
Αρµόδια Νοµαρχία: Αθηνών

www.eurobank.gr Πρόεδρος: Γεώργιος Θεοδωρής            

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 05.06.2014 Αντιπρόεδρος:

Νόµιµος Ελεγκτής: Αλεξάνδρα Κωστάρα (ΑΜ ΣΟΕΛ 19981) ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος:

Ελεγκτική εταιρία: Μέλος: Ήβη Βίγκα

Μέλος: Αθανάσιος ∆άµης

Τύπος έκθεσης ελέγχου νοµίµων ελεγκτών:      Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα Έµφασης Μέλος: Κωνσταντίνος Κανάκης                 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 

31.12.2013 31.12.2012 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

611 896 Εισπράξεις από απαιτήσεις 1.352 2.281

38 95 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ. (1.227)                 (1.804)                 

238 284 Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (94)                     (226)                   

1.207 1.549 Τόκοι πληρωθέντες (59)                     (146)                   

340 4.548 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (28)                     105                     

2.434 7.372 Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 10 1

3.561 3.561 Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 10 1

(2.169)                 (1.813)                 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Θέµα Έµφασης : Σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών "Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2 των 

οικονοµικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι 

µικρότερο του ½ του µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κώδ. 

2190/1920."

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό Κεφάλαιο

T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005487401000

ΛΕΚΚΑ 23-25 Τ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.            

Κτίρια και εξοπλισµός

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Απαιτήσεις από πελάτες

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ηµήτριος Κωνσταντόπουλος                                                                   

Κυριακή ∆εσποτίδου

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

από 01.01.2013 έως 31.12.2013

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ. Συνιστούµε 

DELOITTE. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών και 

Συµβούλων επιχειρήσεων (Α.Μ. ΣΟΕΛ : Ε120)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(2.169)                 (1.813)                 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

1.392                  1.748                  Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 4000

222 190 (4.000)                 -

- 4.012 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.000)                4.000                 

820 1.422 Καθαρή (αύξηση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα  χρήσης (α)+(β)+(γ) (4.018)                4.106                 

1.042 5.624 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 4.294 188

2.434 7.372 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 276 4.294

ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 1.  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Eταιρείας ενοποιούνται πλήρως από τον όµιλο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. που

01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 εδρεύει στην Ελλάδα, µέσω της εταιρείας T LEASING AE που κατέχει το 99,9993% των µετοχών της T CREDIT AE. 

969 1.820 2.  Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2013 ανέρχεται σε 4 άτοµα, όπως την 31/12/2012.

(1.003)                 (1.435)                 3.  ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να 

(34)                     385                     έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας. 

(376)                   (161)                   4. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Eταιρείας.

(410)                   224                     5. Από τις συναλλαγές της Eταιρείας µε τα συνδεδεµένα προς αυτή µέρη, για το διάστηµα από 01.01.2013 έως 31.12.2013 

147                     (49)                     προέκυψαν τα εξής ποσά (σε χιλ. Ευρώ): α) απαιτήσεις € 312 β) υποχρεώσεις € 747 γ) έσοδα € 227 δ) έξοδα € 103

(263)                   175                     

(93)                     (214)                   

(356)                   (39)                     

- -

(356)                   (39)                     

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 

31.12.2013 31.12.2012

1.748                 (2.170)                

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 3.957

(356)                   (39)                     

1.392                 1.748                 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Η ∆ιευθ. Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Η ∆ιευθύντρια Λογιστηρίου

6. Η εταιρεία δεν έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2010 όπως αναφέρεται στη σηµείωση 10 στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας, για τον λόγο αυτό η εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους € 184 χιλιάδες. Στο πρώτο τρίµηνο του 2014 ξεκίνησε ο 

φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2007, ο οποίος είναι σε εξέλιξη.

Εξοφλήσεις δανείων

Μικτά κέρδη

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Μείον φόροι

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων

Χρηµατοοικονοµικό κόστος και λοιπά κέρδη

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Λοιπά συνολικά έσοδα (β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)

Ζηµιές µετά από φόρους (α)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 9243-27/12/2013 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο η έγκριση 

της συγχώνευσης των ανωνύµων τραπεζικών εταιρειών «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» και «Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

Ελλάδος Α.Τ.Ε.» µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, την 31η ∆εκεµβρίου 2013 µοναδικός µέτοχος της T LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ καθίσταται η 

ανώνυµη τραπεζική εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία». Άρα η T CREDIT A.E. εισέρχεται στον Όµιλο της Τράπεζας 

Eurobank Ergasias Α.Ε. όντας θυγατρική της T LEASING A.E. κατά 99,9993%.

Κόστος εργασιών

Κύκλος εργασιών

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

Γεώργιος Α. Θεοδωρής   Κυριακή Ν. ∆εσποτίδου Αρεζίνα Αντ. Ιωαννίδη

Α.∆.Τ. Χ-205907 Α.∆.Τ. Φ-065736 Α.∆.Τ. Χ-135487

ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α∆.ΟΕΕ 0086072/ Α' ΤΑΞΗ


