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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Σύµφωνα µε την  Απόφαση 4/507/28-04-2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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 του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νοµίµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.eurobrokers.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2010

των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων : 25 Nοεµβρίου 2011 Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 135 (464) 175 (390)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 110 110 99 99

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.670 6.758 6.666 6.742 Προβλέψεις 104 171 104 171
Επενδύσεις σε ακίνητα 3.208 3.208 3.208 3.208 Συναλλαγµατικές διαφορές 4 4 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 35 50 32 46 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.098 719 1.106 727 επενδυτικής δραστηριότητας 343 803 345 803
Απαιτήσεις από πελάτες 4.542 5.725 4.715 5.864 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 395 381 396 381
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 553 1.736 473 1.730 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.106 18.196 16.200 18.317 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.131 (1.957) 1.097 (2.025)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.043) 1.452 (2.119) 1.453
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600 3.600 3.600 3.600 Μείον:
Λοιπά στοιχεία Ιδίων  Κεφαλαίων (2.844) (2.872) (2.708) (2.757) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (275) (274) (276) (274)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 756 728 892 843 Kαταβεβληµένοι φόροι (28) (2) (28) 0
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) (57) (43) 0 0 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) 699 685 892 843 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.861 10.774 10.860 10.770 λειτουργικές δραστηριότητες (α) (124) 224 (207) 218
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 611 567 611 567 Επενδυτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 405 830 405 822 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.530 5.340 3.432 5.315 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (148) (25) (148) (25)
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (8) (12) (8) (8)
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 15.407 17.511 15.308 17.474 και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Τόκοι εισπραχθέντες 20 21 18 21

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

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

ΟΜΙΛΟΣ

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 του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νοµίµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Τόκοι εισπραχθέντες 20 21 18 21
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 16.106 18.196 16.200 18.317 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 67 0 67

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) (136) 51 (138) 55

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 3 0 0
Εξοφλήσεις δανείων (324) (277) (324) (277)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (11) (10) 0 0
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από   

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (335) (284) (324) (277)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (595) (9) (669) (4)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 951 498 945 488

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 356 489 276 484

30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 685 2.215 843 2.266

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους
Έσοδα 9 9 (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 14 (501) 49 (427)
Έξοδα 5 5 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Απαιτήσεις 0 182 ∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0 0 0 0
Υποχρεώσεις 3 3 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0
Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 446 399 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της δοιίκησης                             0 0 (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα) 699 1.714 892 1.839

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νοµίµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

1. Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2010. 2. Ο Όµιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της ΚΟΥΜΠΑΣ
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας η επωνυµία, χώρα της έδρας, ποσοστό συµµετοχής, µέθοδος ενσωµάτωσης αναφέρονται στην
σηµείωση Νο 1 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρίες που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και 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, αναφέρονται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 2 των οικονοµικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρονται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 7 των οικονοµικών καταστάσεων. 4.
∆εν 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
30/09/11 ανέρχεται σε 38 άτοµα και του Οµίλου σε 46 και την 30/09/10 της µητρικής σε 46 άτοµα και του Οµίλου σε 53 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 ύψους 237 χιλ. €, το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 237
χιλ. €. 7. Στη τρέχουσα χρήση έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, για τον Όµιλο 5 χιλ. € που
προέρχεται από συναλλαγµατικές διαφορές. 8. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας. 9. 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 ∆ΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της δοιίκησης                             0 0 (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα) 699 1.714 892 1.839
Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                             14 0

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2010 01.07.-30.09.2011 01.07.-30.09.2010 01.07.-30.09.2011 01.07.-30.09.2010

Κύκλος εργασιών 3.902 3.448 3.651 3.363 1.057 1.119 964 1.092
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.421 1.966 2.251 1.881 621 478 609 451
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών   

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 888 724 925 794 123 148 121 175
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 135 (464) 175 (390) (210) (71) (207) (47)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 9 (503) 49 (427) (189) (82) (186) (57)

Ιδιοκτήτες µητρικής 25 (473) 49 (427) (188) (72) (186) (57)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (16) (30) 0 0 (1) (10) 0 0
Λοιπά  συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Β) 5 2 0 0 6 (1) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Α)+(Β) 14 (501) 49 (427) (183) (83) (186) (57)

 
Ιδιοκτήτες µητρικής 28 (471) 49 (427) (185) (72) (186) (57)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (14) (30) 0 0 2 (11) 0 0
Κέρδη/ζηµιές µετά απο φόρους ανά µετοχή-Βασικά (σε €) 0,0042 (0,0788) 0,0082 (0,0712) (0,0313) (0,0120) (0,0310) (0,0095)
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων χρηµατοδότικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 998 834 1.024 893 159 183 154 206

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος O Οικονοµικός ∆ιευθυντής Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΜΠΑΣ ΟΥΑΛΙΝΤ Φ. ΑΒ∆ΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ ∆. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΗΣΗ Ε. ΖΗΝΑΪΣ 

Α∆Τ X  080976 Α∆Τ ΑΕ 009721 Α∆Τ Π 070783 Α. ΤΑΞΗΣ 25378

 ΟΜΙΛΟΣ

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

Μαρούσι, 25 Νοεµβρίου 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νοµίµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

1. Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2010. 2. Ο Όµιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της ΚΟΥΜΠΑΣ
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας η επωνυµία, χώρα της έδρας, ποσοστό συµµετοχής, µέθοδος ενσωµάτωσης αναφέρονται στην
σηµείωση Νο 1 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρίες που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και 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, αναφέρονται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 2 των οικονοµικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρονται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 7 των οικονοµικών καταστάσεων. 4.
∆εν 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
30/09/11 ανέρχεται σε 38 άτοµα και του Οµίλου σε 46 και την 30/09/10 της µητρικής σε 46 άτοµα και του Οµίλου σε 53 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 ύψους 237 χιλ. €, το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 237
χιλ. €. 7. Στη τρέχουσα χρήση έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, για τον Όµιλο 5 χιλ. € που
προέρχεται από συναλλαγµατικές διαφορές. 8. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας. 9. 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 ∆ΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


