
Αρµόδια Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.eurobrokers.gr Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΕ : Γεώργιος Κούµπας (Πρόεδρος ∆.Σ. και Εκτελεστικό µέλος), Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (550) (5.682) (466) (5.699)

  Ουαλίντ Άβδος (Αντιπρόεδρος - ∆/νων Σύµβουλος και Εκτελεστικό µέλος), Πλέον / µείον προσαρµογές για:  
  Αναστάσιος Τσιρώνης (Μέλος ∆.Σ. - Μη Εκτελεστικό), Αποσβέσεις 104 254 91 237
  Θεόδωρος Κυρλής (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό), Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων 
  Κωνσταντίνος Καρακώστας (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) πάγιων περιουσιακών στοιχείων 11 (763) 11 (763)

Προβλέψεις 307 83 307 83
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Συναλλαγµατικές διαφορές 13 3 0 0
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων   : 26 Μαρτίου 2010 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Αντώνιος Προκοπίδης  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 14511 επενδυτικής δραστηριότητας 223 5.880 220 5.999
Ελεγκτική εταιρεία : PKF  ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 644 1.030 644 1.025
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές  

   λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.533 803 1.529 803

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.033) (894) (2.034) (926)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείον:
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.736 6.652 6.709 6.454 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (815) (1.706) (812) (1.703)
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.006 4.131 4.006 4.131 Kαταβεβληµένοι φόροι (1) (708) 0 (707)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 37 62 37 62 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 233 416 241 425 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Απαιτήσεις από πελάτες 6.726 8.220 6.760 8.255 λειτουργικές δραστηριότητες (α) (564) (1.700) (510) (1.651)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.233 4.338 2.221 4.332 Επενδυτικές δραστηριότητες
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 1.098 (841) 1.098 (841)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.971 23.819 19.974 23.659 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (275) (71) (274) (61)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600 3.600 3.600 3.600 και άϋλων παγίων στοιχείων 146 255 0 247
Λοιπά στοιχεία Ιδίων  Κεφαλαίων (1.385) (752) (1.334) (759) Τόκοι εισπραχθέντες 33 10 33 10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 2.215 2.848 2.266 2.841 Μερίσµατα εισπραχθέντα 149 313 149 313
∆ικαίωµατα Μειοψηφίας (β) 0 11 0 0 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) 2.215 2.859 2.266 2.841 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11.418 8.159 11.401 8.130 επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.151 (334) 1.006 (332)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 911 751 911 733 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 794 5.413 786 5.330 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.633 6.637 4.610 6.625 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 8.506 0 8.460
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Εξοφλήσεις δανείων (1.182) 0 (1.106) 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17.756 20.960 17.708 20.818 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (11) (5.353) 0 (5.353)
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 19.971 23.819 19.974 23.659 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 (1.320) 0 (1.320)

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

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.193) 1.833 (1.106) 1.787
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

Κύκλος εργασιών 4.490 4.280 4.359 4.115 διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (606) (201) (610) (196)
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.634 1.766 1.503 1.601 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.104 1.305 1.098 1.294
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 498 1.104 488 1.098
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 331 486 398 562
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (550) (5.682) (466) (5.699)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (589) (6.430) (522) (6.446)

Ιδιοκτήτες µητρικής (562) (6.392) (522) (6.446) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (27) (38) 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
Λοιπά  συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Β) (55) 1.402 (53) 1.427 (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 2.859 9.207 2.841 9.180
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Α)+(Β) (644) (5.028) (575) (5.019) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (644) (5.028) (575) (5.019)
Ιδιοκτήτες µητρικής (633) (4.980) (575) (5.019) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (11) (48) 0 0 ∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0 (1.320) 0 (1.320)
Κέρδη/(ζηµιές) µετά απο φόρους ανά µετοχή-Βασικά (σε €) (0,0937) (1,0653) (0,0870) (1,0743) Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδότικών, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 435 740 489 799 (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 2.215 2.859 2.266 2.841

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα 87 87
Έξοδα 18 18
Απαιτήσεις 253 289
Υποχρεώσεις 6 6
Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 1013 949
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της δοιίκησης                             0 0
Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                             19 7

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆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 Π 070783 Α. ΤΑΞΗΣ 25378

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.  26891/06/Β/92/5

Λ. Κηφισίας 100 & Mαραθωνοδρόµου 83 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(δηµοσιευµένα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2010

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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 2008 προσαρµοσµένες µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ. Ο όµιλος προέβη στην υιοθέτηση του αναθεωρήµενου
∆ΛΠ 1 "Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων " καθώς και του ∆ΠΧΑ 8 " Λειτουργικοί τοµείς " Η εφαρµογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν αναδροµική εφαρµογή λογιστικής πολιτικής η οποία δε διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγουµένων
χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δηµοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 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. ∆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 31/12/09 ανέρχεται σε 54 άτοµα και του
Οµίλου σε 61 και την 31/12/08 της µητρικής σε 43 άτοµα και του Οµίλου σε 51 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 223 χιλ. €, το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 223 χιλ. €. γ) για την έκτακτη εισφορά που καταλογίσθηκε σε
βάρος της µητρικής εταιρίας ποσό 280 χιλ. €. 7. Στη τρέχουσα χρήση έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, για τον Όµιλο (1) χιλ. € που προέρχεται από συναλλαγµατικές διαφορές και (54) χιλ. €. που προέρχεται απο αναπροσαρµογή ακινήτων στην
εύλογη αξία. 8. Τον Αύγουστο η µητρική εταιρεία προέβη σε πώληση όλων των µετοχών της εταιρείας SINGULAR LOGIC SA. τεµ 433.226 αξίας 1.334.336,08 €. 9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα 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 :


