
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆.Σ. 
∆ιεύθυνση έδρας: 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, 17778, Ταύρος Μπαλλής Βύρων Πρόεδρος
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 2433201000 Νανόπουλος Νικόλαος-Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο : ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών - Τµ. Εµπορίου & Τουρισµού Κολλυριώτης Όθων Εντεταλµένος Σύµβουλος
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών Βλασταράκης Μιχαήλ Μέλος
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Θεοφιλίδη Χριστίνα Μέλος
συνοπτικά στοιχεία) : 31 Μαϊου 2013 Κολακίδης Μιχαήλ Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής : Έλενα Θεµιστοκλέους  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38901) Πανούσης Αναστάσιος Μέλος
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Χατζησωτηρίου Πόλα Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.eurobank-cards.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 1.01 - 31.12.2012 1.01 - 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 17.067.184 20.207.431 Σύνολο κύκλου εργασιών 33.866.581 34.417.194
Αποθέµατα 959.656 1.151.129 Μικτά Κέρδη 33.918.681 34.459.851
Απαιτήσεις από πελάτες 4.307.927 4.081.982

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.755.963 3.935.110 6.399.325 186.062
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.090.730 29.375.652 Κέρδη / Ζηµιές  προ φόρων 5.249.300 -1.317.682

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μείον : φόροι 81.883 -159.943
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.101.671 2.476.197 Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους 5.331.183 -1.477.624

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 5.115.392 25.021.987

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.819.856 4.088.124

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 11.036.918 31.586.308

Μετοχικό κεφάλαιο (β) 9.010.450 3.081.750

Λοιπά στοιχεία καθαρής Θέσης Εταιρίας (γ) 8.509.535 2.504.950

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας (δ) -2.466.173 -7.797.356

Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ) 15.053.812 -2.210.656
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ζ) = (α) + (ε) 26.090.730 29.375.652

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) -2.210.656 -733.031

Κέρδη / Ζηµιές της χρήσεως µετά από φόρους 5.331.183 -1.477.624

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 11.933.285 -
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 15.053.812 -2.210.656

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

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

1.01 - 31.12.2012 1.01 - 31.12.2011

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

Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων 5.249.302 -1.317.682 διεύθυνση : Όθωνος 8, Αθήνα µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, συµµετέχει στο 

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

Αποσβέσεις 3.090.092 3.222.845

Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα -9.240 -7.969 3. Οι απασχολούµενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2012 ήταν 573, ενώ το 2011, 409

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.159.264 1.521.430

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 33.827.747 € και 2.189.985 € αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούµενη χρήση ήταν

Mείωση / αύξηση  αποθεµάτων 91.470 -285.608 34.371.386 € και 2.144.675 €

Mείωση / αύξηση  απαιτήσεων -36.306 291.359 Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2012 ανέρχονταν σε

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -460.912 -2.258.450 4.225.055 € και 258.326 € αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2011 ανέρχονταν σε 4.067.973 € και 124.738 € αντίστοιχα.

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.159.264 -1.521.430

Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων -4.463 - 5. Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν µε την απόφαση του ∆.Σ. την 31.05.2013

Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων & αποθεµάτων - 249.499

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.919.945 -106.004                                                                                   Αθήνα, 31 Μαϊου 2013

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -650.439 -1.387.556

Τόκοι εισπραχθέντες 9.240 7.969     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έσοδα από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 705.058 14.750        ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ ΟΘΩΝ ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 63.859 -1.364.837                 Α.∆.Τ. ΑΕ533571 Α.∆.Τ. ΑΗ064006

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις µετοχικού κεφαλαίου 11.933.285 -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 11.933.285 -
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ) 19.917.089 -1.470.840
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης -24.747.385 -23.276.543                                                    Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης -4.830.297 -24.747.385                                             ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

                                                                        Α.∆.Τ. Ξ 016225
 

 

Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

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

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

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ  )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Eurobank Household Lending 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 ∆ιεθνή 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 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)


