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Ε∆ΡΑ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, 10552 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2014 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα της Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ∆ΑΚ. Συνιστούµε στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει
στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου και αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
www.tteltaaedak.gr
Ιωαννίδης Αναστάσιος -Πρόεδρος ∆.Σ.
Κοτρόζος Αγαµέµνων - Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Κορκολής Τζανής - Μέλος
Τζούτζας Ιωάννης - Μέλος
Χαλδαίος Πλάτων - Μέλος

1.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

31.12.2014

31.12.2013

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις διάθεσιµες προς πώληση
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαίτησεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµειακά στοιχεία & ταµειακά ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

8.701
125.000
1.020.503
266.876
774.404
2.195.484

16.186
125.000
92.194
247.160
638.588
1.376.631
2.495.759

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

2.645.000

2.645.000

Αποτέλεσµα εις νέο
Αποθεµατικά
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(904.552)
(18.693)
1.721.755

(832.867)
(13.732)
1.798.401

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

21.764
451.966
473.730
2.195.484

12.473
559.481
125.404
697.358
2.495.759

1.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασµένα σε €
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Λειτουργικό αποτέλεσµα
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/(Ζηµιές) χρήσεως
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης

01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

1.652.056
938.255
(18.671)
(4.956)
(97.150)

1.582.706
998.222
190.275
209.025
153.516

20.503
(76.647)

153.516

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα

31.12.2014
1.798.401
(76.647)
1.721.755

31.12.2013
1.644.885
153.516
1.798.401

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015
∆έσποινα Μαρίνου , ΑΜ ΣΟΕΛ 17681
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ A.E.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη-'Εµφαση Θέµατος

1.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Aποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
∆ιαγραφές Ενσώµατων περουσιακών Στοιχείων
Λοιπά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικό Έσοδο
Χρηµατοοικονοµικό Έξοδο
Κέρδη από πώληση χρεογράφων
Προβλέψεις από αποτίµηση χρεογράφων
Λοιπές προβλέψεις
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Τόκοι που πληρώθηκαν
Φόροι καταβληθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Απόκτηση λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από πωλήσεις στοιχείων επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από δραστηριότητες (α)+(β)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

01.01 - 31.12.2014
(4.956)

01.01 - 31.12.2013
209.025

5.001
4.133
(4.074)
(13.715)
408
(27.375)

5.044
(18.749)
131
(72.764)

9.291

(44.147)
(48.506)

41.433
(107.515)
(408)
(181.798)
(279.576)

(97.088)
353.264
(131)
(85.732)
200.346

(1.649)

(1.738)

(1.000.000)
13.715
665.282
(322.651)

(2.758.768)
18.749
2.876.166
134.409

(602.227)
1.376.631
774.404

334.755
1.041.876
1.376.631

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Η «ΑΕΔΑΚ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2002 και έχει την καταστατική της
έδρα στην Αθήνα. Συστάθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Κ2-6434/11.06.2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την υπ'
αριθμ. 4/234/27.12.2001 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η Εταιρεία έχει τηρήσει τις Λογιστικές Αρχές βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Σύμφωνα
με το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» και το ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού», η
Εταιρεία προέβη σε αλλαγή της βάσης παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων από την «Αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας
των δραστηριοτήτων» (going concern) σε αυτή των «ρευστοποιήσιμων αξιών» (liquidation basis), με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου
2014.
3.Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
εταιρίας, Eurobank Ergasias ΑΕ και η οποία έχει την καταστατική της έδρα στην Αθήνα. Η Τράπεζα κατέχει το 100%
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (από 16.01.2015) και ενοποιείται από αυτή με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 έχει υπαχθεί στον φορολογικό
έλεγχο των ορκωτών λογιστών(Ν.2238/1944 άρθρο 82,παρ.5). Παραμένει ανέλεγκτη η χρήση 2010.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
7.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στις 31.12.2014 ανερχόταν σε 20 άτομα και στις 31.12.2013 σε 20
άτομα.
8. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014, έχουν ως εξής:
α) Εταιρείας με στελέχη και μέρη Διοίκησης, αμοιβές 159.725 Ευρώ, β) Εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, έξοδα 463.493
Ευρώ, έσοδα 176.443 και υποχρεώσεις 277.925 Ευρώ, γ) οι καταθέσεις όψεως της εταιρίας ύψους 773.779 είναι στην μητρική της
εταιρία Eurobank Ergasias AE, δ) τόκοι από καταθέσεις όψεως 4.051,58 Ευρώ.
9.Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου Eurobank, στις 30 Μαρτίου 2015 η Eurobank
Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανέλαβε τη διαχείριση όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ενώ η Διοίκηση της τελευταίας
προτίθεται να προβεί σε λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εντός του 2015 .
10. Οι σημαντικές αβεβαιότητες που υπάρχουν στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά
τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει νέα χρηματοδοτική
υποστήριξη από τους θεσμούς.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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