EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E.
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(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 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 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
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31 Δεκ 2015

31 Δεκ 2014

1.01 - 31.12.2015

1.01 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού

10,158,729

12,266,921

277,817

536,882

Απαιτήσεις από πελάτες

4,655,686

8,282,476

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

6,016,584

2,167,638

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21,108,816

23,253,917

Αποθέματα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1,790,071

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

-

2,059,438

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

23,119,869

28,649,699

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων

261,595

2,323,088

Κέρδη προ φόρων

259,018

1,920,339

Μείον : φόροι

(61,756)

(941,742)

Κέρδη μετά από φόρους

197,262

978,597

630,509

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3,132,280

4,555,739

(Ζημιές) / Κέρδη επαναμετρήσεων που αναγνωρίζονται

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

4,922,351

7,245,686

στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το ΔΛΠ 19

(19,028)

(85,305)

Μετοχικό κεφάλαιο (β)

9,010,450

9,010,450
Συνολικά έξοδα / έσοδα μετά από φόρους

178,234

893,292

Λοιπά στοιχεία καθαρής Θέσης Εταιρίας (γ)

8,509,535

8,509,535

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας (δ)

(1,333,520)

(1,511,754)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ζ) = (α) + (ε)

16,186,465

16,008,231

21,108,816

23,253,917

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

31 Δεκ 2015

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)
Κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

31 Δεκ 2014

16,008,231

15,114,939

178,234

893,292

16,186,465

16,008,231
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

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

1. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2007, δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2008,2009 και 2010 και έχει λάβει
1.01 - 31.12.2015

φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις χρήσεις 2011-2014 χωρίς όμως αυτό να την εξαιρεί από την επιβολή επιπρόσθετων

1.01 - 31.12.2014

φόρων και προστίμων από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

259,018

1,920,339

οποία η φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί). Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 από ορκωτούς ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη.

2,327,837

2,447,121

(3,197)

(4,763)

διεύθυνση : Όθωνος 8, Αθήνα με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, συμμετέχει στο
Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100%

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

5,773

19,956

Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων

174,989
441

71,726
(219)

Απομείωση αποθεμάτων

100,000

-

Mείωση / αύξηση αποθεμάτων

159,065

318,465

Mείωση / αύξηση απαιτήσεων

3,905,565

(4,991,018)

424,398

1,894,626

(5,773)

(19,956)

(2,181,288)

(743,591)

5,166,828

912,686

-

387,579

(221,331)

(222,377)

3,197

4,763

Υποχρέωση παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

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

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

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

3. Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2015 ήταν 462, ενώ το 2014, 486

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Έσοδα από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

4.645.723 € και 142.730 € αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2014 ανέρχονταν σε 8.242.929 € και 158.237 € αντίστοιχα.

5. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. την 06.06.2016

1,684

3,504

(216,450)

173,469

Εισπράξεις μετοχικού κεφαλαίου

-

-

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19

-

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2015 ανέρχονταν σε

-

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απομείωση θυγατρικών

ανέρχονται στο ποσό των 25.065.345€ και 2.384.012 € αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν
29.586.303€ και 2.720.505€

Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων & αποθεμάτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, συσωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης,

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

4,950,379

1,086,154

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

(578,072)
4,372,307

(1,664,226)
(578,072)

Αθήνα, 06.06.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Α.Δ.Τ. Φ147328

Α.Δ.Τ. Φ122441

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. N080982

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Χ661760

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΡΙΕΖΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ225601

292,644.00
63,396.84
216,272.31

572,313.15

