ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.X.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.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος
Δημήτριος Γ. Δημόπουλος
Κωνσταντίνος Μ. Γκίκιζας
Θεοφάνης Θ. Παναγιωτόπουλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταυρίδης
Παναγιώτης Α. Ψημίτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε '000 €)

Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Αναπλ.Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε '000 €)

31/12/2012

31/12/2011

Από 01/01 έως

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2012

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

20.112

563.761

633.823

46.181

25.904

157

177

Έσοδα από προμήθειες

811

801

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

2.724

223

Έξοδα από προμήθειες

-1.303

-1.275

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

8.720

11.864

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος

1.197

0

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις (μετά από προβλέψεις)
Ακίνητα επενδύσεων
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

33.182

6.904

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

719.133

699.007

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Ομολογιακά & λοιπά τραπεζικά δάνεια
Φόρος εισοδήματος
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο Παθητικού

Έσοδα τόκων από χρημ/κές μισθώσεις & λοιπά έσοδα τόκων

31/12/2011

63.211

23.548

29.431

Έξοδα τόκων

-13.082

-15.589

Καθαρά έσοδα από τόκους

10.466

13.842

Καθαρά έσοδα από προμήθειες
Καθαρά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

2.372

1.055

-1.588

-1.751

Έξοδα διοίκησης & λοιπά λειτουργικά έξοδα

-2.898

-2.549

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων

-111

-75

Αποσβέσεις σε ακίνητα επενδύσεων

-673

-540

-5.781

-1.766

11.063

633.137

662.112

0

709

Προβλέψεις απομείωσης επί ανακτηθέντος εξοπλισμού

273

310

Προβλέψεις απομείωσης δανείων από χρημ/κές μισθώσεις

637.646

674.194

Προβλέψεις απομείωσης επί ακινήτων επενδύσεων

Ζημίες προ φόρων

-460

0

14.315

-24.376

15.150

-16.634

Φόρος εισοδήματος
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά

91.607

45.803

1.986

1.986

Συσσωρευμένα κέρδη/(ζημίες)

-12.106

-22.976

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

81.487

24.813

719.133

699.007

Σύνολο Υποχρεώσεων & Ιδίων Κεφαλαίων

-3.877

3.220

Καθαρές ζημίες χρήσεως

11.273

-13.414

Λοιπά Συνολικά έξοδα μετά από φόρους

11.273

-13.414

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε '000 €)
Από 01/01 έως
31/12/2012

31/12/2011

Καθαρες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

25.902

Καθαρες ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

871

835

16.326

-42.968

43.099

15.176

Καθαρες ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων
Ταμείο & Ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε '000 €)

-474
13.368

Δαπάνες προσωπικού

4.236

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

-492
9.974

Ταμείο & Ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

57.309

20.112

4.936

63.211

20.112

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 31.12.2010/01.01.2011

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά από
φόρους)

1.986

-9.562

38.227

0

0

-13.414

-13.414

45.803

1.986

-22.976

24.813

45.804

0

0

45.804

0

0

-403

-403

0

0

11.273

11.273

χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 884 χιλ.€ και 13.805 χιλ. € αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση, ενώ για την προη-

91.607

1.986

-12.106

81.487

γούμενη χρήση ήταν 1.116 χιλ.€ και 16.305 χιλ. € αντίστοιχα.

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπο 31.12.2012

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

45.803

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπο 31.12.2011 / 01.01.2012

Συσσωρευμένα
κέρδη/(ζημίες)

Αποθεματικά

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 του 2012 η Εταιρεία θα ελεγχθεί ,για τις φορολογικές της
υποχρεώσεις από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.3943/2011. Με το πέρας του φορολογικού
ελέγχου η Εταιρεία θα λάβει φορολογικό πιστοποιητικό, με την λήψη του οποίου και εφόσον παρέλθει περίοδος 18 μηνών στην οποία οι
φορολογικές αρχές μπορούν να επανέλθουν, η φορολογική θέση της Εταιρείας θεωρείται περαιωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος για το 2012 δεν είχε
ολοκληρωθεί με συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας να μην έχουν καταστεί οριστικές. Ωστόσο εκτιμάται ότι δε θα υπάρξει
σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ της
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., διεύθυνση Αιόλου 86 Αθήνα, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της
ΕΛΛΑΔΟΣ συμμετέχει άμεσα και έμμεσα στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100%.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικoύ στο τέλος της χρήσεως 2012 και του 2011 ήταν 44 άτομα.
4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2012
ανέρχονταν σε 67.144 χιλ. € και 633.264 χιλ. € αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2011 ανέρχονταν σε 23.823 χιλ. € και 662.273 χιλ.
€ αντίστοιχα.
5. 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 Εταιρείας.
6. Με την από 14-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε η
καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικού ποσού €45.803.610, με την έκδοση 1.560.600 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35. Οι μέτοχοι «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» και «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» άσκησαν εμπροθέσμως το δικαίωμά τους προτίμησης στην αύξηση
και κατέβαλαν η πρώτη το ποσό των €42.750.036 και η δεύτερη το ποσό των €3.053.574. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2012 σε €91.607 χιλ. διαιρούμενο σε 3.121.200 ονομαστικές μετοχές αξίας €29,35
εκάστης.

ΑΘΗΝΑ 30 Μαίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος
ΑΔΤ Μ 245130

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Μ. Γκίκιζας
ΑΔΤ ΑΖ 038728

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Β. Χρυσικάκης
ΑΔΤ ΑΒ 659312
ΑΑΟΕΕ 0064950 Α΄ Τάξεως

