
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

1.01 - 31.12.2011 1.01 - 31.12.2010

Σύνολο κύκλου εργασιών 34.417.194 33.561.611------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Μικτά Κέρδη 34.459.851 33.710.686------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 186.062 -5.714.301------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Ζημιές προ φόρων -1.317.682 -6.498.949
Μείον : φόροι -159.943 -458.778------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Ζημιές μετά από φόρους -1.477.624 -6.957.727================== ==================

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007.

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 2011 ήταν 409, ενώ το 2010, 521

4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, συσωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης,
ανέρχονται στο ποσό των 34.371.386 και 2.144.675 αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν
33.509.192 και 2.813.971
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2011 ανέρχονταν σε
4.067.973 και 124.738 αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2010 ανέρχονταν σε 3.585.740 και 471.941 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 31.05.2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31 Δεκ 2011 31 Δεκ 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 20.207.431 22.306.969
Αποθέματα 1.151.129 865.521
Απαιτήσεις από πελάτες 4.081.982 3.664.902
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.935.110 4.809.934------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.375.652 31.647.326================= =================
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.870.997 1.992.184
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 25.021.987 23.717.529
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.693.324 6.670.645------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 31.586.308 32.380.357------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
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) -7.797.356 -6.319.731------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ) -2.210.656 -733.031------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ζ) = (α) + (ε) 29.375.652 31.647.326================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31 Δεκ 2011 31 Δεκ 2010-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) -733.031 6.224.695
Ζημιές της χρήσεως μετά από φόρους -1.477.624 -6.957.727------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) -2.210.656 -733.031================== ==================

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

1.01 - 31.12.2011 1.01 - 31.12.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων -1.317.682 -6.498.949
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 3.222.845 3.097.699
Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα -7.969 -8.454
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.521.430 736.914

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

Mείωση / αύξηση αποθεμάτων -285.608 83.011
Mείωση / αύξηση απαιτήσεων 291.359 4.754.119
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -2.258.450 -227.756

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.521.430 -736.914
Καταβεβλημένοι φόροι 0 -565.674
Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων & αποθεμάτων 249.499 352.220------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -106.004 986.217------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 204.090
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.387.556 -12.034.475
Τόκοι εισπραχθέντες 7.969 8.454
Έσοδα από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 14.750 1.442------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.364.837 -11.820.487------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από νέα δάνεια και αποπληρωμή δανεισμού 1.304.458 10.895.418------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.304.458 10.895.418------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ) -166.383 61.147================== ==================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 440.985 379.838------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 274.602 440.985

EUROBANK EFG CARDS AE
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(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: 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, 17778, Ταύρος Μπαλλής Βύρων Πρόεδρος
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 37552/01ΝΤ/Β/97/227(2011) Νανόπουλος Νικόλαος-Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Αρμόδια Νομαρχία ή Πρωτοδικείο: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών - Τμ. Εμπορίου & Τουρισμού Καλαντώνης Θεόδωρος Δ/νων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών Βλασταράκης Μιχαήλ Μέλος
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Θεοφιλίδη Χριστίνα Μέλος
συνοπτικά στοιχεία): 31 Μαίου 2012 Κολακίδης Μιχαήλ Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής: Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) Πανούσης Αναστάσιος Μέλος
Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία Χατζησωτηρίου Πόλα Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.eurobank.gr

Αθήνα, 31 Μαϊου 2012

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

ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 533571 Α.Δ.Τ. Φ 147328 Α.Δ.Τ. Ξ 016225
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