
EUROBANK CARDS AE
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ  )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eurobank Cards AE .   Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. 
Διεύθυνση έδρας: Πετμεζά 13, 117 43, Αθήνα Μπαλλής Βύρων Πρόεδρος
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 37552/01/Β/97/84 Νανόπουλος Νικόλαος-Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Αρμόδια Νομαρχία ή Πρωτοδικείο : Νομαρχία Αθηνών - Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών Αλβέρτης Γεώργιος-Λαυρέντιος Δ/νων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών Γόντικας Γεώργιος Μέλος
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Μπεράχας Σολομών Μέλος
συνοπτικά στοιχεία) : 09 Μαρτίου 2007 Χατζησωτηρίου Πόλα Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής : Κυριάκος Ριρής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) Κοτσολάκης Γεώργιος Μέλος
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.eurobank.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε  €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

31 Δεκ 2006 31 Δεκ 2005 1.01 - 31.12.2006 1.01 - 31.12.2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 14.394.557 12.111.865 Σύνολο κύκλου εργασιών 52.431.353 40.297.755
Αποθέματα 547.889 624.159 Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 45.259.493 34.185.512
Απαιτήσεις από πελάτες 13.564.133 3.692.430

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 303.772.363 3.907.685 2.922.580 -202.141
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 332.278.942 20.336.139 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 2.181.073 -718.872

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μείον φόροι -1.016.568 -3.217
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 698.417 551.334 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 1.164.504 -722.089

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 49.162.985 0

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 267.210.158 10.275.861

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.428.303 5.894.369

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 327.499.863 16.721.564

Μετοχικό κεφάλαιο (β) 3.081.750 3.081.750

Λοιπά στοιχεία καθαρής Θέσης Εταιρίας (γ) 2.504.950 2.504.950

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας (δ) -807.621 -1.972.125

Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ) 4.779.079 3.614.575
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ζ) = (α) + (ε) 332.278.942 20.336.139

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

31 Δεκ 2006 31 Δεκ 2005

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα) 3.614.575 4.336.663

Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους 1.164.504 -722.089
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα) 4.779.079 3.614.575

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

http://www.eurobank.gr/


1. Η εταιρία έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2001

1.01 - 31.12.2006 1.01 - 31.12.2005

Λειτουργικές δραστηριότητες 2. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Efg Eurobank Ergasias AE, 

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 1.164.504 -722.089 διεύθυνση : Όθωνος 8, Αθήνα με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. Η Τράπεζα Efg Eurobank Ergasias AE, συμμετέχει στο 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100%

Αποσβέσεις 4.579.045 4.097.508

Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα -7.184.690 -3.843 3. Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2006 ήταν 729, ενώ το 2005, 764

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.934.749 506.337

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, συσωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: ανέρχονται στο ποσό των  52.335.571 € και 1.125.161 € αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν

Mείωση  αποθεμάτων 76.270 105.104 40.178.144 € και 3.029.177 €.

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -10.208.986 1.937.014 Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2006 ανέρχονταν σε

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.484.325 983  13.674.662 € και 267.321 € αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2005 ανέρχονταν σε 3.731.766 € και 420.824 € αντίστοιχα.

Μείον: Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Εμπορικές & άλλες απαιτήσεις" και "Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις"

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -7.934.749 -506.337

Καταβεβλημένοι φόροι 521.053 -913.758 5. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. της 09 Μαρτίου 2007

Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 8.526 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -6.559.953 4.500.920                                                                                   Αθήνα  08 Μαρτίου 2007

Επενδυτικές δραστηριότητες     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -33.581 0        ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΛΑΚΗΣ

Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -7.295.705 -3.488.340                        Α.Δ.Τ. Σ232324 Α.Δ.Τ. Ι 023007

Τόκοι εισπραχθέντες 7.184.690 3.843

Έσοδα από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 425.441 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 280.847 -3.484.498
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από νέα δάνεια και αποπληρωμή δανεισμού 306.097.282 -801.085

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 306.097.282 -801.085                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                             ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
χρήσης (α) + (β) + (γ) 299.818.177 215.337                                                                         Α.Δ.Τ. Ξ 016225
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 855.551 640.214
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 300.673.728 855.551


	final 2006

