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Τύπος έκθεσης ελέγχου νοµίµων ελεγκτών: 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2013 31/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολo ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα) 7.003                (20.450)             

Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα 7.654 4.210 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 8.901                30.461              

Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 43.601 51.316 Λοιπά µη ενσωµατωµένα στα λειτουργικά αποτελέσµατα έσοδα 69                     -

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 1.400                                               2.000                                                 Ζηµιές χρήσης µετά από φόρους (537)                  (3.008)               

Κτίρια και εξοπλισµός 64 148 Σύνολo ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 15.436              7.003                

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 9

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 511 772 Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 53.232 58.455 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Οµολογιακά δάνεια 37.225 50.628 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.946                2.293                

Υποχρεωση καθορισµένων παροχών προσωπικού 24 112 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) - (4.000)               

Λοιπές υποχρεώσεις 547 712 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) (4.502)               579                   

Σύνολο υποχρεώσεων 37.796 51.452 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 3.444                (1.128)               

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης 3.444                (1.128)               

Μετοχικό κεφάλαιο 23.460 14.460 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 4.210 5.338

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ( 8.024) ( 7.457) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 7.654 4.210

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.436 7.003

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 53.232 58.455

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Καθαρά έσοδα από τόκους 1.417 740

Καθαρό αποτέλεσµα από προµήθειες 89 142

Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 639 ( 34)

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 2.145 848

Αποµείωση αξίας θυγατρικής (600)                                                 (2.000)                                                

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

T LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 000707401000
Λέκκα 23-25 Τ.Κ. 105 62 Αθήνα

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013

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 LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Συνιστούµε 
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.         

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Συµβούλων επιχειρήσεων (Α.Μ. ΣΟΕΛ : Ε120)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται πλήρως από την  Μητρική Εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 
Α.Ε."  που εδρεύει στην Ελλάδα και η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της T LEASING A.E. µε ποσοστό 100%.

3.  ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Η σωρευτική πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα Έµφασης

Σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών :"Εφιστούµε την προσοχή σας, στη σηµείωση 27 των 
οικονοµικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι η «Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Α.Ε», προτίθεται να 
συγχωνεύσει δι’ απορροφήσεως την Εταιρεία. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό."

Θέµα έµφασης:

2.  Ο  αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2013 ανέρχεται σε 17 άτοµα.

Αποµείωση αξίας θυγατρικής (600)                                                 (2.000)                                                

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων (340)                                                 (175)                                                   

Αποσβέσεις (91)                                                  (93)                                                     

∆απάνες προσωπικού (714)                                                 (637)                                                   
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (536)                                                 (672)                                                   

Ζηµίες προ φόρου εισοδήµατος (136)                                                 (2.729)                                                

Μείον Φόροι (401)                                                 (279)                                                   

Ζηµιές χρήσης µετά από φόρους (537)                                                 (3.008)                                                

Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Η ∆ιευθύντρια Λογιστηρίου

Κυριακή Ν. ∆εσποτίδου Αρεζίνα Α. Ιωαννίδη

Α.∆.Τ. Φ - 065736 Α.∆.Τ. Χ - 135487

ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α∆.ΟΕΕ 0086072 ΤΑΞΗ Α'

5.  Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 όπως αναφέρεται στη σηµείωση 10 στις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

6.  Από τις συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα προς αυτή µέρη, για το διάστηµα από 01/01/2013 έως 31/12/2013 πρόεκυψαν τα εξής 
ποσά (σε χιλ.Ευρώ): α) απαιτήσεις € 7.399, β) υποχρεώσεις € 37.225 , γ) έσοδα € 74, δ) έξοδα € 1.640,ε) αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
€ 91 .

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Η σωρευτική πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  ανήλθε σε  € 24 χιλ. στις 31/12/2013.

4.  ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας.

                   Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014

7.Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 9243 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως της 27ης ∆εκεµβρίου 2013, ανακοινώθηκε η συγχώνευση των 
εταιρειών  «ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΌ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε» µε την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»
Στα υπόσυγχώνευση περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνεται  και η συµµετοχή στη θυγατρική εταιρεία Τ Leasing AE και εποµένως η εταρεία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» καθίσταται µοναδικός µέτοχος στη Τ Leasing A.E.

Α.∆.Τ. Χ - 205907

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Γεώργιος Α. Θεοδωρής


