Credit M
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 007787401000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 2 , 105 62 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της CREDIT M Α.Ε.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή αλλη συναλλαγή με την Eταιρία,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Eταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Νομαρχία Αθηνών
13/11/2019

RICHARD TERRELL LANGSTAFF

Νόμιμος Ελεγκτής :

Ανδρέας Χατζηδαμιανός

ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ελεγκτική Έταιρεία:
Τύπος Εκθεσης Ελέγχου :

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη / Έμφαση θέματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΠΗΣ

Πρόεδρος ΔΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος ΔΣ - Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

31.12.2018

31.12.2017

149
8.296.845
15.073
0
0
262.517

366
7.883.637
336.178
54.793
17.330
883.070

8.574.584

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2017

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

(787.008)
1.200.000
412.992
7.884.002

(1.026.580)
(1.026.580)
8.910.582

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

8.296.994

7.884.002

9.175.373

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
519.760
519.760

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)

641.195
641.195

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Ζημίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α+β)

23.243.010,00
2.500.000,00
(17.688.187)
8.054.823

22.043.010,00
2.500.000,00
(16.008.832)
8.534.178

8.574.584

9.175.373

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2017

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από προμήθειες
Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης
Προβλέψεις για ζημιές απομείωσης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

242
278.020
452.003
(338.393)
(2.070.682)

48.416
372.154
1.773.265
8.639
(2.958.412)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

(1.678.810)

(755.939)

0

0

(1.678.810)

(755.939)

(545)

(1.316)

(1.679.355)

(757.255)

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ζημιές μετά από φόρους
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

31.12.2018

31.12.2017

8.534.178
(1.679.355)
1.200.000
8.054.823

9.291.433
(757.255)
8.534.178

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οικονομικές καταστάσεις είχαν προετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Όπως σημειώνεται στην σημείωση 22 “Μεταγενέστερα γεγονότα” στις 9 Αυγούστου 2019 η εταιρεία προέβη
σε μεταβίβαση λόγω πώλησης των μη εξυπηρετούμενων δάνειων της σε συνδεδεμένη εταιρεία, ενώ υπεγράφη σύμβαση εξυπηρέτησης
δανείων με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, η οποία θα συνεχίσει να
εξυπηρετεί τις απαιτήσεις για τα επόμενα 7 χρόνια. Επιπλέον η Εταιρεία αιτήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος να ανακαλέσει την άδεια
λειτουργίας και να προχωρήσει σε διαδικασία εκκαθάρισης. Βάσει αυτών των γεγονότων επανεξετάστηκε η βάση προετοιμασίας των
οικονομικών καταστάσεων, και βάσει των απαιτήσεων του ΔΛΠ 10, παράγραφος 14 αποφασίστηκε ότι η λογιστική βάση πρέπει να αλλάξει σε
βάση ρευστοποίησης για την 31 Δεκεμβρίου 2018.
2.Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει περαιώσει όλες τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι το 2009. Ειδικά για τη
χρήση 2011 έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/94 από την KPMG Α.Ε. και έχει
εκδοθεί χωρίς επιφύλαξη η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης». Σημειώνεται ότι, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, η χρήση 2011
κατέστη οριστική, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2013 συμπληρώθηκε το διάστημα των δεκαοχτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση του 2012, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της
Εταιρίας από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και εκδόθηκε η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη.
Σημειώνεται ότι, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, η χρήση 2012 κατέστη οριστική, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2014 συμπληρώθηκε το
διάστημα των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της « Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Για
τη χρήση 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας από την PricewaterhouseCoopers A.E. και εκδόθηκε η «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης» χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη. Σημειώνεται ότι, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, η χρήση 2013 κατέστη
οριστική, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2015 συμπληρώθηκε το διάστημα των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 2014 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας από την
Ernst & Young Certified Auditors A.E. και εκδόθηκε η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη. Σημειώνεται
ότι, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, η χρήση 2014 κατέστη οριστική, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2016 συμπληρώθηκε το διάστημα των
δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 2015
ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας από την Ernst & Young Certified Auditors A.E. και εκδόθηκε η «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη.Σημειώνεται ότι, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, η χρήση 2015 κατέστη οριστική,
καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2017 συμπληρώθηκε το διάστημα των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τις χρήσεις 2016 και 2017 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας από την Ernst
& Young Certified Auditors A.E. και εκδόθηκε η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη. Για τη χρήση 2018
ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από την Ernst & Young Certified Auditors A.E. χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 31.12.2018 ανέρχεται στα 4 άτομα.
4. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
31.12.2018
Υποχρεώσεις
18.027
Έξοδα
160.121

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

RICHARD TERRELL LANGSTAFF
Α.Δ. 532764019

ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 661711

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 97857

