
ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING ΑΕXM».

Συνιστούµε, εποµένως, στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας (www.ethnolease.gr),

όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ιεύθυνση έδρας Λ. Αθηνών 128-132 Τηλέµαχος Α. Παλαιολόγος Πρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος

Αριθµ. Μητρώου ΑΕ 22981/01/Β/90/597 ∆ηµήτριος Γ. ∆ηµόπουλος Αντιπρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος

Αρµόδια Νοµαρχία Αθηνών Κωνσταντίνος Μ. Γκίκιζας Αναπλ. ∆/νων Σύµβουλος εκτελεστικό µέλος

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Νικόλαος Γ. Κουτσός Μη εκτελεστικό µέλος

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) 15 Μαΐου 2012 Θεοφάνης  Θ. Παναγιωτόπουλος Μη εκτελεστικό µέλος

Νόµιµος ελεγκτής ∆ηµήτριος Γ. Γκότσης ΑΜΣΟΕΛ 23031 Κωνσταντίνος Γ. Σταυρίδης Μη εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική εταιρεία: Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Παναγιώτης Α. Ψηµίτης Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

Ηµεροµηνία έκδοσης Έκθεσης Ελέγχου

Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή: 18 Μαΐου 2012

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας www.ethnolease.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ΄000 €)

31/12/2011 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο & ταµειακά ισοδύναµα 20.112 4.936

∆άνεια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (µετά από προβλέψεις) 633.823 714.037

Ακίνητα επενδύσεων 25.904 17.725

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία 177 190

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 223 255

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11.864 6.910

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6.904 5.969--------------------------- ---------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 699.007 750.022

========= =========
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 11.063 5.716

Οµολογιακά & λοιπά τραπεζικά δάνεια 662.112 705.080

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 709 712

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 310 287--------------------------- ---------------------------
Σύνολο Παθητικού 674.194 711.795

========= =========
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 45.803 45.803

Αποθεµατικά 1.986 1.986

Συσσωρευµένα κέρδη/(ζηµίες) (22.976) (9.562)--------------------------- ---------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24.813 38.227--------------------------- ---------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 699.007 750.022

========= =========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ΄000 €)

Μετοχικό Συσσωρευµένα Σύνολο Ιδίων

Κεφάλαιο Αποθεµατικά κέρδη/(ζηµίες) Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 31.12.2009/01.01.2010 45.803 1.986 3.331 51.120

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 0 0 (12.893) (12.893)--------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------------------------
Υπόλοιπο 31.12.2010/01.01.2011 45.803 1.986 (9.562) 38.227

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 0 0 (13.414) (13.414)--------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------------------------
Υπόλοιπο 31.12.2011 45.803 1.986 (22.976) 24.813

========= ========= ========= =========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε ΄000 €)

Από 1/1 έως

31/12/2011 31/12/2010

Εσοδα τόκων από χρηµ/κές µισθώσεις & λοιπά έσοδα τόκων 29.431 25.797

Εξοδα τόκων (15.589) (12.110)--------------------------- ---------------------------
Καθαρά έσοδα από τόκους 13.842 13.687

Εσοδα από προµήθειες 801 1.284

Εξοδα από προµήθειες (1.275) (1.357)--------------------------- ---------------------------
Καθαρά έσοδα από προµήθειες (474) (73)--------------------------- ---------------------------
Καθαρά λειτουργικά έσοδα 13.368 13.614

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 1.055 1.154

∆απάνες προσωπικού (1.751) (1.640)

Εξοδα διοίκησης & λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.549) (2.524)

Αποσβέσεις ενσώµατων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (75) (70)

Αποσβέσεις σε ακίνητα επενδύσεων (540) (297)

Προβλέψεις αποµείωσης επί ακινήτων επενδύσεων (1.766) (5.789)

Προβλέψεις αποµείωσης δανείων από χρηµ/κές µισθώσεις (24.376) (19.765)--------------------------- ---------------------------
Ζηµίες προ φόρων (16.634) (15.317)

Φόρος εισοδήµατος 3.220 2.424--------------------------- ---------------------------
Καθαρές ζηµίες χρήσεως (13.414) (12.893)

========= =========
Λοιπά Συνολικά έξοδα µετά από φόρους (13.414) (12.893)

========= =========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ΄000 €)

Από 1/1 έως

31/12/2011 31/12/2010

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 57.309 66.387

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 835 1.515

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (42.968) (63.277)--------------------------- ---------------------------
Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµείου & ταµειακών ισοδύναµων 15.176 4.625

Ταµείο & Ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 4.936 311--------------------------- ---------------------------
Ταµείο & Ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 20.112 4.936

========= =========

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τη χρήση 2010 και

εποµένως οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τη χρήση

2011 η Εταιρεία θα ελεγχθεί, για τις φορολογικές της υποχρεώσεις από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή

Λογιστή σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.3943/2011. Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών

καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος για το 2011 δεν είχε ολοκληρωθεί µε συνέπεια οι φορολογικές

υποχρεώσεις της Εταιρείας να µην έχουν καταστεί οριστικές.

2. Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., διεύθυνση Αιόλου 86 Αθήνα, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ συµµετέχει άµεσα και έµµεσα στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 100%.

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικoύ στο τέλος της χρήσεως 2011 ήταν 44 άτοµα, ενώ το 2010 43 άτοµα.

4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της

διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 1.116 χιλ.€ και 16.305  χιλ. €  αντίστοιχα για την τρέχουσα

χρήση, ενώ για την προηγούµενη χρήση ήταν 1.727 χιλ. € και 12.469 χιλ. € αντίστοιχα.  Τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2011

ανέρχονταν σε 23.823 χιλ. € και 662.273 χιλ. € αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2010 ανέρχονταν σε 7.931 χιλ.

€ και 705.116 χιλ. € αντίστοιχα. 

5. ∆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. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΓΚΙΚΙΖΑΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 038728

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 659312

ΑΑΟΕΕ 0064950 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

Αθήνα 15 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Α.∆.Τ. Μ 245130


