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 Ποζά εκθπαζμένα ζε 

σιλιάδερ εςπώ 

 Ποζά εκθπαζμένα ζε 

σιλιάδερ εςπώ 

31/12/2015 31/12/2014 1/1/2015 - 31/12/2015 18/1/2013 - 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ    Σόκοι και εξομοιούμενα έζοδα                                 15.477,28                            41.929,47 

              30.520,21               34.010,86 

         1.107.198,11          1.111.861,48  Λεηηνπξγηθά  έμνδα                                  (7.045,37)                           (11.335,12)

          (718.883,97)           (698.001,43)  Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο                                     154,48                                          -   

              77.159,11               77.011,38  Απνηειέζκαηα κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζσλ                                              -                                    557,11 

                   113,76                    148,77  Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ                               (24.669,96)                           (37.904,81)

496.107,22 525.031,06                              (31.560,84)                           (48.682,82)

 Εημιέρ ππο θόπων                              (16.083,56)                             (6.753,35)

 Φόξνη                                      (65,85)                           (10.476,01)

              33.778,55               33.778,55  Εημιέρ μεηά από θόποςρ                              (16.149,41)                           (17.229,36)

              25.086,42               23.664,54 

         3.717.553,68          3.732.553,68 

              33.998,41               33.194,72  Ποζά εκθπαζμένα ζε 

σιλιάδερ εςπώ 

 Ποζά εκθπαζμένα ζε 

σιλιάδερ εςπώ 

3.810.417,05 3.823.191,48  1/1/2015 - 31/12/2015  18/1/2013 - 31/12/2014 

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηην απσή ηηρ πεπιόδος  34.010,86                              83.823,09                           

Μεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζην Νέν ΤΤ -                                          (67.823,09)                          

1.277.484,07          1.277.484,07 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα μεηά ηην μεηαβίβαζη 34.010,86 16.000,00

16.904,26               16.904,26  Λειηοςπγικέρ ποέρ 

            (23.228,78)             (23.228,78) Είζπξαμε ινηπώλ απαηηήζεσλ -                                         17.000,00

       (4.585.469,38)        (4.569.319,97) Δηζπξάμεηο δαλείωλ (θεθάιαην θαη ηόθνη)                                16.070,49                            36.377,94 

       (3.314.309,83)        (3.298.160,42) Λνηπέο εηζπξάμεηο                                       35,47                                  232,41 

496.107,22 525.031,06  Καηαβνιή απνδεκηώζεωλ πξνζωπηθνύ -                                          (32.250,41)                          

 Πιεξωκέο πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ πηζηωηώλ (4.949,45)                               (4.670,40)                            

Καθαπή ηαμειακή ποή από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 11.156,50 16.689,53

Δπενδςηικέρ ποέρ

 1/1/2015 - 

31/12/2015 

 18/1/2013 - 

31/12/2014 
Δηζπξαμε ηόθωλ πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεωλ

                                    352,85                              1.321,33 

(3.298.160,42)       (3.271.327,10)       Καθαπή ηαμειακή ποή από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 352,85 1.321,33

Κέπδη (Ζημίερ) Υπήζηρ (μεηά από Φόποςρ) (16.149,41)            (17.229,36)            Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

-                         (9.603,96)              Πξνζωξηλε δηαλνκε ζην ΣΥ                              (15.000,00) -                                      

ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζηρ (31/12/2015 & 31/12/2014 ανηίζηοισα)        (3.314.309,83)        (3.298.160,42) Καθαπή ηαμειακή ποή από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακσλ (3.490,65)                               18.010,86                           

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ πεπιόδος                                 30.520,21                            34.010,86 

Η Ειδική Εκκαθαριζηής Ο Υπεύθσνος Οικονομικών  Υπηρεζιών

Η Ειδική Εκκαθαριζηής Ο Υπεύθσνος Οικονομικών Υπηρεζιών Ο Αναπληρωηής Υπεύθσνος 

Οικονομικών Υπηρεζιών

 Μαργαρίηα Μάλλη Δημήηριος Μπαμπίρης Παναγιώηης Φρονάς

ΑΔΤ    Π058325 ΑΔΤ  ΑΙ592914 ΑΔΤ Ν213837

Α΄ ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 65085 Α΄ ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 18252

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθό θεθάιαην

Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

 Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ εςπώ 

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (β)

ύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ (31/12/2015 & 31/12/2014 ανηίζηοισα)

 Μεηαβνιή Απνζεκαηηθνύ Δηαζέζηκνπ Πξνο Πώιεζε ιόγσ κεηαβίβαζεο ραξηνθπιαθίνπ 

Ίδηεο κεηνρέο

Απνζεκαηηθά θαη ζσξεπκέλεο δεκηέο

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β)

 Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ
Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ

Λνηπέο Πξνβιέςεηο

Λνηπά ζηνηρεία ππνρξεώζεσλ

ύνολο Τποσπεώζεων (α) 

Υπνρξεώζεηο πξνο Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ εςπώ

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

 Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

 Απαηηήζεηο από Ειιεληθό Δεκόζην-Παξαθξαηεζέληεο Φόξνη 

 Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ

Οξθωηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Μάξηνο Φάιηεο (Α.Μ. ΟΔΛ 38081)

Γεκήηξεο νύξκπεο (Α.Μ. ΟΔΛ 16891)

Διεγθηηθή εηαηξεία PricewaterhouseCoopers Α.Δ. (Α.Μ. ΟΔΛ 113)

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ ύκθωλε γλώκε κε ζέκαηα έκθαζεο

 Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 30ε
 Μαξηίνπ 2016

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΖΡΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.T.Δ.

Αξκόδηα ππεξεζία Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγωληζηηθόηεηαο

Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ Διιάδνο Α.T.Δ. ππό εηδηθή εθθαζάξηζε (ε "Σξάπεδα"). Γηα πεξαηηέξω 

ελεκέξωζε, ζπληζηνύκε ζηνλ αλαγλώζηε λα αλαηξέμεη ζηνλ ηζηόηνπν ttbank.irwebpage.com όπνπ αλαξηώληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζώο θαη ε Έθζεζε Διέγρνπ ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ-Λνγηζηώλ.

Σ Α Υ Τ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο  Σ Α Μ Ι Ε Τ Σ Η Ρ Ι Ο  Ε Λ Λ Α Δ Ο   Α. Σ. Ε. Ε ΚΑΘΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΑΠΟ 18 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 005352101000

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΔΡΑ: ΟΜΗΡΟΤ 22, 10672 ΑΘΗΝΑ

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ από 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015

 (Γημοζιεςμένα βάζει ηος Κ.Ν. 2190/1920, Άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, καηά ηα Γ.Λ.Π.) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 1. Γπλάκεη ηεο ππ΄ αξ. 2124/Β.95/18.01.2013 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β΄ 74/18.01.2013) ζπζηήζεθε κεηαβαηηθό πηζηωηηθό ίδξπκα  κε επωλπκία «ΝΔΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ.» θαη έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο δπλάκεη ηεο από 18.01.2013 

απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Μέηξωλ Δμπγίαλζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (πλεδξίαζε ΔΜΔ 7/18.01.2013 / Θέκα 2ν / ΦΔΚ Β΄ 76/18.01.2013). Με ηελ από 18.01.2013 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Μέηξωλ Δμπγίαλζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (πλεδξίαζε ΔΜΔ 7/18.1.2013/Θέκα 3ν /ΦΔΚ 

Β΄76/18.01.2013) αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ ην νπνίν θαη ηέζεθε ζε «εηδηθή εθθαζάξηζε», ζύκθωλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ  68 ηνπ λ. 3601/2007, όπωο ηζρύεη θαη επηηξέπεηαη πιένλ λα δηελεξγεί κόλν πξάμεηο πνπ ππεξεηνύλ ην ζθνπό ηεο 

εθθαζάξηζεο.  Η ωο άλω ππνπξγηθή απόθαζε πξνζδηνξίδεη ηα κεηαβηβαδόκελα θαη κε κεηαβηβαδόκελα πξνο ην Νέν Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην Διιάδνο ΑΣΔ, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σαρπδξνκηθνύ ηακηεπηεξίνπ (ΦΔΚ Β΄74 /18.01.2013). 2. H 2ε ρξήζε ηεο εθθαζάξηζεο αθνξά ηελ πεξίνδν 

1.1.2015 έωο ηελ 31.12.2015.  3. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππό εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από 

ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη εηδηθόηεξα κε ηα πξόηππα θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζε ηζρύ.  4. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππό εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδαο, πεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείωλ ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, ζπληάζζνληαη ππό ηε 

βάζε ηωλ «ξεπζηνπνηήζηκωλ αμηώλ», από ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη εθεμήο.  5. Η ππό εηδηθή εθθαζάξηζε Σξάπεδα δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010 θαη ηελ 1ε ρξήζε ηεο εθθαζάξηζεο πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν 18.1.2013 έωο θαη ηελ 31.12.2014.  Γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ 2011, 

2012 θαη ηελ πεξίνδν από 1 έωο 18 Ιαλνπαξίνπ 2013 ν θνξνινγηθόο έιεγρνο δηεμήρζε από ηνπο λόκηκνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο ζύκθωλα κε ην Νόκν 2238/1994 θαη ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε.   6. H έθζεζε ειέγρνπ ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ, πεξηιακβάλεη ην αθόινπζν ζέκα 

έκθαζεο: «Υωξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε καο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο: α)  ζηε ζεκείωζε 13 ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο Δηδηθήο Δθθαζαξηζηή γηα ην βαζκό αλάθηεζεο, κέζω ηεο δηθαζηηθήο νδνύ, θόξωλ παξαθξαηεζέληωλ 

από ην Διιεληθό Γεκόζην, θαη β) ζηε ζεκείωζε 2.5 ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλόο όηη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο , κεηαβνιώλ ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ηακεηαθώλ όξωλ αθνξνύλ ηελ πξώηε πεξίνδν αλαθνξάο ηεο εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, ε νπνία ήηαλ ππεξδωδεθάκελε». 

 


