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Ι.

Γενικά
1.

Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση (εφεξής «η Έκθεση») και η συνημμένη σε αυτήν Έκθεση Ευρημάτων, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης, συντάχθηκε κατόπιν
όπιν σχετικής εντολής που λάβαμε από τη Διοίκηση της
Τράπεζας «ΝΕΟ
ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
Α.Τ.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟ
ΤΤ» (εφεξής «η Τράπεζα»
» ή «η απορροφούμενη»), για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την 30η Ιουνίου 2013.
Η διαπίστωση αυτή διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ως άνω
Τράπεζας από την Ανώνυμη
η Τραπεζική Εταιρεία «Tράπεζα Eurobank Ergasias
rgasias Α.Ε.» με το διακριτικό
τίτλο «EUROBANK Ergasias»
Ergasias» (εφεξής «η απορροφώσα»). Η υπό διενέργεια συγχώνευση
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων
Εταιρειών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
τ άρθρου 16 του Ν. 2515/1997,, όπως ισχύουν, με απορρό
απορρόφηση
της πρώτης από τη δεύτερη και ενοποίηση των στοιχείων
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων των ανωτέρω
εταιρειών με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 30 Ιουνίου 2013.
2013
2.

Στοιχεία της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας

Η επωνυμία, η ημερομηνία ιδρύσεως, η έδρα
έδρα και η διάρκεια της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως
Τράπεζας,
ς, όπως προκύπτουν από το καταστατικό της, έχουν ως εξής:
Επωνυμία:

«ΝΕΟ
ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Α.Τ.Ε.»

Έδρα:

Δήμος Αθηναίων, Πεσμαζόγλου 2 – 6

Ημερομηνία συστάσεως:

18 Ιανουαρίου 2013 (ΦΕΚ 74 – Τεύχος Β / 18 Ιανουαρίου 2013)

Ημερομηνία χορήγησης άδειας
λειτουργίας:

18 Ιανουαρίου 2013 (ΦΕΚ 76 – Τεύχος Β / 18 Ιανουαρίου 2013)
Η διάρκεια της Τράπεζας ορίζεται σε δύο έτη από την
καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών για τη σύστασή της.

Διάρκεια:
Αριθμός Γενικού
Μητρώου:

Εμπορικού
123899001000

Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΟ
«ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Α.Τ.Ε.»
και διακριτικό τίτλο «ΝΕΟ ΤΤ»
» ιδρύθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2013,, με τη δημοσίευση του ΦΕΚ ιιδρύσεώς
της.
Η απόφαση για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της Τράπεζας από την «EUROBANK
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Α.Ε.»
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 – 78 του κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997,
2515/1997 αποφασίστηκε στην συνεδρίαση ττου
Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Σεπτεμβρίου
Σεπτ
2013 (αριθμός πρακτικού 21 / 30 Σεπτεμβρίου 2013) με
ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού 30 Ιουνίου 2013.
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3. Σκοπός της Τράπεζας
Οι σκοποί της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, είναι οι εξής:
Η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών πληρωμών του
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε..»
προκειμένου
ειμένου να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλιστεί η προστασία των
καταθετών και επενδυτών υπό την έννοια του ν. 3746/2009, η διαφύλαξη της αξίας της
εισφερόμενης στην Τράπεζα περιουσίας και η ομαλή λειτουργία της προς μεγιστοποίηση ττης αξίας
της μέχρι την εντός ευλόγου χρόνου πώληση των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 63ΣΤ του ν.
3601/2007. Προς τον σκοπό αυτόν η Τράπεζα μπορεί να διενεργεί, για ίδιο λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς εί
είτε σε συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, μετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισμού και ετέρας
διακρίσεως, των (κυρίων και παρεπόμενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και
υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείμενη (ημεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νομοθεσία επιτρέπει σε
πιστωτικά ιδρύματα.
Στο σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες: α) Η αποδοχή από το κοινό,
εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, σε ευρώ ή
συνάλλαγμα. β) Η χορήγηση δανείων
δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων,
η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων ή στη μεταξύ τους συνεργασία. γ) Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η
έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων. δ) Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και
μεταφοράς κεφαλαίων. ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών,
χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων
συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου
χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών επ’ αυτών, για ίδιο
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών. στ) Η
ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που δραστηριοποιούνται
στην αγορά χρήματος,
ος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και
επενδυτικό τομέα. ζ) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών
καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λπ.). η) Η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, η
συμμετοχή στην
την έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η παροχή συναφών
υπηρεσιών. θ) Η παροχή μεσολαβητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση
τεχνικοοικονομικών μελετών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση μετοχικών και δανειακών
κεφαλαίων, τη διαμόρφωση του κεφαλαίου και την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και
υπηρεσιών κατά την ίδρυση, μετατροπή, τη συγχώνευση, διάσπαση και την εξαγορά επιχειρήσεων,
μετά των συναφών θεμάτων. ι) Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής
αναδιάρθρωσης.
ωσης. ια) Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. ιβ) Η παροχή εμπορικών
πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτική ικανότητας
πελατών. ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγμάτων και εκμίσθωση θυρίδων
θησαυροφυλακίου. ιδ) Η αντιπροσώπευση τρίτων, που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους
ανωτέρω σκοπούς, και γενικότερα η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή
δραστηριότητας, συναφούς με τις ανωτέρω ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της
Τράπεζας. ιε) Οποιεσδήποτε
εσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόμενες,
περιλαμβανομένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών
μέσων σε οποιαδήποτε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατόπιν παροχής σχετικής κατά νόμο
νόμον
άδειας. ιστ) Η παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής, χειρισμού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε
είδους διεκπεραιωτικής ή μεσολαβητικής εργασίας σε συστήματα παρακολούθησης ενσώματων και
άυλων τίτλων οργανωμένων αγορών ή εκδόσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών εκδόσ
εκδόσεων. ιζ) Η
χρηματοδοτική μίσθωση με αντικείμενο κινητά ή ακίνητα. ιη) Ενεχυροδανειστικές εργασίες.
Η Τράπεζα για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά
πρόσωπα και με κάθε είδους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και α
αυτών που επιδιώκουν
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παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
4.

Μέτοχοι - Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά την 30η Ιουνίου 2013 το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμεν
απορροφούμενης
Τράπεζας ανήρχετο σε Ευρώ 500.000.000,
500.000
διαιρούμενο σε 500.000.000
.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ
έκαστη, οι οποίες είχαν αναληφθεί στο σύνολό τους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Στις 30 Aυγούστου 2013 το σύνολο των μετοχών της Τράπεζας,
Τράπεζας κυριότητας του Τ
ΤΧΣ μεταβιβάστηκε στην
Εurobank με εισφορά του ΤΧΣ,, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ε
Εurobank, με έκδοση
νέων κοινών μετοχών.
5.

Διαχείριση - Εκπροσώπηση της Τράπεζας

Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται
αποτε
από εννέα (9)) μέλη, η σύνθεση του οποίου
είναι η εξής:
Ον ομ ατ επών υμ ο
Γεώργ ιος Κόν τος, Πρόεδρος
Χαράλ αμπ ος Σιγ αν ός
Δ ημήτριος Βλ άχ ος
Γεώργ ιος Ξυφαράς
Μιχ αήλ Κολ ακίδης
Σταύρος Ιωάν ν ου
Ευάγ γ ελ ος Α θαν ασ ίου
Δ ωρόθεος Σαμολ αδάς
Ιωάν ν ης Φίλ ος

Ιδιότ ητ α
Μη Εκτελ εσ τικό Μέλ ος
Εκτελ εσ τικός Α
Αν
ν τιπ ρόεδρος και Δ ιευθύν ων Σύμβουλ ος
Α ν απλ ηρωτής Δ ιευθύν ων Σύμβουλ ος - Εκτελ εσ τικό Μέλ ος
Εκτελ εσ τικό Μέλ ος
Μη Εκτελ εσ τικό Μέλ ος
Μη Εκτελ εσ τικό Μέλ ος
Α ν εξ άρτητο Μη Εκτελ εσ τικό Μέλ ος
Α ν εξ άρτητο Μη Εκτελ εσ τικό Μέλ ος
Α ν εξ άρτητο Μη Εκτελ εσ τικό Μέλ ος

Η θητεία του Διοικητικού
ιοικητικού Συμβουλίου λήγει 7 Μαρτίου 2015.

6.

Αντικείμενο πιστοποίησης

Όπως ορίζεται στις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ν. 2515/1997, η εργασία μας περιορίστηκε στη
λογιστική συμφωνία των
ων στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού που επισυνάπτεται στη σελίδα 7 με
τα δεδομένα της απογραφής που διενεργήθηκε από την Τράπεζα όπως εμφανίζεται στο Βιβλίο Απογραφών
και Ισολογισμού της Τράπεζας στις σελίδες 5167 έως 5169 και αφού λήφθηκαν υπόψη οι αναπροσαρμογές
των στοιχείων αυτών για σκοπούς
οπούς ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ
Επισημαίνεται ότι δεν διενεργήθηκε έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο
από 18 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013,
2013, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα και τις διατάξεις
των άρθρων 36 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920
2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και κατά συνέπεια, η Έκθεση του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που παρέχεται στο τέλος της Έκθεσης μας δεν αποτελεί Έκθεση Ελέγχου
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.
Αποκλειστικός σκοπόςς της παρούσας εργασίας είναι η διαπίστωση
η της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων της Τράπεζας που τελεί υπό συγχώνευση δια απορροφήσεως. Στη σελίδα 7 παραθέτουμε τις
λογιστικές αξίες των στοιχείων του Ενεργητικού και Υποχρεώσεων του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2013
και στη σελίδα 9 την Έκθεση Ευρημάτων από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί του
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Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2013 της Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».
Για τους σκοπούς της εν λόγω εργασίας, αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Ν.2190/20, εφαρμόσαμε τις
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί
από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
7. Προσδιορισμός της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της Απορροφούμενης
Τράπεζας
Η αναλυτική απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2013, καθώς και ο Ισολογισμός
της ίδιας ημερομηνίας έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 1 έως 5170 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

7.1.
Συνοπτικός προσδιορισμός με βάση τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού
της 30ης Ιουνίου 2013
Η λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (καθαρή λογιστική θέση), όπως προκύπτει από τον
Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. είναι θετική και ανέρχεται σε 441.007.750,56
ευρώ. Κατωτέρω παραθέτουμε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2013, ο οποίος
συντάχθηκε για τις ανάγκες της συγχώνευσης δια απορροφήσεως της Τράπεζας από την «EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε.».
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ποσά σε €

Φορολογικό Υπόλοιπο
30.06.2013

Εγγραφές
Προσαρμογής
Δ.Π.Χ.Α.

Ισολογισμός
Μετασχηματισμού
30.06.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα

265.980.903,88

5,07

265.980.908,95

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

133.665.677,47

20.613.758,64

154.279.436,11

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και λοιπά χρημ/κα μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

71.775.823,43

680.282,55

72.456.105,98

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα

27.528.120,45

(13.484.801,48)

14.043.318,97

?άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

7.595.344.722,45

(17.392.192,75)

7.577.952.529,70

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(788.775.686,62)

-

(788.775.686,62)

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

963.083.032,37

1.720.249,35

964.803.281,72

Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη

295.542.857,14

-

295.542.857,14

4.460.199.641,88

(39.131,74)

4.460.160.510,14

8.398.337,63

(3.361.553,97)

5.036.783,66

Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
Συμμετοχή σε συγγενή εταιρία
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

-

-

-

112.576.908,47

(1.705.524,41)

110.871.384,06

14.306.747,06

(5.023.596,72)

9.283.150,34

-

23.885.545,27

23.885.545,27

6.778.055,29

319.902,10

7.097.957,39

385.829.284,71

48.382.345,60

434.211.630,31

13.552.234.425,60

54.595.287,52

13.606.829.713,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα

(2.417.192.189,68)

(500.051,64)

(2.417.692.241,32)

(10.531.282.017,27)

(1.873.828,76)

(10.533.155.846,03)

(17.180.166,17)

17.171.600,32

(8.565,85)

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση

-

(2.868.760,55)

(2.868.760,55)

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους

-

-

-

(126.853.570,20)

(53.181.595,87)

(180.035.166,07)

-

-

-

2.500.000,00

(34.561.382,74)

(32.061.382,74)

Λοιπά στοιχεία παθητικού
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

(13.090.007.943,32)

(75.814.019,24) (13.165.821.962,56)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικό Εύλογης Αξίας Χρεωγράφων
Ίδιες μετοχές
Λοιπά αποθεματικά
Αδιανέµητα κέρδη
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Παθητικού

-500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
-7.613.284,94
0,00
45.386.802,66
-462.226.482,28
(13.552.234.425,60)

0,00
0,00
-1.396.735,73
0,00
5.500.340,00
0,00
17.115.127,45
21.218.731,72

-500.000.000,00
0,00
-1.396.735,73
0,00
-2.112.944,94
0,00
62.501.930,11
-441.007.750,56

(54.595.287,52) (13.606.829.713,12)
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II. Παρατηρήσεις επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30 Ιουνίου 2013
Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού και τα αναφερόμενα σ’ αυτόν περιουσιακά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί
στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της απορροφούμενης.
Στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της και ειδικότερα στις σελίδες 1 έως 5170 εμφανίζονται:
 η απογραφή των στοιχείων της Τράπεζας και
 ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2013 και η κατάσταση αποτελεσμάτων οι οποίες
συντάχθηκαν με βάση το ισοζύγιο της Τράπεζας σύμφωνα με το
ο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Επιπροσθέτως, αναφέρουμε ότι η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης
Τράπεζας κατά την 30.06.2013 ανέρχεται στο ποσό των 462.226.482,28 ευρώ, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ
Ε.Γ.Λ.Σ. Ο
σχετικός Ισολογισμός έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 5168 και 5170 του Βιβλίου Απογραφών και
Ισολογισμού.
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Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών
επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2013 της Τράπεζας
«Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.»

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
«ΝΕΟ
ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
Α.Τ.Ε.
Σύμφωνα με την Εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»,
Α.Τ.Ε.» ελέγξαμε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και εκτελέσαμε τις
διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 και στο πλαίσιο των όσων προβλέπονται
από το Κ.Ν.2190/20, στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορροφήσεως της Τράπεζας «ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής «η Απορροφώμενη»
οφώμενη») από την τράπεζα
«EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (εφεξής «η «Απορροφώσα»).
«Απορροφώσα»)
Η Διοίκηση της Απορροφώμενης είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και σύννομη παρουσίαση του Ισολογισμού
Μετασχηματισμού, όπως και για τη διενέργεια και την εύλογη απεικόνιση της σχετι
σχετικής απογραφής.
Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το υπ’ αριθμό 4400 Διεθνές Πρότυπο
Συναφών Υπηρεσιών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Λογιστών, το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις Εκτέλεσης
Προκαθορισμένων Διαδικασιών Συναφών με Οικονομική Πληροφόρηση. Συγκεκριμένα, η έκθεσή μας
παρουσιάζει τις διαπιστώσεις από την εκτέλεση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν. 2515/1
2515/1997 και δεν
εκφράζει οποιαδήποτε γνώμη ελέγχου.
Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία, διαπιστώσαμε τα εξής:
i.

οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται στον
Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2013, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία
της Απορροφώμενης,, αφού ληφθούν υπόψη και οι απαραίτητες προσαρμογές σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που διενεργήθηκαν από την
Απορροφώμενη προκειμένου
προκει
να εξαχθεί ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού.
ετασχηματισμού. Οι προσαρμογές
αυτές δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο Απογραφών της Απορροφούμενης, καθώς το Βιβλίο
απογραφών αφορά στα μεγέθη που προκύπτουν βάσει του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου

ii.

το Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
Α.Τ.Ε.» από την τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», της 15ης
Οκτωβρίου 2013 έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920 και

iii.

από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και έως σήμερα δεν έχει διενεργηθεί
οποιαδήποτε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης.

Δεδομένου ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη
ελέγχου, πέραν των όσων προβλέπονται για την ικανοποίηση των διατάξεων του Ν. 2515/1997 και του Κ.Ν.
2190/20.
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Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας «ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», και περιορίζεται
περιορίζεται μόνο στις εργασίες και στα στοιχεία
που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται σε διαδικασίες ελέγχου ή επισκόπησης.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 268,
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μάριος Ψάλτης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081
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