ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014
(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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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε '000 €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε '000 €)

31/12/2014

31/12/2013

Από 01/01 έως

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις (μετά από προβλέψεις)
Ακίνητα επενδύσεων
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

9.332

20.137

493.625

508.702

73.103

68.565

31/12/2014

31/12/2013

17.038

16.911

Έσοδα τόκων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Λοιπά έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων

1.125

1.653

(15.787)

(13.006)

2.376

5.558

122

136

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

2.690

2.654

Έσοδα προμηθειών

477

837

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

4.265

14.047

Έξοδα προμηθειών

(1.417)

(1.566)

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος

1.523

1.481

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

68.378

56.173

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

653.038

671.895

Καθαρά έσοδα από τόκους

Καθαρά έσοδα/ (έξοδα) από προμήθειες

(940)

(729)

Καθαρά λειτουργικά έσοδα

1.436

4.829

3.915

1.615

Δαπάνες προσωπικού

(1.868)

(1.707)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Έξοδα διοίκησης & λοιπά λειτουργικά έξοδα

(3.516)

(3.482)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων

Ομολογιακά & λοιπά τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο Υποχρεώσεων

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

(138)

(128)

Αποσβέσεις σε ακίνητα επενδύσεων

(1.411)

(1.009)

581.425

589.412

13.794

5.051

Προβλέψεις απομείωσης επί ακινήτων επενδύσεων

(7.362)

(3.308)

459

314

Προβλέψεις απομείωσης ανακτηθέντος εξοπλισμού

(926)

(1.244)

595.678

594.777

Προβλέψεις απομείωσης δανείων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

32

(5.444)

(9.838)

(9.878)

Φόρος εισοδήματος

Μετοχικό Κεφάλαιο

91.607

Αποθεματικά

91.607

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) χρήσεως

(9.830)

5.520

(19.668)

(4.358)

(1)

1.882

1.972

Συσσωρευμένα κέρδη/(ζημίες)

(36.129)

(16.461)

στα αποτελέσματα:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

57.360

77.118

Παροχές προσωπικού

(90)

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) χρήσης, μετά από φόρους

(90)

(1)

(19.758)

(4.359)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

653.038

671.895

Στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα δεν μπορούν να μεταφερθούν

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης μετά από φόρους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε '000 €)
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 31.12.2012/01.01.2013

Αποθεματικά

Παροχές
προσωπικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε '000 €)

Συσσωρευμένα
κέρδη/(ζημίες)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Από 01/01 έως
Καθαρες ταμειακές ροές από:

31/12/2014

31/12/2013
(80)

91.607

1.986

(13)

(12.103)

81.477

Λειτουργικές δραστηριότητες

(2.636)

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα)

0

0

(1)

0

(1)

Επενδυτικές δραστηριότητες

(182)

731

Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως

0

0

0

(4.358)

(4.358)

(7.987)

(43.725)

(10.805)

(43.074)

91.607

1.986

(14)

(16.461)

77.118

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα)

Υπόλοιπο 31.12.2013/01.01.2014

0

0

(90)

0

(90)

Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως

0

0

0

(19.668)

(19.668)

91.607

1.986

(104)

(36.129)

57.360

Υπόλοιπο 31.12.2014

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων
Ταμείο & Ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

20.137

63.211

Ταμείο & Ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

9.332

20.137

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
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 2014 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 2014 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 κατέχει το 100% του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικoύ στο τέλος της χρήσεως 2014 ήταν 44 άτομα, όπως και του 2013.
4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των €1.194 χιλ. και €17.227 χιλ. αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση, ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν €1.151 χιλ.και
€14.175 χιλ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2014 ανέρχονταν σε €14.376 χιλ. και €586.372 χιλ. αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2013 ανέρχονταν σε €24.258 χιλ. και €589.622 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.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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ΑΑΟΕΕ 0016275 Α΄ Τάξεως

