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POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 069673603000 (πρώην Αριθμός Μητρώου Α.Ε.: 68339/01/Β/09/223)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΠΧΑ)
(ποσά σε ευρώ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Συνίσταται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.postinsurance.eu, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Καραγιαννάκης Γεώργιος
Ζαρκάδας Αθανάσιος
30 Απριλίου 2015
Σαμίου Χριστίνα
Δέσποινα Μαρίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681)
Αλεξίου Αφροδίτη
PRICEWATERHOUSECOOPERS AEΕ
Δαμδημόπουλος Αναστάσιος
Με σύμφωνη γνώμη
Στεργίου Δημήτριος

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Αρμόδια Νομαρχία:
Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες
αντλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία):
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Ομήρου 22, 106 72 Αθήνα
Αθηνών

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

www.postinsurance.eu

Τρυφωνόπουλος Δημήτριος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
ποσά εκφρασμένα σε €
Λειτουργικές Δραστηριότητες:

1.1.14 - 31.12.14

1.1.13 - 31.12.13

(18,305)

(396,638)

31.12.2014

31.12.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

30,523

39,525

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

29,512

38,592

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:

Απαιτήσεις

622,271

496,848

Αποσβέσεις

30,246

38,096

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

496,052

935,996

Προβλέψεις

86,408

419,558

1,178,358

1,510,961

Διαγραφές παγίων
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας

9,623
(1,177)

(1,635)

1,183,297
(2,544,218)
(1,360,921)

1,183,297
(2,525,912)
(1,342,615)

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(123,285)

(365,026)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων

(400,706)

151,225

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(417,195)

(154,420)

(21,787)

(6,255)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2,539,279

2,853,576

Σύνολο Υποχρεώσεων (β)

2,539,279

2,853,576

Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

1,178,358

1,510,961

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €

1,177

1,635

(20,610)

(4,620)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
1.1.14 - 31.12.14

1.1.13 - 31.12.13

1,025,287

1,169,372

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)

320,362

142,864

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(19,482)

(398,273)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(18,305)

(396,638)

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (Α)

(18,305)

(396,638)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)

-

-

(18,305)

(396,638)

(α)+(β)+(γ)

(437,806)

(159,040)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

929,461

1,088,500

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

491,655

929,461

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Η POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (η "Εταιρεία") έχει συσταθεί στις 7 Ιουλίου 2009 στην
Ελλάδα, στον τομέα Μεσιτείας Ασφαλίσεων παρέχοντας εργασίες διαμεσολάβησης για σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων
αλλά και παροχής συμβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών προς ασφαλιζομένους, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους
άλλους φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι
Ομήρου 22, 106 72 Αθήνα.
Σημειώνουμε ότι λόγω της συσσώρευσης ζημιών η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική με συνέπεια να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν 2190/1920.
2. Στις 18 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος («ΤτΕ»), αφού
έλαβε υπόψη τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία είχε περιέλθει το Ταχυδρομικό Ταμειευτήριο ΑΤΕ ("Τράπεζα") λόγω της
συμμετοχής της στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού κρατικού χρέους (PSI+), που έλαβε χώρα την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου
2012, καθώς και την ανεπάρκεια των εποπτικών της κεφαλαίων, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας
και τη θέση της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Επιπλέον, την ίδια ημέρα, η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ έδωσε
εντολή για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας στο νεοσυσταθέν μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα
«Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ». Η Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία τις Τράπεζας τα
οποία δεν μεταβιβάστηκαν στο νέο πιστωτικό ίδρυμα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

1.1.14 - 31.12.14

1.1.13 - 31.12.13

(1,342,615)

(945,977)

(18,305)

(396,638)

(1,360,921)

(1,342,615)

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

3. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 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 2011.
4. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρία η οποία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής
Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η οικονομική χρήση 2013 θα πρέπει να
θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της «Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση που έληξε 31.12.2010 ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν
έχουν καταστεί οριστικές. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικά ποσά επιπρόσθετων φόρων από
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις λόγω των φορολογικών της ζημιών.
5. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
6. Δεν 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 Εταιρίας.
7. Η εταιρία την 31.12.2014 απασχολούσε 4 άτομα (31.12.2013: 4).
8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της χρήσης 2014 και 2013 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις
31.12.2014 και 31.12.2013 όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής :
α) Εταιρεία με στελέχη και μέλη Διοίκησης, συναλλαγές και αμοιβές € 141.893 (2013: €223.283)
β) Εταιρεία με λοιπά συνδεδεμένα μέρη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΡΚΑΔΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΙΟΥ

ΑΔΤ Μ097034

ΑΔΤ Χ562921

ΑΔΤ Ρ011789

Αρ. Αδ. Α’ τάξης 28848

Αρ. Αδ. Α’ τάξης 9894

Αρ. Αδ. Α’ τάξης 49136

31.12.2014

31.12.2013

Υποχρεώσεις

48,023

56,893

Έξοδα

13,122

28,438

