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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

I. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Ειδικού Εκκαθαριστή  

II. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΟΥ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ  

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  01/01/2016 - 31/12/2016 

 

O ειδικός εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε Υπό Ειδική Εκκαθάριση» παρουσιάζει με την παρούσα έκθεση τις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016 και αποτελεί την 3η χρήση εκκαθάρισης 

(01.01.2016 – 31.12.2016).  

Γενικές παρατηρήσεις  

Με την υπ’ αριθμόν 7/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 

Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.1.2013, Θέμα 3ο, ΦΕΚ Β 76/18.1.2013) ανακλήθηκε από την ΤτΕ η 

άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος 

Α.Τ.Ε» το οποίο και τέθηκε σε καθεστώς «ειδικής εκκαθάρισης», σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 

3601/2007, ενώ έχει ανασταλεί και η διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Με την υπ’ αριθμόν 60/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 

της ΤτΕ (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 60/18.1.2013, Θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 76/18.1.2013) Ειδική Εκκαθαριστής 

ορίστηκε η κα. Μαργαρίτα Μάλλη του Δημητρίου. Mε την απόφαση 182/1/4.4.2016  (ΦΕΚ 

925/5.4.2016)  της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της 

Ελλάδος αποφασίστηκε ο διορισμός της εταιρείας με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση 

ΑΕ» ως Ειδικού Εκκαθαριστή και ενεργούσα ως έχουσα τη νόμιμη πληρεξουσιότητα και εντολή της 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.T.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. 

Σκοπός της υπό εκκαθάριση Τράπεζας  

Η ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων,  διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 68 ν.3601/2007 

(ήδη άρθρα 145-146 ν. 4261/2015) και του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων 

(απόφαση 21/2/4-11-2011 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων ΤτΕ, ΦΕΚ Β΄ 

2498/4-11-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρωματικά, στο μέτρο που δεν 

αντίκεινται στις παραπάνω διατάξεις, από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. 

Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σκοπός της ειδικής εκκαθάρισης 

πιστωτικού ιδρύματος είναι η, εντός της οριζόμενης διαδικασίας, ρευστοποίηση της περιουσίας του 

πιστωτικού ιδρύματος προς ικανοποίηση των αναγγελθέντων και επαληθευθέντων πιστωτών 

Οι φάσεις λειτουργίας της υπό εκκαθάριση Τράπεζας πραγματώνονται με την ακόλουθη σειρά: 

 



1) Απογραφή της υπό εκκαθάριση περιουσίας, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση 

του πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση, 

2) Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση, 

3) Επαλήθευση των αναγγελθεισών απαιτήσεων των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος υπό 

ειδική εκκαθάριση, 

4) Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση, 

5) Διανομή του προϊόντος εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων στις οριστικώς 

επαληθευθείσες απαιτήσεις των πιστωτών του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά 

ικανοποίησής τους. 

Οικονομική θέση – Αποτελέσματα  

Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις, η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές χρήσεως 

μετά από φόρους 66.175.840,13 ευρώ.    

Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων χρήσεως, έχουν ως ακολούθως: 

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των  11.674.827,16 ευρώ. 

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 6.416.763,12 ευρώ, ενώ οι συναλλαγματικές 

διαφορές στο επίπεδο των  598.854,41 ευρώ.   

Στην παρούσα χρήση επίσης προέκυψαν έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις ύψους  

2.879.977,06 ευρώ που αφορούσαν αντιλογισμό σχηματισμένων προβλέψεων αμοιβών πιστωτικού 

ιδρύματος για λειτουργική –μηχανογραφική υποστήριξη (SLA) και αντιλογισμό σχηματισμένων 

προβλέψεων για προσαυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών . 

Οι προβλέψεις απομείωσης των δανείων κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν στο επίπεδο των 

16.240.759,62 ευρώ. 

Η εκκαθάριση εκτιμά ότι δεν είναι πιθανός ο συμψηφισμός των παρακρατούμενων φόρων από 

ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και εταιρικά ομόλογα με την εγγύηση  

του Ελληνικού Δημοσίου  με το φόρο εισοδήματος μελλοντικών κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 6 άρθρου 3 του Ν.4046/2012. Κατόπιν αυτού σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσης των ως 

άνω απαιτήσεων, εντός της χρήσεως, ποσού 58.671.976,02 ευρώ. 

 

 

 

 



Αριθμοδείκτες

Δεδομένου ότι η τράπεζα βρίσκεται σε ειδική εκκαθάριση παρέλκει η αναφορά σε λοιπούς 

αριθμοδείκτες. 

Περιβαλλοντικά και λοιπά θέματα 

Η εταιρεία μας, λόγω της φύσης των εργασιών της, δεν επιβαρύνει ενεργειακά το περιβάλλον τόσο 

στο επίπεδο της κατανάλωσης πόρων (συμβατική κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) όσο και  

αναφορικά με την γραφική ύλη.  

Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού 

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό της Εταιρία για τις 

χρήσεις 2016 και 2015 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 31 και 37 άτομα αντίστοιχα. 

Σημαντικότεροι κίνδυνοι 

- Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος ζημιάς λόγω 

αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμών του κατά την 

ημερομηνία λήξης τους. Ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής της υπό εκκαθάριση Τράπεζας είναι 

η συνεχής, έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και η διατήρηση 

των πιστοδοτικών ανοιγμάτων εντός του πλαισίου χειρισμών των συνολικά βέλτιστων διαδικασιών. 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα εκτίθεται σε πολύ μικρό βαθμό σε συναλλαγματικό κίνδυνο υπό 

την ευρύτερη έννοια, από την επίδραση των διακυμάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. Σημειώνεται ότι η εκκαθάριση διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της (στις 31.12.2016), δάνεια σε 

USD, συνολικού ύψους USD 18.107.167,79. 

- Κίνδυνος ρευστότητας 

Λόγω το ότι η Τράπεζα έχει ενταχθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, ο σχετικός κίνδυνος περιορίζεται 

στο ενδεχόμενο αδυναμίας της Τράπεζας να μην μπορεί να εκπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις 
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της, που προκύπτουν μετά την ένταξή της σε εκκαθάριση, λόγω έλλειψης ταμιακών διαθεσίμων. 

Δεδομένης της ταμειακής της θέσης κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο εν λόγω κίνδυνος κρίνεται 

ιδιαίτερα περιορισμένος. 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της τράπεζας : 

 

 

Βασικά θέματα αναφορικά με τη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου  

Εντός του 2016 συνεχίστηκε ο συμψηφισμός των ενεχυριασμένων καταθέσεων σε ασφάλεια οφειλών 

και η επιδίκαση των απαιτήσεων μας. Επίσης, στη χρήση 2016 έχουν γίνει  ρυθμίσεις σε 40 πελάτες 

που αφορούν δανειακές απαιτήσεις συνολικής οφειλής 9,3 εκ. ευρώ.  Η εκκαθάριση έχει προχωρήσει 

σε ενέργειες ρευστοποίησης των απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων και νομικών ενεργειών. Εντός 

του 2016 σχεδόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγγελίας καθυστερημένων απαιτήσεων.  

Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες επικοινωνίας μέσω επιστολών και τηλεφωνημάτων με τους 

οφειλέτες, με γνώμονα την υλοποίηση βιώσιμων και ρεαλιστικών ρυθμίσεων – εξωδικαστικών 

διακανονισμών των δανείων τους, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό.  

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν εντός της χρήσεως  

Με την απόφαση 7/18.1.2013 (Συνεδρίαση 7/18.1.2013, Θέμα 3ο ΦΕΚ Β΄76/18.1.2013) της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια 

λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», και τέθηκε αυτό σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του 

Ν. 3601/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 145 του ν. 4261/2014 μετά την 

κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων. 

Mε την απόφαση 182/1/4.4.2016  (ΦΕΚ 925/5.4.2016)  της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος αποφασίστηκε ο διορισμός της εταιρείας με την 

επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ» ως Ειδικού Εκκαθαριστή και ενεργούσα ως έχουσα 

Από 1.1.2016 έως Από 1.1.2015 έως

Ποσά σε ευρώ Σημείωση 31.12.2016  31.12.2015

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 7 11.674.827,16                        15.477.282,08                        

Λειτουργικά  έξοδα 9 (6.416.763,12)                        (7.045.366,48)                        

Συναλλαγματικές διαφορές 598.854,41                            154.481,94                            

Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης 8 2.879.977,06                         -                                           

Προβλέψεις απομείωσης δανείων 11 (16.240.759,62)                       (24.669.955,98)                       

Προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 13 (58.671.976,02)                       (65.853,00)                             

(77.850.667,29)                       (31.626.693,52)                       

Ζημία προ φόρων (66.175.840,13)                       (16.149.411,44)                       

Φόροι -                                           -                                           

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (66.175.840,13)                       (16.149.411,44)                       



τη νόμιμη πληρεξουσιότητα και εντολή της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.T.Ε. - ΥΠΟ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. 

Η Ειδική Εκκαθαριστής (προ της ανάληψης καθηκόντων από την PQH), του υπό ειδική εκκαθάριση 

Πιστωτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» κα 

Μαργαρίτα Μάλλη, η οποία διορίσθηκε με την απόφαση 60/18.1.2013 (Συνεδρίαση 60/18.1.2013, 

Θέμα 1ο ΦΕΚ Β΄76/18.1.2013) της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας 

της Ελλάδος, συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, Τρίτο 

Πίνακα Προσωρινής Διανομής και Τέταρτο Πίνακα Προσωρινής Διανομής, μετά την με αριθμό 

166/2/09.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας 

της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 6 του Κανονισμού 

Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (21/2/4.11.2011 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών 

και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 2498/4.11.2011), τις διατάξεις της 

υπ’ αριθμόν 94/15.11.2013 (Θέμα 19ο και 22ο) απόφασης της Ε.Π.Α.Θ. της Τράπεζας της Ελλάδος, 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμό 41403/Β.1563/28.9.2012 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2795/2012) καθώς και της με αριθμό Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 

2217/30.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1303/30.06.2015).  

Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν στις 12/12/2015 και στις 19/12/2015 η τελευταία.  

Ως εκ των ανωτέρω, εντός της χρήσεως του 2016, το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.T.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, διένειμε με τον τρίτο και τέταρτο πίνακα διανομής το ποσό των 

14,8 εκατ. ευρώ που αφορούσε απαιτήσεις πιστωτών ήτοι δεδουλευμένες απαιτήσεις πρώην 

εργαζομένων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και συγκεκριμένα αποδοχές 01.01-

18.01.2013 , επίδομα ισολογισμού 2012, αναλογία επιδόματος ισολογισμού 2013 , δώρο Πάσχα 

2013 και επίδομα αδείας 2013. 

Επίσης, ο ειδικός εκκαθαριστής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση 

Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH 

Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε» του ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος, η οποία 

διορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β΄ 925/5.4.2016), σε αντικατάσταση της 

Μαργαρίτας Μάλλη του Δημητρίου, πρώην ειδικής εκκαθαριστή του ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος, συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική 

Αρχή, Πέμπτο Πίνακα Προσωρινής Διανομής, μετά την με αριθμό 201/1/16.09.2016 απόφαση της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 2 και 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 6 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της 

Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.3.2016), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των με αριθμό 

41403/Β.1563/28.9.2012 και Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/30.6.2015 αποφάσεων του 

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2795/2012 και ΦΕΚ Β΄1303/30.06.2015, αντιστοίχως). 

callto:01.01-18.01.2013
callto:01.01-18.01.2013


Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν στις 30/09/2016 και στις 07/10/2016 η τελευταία. 

Ως εκ των ανωτέρω, εντός της χρήσεως του 2016, το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.T.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, διένειμε με τον πέμπτο πίνακα διανομής, το ποσό των 9,6 εκατ. 

ευρώ, που αφορούσε απαιτήσεις πιστωτών ήτοι απαιτήσεις πρώην εργαζομένων του υπό ειδική 

εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και συγκεκριμένα αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας έτους 2013, 

και μη ληφθείσας αδείας προηγουμένων ετών. 

Λόγω της μη ολοκλήρωσης της ρευστοποίησης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων δεν έχει ακόμα 

περατωθεί η Εκκαθάριση. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017 

 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 

Για την «PQH Ενιαία 

Ειδική  Εκκαθάριση Α.Ε» 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

Ο Διευθυντής 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ο  Υπεύθυνος 

Οικονομικών Αναφορών 

 

Ο Λογιστής 

    

    

    

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Πέτρος Τεγόπουλος Δημήτριος Μπαμπίρης  Παναγιώτης Χρονάς  

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 065426 Α.Δ.Τ.: AK544780 Α.Δ.Τ. : ΑΙ 592914 Α.Δ.Τ.: Ν213837 

  A.M.:65085 Α΄ΤΑΞΗΣ Α.Μ.:18252 Α΄ΤΑΞΗΣ  
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ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τον Ειδικό Εκκαθαριστή της υπό ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη του Ειδικού Εκκαθαριστή για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που ο Ειδικός 

Εκκαθαριστής καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της υπό ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
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ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Άλλο Θέμα 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπό ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν 

ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση με έμφαση 

θεμάτων την 30/06/2016 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. 

 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εκκαθαριστής έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Εκκαθαριστή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν.4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Εκκαθαριστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης 

τραπεζικής εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.». και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Εκκαθαριστή. 

 
 
 
 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 
Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  13821 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 11257 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Από 1.1.2016 έως Από 1.1.2015 έως

Ποσά σε ευρώ Σημείωση 31.12.2016  31.12.2015

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 7 11.674.827,16                     15.477.282,08                     

Λειτουργικά  έξοδα 9 (6.416.763,12)                     (7.045.366,48)                     

Συναλλαγματικές διαφορές 598.854,41                          154.481,94                          

Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης 8 2.879.977,06                       -                                          

Προβλέψεις απομείωσης δανείων 11 (16.240.759,62)                   (24.669.955,98)                   

Προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 13 (58.671.976,02)                   (65.853,00)                          

(77.850.667,29)                   (31.626.693,52)                   

Ζημία προ φόρων (66.175.840,13)                   (16.149.411,44)                   

Φόροι -                                          -                                          

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (66.175.840,13)                   (16.149.411,44)                   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε ευρώ Σημείωση 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 10 15.312.787,57        30.520.212,11       

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 11 1.107.230.607,71   1.107.198.110,53  

Μείον: Προβλέψεις για απομείωση δανείων 11 (735.124.727,76)     (718.883.968,13)    

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο - Παρακρατηθέντες φόροι 13 18.608.105,27        77.159.108,86       

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 14 6.023,22                113.755,16           

Σύνολο ενεργητικού 406.032.796,01      496.107.218,53     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 15 3.717.553.678,13   3.717.553.678,13  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 16 33.778.545,54        33.778.545,54       

Λοιπές προβλέψεις 17 20.722.876,42        25.086.418,75       

Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων 18 14.463.366,42        33.998.406,48       

Σύνολο υποχρεώσεων 3.786.518.466,51   3.810.417.048,90  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 19 1.277.484.066,80   1.277.484.066,80  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 20 16.904.259,06        16.904.259,06       

Ίδιες μετοχές 21 (23.228.778,24)       (23.228.778,24)      

Λοιπά αποθεματικά 22 86.662.309,83        86.662.309,83       

Ζημιές εις νέον (4.738.307.527,95)  (4.672.131.687,82)

Ίδια κεφάλαια (3.380.485.670,50)  (3.314.309.830,37)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                           -                          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (3.380.485.670,50)  (3.293.754.737,71)

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 406.032.796,01      496.107.218,53     
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 

Ποσά σε ευρώ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση 

μετοχών υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό και 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποθεµατικό 

διαθεσίμου προς 

πώληση 

χαρτοφυλακίου

Ίδιες Μετοχές
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα έναρξης την 1η Ιανουαρίου 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)  

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης (μετά φόρων) -                         -                     -                     -                      (16.149.411,44)      (16.149.411,44)      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης 

(μετά φόρων)
-                         -                     -                     -                         -                      (16.149.411,44)      (16.149.411,44)      

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 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)  

Υπόλοιπα έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2016 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)  

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης (μετά φόρων) -                         -                     -                     -                      (66.175.840,13)      (66.175.840,13)      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης 

(μετά φόρων)
-                         -                     -                     -                         -                      (66.175.840,13)      (66.175.840,13)      

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016 1.277.484.066,80 16.904.259,06  86.662.309,83 -                         (23.228.778,24) (4.738.307.527,95)  (3.380.485.670,50)  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ Σημείωση 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

περιόδου
10 30.520.212,11 34.010.857,44 

Λειτουργικές ροές

Εισπράξεις δανείων (κεφάλαιο και τόκοι) 11.885.243,75           16.070.489,26           

Λοιπές εισπράξεις 170.879,13 35.467,43 

Καταβολή αμοιβών προσωπικού & Ασφαλ. Εισφορών (22.528.688,94)          -                               

Πληρωμές προμηθευτών και λοιπών πιστωτών (4.877.770,05)            (4.949.452,37)            

Σύνολο (15.350.336,11)          11.156.504,32           

Επενδυτικές ροές

Εισπραξη τόκων προθεσμιακών καταθέσεων 142.911,57                352.850,35                

Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 142.911,57 352.850,35 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προσωρινη διανομη στο ΤΧΣ -                               (15.000.000,00)          

Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες
0,00 (15.000.000,00)

Καθαρή αύξηση (μείωση)  ταμειακών διαθεσίμων και 

ισοδύναμων
(15.207.424,54)          (3.490.645,33)            

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος περιόδου 

(31.12.2016)
10 15.312.787,57           30.520.212,11           
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1. Πληροφορίες για την υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα 

 
Γενικές Πληροφορίες  
 
Το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» (ή «Τράπεζα», ή «Εταιρεία», ή «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο») 

συνιστά Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, η οποία το 2002 υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της, την αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», που συστήθηκε με το 

Ν.ΓΥΜΣΤ΄/1909, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Α.Ν.391/1936, το 

Ν.1118/1938 και άλλες διατάξεις. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου 2008 και μετά 

από τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της, η Τράπεζα στις διεθνείς συναλλαγές της έφερε την 

επωνυμία «TT HELLENIC POSTBANK S.A.» και το διακριτικό τίτλο «HELLENIC POSTBANK». 

 

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 2579/19.4.2006 Π.Δ./Τ.Ε., εκδόθηκε η προβλεπόμενη από το ένατο άρθρο, παρ. 5, 

του Ν.3082/2002 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία επείχε θέση αδείας λειτουργίας 

πιστωτικού ιδρύματος και συνεπώς η Τράπεζα υπάγεται έκτοτε στο σύνολο των εποπτικής φύσεως διατάξεων 

της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν.3601/2007, όπως ισχύει. 

 
Τη 17η Δεκεμβρίου 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στο πλαίσιο λήψης μέτρων εξυγίανσης για το 

πιστωτικό ίδρυμα «T BANK A.T.E.» (ΤΒΑΝΚ), προχώρησε στη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας 

σύμφωνα με το άρθρο 63Δ του ν. 3601/2007 («Εντολή Μεταβίβασης») για την ανεύρεση αναδόχου των 

καταθέσεων, των εργασιών και δραστηριοτήτων της ΤΒΑΝΚ, στην οποία συμμετείχε και η Τράπεζα 

υποβάλλοντας σχετική προσφορά. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε τη 17η 

Δεκεμβρίου 2011 i) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΤΒΑΝΚ η οποία ετέθη σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα 

με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, (Απόφαση 5548 της Συνεδρίασης 25/1/17.12.2011 της Επιτροπής 

Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, ΦΕΚ Β’ 2856/17.12.2011) και ii) αποφασίσθηκε ότι 

μεταβιβάζονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όλες οι συμβατικές σχέσεις της ΤΒΑΝΚ με τρίτους, στις οποίες 

υποκαθίσταται πλέον πλήρως η Τράπεζα, καθώς και το σύνολο του ενεργητικού και υποχρεώσεων της 

(δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρεώσεις και βάρη κάθε είδους), εκτός από ορισμένες συμβατικές σχέσεις και 

στοιχεία (Απόφαση 5549 της Συνεδρίασης 26/1/17.12.2011 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων της ΤτΕ, ΦΕΚ Β’ 2856/17.12.2011). 

 
Η Τράπεζα συμμετείχε στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού κρατικού χρέους (PSI+), που έλαβε χώρα την 

περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2012, για το σύνολο των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των τίτλων 

που είχαν εκδοθεί με την εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου που είχε στην κατοχή του, συνολικής ονομαστικής 

αξίας περίπου 4,4 δις ευρώ. Η συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI+ οδήγησε στην οριστικοποίηση ζημιών για 

τα προαναφερθέντα χαρτοφυλάκια της τάξης των 3,2 δις ευρώ με αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα εποπτικά 

κεφάλαια της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Τράπεζα δεν συμπεριλήφθηκε στις τράπεζες που χαρακτηρίσθηκαν 

από την ΤτΕ ως «συστημικές» και συνεπώς δεν κρίθηκε σκόπιμη η ανακεφαλαιοποίηση της από το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). 

 

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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Ανάκληση άδειας λειτουργίας και θέση της Τράπεζας σε ειδική εκκαθάριση   

 

Από τις 18 Ιανουαρίου 2013, με την υπ΄αριθμόν 7/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης 

της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.1.2013, Θέμα 3ο, ΦΕΚ Β 76/18.1.2013) ανακλήθηκε από 

την ΤτΕ η άδεια λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το οποίο και τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», 

σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, ενώ έχει ανασταλεί και η διαπραγμάτευση των μετοχών του στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 
Ειδική Εκκαθαριστής ορίστηκε η κα. Μαργαρίτα Μάλλη του Δημητρίου, με την υπ’ αριθμόν 60/18.1.2013 

απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 60/18.1.2013, 

Θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 76/18.1.2013). Η έδρα της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, 

οδός Ομήρου 22, Τ.Κ. 106 72. 

 

Με την υπ’ αριθμόν 2124/Β95/18.1.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αποφασίσθηκε, μεταξύ 

άλλων: (α) η σύσταση του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής «Νέο ΤΤ»), με μοναδικό μέτοχο το ΤΧΣ κατ’ εφαρμογή του Ν. 

3601/2007, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, με την υπ’ αριθμόν 7/18.1.2013 απόφαση της 

Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.1.2013, Θέμα 2ο, ΦΕΚ Β 

76/18.1.2013), και (β) αποφασίσθηκε η μεταβίβαση στο Νέο ΤΤ συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα οποία και αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της εν λόγω 

απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 74/18.1.2013). 

 

Μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο μεταβατικό πιστωτικό 

ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» 

 

Με την υπ’ αριθμ. 7/18.1.2013 (θέμα 1ο), συνεδρίαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 

Ελλάδος, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76/18.1.2013, τεύχος Β’, προέβη στην προσωρινή αποτίμηση των 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού, καθορίζοντας αρχικά τη μεταξύ τους διαφορά σε  

4.096.247 χιλ., την οποία θα κατέβαλλε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μεταβατικό ίδρυμα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Ε παρ. 7 του Ν. 3601/2007. 

 

Με τη Συνεδρίαση υπ’ αριθμόν 11 της 21ης Μαΐου 2013, η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ 

αναπροσάρμοσε την προσωρινή εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού 

οριστικά σε  3.732.554 χιλ. ευρώ. 

 

Οι συνολικές οριστικές αξίες των μεταβιβασθέντων στις 18 Ιανουαρίου 2013, στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων της Τράπεζας ήταν 10.903.828 χιλ. ευρώ και 14.636.382 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται, 

ότι το ποσό της διαφοράς μεταξύ μεταβιβαζόμενων στοιχείων υποχρεώσεων και ενεργητικού, ύψους  

3.732.554 χιλ. ευρώ αποτελεί από τις 18 Ιανουαρίου 2013 υποχρέωση της υπό εκκαθάριση Τράπεζας. 
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Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που παρέμειναν στην υπό εκκαθάριση Τράπεζα 

 

Τα μη μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται υπό τη δικαιοκτησία (ενεργητικό) της Τράπεζας 

ή συνεχίζουν να βαρύνουν (υποχρεώσεις) την Τράπεζα, καθώς και οι συμβατικές σχέσεις που αφορούν τα εν 

λόγω στοιχεία, περιγράφονται λεπτομερώς στις προαναφερθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Μέτρων 

Εξυγίανσης της ΤτΕ (ΦΕΚ Β΄ 74/18.1.2013).  

 

Στα μη μεταβιβασθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

α) Οι έννομες σχέσεις της Τράπεζας με τρίτους που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις εργασίας που έχει 

καταρτίσει η Τράπεζας, περιλαμβανομένων των προκαταβολών μισθών, 

 

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Τράπεζας έναντι των μετόχων της, που απορρέουν από τη μετοχική 

σχέση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της Τράπεζας για καταβολή μερισμάτων που έχουν 

εγκριθεί για προηγούμενες χρήσεις, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους, και, σε περίπτωση 

παραγραφής, η υποχρέωση της Τράπεζας για καταβολή τους στο Ελληνικό Δημόσιο. 

 

γ) Όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της Τράπεζας επί μετοχών των εταιρειών «Post Insurance 

Brokerage-Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.», «ΤΤΕΙ Ανώνυμη Εταιρεία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάληψης 

Οικονομικών Πρωτοβουλιών», «Τ-Μεσιτείας Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία», «Τ- Στεγαστικά Α.Ε.» και «Τ 

Funds Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων». 

 

δ) Οι έννομες σχέσεις από δανειακές συμβάσεις ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της Τράπεζας με τις 

εταιρείες υπό στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δικαιωμάτων 

της Τράπεζας από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της 

Τράπεζας με τις υπό στοιχείο γ) εταιρείες. 

 

ε) Όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι τρίτων, περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων της 

Τράπεζας, για καταβολή αποζημίωσης από οποιαδήποτε (συμβατική ή εξωσυμβατική) αιτία, για καταβολή 

χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού, εφόσον 

συνδέονται με τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.  

 

στ) Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης της Τράπεζας. 

 

ζ) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Τράπεζας κατά του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

η) Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Τράπεζας, βάρη και τέλη κάθε είδους, ανεξάρτητα από το 

εάν έχουν γεννηθεί και αν έχουν βεβαιωθεί κατά το χρόνο μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της 

Τράπεζας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ιδίως, δε μεταβιβάζονται υποχρεώσεις για καταβολή ή 

προκαταβολή φόρων κάθε είδους που παρακρατήθηκαν στο χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, για καταβολή τελών ή εισφορών 
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που αφορούν παροχές για το παραπάνω χρονικό διάστημα, για πληρωμή προστίμων (ανεξάρτητα από τον 

χρόνο επιβολής) για πράξεις ή παραλείψεις της Τράπεζας που συντελέστηκαν στο παραπάνω χρονικό 

διάστημα, για καταβολή συμπληρωματικού ή επιπρόσθετου φόρου αναφορικά με το παραπάνω χρονικό 

διάστημα. 

 

θ) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Τράπεζας κάθε είδους έναντι ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες 

αφορούν το χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας σύμφωνα με 

την παρούσα απόφαση. 

 

ι) οι υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» που αφορούν την 

παροχή πρόσθετης ασφάλισης των υπαλλήλων της Τράπεζας, 

 

ια) Οι έννομες σχέσεις της Τράπεζας έναντι πελατών της από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές 

συμβάσεις της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δικαιωμάτων της από την έκδοση 

εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της Τράπεζας με τρίτους, οι οποίες 

αφορούν: 

 

i. Οφειλές που αφορούν την αγορά ή την επισκευή ακινήτου που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, οι οποίες ασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια επί του εν λόγω ακινήτου, 

εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των εκατόν ογδόντα (180) ημερών και το συνολικό ποσό 

της καθυστέρησης υπερβαίνει το 2% επί της συνολικής εναπομένουσας οφειλής. Από το εν λόγω κριτήρια 

εξαιρούνται οι οφειλές για τις οποίες η συνολική αξία της οφειλής δεν υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις 

εκατό (75%) της αγοραίας αξίας του υπέγγυου ακινήτου. 

 

ii. Οφειλές οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία 

άνω των ενενήντα (90) ημερών και το συνολικό ποσό της καθυστέρησης υπερβαίνει το 2% της συνολικής 

εναπομένουσας οφειλής. 

 

ιβ) Τα δικαιώματα και οι έννομες σχέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μη 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών 

ή ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην Τράπεζας προς εξασφάλιση μη μεταβιβαζόμενων 

απαιτήσεών της, δικαιώματα επίσχεσης ή συμψηφισμού. 

 

ιγ) Οι συμβάσεις που έχει συνάψει η Τράπεζα με τρίτους και αφορούν: i) χορηγίες της Τράπεζας προς φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, ii) την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και iii) την απασχόληση παρεχόμενου 

προσωπικού. 

 

ιδ) Οι απαιτήσεις της Τράπεζας έναντι του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Τ Bank A.T.E.» και 

οι οποίες απορρέουν από τη μετοχική σχέση. 
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ιε) Οι απαιτήσεις της Τράπεζας από τον Επενδυτικό Λογαριασμό για την κάλυψη παροχών του προγράμματος 

«Στεγαστικό Ταμιευτήριο». 

 

ιστ) Τυχόν υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της «Τ Bank Α.Τ.Ε.» 

δυνάμει της απόφασης ΕΠΑΘ 26/1/17.12.2011. 

 
ιζ) Ποσό ευρώ δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 ευρώ) από τα ταμειακά διαθέσιμα της Τράπεζας. 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης) κατά την 18η Ιανουαρίου 2013 μετά 

την απόσχιση των  μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εγκρίθηκε από την Ειδική 

Εκκαθαριστή της Τράπεζας την 18η Ιουλίου 2013. 

 

Σκοπός της υπό εκκαθάριση Τράπεζας  

 

Η ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων,  διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 68 ν.3601/2007 (ήδη άρθρα 

145-146 ν. 4261/2015) και του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων (απόφαση 21/2/4-11-

2011 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων ΤτΕ, ΦΕΚ Β΄ 2498/4-11-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρωματικά, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις παραπάνω διατάξεις, από 

τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σκοπός της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού 

ιδρύματος είναι η, εντός της οριζόμενης διαδικασίας, ρευστοποίηση της περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος 

προς ικανοποίηση των αναγγελθέντων και επαληθευθέντων πιστωτών. Κατ’ άρθρο 6 του ως άνω Κανονισμού 

ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων με το τέλος της εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα 

με την οριζόμενη διαδικασία, η ειδική εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα διανομής, τον οποίο υποβάλει στην ΤτΕ 

και η υποβολή αυτή ανακοινώνεται, κατά τον τρόπο και τα μέσα, που προβλέπονται στη διάταξη αυτή. Σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 της ίδιας πιο πάνω διάταξης (άρθρο 6 Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών 

ιδρυμάτων) κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, η ειδική εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε προσωρινές 

διανομές με την άδεια της ΤτΕ, συντασσομένου προσωρινού πίνακα διανομής, στον οποίο εφαρμόζονται οι 

διατυπώσεις που ορίζονται για τον οριστικό πίνακα. 

 

Επομένως κύρια αποστολή  της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας είναι η υπό την εποπτεία της ΤτΕ 

ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Oι φάσεις λειτουργίας 

της υπό εκκαθάριση Τράπεζας πραγματώνονται με την ακόλουθη σειρά: 

 

1) Απογραφή της υπό εκκαθάριση περιουσίας, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση του 

πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση, 

2) Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση, 

3) Επαλήθευση των αναγγελθεισών απαιτήσεων των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική 

εκκαθάριση, 
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4) Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση, 

5) Διανομή του προϊόντος εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων στις οριστικώς επαληθευθείσες 

απαιτήσεις των πιστωτών του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά ικανοποίησής τους. 

 
Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2016, εγκρίθηκαν από τον Ειδικό Εκκαθαριστή της Τράπεζας στις 3 Αυγούστου 2017. 

 

2. Βάση παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

2.1 Βάση παρουσίασης 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα με τα πρότυπα και τις διερμηνείες 

που είναι σε ισχύ. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας, συντάσσονται υπό τη βάση των 

«ρευστοποιήσιμων αξιών», από τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και εφεξής. 

 

2.2 Βάση επιμέτρησης 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σε ρευστοποιήσιμες αξίες. Η σύνταξη προϋποθέτει την 

άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από τον ειδικό  εκκαθαριστή, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή 

των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά 

γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 

 

2.3 Λειτουργικό νόμισμα 

Το λειτουργικό νόμισμα της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας είναι το ευρώ. Τα ποσά στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 

  

2.4 Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων 

και υιοθέτηση παραδοχών από τον Ειδική Εκκαθαριστή, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά 

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 
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Πληροφορίες για τις σημαντικές εκτιμήσεις και τις αβεβαιότητες κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 

που έχουν σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχονται στη σημείωση 5 της 

παρούσας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 

2.5 Συγκριτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη τρίτη περίοδο μετά την ένταξη της σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς των καταστάσεων 

της Χρηματοοικονομικής θέσης , του συνολικού εισοδήματος , των μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των 

ταμειακών ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2016 με συγκριτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιόδου από 1 

Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

2.6 Ανακατατάξεις κονδυλίων 

Στην παρούσα χρήση  έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων για λόγους συγκρισιμότητας ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών  

Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας παρατίθενται παρακάτω : 

 

3.1 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Για τους σκοπούς της σύνταξης των ταμειακών ροών, ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα νοούνται τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών «Προθεσμιακές καταθέσεις σε τράπεζες εσωτερικού», με ημερομηνία λήξης 

μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησής τους καθώς και οι «καταθέσεις σε λογαριασμούς 

όψεως» 

 

3.2 Δάνεια και Απαιτήσεις Κατά Πελατών 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών αναγνωρίζονται από την έναρξη της εκκαθάρισης στην εκάστοτε 

ρευστοποιήσιμη αξία τους. Είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Τα ενήμερα δάνεια και απαιτήσεις έχουν  πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές ενώ το μεγαλύτερο μέρος που αφορά καθυστερημένα δάνεια επιδιώκεται η άμεση ρευστοποίηση 

τους. 

 
Προβλέψεις απομείωσης 

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης που απεικονίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

αποσκοπούν να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις στη ρευστοποιήσιμη αξία τους. Η προσαρμογή των 

προβλέψεων αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η Τράπεζα προβαίνει σε εκτίμηση της 

ρευστοποιήσιμης αξίας  για το σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, είτε σε ατομικό επίπεδο για δάνεια άνω 

του 1 εκ. ευρώ , είτε σε συλλογικό επίπεδο για δάνεια κάτω του 1 εκ. ευρώ.  
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Για σκοπούς διενέργειας εκτίμησης της απομείωσης σε συλλογικό επίπεδο, οι απαιτήσεις κατηγοριοποιούνται 

με βάση ομοειδή χαρακτηριστικά του πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα το δάνεια ομαδοποιούνται βάσει 

ημερών καθυστέρησης και τύπο δανείου. Οι τύποι δανείου, για σκοπούς υπολογισμού συλλογικών προβλέψεων 

είναι οι εξής: 

➢ Στεγαστικά 

➢ Καταναλωτικά (με ή χωρίς εξασφαλίσεις) 

➢ Πιστωτικές κάρτες 

➢ Χρηματιστηριακοί κωδικοί (μετοχοδάνεια) 

➢ Επιχειρήσεις (υπόλοιπα < 1 εκ. ευρώ) 

 
Στα πλαίσια της εκτίμησης των μελλοντικών ροών από απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η αξία 

ρευστοποίησης του υφιστάμενου καλύμματος/εξασφάλισης, τα προβλεπόμενα έξοδα ρευστοποίησης, η 

δυνατότητα του δανειολήπτη (φυσικού ή νομικού προσώπου) να καταβάλλει ταμειακά μέρος της οφειλής, καθώς 

και το χρονικό διάστημα μέχρι την είσπραξη. 

 
Διαγραφές 

Η Τράπεζα αφού έχει εξαντλήσει τις δικαστικές και λοιπές διαδικασίες για την είσπραξη των απαιτήσεών της 

(πιστοδοτήσεις και λοιπές απαιτήσεις) και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες εισπράξεως, δύναται να 

προβαίνει σε διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων, έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την 

απομείωση της αξίας τους, μετά από απόφαση του Ειδικού Εκκαθαριστή και έγκρισης της ΤτΕ. 

 
Η Τράπεζα συνεχίζει την παρακολούθηση των απαιτήσεων που διαγράφει, για τυχόν αναβίωση των 

δυνατοτήτων εισπράξεως αυτών και τυχόν είσπραξη αποσβεσθείσας απαίτησης καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

3.3 Παύση απεικόνισης  

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο του ενεργητικού, παύει να απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

όταν η Τράπεζα χάνει τον έλεγχο επί των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό 

συμβαίνει όταν τα δικαιώματα λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Τράπεζα έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παύουν να απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όταν η 

υποχρέωση της Τράπεζας για καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων παύει να υφίσταται. 

3.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, δύναται να συμψηφιστούν και το καθαρό ποσό 

εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υφίσταται συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει τον 

συμψηφισμό των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση, είτε για ταυτόχρονο 

διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, όσο και της 

υποχρέωσης αντίστοιχα είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό. 
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3.5 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Από την ένταξη της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και μετά, η Τράπεζα απεικονίζει τις χρηματοοικονομικές 

της υποχρεώσεις στις ονομαστικές τους αξίες, αφού η επιμέτρηση τους στο αναπόσβεστο κόστος τους, με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, δεν έχει πλέον πρακτική εφαρμογή. 

 

3.6 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις, διενεργούνται όταν η Τράπεζα έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανό ότι η Τράπεζα θα αναγκασθεί να διακανονίσει αυτήν την 

υποχρέωση. Οι προβλέψεις επιμετρούνται με την καλύτερη εκτίμηση του Ειδικού Εκκαθαριστή, επισκοπούνται 

κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και προσαρμόζονται, προκειμένου να αντανακλούν την 

παρούσα αξία της δαπάνης στην οποία αναμένεται να διακανονισθεί η υποχρέωση. 

 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεν αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

3.7 Έσοδα και έξοδα από τόκους 

Έσοδα και έξοδα από τόκους καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως σε δεδουλευμένη βάση, 

χρησιμοποιώντας την πραγματική απόδοση του χρηματοοικονομικού στοιχείου ή το αντίστοιχο κυμαινόμενο 

επιτόκιο. Τα έσοδα και έξοδα από τόκους περιλαμβάνουν την απόσβεση της διαφοράς υπέρ ή υπό το άρτιο ή 

άλλων διαφορών μεταξύ της αρχικής αξίας ενός τοκοφόρου χρηματοοικονομικού στοιχείου και του αντίστοιχου 

ποσού το οποίο θα εισπραχθεί ή θα πληρωθεί κατά τη λήξη, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου.  Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μία μέθοδος σύμφωνα με την οποία  υπολογίζεται το 

αναπόσβεστο κόστος του χρηματοοικονομικού στοιχείου ή της υποχρέωσης ώστε να κατανεμηθούν τα έσοδα 

ή τα έξοδα από τόκους καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. Πραγματικό επιτόκιο είναι εκείνο το οποίο προεξοφλεί 

ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές ή εισπράξεις καθ’ όλη την προσδοκώμενη διάρκεια του 

χρηματοοικονομικού μέσου. 

 

Μόλις ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα από ομοειδή χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία υποτιμηθούν ως αποτέλεσμα απομείωσης της αξίας τους, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται 

εφαρμόζοντας το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών με 

σκοπό τη μέτρηση της ζημιάς απομείωσης. 

 

3.8 Συναλλαγματικές διαφορές 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που είναι το συναλλακτικό και λειτουργικό 

νόμισμα της Τράπεζας. Κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού 
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και παθητικού μετατρέπονται σε ευρώ µε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα, με βάση τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, 

οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την 

μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με 

τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

3.9 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρο εισοδήματος, αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους τυχόν 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που προκύπτουν στη χρήση, 

αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος 

εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Στην περίπτωση όπου ο αναβαλλόμενος φόρος αφορά συναλλαγές, που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια 

Κεφάλαια, η καταχώρηση αυτού, γίνεται κατά ανάλογο τρόπο στα Ίδια Κεφάλαια. 

 

Το φορολογητέο κέρδος, συνήθως διαφέρει από το λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, καθότι δεν περιλαμβάνει φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές διαφορές, καθώς και 

κονδύλια τα οποία αποτελούν μόνιμες διαφορές ή απαλλάσσονται του φόρου. 

 
Οι τρέχοντες φόροι, προσδιορίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόμους που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος 

της χρήσης. 

 
Η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, αφού δεν 

τεκμηριώνει την ύπαρξη φορολογικών κερδών στο μέλλον. 

 

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο   

 
Κοινές μετοχές 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της υπό ειδικής εκκαθάρισης Τράπεζας. Οι κοινές μετοχές 

περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.  

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών, εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, έως ότου οι 

ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα 

για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 
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Προνομιούχες μετοχές 
 
Οι προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν από την Τράπεζα καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια αφού δεν 

υφίστατο συμβατική υποχρέωση να κομιστούν στον κάτοχό τους ταμειακά διαθέσιμα ή κάποιο άλλο 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού. 

 

3.11 Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Πρότυπα τα οποία δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων στην τρέχουσα και σε μεταγενέστερες περιόδους για αυτό και απεικονίζονται 

επιγραμματικά: 

 

➢ ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
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➢ ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»  

➢ ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και 

επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

➢ ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2017) 

➢ ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

 

4.  Θυγατρικές & Συγγενείς Εταιρείες  

Η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο των 

θυγατρικών και συγγενών εταιρειών, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:  

 

α) Η θυγατρική μεσιτική ασφαλιστική εταιρεία, με την επωνυμία «Post Insurance Brokerage - Μεσίτες 

Ασφαλίσεων Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, στην οποία το κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού της 

κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, ανερχόταν σε 84,67%.  

β) Η υπό εκκαθάριση θυγατρική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού 

σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης έργων στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος, 

με την επωνυμία «Post Bank Green Institute Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας, 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων για το περιβάλλον», με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, στην 

οποία το κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου 

ανερχόταν σε 100%.  

γ) Η υπό εκκαθάριση θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «T FUNDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» με έδρα την Αθήνα, στην οποία το κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής  επί του 

μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου ανερχόταν σε 100%. 

δ) Η υπό εκκαθάριση συγγενής εταιρεία «Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε.» (πρώην «ASPIS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε.») με έδρα την Αθήνα, 

στην οποία το κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής επί του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου 

ανερχόταν σε 32,90%. 

5. Σημαντικές λογιστικές αρχές, εκτιμήσεις και υποκειμενικές κρίσεις 

Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη διενέργεια 

υποκειμενικών κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών από την Ειδική Εκκαθαριστή, οι οποίες επηρεάζουν, τα 

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές και οι παραδοχές 

εξετάζονται σε κάθε περίοδο με βάση ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων των 

προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία εκτιμώνται λογικά υπό κανονικές συνθήκες. 



Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 (Ισολογισμός 3ης Χρήσης Εκκαθάρισης) 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. υπό ειδική 
εκκαθάριση  

31 Δεκεμβρίου 2016 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 - 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της 31.12.2016 20 

 

5.1 Απομείωση δανείων 

Οι προβλέψεις απομείωσης δανείων που σχηματίζονται, είναι αποτέλεσμα συνεχούς αξιολόγησης του 

χαρτοφυλακίου των απαιτήσεων και των πιθανών ζημιών του. Η ακρίβεια των προβλέψεων που διενεργούνται, 

εξαρτάται από την εκτίμηση της παρούσας αξίας των αναμενόμενων ταμειακών ροών (περιλαμβανομένων και 

των ταμειακών ροών από ενδεχόμενη εκποίηση καλυμμάτων) στην περίπτωση των μεμονωμένων προβλέψεων 

καθώς και από το μοντέλο των παραδοχών και παραμέτρων που χρησιμοποιείται, για τον καθορισμό των 

προβλέψεων σε συγκεντρωτικό επίπεδο.  

 

5.2 Εκτίμηση ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων    

Η υπό εκκαθάριση Τράπεζα υπόκειται σε φορολογία με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Η εκτίμηση 

των προβλέψεων για ενδεχόμενους φόρους εισοδήματος και λοιπούς φόρους προϋποθέτει την άσκηση 

υποκειμενικής κρίσης. Επιπλέον υπάρχουν απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους για τους οποίους δεν 

μπορεί με βεβαιότητα να προσδιοριστεί η ανακτησιμότητα τους στο μέλλον, καθώς και  συναλλαγές για τις 

οποίες δεν είναι βέβαιος ο τελικός προσδιορισμός του φόρου που θα καταβληθεί. Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 

εκτιμά ότι οι προβλέψεις που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις της υπό 

ειδική εκκαθάριση Τράπεζας είναι επαρκείς. 

6. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

6.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος ζημιάς λόγω αδυναμίας 

του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμών του κατά την ημερομηνία λήξης τους. Ο 

πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής της υπό εκκαθάριση Τράπεζας είναι η συνεχής, έγκαιρη και συστηματική 

παρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και η διατήρηση των πιστοδοτικών ανοιγμάτων εντός του 

πλαισίου χειρισμών των συνολικά βέλτιστων διαδικασιών. 

 

Ρυθμίσεις δανείων 

Στο παραπάνω πλαίσιο, η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα δύναται με απόφαση της ΤτΕ να προβαίνει σε 

πρόσθετες συμβάσεις ρυθμίσεων οφειλών στις οποίες σε κάθε περίπτωση δεν χωρεί μείωση του οφειλόμενου 

κεφαλαίου αλλά παράταση του χρόνου αποπληρωμής, τη χορήγηση προνομιακών περιόδων, τη δυνατότητα 

περιοδικών πληρωμών, τη μεταβολή επιτοκίου καθώς και τυχόν έκπτωση τόκων και εξόδων απαίτησης από 

δάνεια σε προσωρινή η οριστική καθυστέρηση. Ο Ειδικός εκκαθαριστής μπορεί να συνάπτει τα παραπάνω είδη 

ρυθμίσεων μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στην ΤτΕ και την σύμφωνη γνώμη αυτής από την ειδική 

επιτροπή «Ειδικών Εκκαθαρίσεων» της ΤτΕ (ΕΠΕΙΔΕΚΑ).  Για ποσά έως 250 χιλ. ευρώ ανά οφειλέτη δεν 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΠΕΙΔΕΚΑ  εφόσον οι ρυθμίσεις δεν παρεκκλίνουν των προϋποθέσεων που 

θέτει η ΤτΕ. 
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6.2 Κίνδυνος αγοράς 

Είναι ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή στη μεταβλητότητα που 

παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, χρηματιστηριακών δεικτών, μετοχών και ακινήτων. 

 

6.2.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα εκτίθεται σε πολύ μικρό βαθμό σε συναλλαγματικό κίνδυνο υπό την ευρύτερη 

έννοια, από την επίδραση των διακυμάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σημειώνεται ότι η 

εκκαθάριση διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της (στις 31.12.2016), δάνεια σε USD, συνολικού ύψους USD 

18.107.167,79. 

 

6.2.2 Κίνδυνος επιτοκίου 

Ως «κίνδυνος επιτοκίου», ορίζεται ο ανειλημμένος επενδυτικός κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από τις μεταβολές 

των επιτοκίων διεθνώς. Λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της υπό 

εκκαθάριση Τράπεζας (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) και τη φύση των εκτιμώμενων ταμειακών ροών (κυρίως από 

εκποίηση καλυμμάτων), καθώς και το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των υποχρεώσεων της Τράπεζας δεν 

εκτοκίζεται, εκτιμάται ότι ο επιτοκιακός κίνδυνος της Τράπεζας είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

 

6.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Λόγω το ότι η Τράπεζα έχει ενταχθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, ο σχετικός κίνδυνος περιορίζεται στο 

ενδεχόμενο αδυναμίας της Τράπεζας να μην μπορεί να εκπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, που 

προκύπτουν μετά την ένταξή της σε εκκαθάριση, λόγω έλλειψης ταμιακών διαθεσίμων. Δεδομένης της 

ταμειακής της θέσης κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο εν λόγω κίνδυνος κρίνεται ιδιαίτερα περιορισμένος. 

 

7. Καθαρά έσοδα από τόκους 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ποσά σε ευρώ

01.01.2016  -

31.12.2016

01.01.2015  -

31.12.2015

Έσοδα τόκων από:

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 11.508.221,12           15.095.857,05           

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων -Τόκοι Καταθέσεων 166.606,04                381.425,03                

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 11.674.827,16 15.477.282,08 
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8. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 

 
Στην παρούσα χρήση προέκυψαν έσοδα από προβλέψεις προηγούμενης χρήσης λόγω αντιλογισμού 

σχηματισμένων προβλέψεων αμοιβών πιστωτικού ιδρύματος για λειτουργική – μηχανογραφική υποστήριξη 

(SLA) . Ο αντιλογισμός προέκυψε λόγω καινούργιας ευνοϊκότερης συμφωνίας με τη Eurobank Εrgasias S.A.  

που είχε αναδρομική ισχύ. 

Επίσης, έγινε αντιλογισμός σχηματισμένων προβλέψεων για προσαυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 

λόγω του ότι δεν καταλογίστηκαν προσαυξήσεις κατά την πληρωμή των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 

που αφορούσαν τους Γ’ - Δ’ &  Ε’  προσωρινούς πίνακες  διανομής .  

 

9. Λοιπά λειτουργικά έξοδα  

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, αναλύονται ως εξής : 

 

 

 10. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 

 

Ποσά σε ευρώ

01.01.2016  -

31.12.2016

01.01.2015  -

31.12.2015

Αντιλογισμός σχηματισμένων προβλέψεων για προσαυξήσεις 

φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
1.259.755,19             -

Τακτοποίηση σχηματισμένης πρόβλεψης για  αμοιβές 

πιστωτικού ιδρύματος για λειτουργική-μηχανογραφική 

υποστήριξη εκκαθάρισης ( SLA )

1.592.895,47             -

Λοιπά έσοδα από προβλέψεις 27.326,40                  -

2.879.977,06 -

Ποσά σε ευρώ

01.01.2016  -

31.12.2016

01.01.2015  -

31.12.2015

Λοιπές αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.616,91                  -

Αμοιβές και έξοδα συνεργαζόμενων δικηγόρων 525.134,41                612.194,87                

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.844.828,54             1.455.742,95             

Αμοιβές πιστωτικού ιδρύματος για λειτουργική υποστήριξη 

εκκαθάρισης
1.523.787,90             1.686.167,64             

Αμοιβές και έξοδα δικαστικών και συμβολαιογράφων 504.948,50                796.421,12                

Φόροι-Τέλη-ΦΠΑ 800.889,88                2.067.422,75             

Ενοίκια κτιρίων 61.586,99                  61.455,94                  

Αμοιβές και έξοδα μηχανογραφικής υποστήριξης 733.001,49                1.200,00                   

Διάφορα έξοδα 396.968,50                364.761,21                

Σύνολο 6.416.763,12 7.045.366,48 

Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

Προθεσμιακές καταθέσεις στη διατραπεζική αγορά 14.688.123,04           29.790.312,30           

Καταθέσεις όψεως 624.664,53                729.899,81                

Σύνολο 15.312.787,57 30.520.212,11
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Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 

Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα, νοούνται τα 

παραπάνω υπόλοιπα, τα οποία έχουν λήξη μικρότερη των 3 μηνών από την ημερομηνία απόκτησης τους.  

 

11. Δάνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών 

 
 
Η κίνηση του λογαριασμού της απομείωσης των δανείων κατά τη διάρκεια του 2016 έχει ως εξής: 

 

 

12. Συμμετοχή σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι συμμετοχές της Τράπεζας υπό ειδική εκκαθάριση σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις στις 31.12.2016, 

έχουν ως εξής: 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία των ανωτέρω συμμετοχών στις 31.12.2015 και στις 31.12.2016 ήταν 

μηδενική καθώς η συνολική αξία κτήσης των ανωτέρω συμμετοχών της υπό εκκαθάριση Τράπεζας είχε 

Ποσά σε ευρώ Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

Επιχειρηματικά δάνεια 638.485.582,94 639.141.692,63 

Στεγαστικά δάνεια 282.974.630,16 282.912.960,29 

Καταναλωτικά δάνεια 138.698.201,13 137.969.092,29 

Πιστωτικές Κάρτες 46.677.311,66 46.779.483,50 

Δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 394.881,82 394.881,82 

Σύνολο 1.107.230.607,71 1.107.198.110,53 

Μείον: Προβλέψεις για απομείωση δανείων (735.124.727,76) (718.883.968,13)

Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών 372.105.879,95 388.314.142,40 

Ποσά σε ευρώ
Καταναλωτικά 

δάνεια

Στεγαστικά 

δάνεια

Πιστωτικές 

Κάρτες

Επιχειρηματικά 

δάνεια
Σύνολο

Υπόλοιπα  1ης Ιανουαρίου 2015 97.704.767,42 117.293.436,17 44.685.400,80 438.317.827,72 698.001.432,11 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων χρήσης 

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

Συναλλαγματικές διαφορές 1.742.696,88 1.742.696,88 

Μεταβολή στην παρούσα αξία των ζημιών 

απομείωσης
(226.198,77) (705.470,25) (4.598.447,82) (5.530.116,84)

Υπόλοιπα 31ης Δεκεμβρίου  2015 100.254.720,39 120.202.739,22 44.685.400,80 453.741.107,72 718.883.968,13 

Υπόλοιπα  1ης Ιανουαρίου 2016 100.254.720,39 120.202.739,22 44.685.400,80 453.741.107,72 718.883.968,13 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων χρήσης 

1.1.2016 - 31.12.2016
6.721.784,39 205.462,60 42.213,68 9.271.298,96 16.240.759,63 

Υπόλοιπα 31ης Δεκεμβρίου  2016 106.976.504,78 120.408.201,82 44.727.614,48 463.012.406,68 735.124.727,76 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Είδος 

συμμετοχής

% Συμμετοχής 

31.12.2016

Σχέση με την 

Τράπεζα

 POST INSURANCE BROKERAGE - ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 
 Ελλάδα Άμεση 84,67%  Θυγατρική  

 POST BANK GREEN INSTITUTE  Ελλάδα Άμεση 100,00%  Θυγατρική  

T FUNDS A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Ελλάδα Άμεση 100,00%  Θυγατρική  

 T-BANK  Α.Τ.Ε. (Πρώην "ASPIS BANK A.T.E.")  Ελλάδα Άμεση 32,90%  Συγγενής 

ΣΥΝΟΛΟ
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αναγνωριστεί ως απομείωση στα αποτελέσματα προηγούμενων λογιστικών περιόδων. Επίσης, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι έχουν τεθεί σε εκκαθάριση οι: T FUNDS A.Ε.Δ.Α.Κ., Post Bank Green Institute Α.E. και T-BANK 

A.T.E. (πρώην “ASPIS BANK A.T.E.”). Πληροφορίες για τις παραπάνω συμμετοχές παρατίθενται και στην 

σημείωση 4 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

13. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο – Παρακρατηθέντες Φόροι 

 

Το ποσό των απαιτήσεων από παρακρατούμενους φόρους περιλαμβάνει παρακρατούμενους  φόρους τόκων 

από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικά ομόλογα ημεδαπής ή αλλοδαπής 

προέλευσης καθώς και φόρους τόκων καταθέσεων. Η Εκκαθάριση, με βάση τα όσα ορίζουν οι γενικές διατάξεις 

του Ν. 2238/1994 και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 109, σε συνδυασμό με την ερμηνεία που έχει δοθεί σε αυτές 

από πρόσφατη σχετικά νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκτιμά ότι μέρος των  παρακρατούμενων 

φόρων θα ανακτηθεί είτε μέσω συμψηφισμού με ποσά φόρων μετά από φορολογικό έλεγχο είτε θα επιστραφεί 

μέσω αιτήματος επιστροφής. Η εκκαθάριση εκτιμά ότι οι  παρακρατηθέντες φόροι από ομόλογα και έντοκα 

γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με την εγγύηση  του Ελληνικού Δημοσίου δεν πρόκειται να συμψηφιστούν 

με  μελλοντικό  φόρο εισοδήματος από φορολογητέα  κέρδη επομένων ετών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

6 άρθρου 3 του Ν.4046/2012 και για το λόγο αυτό σχημάτισε επιπλέον προβλέψεις απομείωσης  εντός της 

χρήσεως ποσού 58.671.976,02 ευρώ. 

 

14. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής:  

 

 

15. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) 

Οι υποχρεώσεις προς το Τ.Χ.Σ., ποσού  3.732.554 χιλ. ευρώ στις 18.1.2013 αφορούν το ποσό το οποίο 

κατέβαλε το Τ.Χ.Σ. στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε.» μετά την οριστική 

αποτίμηση των μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού της Τράπεζας το οποίο έχει προκύψει 

ως εξής: 

Ποσά σε ευρώ Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

Aπαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους  101.533.680,93          101.412.708,50          

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων από παρακρατούμενους 

φόρους 
(82.925.575,66)          (24.253.599,64)          

Σύνολο 18.608.105,27 77.159.108,86

Ποσά σε ευρώ Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6.023,21                   113.755,16                

Σύνολο 6.023,21 113.755,16
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ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. υπό ειδική 
εκκαθάριση  

31 Δεκεμβρίου 2016 
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Με την υπ’ αριθμ. 7/18.1.2013 (θέμα 1ο), συνεδρίαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 

Ελλάδος, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76/18.1.2013, τεύχος Β’, προέβη στην προσωρινή αποτίμηση των 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού, της Τράπεζας καθορίζοντας αρχικά τη μεταξύ τους 

διαφορά σε 4.096.247 χιλ. ευρώ, την οποία θα κατέβαλλε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο 

μεταβατικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Ε παρ. 7 του Ν. 3601/2007. Σε συνέχεια με τη 

Συνεδρίαση υπ’ αριθμόν 11 της 21ης Μαΐου 2013, η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ αναπροσάρμοσε 

την προσωρινή εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού της Τράπεζας οριστικά 

σε 3.732.554 χιλ. ευρώ Οι συνολικές οριστικές αξίες των μεταβιβασθέντων στις 18 Ιανουαρίου 2013, στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων της Τράπεζας ήταν 10.903.828 χιλ. ευρώ και 14.636.382 χιλ. ευρώ  αντίστοιχα. 

Σημειώνεται, ότι το ποσό της διαφοράς μεταξύ μεταβιβαζόμενων στοιχείων υποχρεώσεων και ενεργητικού, 

ύψους 3.732.554 χιλ. ευρώ αποτελεί από τις 18 Ιανουαρίου 2013 μη εκτοκιζόμενη υποχρέωση της υπό 

εκκαθάριση Τράπεζας. 

Κατά τη διάρκεια του 2015 έγινε πίνακας προσωρινής διανομής και επεστράφη στο Τ.Χ.Σ ποσό 15.000 χιλ. 

ευρώ ενώ στην παρούσα χρήση 2016 δεν έγινε πίνακας διανομής. Ως εκ τούτου το υπόλοιπο την 31.12.2016 

παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανέρχεται σε  3.717.554 χιλ. ευρώ. 

 

 

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2017  η τράπεζα προχώρησε επίσης σε προσωρινή διανομή 3.500 χιλ. ευρώ. 

Τέλος σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις προς το Τ.Χ.Σ. με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

ικανοποιούνται προνομιακά μετά το ήδη καταβληθέν 50% της νόμιμης αποζημίωσης του προσωπικού. 

 

16. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

Λόγω της ένταξης της Τράπεζας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και της καταγγελίας των συμβάσεων 

εργασίας για το σύνολο του προσωπικού της, οι υποχρεώσεις της υπό εκκαθάριση Τράπεζας αναφορικά με 

προγράμματα καθορισμένων παροχών αφορούν το συνολικό κόστος αποζημίωσης του προσωπικού της 

Τράπεζας οι οποίες στις 18.1.2013 ανέρχονταν σε 69.366 χιλ. ευρώ. Αφού ολοκληρώθηκε η επαλήθευση των 

αναγγελθεισών απαιτήσεων  ύψους 67.557 χιλ. ευρώ που αφορά την αποζημίωση απόλυσης του προσωπικού 

λόγω θέσης του πιστωτικού ιδρύματος σε Ειδική Εκκαθάριση, τον  Δεκέμβριο του 2013 η εκκαθάριση 

προχώρησε στην εξόφληση του 50% της υποχρέωσής της με εκταμίευση ποσού 32.250 χιλ. ευρώ και με 

συμψηφισμό απαιτήσεών της ποσού 1.529 χιλ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης  

33.779 χιλ. ευρώ στις 31.12.2016 και 31.12.2015 θα περιληφθεί στον πίνακα κατάταξης των υποχρεώσεων της 

Τράπεζας κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 

Ποσά σε ευρώ Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

Υποχρεώσεις προς Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 3.717.553.678,13       3.717.553.678,13       

Σύνολο 3.717.553.678,13 3.717.553.678,13
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17. Λοιπές Προβλέψεις  

 

18. Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων 

Τα λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων στις 31.12.2016 αναλύονται ως εξής: 
 

 

Στην παρούσα χρήση η τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος τρεις 

πίνακες διανομής για οφειλόμενες  αμοιβές προς το  προσωπικό ( δεδουλευμένες αποδοχές )  πριν την θέση 

της Τράπεζας σε ειδική εκκαθάριση.  Το ΤΤΥΕΕ κατέβαλε στην παρούσα χρήση το ποσό των 16.612.979,32 

ευρώ για οφειλόμενες αμοιβές καθώς επίσης και τα ποσά των 3.658.243,39  ευρώ και 2.257.466,23 ευρώ για 

την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και παρακρατούμενων φόρων αντίστοιχα και στην επόμενη χρήση 

(2017) κατάβαλε ποσό 1.890.671,74 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους. 

19. Μετοχικό κεφάλαιο 

Κοινές μετοχές 

Η ανάλυση των κοινών και των προνομιούχων μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις 31.12.2016 και 

31.12.2015 έχει ως εξής: 

 

 

20. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τις 31.12.2016 και 31.12.2015 ανήρχετο σε 16.904.259,06 

ευρώ. 

 Ποσά σε ευρώ Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

 Προβλέψεις για φορολογικούς σκοπούς 7.399.345,01              8.659.100,20              

 Προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις 2.698.619,40              2.698.619,40              

 Προβλέψεις για κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών  5.032.028,61              5.032.028,61              

 Πρόβλεψη για διαφορές αμοιβών προσωπικού 4.720.396,44              7.824.183,58              

 Προβλέψεις για παρακρατούμενους φόρους καταθέσεων  872.486,96                 872.486,96                 

 Σύνολο 20.722.876,42 25.086.418,75

Ποσά σε ευρώ Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους-τέλη 4.243.709,22             3.936.867,68             

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.262.251,03             8.631.611,17             

Μερίσματα πληρωτέα 157.550,47                157.550,47                

Προμηθευτές 5.507.280,12             884.068,58                

Λοιπές υποχρεώσεις 292.575,58                20.388.308,58           

Σύνολο 14.463.366,42 33.998.406,48

Κατηγορίες μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός 

μετοχών

Ονομαστική αξία 

( σε ευρώ)
Μετοχικο κεφάλαιο ( Ποσά σε ευρώ)

Κοινές μετοχές 284.465.964 3,7 1.052.524.066,80

Προνομιούχες μετοχές 60.800.000 3,7 224.960.000,00

1.277.484.066,80
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21. Ίδιες μετοχές 

Ο αριθμός των ιδίων μετοχών στις 31.12.2016 και 31.12.2015 ανήρχετο σε 3.433.020 μετοχές, αξίας κτήσεως 

23.228.778,24 ευρώ.  

 

22. Λοιπά αποθεματικά  

Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών στις 31.12.2016 και 31.12.2015 παρατίθεται παρακάτω : 
 

 

23. Δεσμεύσεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις  

α) Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Η υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση του 2010. Επειδή ο φορολογικός 

έλεγχος ενδέχεται να μην αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισμένων δαπανών, αλλά και να καταλογίσει 

άλλες τυχόν διαφορές, είναι πιθανόν να επιβληθούν κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν 

ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. 

Για τις χρήσεις του 2011, 2012 και την περίοδο από 1 έως 18 Ιανουαρίου 2013 ο φορολογικός έλεγχος διεξήχθη 

από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2238/1994 και τη σχετική υπουργική απόφαση. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά τη θέση της τράπεζας σε ειδική εκκαθάριση υποβάλλεται για κάθε 

χρήση προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η οριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και κατά 

συνέπεια η οριστικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων θα προκύψει με τη λήξη της εκκαθάρισης 

 

β) Ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις - απαιτήσεις 

Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές που αφορούν σε έννομες σχέσεις που παρέμειναν στην 

υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζα. Για τις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνεται σωρευτική πρόβλεψη στο κονδύλι 

«Λοιπές Προβλέψεις»,  η  οποία από τους λειτουργούς του ΤΤΥΕΕ κρίνεται επαρκής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ Υπόλοιπο 31.12.2016 Υπόλοιπο 31.12.2015

Τακτικό αποθεματικό 69.662.309,83           69.662.309,83           

Αποθεματικά Ειδικών διατάξεων  νόμων 17.000.000,00           17.000.000,00           

 Σύνολο 86.662.309,83 86.662.309,83
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24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Τον Μάιο του 2017  η τράπεζα προχώρησε επίσης σε προσωρινή διανομή 3.500 χιλ. ευρώ. Τέλος σημειώνεται 

ότι οι υποχρεώσεις προς το Τ.Χ.Σ. με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ικανοποιούνται 

προνομιακά μετά το ήδη καταβληθέν 50% της νόμιμης αποζημίωσης του προσωπικού. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2016 τα οποία 

επηρεάζουν τις παρούσα χρηματοοικονομική πληροφόρηση και για τα οποία απαιτείται σχετική αναφορά. 

 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017 

 

  

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 

Για την «PQH Ενιαία 

Ειδική  Εκκαθάριση Α.Ε» 
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