E-Rent
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡEΗΑ
σνοπηικά οικονομικά ζηοιτεία και πληροθορίες ηης τρήζης από 1 Ιανοσαρίοσ 2016 μέτρι 31 Δεκεμβρίοσ 2016
(δημοζιεσόμενα βάζει ηοσ ν.2190 άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΔΛΠ)

Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΔ ΜΙΘΩΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ". Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξωκέλε εηθόλα ηεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζή καο ζην
δηαδίθηπν, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγω ζηνηρεία.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
Γηεύζπλζε έδξαο: Λεωθ. πγγξνύ 187, Νέα κύξλε
Πξώελ Αξηζ. Μεηξώνπ ΑΔ: 63592 / 01ΝΣ / Β /07/ 317(2008)
Αξκόδηα Ννκαξρία ή Πξωηνδηθείν : Ννκαξρία Αζελώλ, Νόηηνο Σνκέαο, δ/λζε Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ
Αξηζ.ΓΔΜΗ:121691501000
Αξκόδηα Αξρή: Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ / Σκήκα Μεηξώνπ / Τπεξεζία ΓΔΜΗ
ύλζεζε Γ :Γνπξδνκηράιεο Γεώξγηνο, Θενδωξόπνπινο Φώηηνο, Μνπξθνγηάλλεο Νηθόιανο, Μάλεζεο Αληώληνο
Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ : 06.09.2017
Οξθωηόο ειεγθηήο : Κωλζηαληίλνο Μηραιάηνο (Α.Μ. ΟΔΛ 17701)
Διεγθηηθή εηαηξία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξία
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Mε ζύκθωλε γλώκε
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξείαο: www.e-rent.gr

ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €)

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Σακεηαθά ηζνδύλακα θαη δηαζέζηκα
Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Eλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

31.12.2016
1.831
4.250
1.502
16
0
7.599

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Μηζζσηηθέο εγγπήζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεώζεηο από θόξν εηζνδήκαηνο
Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ

0
303
0
3.526
0
375
1.069
5.273

31.12.2015
2.048
5.088
6.686
59
0
13.881

2.000
863
3.006
3.791
0
539
1.246
11.445

Έζνδα ηόθσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Λνηπά έζνδα ππεξεζηώλ
ύλνιν Λεηηνπξγηθώλ εζόδωλ

Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ
Λνηπέο απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν εμόδωλ
Κέξδε / (δεκηέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (θαζαξά)
(Εεκηέο) πξν θόξωλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

15.470
(7.374)
(5.660)
2.436

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά κεηά από θόξνπο)

7.599

13.881

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο :

1.1-31.12.2016

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο

2.436
0
(110)
2.326

1.1-31.12.2015

2.159
0
277
2.436

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €)
1.1-31.12.2016

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο πξν θόξσλ

1.1-31.12.2015

(110)

277

914
(177)
(514)
17
(164)

2.695
9
(491)
88
(72)

0
838
(560)
(264)
(24)
(44)

444
2.044
(1.437)
(495)
(108)
2.954

(9)
1
4.835
4.827

(11)
1
6.734
6.724

0
0
(5.000)
(5.000)

0
0
(10.000)
(10.000)

Καζαξή (κείωζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

(217)

(322)

Σακεηαθά ηζνδύλακα θαη δηαζέζηκα έλαξμεο πεξηόδνπ

2.048

2.370

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

1.831

2.048

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα θέξδε & δεκηέο) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πξόβιεςε Πξνγξάκκαηνο Δζεινπζίαο Δμόδνπ από ηελ Τπεξεζία
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
(Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ
Αύμεζε / (κείσζε) κηζζσηηθώλ εγγπήζεσλ
Αύμεζε / (κείσζε) βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Καζαξέο εηζξνέο / (εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Καζαξέο εηζξνέο / (εθξνέο) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Γάλεηα αλαιεθζέληα
Απνπιεξσκή Γαλείσλ
Καζαξέο (εθξνέο) / εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

`

(867)
(47)
42
(497)
(1.687)
(3.056)

(2.616)
(78)
(9)
(483)
(3.074)
(6.260)

(77)
(33)
(110)

365
(88)
277
-

(110)

15.470
(7.374)
(5.770)
2.326

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €)

1.1-31.12.2015
25
5.794
806
6.625

-

(Εεκηέο) κεηά από θόξνπο
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Εεκηέο εηο λένλ
ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ

1.1-31.12.2016
0
2.085
894
2.979

-

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο

-

(110)

1. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2016 αλήξρεην ζε € 15.470.330,00 απνηεινύκελν από 1.547.033
θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο €10 εθάζηε.
2. Μέηνρνο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31.12.2016 είλαη ε CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ (100,00%).
ε ζπλέρεηα ηεο από 23 Μαξηίνπ 2017 ππνγεγξακκέλεο ύκβαζε αγνξάο θαη πώιεζεο, ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ
ηεο Δηαηξείαο κεηαβηβάζηεθαλ από ηελ Credicom Consumer Finance Σξάπεδα ΑΔ, ζηελ εηαηξεία “Atithasos Shipping and Trading SA”.
3. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ Δηαηξεία ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ήηαλ 10 άηνκα
θαη ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 12.
4. Ζ απνξξνθνύκελε εηαηξεία ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ ΑΔΔ έρεη ειεγρζεί
θνξνινγηθά γηα όιεο ηηο ρξήζεηο θαη ε απνξξνθώζα εηαηξεία ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΑΔΔ δελ έρεη ειεγxζεί
θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010, γηα ηελ νπνία ηεο έρεη θνηλνπνηεζεί Δληνιή Διέγρνπ, ν νπνίνο δελ έρεη μεθηλήζεη κέρξη ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
5. ηηο 15.10.2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξεηώλ ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΑΔΔ θαη
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ ΑΔΔ αθνινπζώληαο ηε κέζνδν ηεο ζπλέλσζεο
ζπκθεξόλησλ, ιόγσ ηνπ όηη νη δύν εηαηξείεο ηεινύζαλ ππό ηνλ θνηλό έιεγρν ηεο CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ
6. Ζ εηαηξεία ζηηο 26.10.2010 ηξνπνπνίεζε ην θαηαζηαηηθό ηεο θαη ε επσλπκία από ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΑΔΔ
έγηλε ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΑΔ (δ.η. Emporiki Rent SA).
7. Οη πάζεο θύζεσο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζώο θαη νη εθθξεκνύζεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, δελ αλακέλεηαη
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
8. Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζέηεζε ε Δηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
9. Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε απνηεινύληαη απν: Δζνδα ( ηηκνινγήζεηο κηζζσκάησλ, αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ)
€ 70 ρηι, έμνδα (αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ θαη ηόθνη ρνξεγεκέλσλ δαλείσλ) € 105 ρηι, απαηηήζεηο € 327 ρηι,
ππνρξεώζεηο (ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο) € 137 ρηι. θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο € 54 ρηι.
10. Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ θαηώηεξα από ην 1/2 ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ κε ζπλέπεηα λα ζπληξέρνπλ νη
πξνππνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Οη παξνύζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζηε
βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (going concern basis) θαζώο αμηνινγώληαο όια
ηα δεδνκέλα θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε πξόζεζε ηνπ βαζηθνύ κεηόρνπ, ε δηνίθεζε ζεσξεί όηη ε Δηαηξεία ζα έρεη επαξθή
ρξεκαηνδόηεζε γηα λα εμππεξεηεζνύλ νη ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζην άκεζν κέιινλ.
11. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο 2016, ε Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί από ηελ PricewaterhouseCoopers Α.Δ. θαη έρεη ιάβεη «Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο
πκκόξθσζεο» ρσξίο επηθύιαμε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 82 παξαγξ.5 Ν.2238/1994 γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2013 θαη
άξζξν 65Α ηνπ Ν.4174/2013 γηα ηηο ρξήζεηο 2014-2016).

Αζήλα, 06.09.2017

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ &
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Γνπξδνκηράιεο Γεώξγηνο
Αξ. Γηαβ. GBR516146860

Θενδσξόπνπινο Φώηηνο
ΑΓΣ: ΑΔ 078271

277

Ο ΛΟΓΗΣΖ

Σζίριεο Παλαγηώηεο
ΑΓΣ: ΑΒ 315447
ΑΡ. ΑΓΔΗΑ ΟΔΔ: 0024655
A' ΣΑΞΖ
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