
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
  ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ :  68522003000

Λ. Κηφισίας 100 & Mαραθωνοδρόµου 83 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νοµίµου ελεγκτή.

Αρµόδια Αρχή :Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012

 ∆ιεύθυνση Ανωνύµων εταιρειών Λειτουργικές δραστηριότητες
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας :www.eurobrokers.gr Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (839) (23) (869) (205)
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Α.Ε. :Γεώργιος Κούµπας (Πρόεδρος ∆.Σ. και Εκτελεστικό µέλος), Πλέον / µείον προσαρµογές για:

 Ουαλίντ Άβδος (Αντιπρόεδρος - ∆/νων Σύµβουλος και Εκτελεστικό µέλος), Αποσβέσεις 81 136 79 133
 Αναστάσιος Τσιρώνης (Μέλος ∆.Σ. - Μη Εκτελεστικό), Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων 
 Νικόλαος Κοκκινάκης (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό), πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 120
 Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) Κέρδη/(ζηµιές) από αναπροσαρµογή 
Γεώργιος Γκέκας (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) εύλογης αξίας επενδυτικών ακινητων 597 85 597 85
Κωνσταντίνα Μουσχουντή  (Μέλος ∆.Σ. - Μη Εκτελεστικό) Προβλέψεις 109 191 109 191

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 0
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων   : 27 Μαρτίου 2014 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ιωάννης Λέος  (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 24881) επενδυτικής δραστηριότητας 54 (128) 69 (63)
Ελεγκτική εταιρεία : GRANT THORΝTON Α.Ε. (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 127) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 457 538 457 538
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές  

   λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 879 (275) 880 (273)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (772) 1.227 (763) 1.236
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.270 6.828 5.268 6.828 Μείον:
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.229 1.544 2.229 1.544 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (150) (526) (150) (526)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 14 6 13 Kαταβεβληµένοι φόροι (67) (280) (67) (280)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.943 1.970 1.932 1.975 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Απαιτήσεις από πελάτες 1.644 2.571 1.638 2.564 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 349 945 342 956
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.519 1.221 1.485 1.192
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Επενδυτικές δραστηριότητες
προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.611 14.148 12.558 14.116 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (138) (759) (138) (759)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (9) (10) (7) (10)
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600 3.600 3.600 3.600 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων  Κεφαλαίων (6.076) (5.071) (6.108) (5.074) και άϋλων παγίων στοιχείων 0 65 0 65
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (2.476) (1.471) (2.508) (1.474) Τόκοι εισπραχθέντες 20 22 20 21
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 2 1 0 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα 102 0 102 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) (2.474) (1.470) (2.508) (1.474) Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 975 1.065 975 1.065 επενδυτικές δραστηριότητες (β) (25) (682) (23) (683)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 421 476 421 476
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.618 10.268 10.618 10.268 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.618 10.268 10.618 10.268 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.071 3.809 3.052 3.781 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 15.085 15.618 15.066 15.590 Εξοφλήσεις δανείων 0 (105) 0 (105)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 12.611 14.148 12.558 14.116 χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0 0 0 0

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από   

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (105) 0 (105)
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

Κύκλος εργασιών 4.025 5.302 3.748 4.983 διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 324 158 319 168
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.887 2.567 1.720 2.376 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.187 1.029 1.158 990
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.511 1.187 1.477 1.158
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (325) 326 (339) 329
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (839) (23) (869) (205)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (808) (204) (838) (386)

Ιδιοκτήτες µητρικής (809) (204) (838) (386)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1 0 0 0
Λοιπά  συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Β) (196) (640) (196) (640) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Α)+(Β) (1.004) (844) (1.034) (1.026) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) (1.470) (626) (1.474) (448)

Ιδιοκτήτες µητρικής (1.005) (844) (1.034) (1.026) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1 0 0 0 (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (1.004) (844) (1.034) (1.026)
Κέρδη/(ζηµιές) µετά απο φόρους ανά µετοχή-Βασικά (σε €) (0,1348) (0,0340) (0,1397) (0,0643) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδότικών, ∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0 0 0 0
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 353 546 337 546 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) (2.474) (1.470) (2.508) (1.474)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012. 2. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

αναφέρονται στη σημείωση Νο 1 των οικονομικών καταστάσεων. Το ποσοστό με το οποίο η μητρική εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται 

αναλυτικά στη σημείωση Νο 2 των οικονομικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 9 των οικονομικών καταστάσεων. 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 5. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της μητρικής κατά την 31/12/13 ανέρχεται σε 41 άτομα και του Ομίλου σε 49 και την 31/12/12 της μητρικής σε 42 άτομα και του Ομίλου σε 50 άτομα. 6. Έχουν 

σχηματιστεί σωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις α) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 47 χιλ. το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 47 χιλ. €. β) για αποζημίωση προσωπικού η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα
150 150

Έξοδα 20 20
Αγορές περιουσιακών στοιχείων (Συµµετοχές) 0 0
Απαιτήσεις 8 8
Υποχρεώσεις 8 8
Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 911 850
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της δοιίκησης                             0 0
Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                             242 242

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος O Οικονοµικός ∆ιευθυντής Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΜΠΑΣ ΟΥΑΛΙΝΤ Φ. ΑΒ∆ΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ∆. ΤΣΟΤΣΟΣ  ΖΗΝΑΪΣ Ε. ΖΗΣΗ  
Α∆Τ X  080976 Α∆Τ ΑΕ 009721 Α∆Τ ΑΚ 559193 Α. ΤΑΞΗΣ 25378

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2014

σχηματιστεί σωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις α) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 47 χιλ. το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 47 χιλ. €. β) για αποζημίωση προσωπικού η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 

ύψους 256χιλ. €, το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 256 χιλ.γ) για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1.289χιλ. €. € 7. Στη τρέχουσα χρήση έχει καταχωρηθεί απ' ευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσό

(213) χιλ. € που προέρχεται από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων για τον όμιλο και την εταιρεία επίσης για τον όμιλο και την εταιρεία ποσό (35) χιλ € από λοιπές κινήσεις στην καταστάση λοιπών συνολικών εσόδων και ποσό 52 χιλ. € από φόρους  λοιπών συνολικών εσόδων.8. Δεν έχει επέλθει διακοπή 

εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας 9. Ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας η επωνυμία, η χώρα της έδρας, το ποσοστό συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης αναφέρονται στην σημείωση Νο 1 και 2 των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 10.Τον Φεβρουάριο του 2014  η μητρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε, προέβη σε πώληση 83.244 μετοχών ήτοι ποσοστό 91% της θυγατρικής της εταιρείας EUROGROUP INSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L. έναντι συνολικού τιμήματος 80.000 €. Μετά την ανωτέρω 

μεταβίβαση η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. δε συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας.11. Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αναφέρεται στην ισχύ της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας και της αβεβαιότητας που προκύπτει σε 

σχέση με αυτή, για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 12 Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας 

περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


