ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/1920, 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 Α.Ε.X.M." (η "Εταιρεία") . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε 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.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε '000 €)

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

31/12/2016

31/12/2015

24.011

20.840

551.368

477.969

61.197

63.016

Από 01/01 έως

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις (μετά από προβλέψεις)
Ακίνητα επενδύσεων
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος

31/12/2016

31/12/2015

20.625

17.480

Έσοδα τόκων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Λοιπά έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων

1.761

1.922

(16.191)

(15.124)

6.195

4.278

107

100

2.484

2.546

Έσοδα προμηθειών

857

568

0

0

Έξοδα προμηθειών

(1.057)

(1.162)

533

2.197

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

83.832

89.628

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

723.532

656.296

Καθαρά έσοδα από τόκους

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) από προμήθειες

(200)

(594)

Καθαρά λειτουργικά έσοδα

5.995

3.684

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

10.757

5.227

Δαπάνες προσωπικού

(2.310)

(2.003)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Έξοδα διοίκησης & λοιπά λειτουργικά έξοδα

(4.133)

(4.837)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων

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

Αποσβέσεις σε ακίνητα επενδύσεων

(623)

(140)

(1.509)

(1.511)

663.046

608.425

8.169

6.644

Προβλέψεις απομείωσης επί ακινήτων επενδύσεων

185

6.380

485

373

Προβλέψεις απομείωσης ανακτηθέντος εξοπλισμού

579

(3.050)

671.700

615.442

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

(7.520)

(15.999)

1.421

(12.249)

Φόρος εισοδήματος

Μετοχικό Κεφάλαιο

101.607

Αποθεματικά

91.607

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως

(60)

(4.318)

1.361

(16.567)

61

1.855

1.943

Συσσωρευμένα κέρδη/(ζημίες)

(51.630)

(52.696)

στα αποτελέσματα:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

51.832

40.854

Παροχές προσωπικού

(88)

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

(88)

61

1.273

(16.506)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

723.532

656.296

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 31.12.2014/01.01.2015

Αποθεματικά

Παροχές
προσωπικού

Συσσωρευμένα
κέρδη/(ζημίες)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

91.607

1.986

(104)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)

0

0

61

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως

0

0

0

91.607

1.986

(43)

(52.696)

40.854

0

0

(88)

0

(88)

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

1.361

1.361

0

0

0

(295)

(295)

101.607

1.986

(131)

(51.630)

51.832

Υπόλοιπο 31.12.2015/01.01.2016
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως
Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31.12.2016

(36.129)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε '000 €)
Από 01/01 έως
Καθαρες ταμειακές ροές από:

57.360

Λειτουργικές δραστηριότητες

0

61

Επενδυτικές δραστηριότητες

(16.567)

(16.567)

31/12/2016

31/12/2015

(21.030)

(15.537)

(237)

45

24.438

27.000

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδύναμων

3.171

11.508

Ταμείο & Ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

20.840

9.332

24.011

20.840

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμείο & Ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. Η Εταιρεία παραμένει φορολογικά ανέλεγκτη για τις χρήσεις του 2010 και του 2016. Η χρήση του 2010 θα ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, ενώ η χρήση του 2016 θα ελεγχθεί από την εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργεί τον τακτικό
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, ωστόσο, εκτιμάται ότι αυτές δε θα έχουν σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Κατά την 31
Δεκεμβρίου 2016, οι συσσωρευμένες προβλέψεις που αναγνωρίσθηκαν από την Εταιρεία, σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010-2016, ανήλθαν σε €302 χιλ. (2010-2015: €271 χιλ.). Οι χρήσεις των ετών 2011-2015 έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ανωτέρω
αναφερόμενη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα αρχικά με το άρθρο 82 του ν.2238/1994 και μεταγενέστερα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, οι οποίες δεν είχαν παρατηρήσεις, εκδόθηκαν την 19 Ιουλίου 2012, την
24 Σεπτεμβρίου 2013, την 8 Ιουλίου 2014, την 25 Σεπτεμβρίου 2015 και την 29 Σεπτεμβρίου 2016 αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες
εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από τη Διοίκηση της Εταιρείας ότι τα
αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές αν τελικά πραγματοποιηθούν δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Σχετική αναφορά παρατίθεται στη Σημείωση 10 και 23 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
της 31.12.2016.
2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ("Δ.Π.Χ.Α.") και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές τις προηγούμενης χρήσης.
3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., διεύθυνση Αιόλου 86 Αθήνα, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ κατέχει το 100% του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικoύ στο τέλος της χρήσεως 2016 και 2015 ανήλθε σε 48 άτομα και 43 άτομα αντίστοιχα.
5. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης 2016, ανέρχονται στο ποσό των €6.988 χιλ. και €17.682 χιλ. αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση, ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν €1.381 χιλ. και
€16.698 χιλ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2016 ανέρχονταν σε €101.848 χιλ. και €663.235 χιλ. αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2015 ανέρχονταν σε €98.364 χιλ. και €609.751 χιλ. αντίστοιχα.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
7. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2016, αποφασίστηκε η απορρόφηση του Κλάδου Συμβάσεων Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία PROBANK LEASING Α.Ε.X.M.
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993 και της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της εισφοράς του Κλάδου κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του άνω Κλάδου της Εισφέρουσας εταιρείας,
κατά ποσό €10.000 χιλ. με την έκδοση 340.700 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ποσού €29,35 η κάθε μία. Την 21 Οκτωβρίου 2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 806739, η με αριθμό
πρωτοκόλλου 20923-14/10/2016 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ : 79027Λ7-Π92) κατά την οποία εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου «Συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» της Ανώνυμης εταιρείας PROBANK LEASING
A.E.X.M. και εισφοράς αυτού στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν.2166/93 και του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύουν, με βάση τη Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της Eισφέρουσας εταιρείας της 31 Μαρτίου 2016, την από 20 Απριλίου 2016 Έκθεση Ελέγχου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος
ΑΔΤ Μ 245130

Κωνσταντίνος Μ. Γκίκιζας
ΑΔΤ ΑΖ 038728

Θεόδωρος Δ. Σπυρόπουλος
ΑΔΤ ΑΚ 613978
ΑΑΟΕΕ 0099158 Α΄ Τάξεως

