ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
(ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με την εταιρεία, να
ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρμόδια εποπτική αρχή:
Τράπεζα της Ελλάδος,Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας & Τουρισμού
Ευρωπαική Ένωση/ΕΤΠΑ, Περιφέρεια Αττικής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Γεώργιος Γεροντούκος
Εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
: Θωμάς Δασκαλάκης
Εκτελεστικό μέλος
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):
30/04/2015
ΜΕΛΗ
: Γιάννης Παπαδόπουλος
Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Νόμιμος Ελεγκτής:
Κρίτωνας Τζαβέλλας (ΑΜ ΣΟΕΛ 12341)
Παναγής Καρέλλας
Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Ελεγκτική εταιρία:
PRIME AUDIT ΙΚΕ (Α.Μ. ΕΟΕ 150)
Ιουλία Αρμάγου
Μη εκτελεστικό μέλος
Με σύμφωνη γνώμη-Θέματα έμφασης ως σημειώσεις 4,7,8,9,10
Τύπος έκθεσης ελέγχου:
Μοβσεσιαν Χαρουτιουν
Μη εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
www.etean.com.gr
Δημήτρης Γιαννίκης
Μη εκτελεστικό μέλος
Αριθμ. ΓΕΜΗ
121576499000
Έδρα εταιρείας
Ξενίας 24 Αθήνα 11528
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
01 Ιανουαρίου 201401 Ιανουαρίου 201331 Δεκεμβρίου 2014
31 Δεκεμβρίου 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31 Δεκεμβρίου 2014
31 Δεκεμβρίου 2013
Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
227.057.053,43
176.280.903,48
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητεςΑπαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
307.215.900,35
253.848.816,99
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(3.319.557,55 )
(4.290.657,54 )
Απαιτήσεις από προμήθειες παροχής εγγυήσεων & αντεγγυήσεων
969.447,29
930.556,47
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητεςΔιακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
742.153.000,00
742.153.000,00
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
7.599.873,98
12.052.566,58
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια και άυλα στοιχεία
557.596,69
588.889,11
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητεςΑναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
29.255,52
18.400,37
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
100.000.000,00
(98,97 )
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
10.105.394,78
7.572.233,26
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
104.280.316,43
7.761.810,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.288.087.648,06
1.181.392.799,69
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
429.123.761,32
421.361.951,25
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
533.404.077,75
429.123.761,32
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Υποχρεώσεις από φόρους
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσ/κο λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
175.458.432,05
0,00
1.890,44
320.906,45
42.340.205,10
1.356.836,96
219.478.271,00
1.181.038.700,00
16.361.488,95
(128.790.811,89 )
1.068.609.377,06
1.288.087.648,06

106.093.112,90
0,00
14.495,57
359.384,45
107.756.569,98
1.603.257,31
215.826.820,21
1.505.337.700,00
16.361.488,95
(556.133.209,47 )
965.565.979,48
1.181.392.799,69

01 Ιανουαρίου 201431 Δεκεμβρίου 2014
Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
1.185.251,59
67.147.646,79
68.332.898,38
7.992.974,30
(1.878.512,64 )
(18.720,00 )
(1.490.470,02 )
(3.387.702,66 )
72.938.170,02
(319.510,85 )
(69.416.726,46 )
(169.390,27 )
0,00
(69.905.627,58 )
(73.293.330,24 )
3.032.542,44
(10.855,14 )
3.043.397,58
0,00
3.043.397,58

01 Ιανουαρίου 201331 Δεκεμβρίου 2013
Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
1.417.481,99
99.387.535,64
100.805.017,63
11.171.349,95
(2.277.050,60 )
(24.000,00 )
(929.658,16 )
(3.230.708,76 )
108.745.658,82
0,00
(101.290.767,36 )
(128.598,27 )
(1.109.739,01 )
(102.529.104,64 )
(105.759.813,40 )
6.216.554,18
15.986,36
6.200.567,82
0,00
6.200.567,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως ( 01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Μείωση Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
Επιστροφή ποσού σε μετόχους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξεως χρήσεως ( 31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

01 Ιανουαρίου 201431 Δεκεμβρίου 2014
965.565.979,48
424.299.000,00
(424.299.000,00 )
0,00
100.000.000,00
3.043.397,58
1.068.609.377,06

01 Ιανουαρίου 201331 Δεκεμβρίου 2013
959.365.510,63
879.700,00
(879.700,00 )
(98,97 )
0,00
6.200.567,82
965.565.979,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Καθαρά έσοδα από αμοιβές/προμήθειες
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές/Αποζημιώσεις μελών ΔΣ
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικές δαπάνες
Αποτελέσματα προ τόκων,προβλέψεων,αποσβέσεων, καταπτώσεων & φόρων
Προβλέψεις
Καταπτώσεις Εγγυήσεων
Αποσβέσεις
Τόκοι
Μη λειτουργικές δαπάνες
Σύνολο δαπανών
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 022101

Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες:
1. Με το Νόμο 3912/2011(ΦΕΚ Α/17/17.02.11) ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»
και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.».
2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί απο τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Για την χρήση αυτή έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού € 50.000
3.Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών οργάνων δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση και λειτουργία της εταιρείας.
Οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί από την εταιρεία κατά την 31.12.2014 ανέρχονται σε α) για επίδικες απαιτήσεις σε € 450.333,32 και β) για καταπτώσεις εγγυήσεων σε € 41.782.550,35
4. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σχετίζονται με τη δράση 2.10.2 (συνολικού ποσού € 445.902,54) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια
της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική, γεγονός στο οποίο αναφέρεται το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2014 ανερχόταν σε 66 εργαζόμενους και κατά την 31/12/2013 ανερχόταν σε 78 εργαζόμενους.
6. Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοσθεί στην παρούσα χρήση δεν διαφέρουν από αυτές των συγκριτικών κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως.
7. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λοιπές τράπεζες (σημείωση 1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο
"Ταμείο Εξοικονομώ κατ΄οίκον" και ''Πρόγραμμα Άμεσης ενίσχυσης'' (συνολικού ποσού € 266.574.353,61 ) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης
και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική, γεγονός στο οποίο αναφέρεται το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
8. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λοιπές Τράπεζες (σημείωση 1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" (συνολικού ποσού € 390.397.801,67) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης
και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική, γεγονός στο οποίο αναφέρεται το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
9. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος (σημείωση 1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ'' (συνολικού ποσού € 37.770.407,84) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης
και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική, γεγονός στο οποίο αναφέρεται το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
10. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λοιπές Τράπεζες (σημείωση 1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο
"ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ'' (συνολικού ποσού € 114.680.174,42) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης
και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική, γεγονός στο οποίο αναφέρεται το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
11. Συνεπεία της παραγρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 3775/09 το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ μειώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως κατά € 424.299.0000
Επίσης με βάση τις διαταξεις του άρθρου 80 παραγρ. 2 του Ν.4307/14 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ,
σε μετρητά, μέσω έκδοσης 1.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.
Το ανωτέρω ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρείας «IfG -Greek SME Finance S.A.» με έδρα το Λουξεμβούργο
με σκοπό τη διοχέτευση πόρων στις ελληνικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
12. Με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4316/14, μεταβιβάζονται , υπό προυποθέσεις, οι κοινές μετοχές της ΤΑΝΕΟ ΑΕ στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ
13. Δεν υφίστανται συναλλαγές (εισροές και εκροές) από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας
στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24.
Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως, όπως αυτές ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, ανέρχονται σε € 300.468,57
Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς τα Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, όπως αυτές ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24
14. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.
15. Οι επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 138.097,85
16. Εγγυήσεις υπερ τρίτων:

31 Δεκεμβρίου 2014

31 Δεκεμβρίου 2013

Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων

124.630.963,83

137.009.381,94

Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων στο πλαίσιο ΠΔΕ

107.030.601,11

204.828.683,55

Εν ενεργεία εγγυήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων με αντεγγύηση του Ευρωπαικού Ταμείου Επενδύσεων
Εν ενεργεία εγγυήσεις χρηματοδοτικής μισθωσης με αντεγγύηση του Ευρωπαικού Ταμείου Επενδύσεων
Εγκεκριμένες εγγυήσεις δανείων
Εγκεκριμένες εγγυήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Εγκεκριμένες εγγυήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με αντεγγύηση του Ευρωπαικού Ταμείου Επενδύσεων
Εγκεκριμένες εγγυήσεις δανείων με αντεγγύηση του Ευρωπαικού Ταμείου Επενδύσεων
Εγκεκριμένες εγγυήσεις δανείων στο πλαίσιο ΠΔΕ

550.480,04

670.667,44

13.516.506,93

15.448.441,92

51.156,03 245.779.707,94

85.875,93 358.043.050,78

5.171.538,02

8.169.231,41

0,70

0,70

0,15

0,15

170.623,68

146.990,81

23.171,21 5.365.333,76

25.304,20 8.341.527,27

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑΣ Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 647371

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 630620

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΣΑΝΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 552858
Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 37006/Α τάξη

