
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αριθµός ΓΕΜΗ: Γεώργιος Π. Μαρίνος Πρόεδρος

Αρµόδια Νοµαρχία: Πετρούλα Κ. Παπακυριάκη Αντιπρόεδρος

Ηµεροµηνία έγκρισης οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες Κωνσταντίνος Ι.Κανάκης ∆ιευθύνων Σύµβουλος

αντλήθηκαν τα οικονοµικά στοιχεία): Nικόλαος A.Aλιπράντης Μέλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ευάγγελος Ι. Κάββαλος Μέλος

Ελεγκτική εταιρία: Παναγιώτης Κ. Μαντάς Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Ανδρέας  A. Χασάπης Μέλος

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

31/12/2012 31/12/2011 1/1 - 31/12/12 1/1 - 31/12/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 712.943 567.568 Ταµειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες

Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.341.440 1.573.717 Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων -44.658 -9.899

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 106.749 14.452

Ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία 23.622 1.062 Πλεόν/(µείον) προσαρµογές για:

Aπαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος 6.195 2.593 Τόκος έσοδο περιόδου -83.073 -110.442

Αναβαλλόµενη φορολογία 30.690 20.640 Έξοδο τόκων & χρηµατοοικονοµικό κόστος από παράγωγα 64.566 79.090

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.221.639 2.180.032 Αποσβέσεις 1.347 1.177

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού -86 -28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιποί λογαριασµοί 251 -186

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.582 20.463 Zηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων 45.623 33.823

Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια 2.092.767 2.057.094 Πλεόν/(µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος 0 0 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αναβαλλόµενη φορολογία 0 0 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 185.994 24.185

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 135 221 Μείωση/(αύξηση) λοιπών απαιτήσεων -92.297 -5.698

Υποχρεώσεις από παράγωγα 0 0 Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -7.881 -17.546

Σύνολο Παθητικού (α) 2.105.484 2.077.778 Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -5.205 -17.187

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 83.838 108.951

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -63.100 -75.627

Μετοχικό κεφάλαιο 52.613 47.588 Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές) από Λειτουργικές δραστηριότητες 85.319 10.613

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 47.463 2.539

Αποθεµατικά 4.218 4.218 Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

Κέρδη εις νέον 11.861 47.909 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 50.000 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β) 116.155 102.254 Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -23.907 -244

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β) 2.221.639 2.180.032 Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές)  από Επενδυτικές δραστηριότητες 26.093 -244

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

1/1 - 31/12/12 1/1 - 31/12/11 Πληρωµές µερισµάτων 0 0

Έσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 83.073 110.442 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 80.000 764.607

Έξοδα τόκων -64.566 -79.090 Πληρωµές για αποπληρωµή δανείων -46.037 -571.460

Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές) από Χρηµατ/κές δραστηριότητες 33.963 193.147

Καθαρά έσοδα τόκων 18.507 31.352

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 145.375 203.516

Λοιπά καθαρά λειτουργικά έσοδα 626 1.106

Ζηµιές αποµειώσεως απαιτήσεων -54.924 -33.823 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 567.568 364.013

Ταµειακά διαθέσιµα συγχώνευσης FIN &RENT 39
Συναλλαγµατικά κέρδη/(ζηµιές) -251 186 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 712.943 567.568

Λειτουργικά έξοδα -8.616 -8.720

Κέρδη προ φόρων -44.658 -9.899

Φόρος εισοδήµατος 8.610 852
Κέρδη µετά από φόρους -36.048 -9.047 31/12/2012 31/12/2011

Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης 102.254 120.844

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 49.949 -

Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου µετά φόρων -36.048 -9.047

Ίδια κεφάλαια απορροφηµένης Eurobank EFG Fin & Rent 0 -9.543
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης 116.155 102.254

       ΤΟΥ ∆.Σ.                           ΤΟΥ ∆.Σ.                 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     Γ.ΜΑΡΙΝΟΣ                   Π.ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ                         Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ                                          Α. ΜΑΡΗΣ

1. Η εταιρία  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010

2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας.

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων,

10. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να 

καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011

Με έµφαση

PRICEWATERHOUSECOOPERS AE

που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

  Α.∆.Τ. Ζ482968                Α.∆.Τ. ΑΙ659913                        Α.∆.Τ. Ρ227545                                   Α.∆.Τ. ΑΖ542851

9. Το σηµείο της έµφασης αναφέρεται στην αρνητική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου λόγω των 

πρόσφατων αλλαγών του Ελληνικού κανονιστικού πλαισίου καθώς και στην αβεβαιότητα που προκύπτει λόγω της 

αναµενόµενης ολοκλήρωσης των σχετικών κινήσεων στις οποίες προβαίνει ο Όµιλος µε στόχο την πλήρη 

αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η αρχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας. 

Αθήνα: 05 Ιουλίου 2013

6. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

(ΣΤΑΚΟ∆ 2003) αντιστοιχεί στον κωδικό 652.1 "Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing)".

7. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Τράπεζας Eurobank AE, η οποία έχει έδρα την Ελλάδα και ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Η 

Τράπεζα Eurobank AE συµµετέχει (άµεσα) µε ποσοστό 99,95% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Οι τόκοι έσοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-31/12/12 ανέρχονταν 

σε € 488, ενώ οι τόκοι έξοδα προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-31/12/12 ανέρχονταν σε € 64.060. Τα 

λοιπά έσοδα/έξοδα από/προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-31/12/12 ανέρχονταν σε € 26.856 και € 1.679 

αντιστοιχα. Οι απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις την 31/12/11 ανέρχονταν σε € 16.260 ενώ οι υποχρεώσεις 

προς αυτές ανέρχονταν σε € 2.087.098 . 

EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δηµοσιευµένα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆.Π.Χ.A.)

(ποσά σε χιλάδες ευρώ)

Έλενα Θεµιστοκλέους  ΑΜ ΣΟΕΛ 38901

8. Η εταιρία για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας προχώρησε το α' τρίµηνο του σε αυξήση Μ.Κ 50 εκ. 

ευρώ και σε ταυτόχρονη λήξη δανείου περιορισµένης εξασφάλισης ύψους 80εκ. ευρώ. Ο ∆ΚΕ την 31/12/2012 

διαµορφώθηκε στο 7,11%. Την 28/06/2013 πραγµατοποιήθηκε και νέα αύξηση Μ.Κ. ύψους 50εκ. ευρώ ανεβάζοντας τον 

∆ΚΕ στο 10,64%, ξεπερνώντας έτσι τα προβλεπόµενα από το νόµο όρια.

σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, όπως ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.eurobank.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              Ο                                                            Ο

4. Η εταιρία την 31/12/2012 απασχολούσε 60 άτοµα προσωπικό. 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Συνίσταται εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.eurobank.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Eλ.Βενιζέλου 34-36, Αθήνα 10679

001063001000

Αθηνών

05/07/2013

καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


