
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

1.01 - 31.12.2008 1.01 - 31.12.2007

Σύνολο κύκλου εργασιών 59.889.454 63.528.900------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Μικτά Κέρδη 59.896.880 63.655.683------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 8.844.936 9.079.527------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Κέρδη προ φόρων 8.565.036 8.364.512
Μείον: φόροι -3.566.712 -5.395.428------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Κέρδη μετά από φόρους 4.998.324 2.969.084================== ==================

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004

2. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE, 
διεύθυνση: Όθωνος 8, Αθήνα με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE, συμμετέχει στο 
Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100%

3. Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2008 ήταν 676, ενώ το 2007, 736

4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, συσωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, 
ανέρχονται στο ποσό των  59.807.384 € και 1.313.156 € αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν
63.441.316 € και 1.436.000 €
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2008 ανέρχονταν σε
3.751.313 € και 184.590 € αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2007 ανέρχονταν σε 13.373.354 € και 62.880 € αντίστοιχα.
Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Εμπορικές & άλλες απαιτήσεις" και "Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις"

5. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. την 20 Μαρτίου 2009.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31 Δεκ 2008 31 Δεκ 2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 14.971.272 14.170.613
Αποθέματα 920.990 723.749
Απαιτήσεις από πελάτες 3.756.430 13.379.327
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8.998.375 3.144.619------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.647.066 31.418.309================= =================
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.318.779 1.148.608
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 4.108.584 10.167.522
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.473.216 12.354.016------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 15.900.579 23.670.146------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
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) 7.159.787 2.161.463------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ) 12.746.487 7.748.163------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ζ) = (α) + (ε) 28.647.066 31.418.309================= =================

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

31 Δεκ 2008 31 Δεκ 2007

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 7.748.163 4.779.079
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους 4.998.324 2.969.084------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 12.746.487 7.748.163================== ==================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος

1.01 - 31.12.2008 1.01 - 31.12.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 8.565.036 8.364.512
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.274.928 5.505.873
Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα -5.755 -104.834
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 288.170 834.273

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση ) αποθεμάτων -197.241 -175.860
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 9.131.499 378.909
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -352.728 -239.109

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -288.170 -834.273
Καταβεβλημένοι φόροι -4.571.115 -2.325.413
Κέρδη / ζημιές από πώληση, απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων 1.912 -1.125------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 16.846.537 11.402.954------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -450 -848
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -5.079.170 -5.537.146
Τόκοι εισπραχθέντες 5.755 104.834
Έσοδα από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 1.670 256.341------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.072.194 -5.176.819------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από νέα δάνεια και αποπληρωμή δανεισμού -6.058.938 -306.205.621------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -6.058.938 -306.205.621------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
χρήσης (α) + (β) + (γ) 5.715.405 -299.979.486================== ==================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 694.240 300.673.727------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 6.409.646 694.240

EUROBANK EFG CARDS AE
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

(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 EFG 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: Λ. Συγγρού 49, 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 Νταρζέντ Λαμπάτ Ντα Σίλβα Καρβάλο Πέντρο Άιρες Δ/νων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών Γόντικας Γεώργιος Μέλος
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Μπεράχας Σολομών Μέλος
συνοπτικά στοιχεία): 20 Μαρτίου 2009 Χατζησωτηρίου Πόλα Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής: Χρήστος Σιάτης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12191) Κοτσολάκης Γεώργιος Μέλος
Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.eurobank.gr

Αθήνα 20 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ ΠΕΝΤΡΟ ΚΑΡΒΑΛΟ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ533571 ΑΡ.Δ. Η182774 Α.Δ.Τ. Ξ 016225
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