «Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Α.Σ.Δ.» κεηά ηελ νξηζηηθή 
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απνηίκεζε ησλ κεηαβηβαζζέλησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ην νπνίν έρεη πξνθχςεη 

σο εμήο: 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 7/18.1.2013 (ζέκα 1
ν
), ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 76/18.1.2013, ηεχρνο Β’, πξνέβε ζηελ πξνζσξηλή απνηίκεζε ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ, ηεο Σξάπεδαο θαζνξίδνληαο αξρηθά ηε κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξά ζε € 4.096.247 ρηι., ηελ νπνία ζα θαηέβαιιε ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ζην 

κεηαβαηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 63Δ παξ. 7 ηνπ Ν. 3601/2007. ε ζπλέρεηα κε ηε 

πλεδξίαζε ππ’ αξηζκφλ 11 ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, ε Δπηηξνπή Μέηξσλ Δμπγίαλζεο ηεο ΣηΔ αλαπξνζάξκνζε 

ηελ πξνζσξηλή εθηίκεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο 

νξηζηηθά ζε € 3.732.554 ρηι. Οη ζπλνιηθέο νξηζηηθέο αμίεο ησλ κεηαβηβαζζέλησλ ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013, 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο ήηαλ € 10.903.828 ρηι. θαη € 14.636.382 ρηι. 

αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη, φηη ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ελεξγεηηθνχ, χςνπο € 3.732.554 ρηι. απνηειεί απφ ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013 κε εθηνθηδφκελε ππνρξέσζε ηεο 

ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 έγηλε πίλαθαο πξνζσξηλήο δηαλνκήο θαη επεζηξάθε ζην Σ.Υ. πνζφ € 15.000 ρηι.. 

Χο εθ ηνχηνπ ην ππφινηπν ηελ 31.12.2015 αλέξρεηαη ζε  € 3.717.554 χιλ. 

 

Ποσά σε €
Τπόινηπν 

31.12.2015

Τπόινηπν 

31.12.2014

Τπνρξεψζεηο πξνο Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο
3.717.553.678,13  3.732.553.678,13  

 ύλνιν 3.717.553.678,13 3.732.553.678,13
 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη νη ππνρξεψζεηο πξνο ην Σ.Υ.. κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, 

ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά κεηά ην ήδε θαηαβιεζέλ 50% ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 
 

16. Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 

Λφγσ ηεο έληαμεο ηεο Σξάπεδαο ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη ηεο θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, νη ππνρξεψζεηο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Σξάπεδαο νη νπνίεο ζηηο 18.1.2013 αλέξρνληαλ ζε € 69.366 ρηι.. Αθνχ νινθιεξψζεθε ε επαιήζεπζε ησλ 

αλαγγειζεηζψλ απαηηήζεσλ  χςνπο € 67.557 ρηι. πνπ αθνξά ηελ απνδεκίσζε απφιπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ιφγσ ζέζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε Δηδηθή Δθθαζάξηζε, ηνλ  Γεθέκβξην ηνπ 2013 ε εθθαζάξηζε 

πξνρψξεζε ζηελ εμφθιεζε ηνπ 50% ηεο ππνρξέσζήο ηεο κε εθηακίεπζε πνζνχ € 32.250 ρηι. θαη κε 

ζπκςεθηζκφ απαηηήζεψλ ηεο πνζνχ € 1.529 ρηι. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο € 33.779 

ρηι. ζηηο 31.12.2015 θαη 31.12.2014 ζα πεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο 

θαηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο. 
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17. Λνηπέο Πξνβιέςεηο  

 Ποσά σε € Τπόινηπν 31.12.2015 Τπόινηπν 31.12.2014

 Πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη αζθαιηζηηθνχο 

θηλδχλνπο  
8.659.100,20             7.237.222,30             

 Πξνβιέςεηο γηα δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 2.698.619,40             2.698.619,40             

 Πξνβιέςεηο γηα θαηάπησζε Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  5.032.028,61             5.032.028,61             

 Πξφβιεςε απνδεκείσζεο κε ιεθζείζαο άδεηαο 7.824.183,58             7.824.183,58             

 Πξνβιέςεηο γηα παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο θαηαζέζεσλ  872.486,96                872.486,96                

 ύλνιν 25.086.418,75 23.664.540,85  
 
 

18. Λνηπά ζηνηρεία ππνρξεώζεσλ 

Σα ινηπά ζηνηρεία ππνρξεψζεσλ ζηηο 31.12.2015 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

Ποσά σε €
Τπόινηπν 

31.12.2015

Τπόινηπν 

31.12.2014

Τπνρξεψζεηο απφ ινηπνχο θφξνπο-ηέιε 3.936.867,68              3.805.320,18              

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 8.631.611,17              8.631.611,17              

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 157.550,47                 157.550,47                 

Πξνκεζεπηέο 884.068,58                 972.250,57                 

Γεδνπιεπκέλεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ 15.406.467,98            15.406.467,98            

Πιεξσηέεο ακνηβέο ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο 4.917.988,95              3.231.821,31              

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 63.851,65                    989.695,64                 

ύλνιν 33.998.406,48 33.194.717,32  
 

19. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Κνηλέο κεηνρέο 

Ζ αλάιπζε ησλ θνηλψλ θαη ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηηο 31.12.2015 θαη 

31.12.2014 έρεη σο εμήο: 

 

Καηεγνξίεο κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ
Αξηζκόο κεηνρώλ 

Ολνκαζηηθή 

αμία (ζε €)

Μεηνρηθό θεθάιαην 

(Πνζά ζε €)

Κνηλέο κεηνρέο 284.465.964 3,7 1.052.524.066,80

Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 60.800.000 3,7 224.960.000,00

ύλνιν 1.277.484.066,80

 

20. Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 

Ζ δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαηά ηηο 31.12.2015 θαη 31.12.2014 αλήξρεην ζε € 

16.904.259,06. 

 

21. Ίδηεο κεηνρέο 

Ο αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ ζηηο 31.12.2015 θαη 31.12.2014 αλήξρεην ζε 3.433.020 κεηνρέο, αμίαο θηήζεσο 

€ 23.228.778,24.  
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22. Λνηπά απνζεκαηηθά  

Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ απνζεκαηηθψλ ζηηο 31.12.2015 θαη 31.12.2014 παξαηίζεηαη παξαθάησ : 
 
 

Ποσά σε €
Τπόινηπν 

31.12.2015

Τπόινηπν 

31.12.2014

Τακτικό αποκεματικό 69.662.309,83       69.662.309,83       

Αποκεματικά Ειδικών διατάξεων  νόμων 17.000.000,00       17.000.000,00       

 ύλνιν 86.662.309,83 86.662.309,83
 

 

 

23. Γεζκεύζεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Απαηηήζεηο  

α) Δλδερόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

Ζ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010. Δπεηδή ν 

θνξνινγηθφο έιεγρνο ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξίζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα νξηζκέλσλ δαπαλψλ, αιιά θαη λα 

θαηαινγίζεη άιιεο ηπρφλ δηαθνξέο, είλαη πηζαλφλ λα επηβιεζνχλ θάπνηνη πξφζζεηνη θφξνη γηα ηηο ρξήζεηο πνπ 

δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ 2011, 2012 θαη ηελ πεξίνδν απφ 1 έσο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο 

δηεμήρζε απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν 2238/1994 θαη ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή 

απφθαζε. 

 

β) Δλδερόκελεο λνκηθέο ππνρξεώζεηο - απαηηήζεηο 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη δηθαζηηθέο αγσγέο πνπ αθνξνχλ ζε έλλνκεο ζρέζεηο πνπ παξέκεηλαλ 

ζηελ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθή πξφβιεςε ζην 

θνλδχιη «Λνηπέο Πξνβιέςεηο», ε νπνία θξίλεηαη επαξθήο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ 

πνπ ρεηξίδνληαη  ηηο ζρεηηθέο ππνζέζεηο. 

 

24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηαγελέζηεξα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015 ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηηο παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζρεηηθή αλαθνξά.  

 

  

 

 

Ο Τπεύζπλνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Α΄ ΣΑΞΖ Α.Μ. 65085

Ο Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Παλαγηώηεο Υξνλάο 

ΑΓΣ  Ν213837

Α΄ ΣΑΞΖ Α.Μ. 18252

ΑΓΣ  Π058325

Μαξγαξίηα Μάιιε 

Ζ Δηδηθή εθθαζαξηζηήο 

Γεκήηξηνο Μπακπίξεο 

ΑΓΣ  ΑΗ592914

 


