
Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010

  Διεύθυνση Ανωνύμων εταιρειών Λειτουργικές δραστηριότητες
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.eurobrokers.gr Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (687) (1.350) (648) (1.243)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. : Γεώργιος Κούμπας (Πρόεδρος Δ.Σ. και Εκτελεστικό μέλος), Πλέον / μείον προσαρμογές για:

  Ουαλίντ Άβδος (Αντιπρόεδρος - Δ/νων Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος), Αποσβέσεις 144 145 130 131
  Αναστάσιος Τσιρώνης (Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό), Απομειώσεις ενσώματων και άυλων 
  Νικόλαος Κοκκινάκης (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό), πάγιων περιουσιακών στοιχείων 172 225 172 225
  Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) Προβλέψεις 378 143 378 143

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Συναλλαγματικές διαφορές 6 5 0 0
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων   : 27 Μαρτίου 2012 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ιωάννης Λέος  (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 24881) επενδυτικής δραστηριότητας 350 907 365 907
Ελεγκτική εταιρεία : GRANT THORΝTON Α.Ε. (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 127) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 536 520 535 520
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 2.718 472 2.822 368

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.461) 435 (2.630) 438
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.022 6.758 7.019 6.742 Μείον:
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.185 3.208 2.185 3.208 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (335) (515) (334) (515)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 31 50 28 46 Kαταβεβλημένοι φόροι (45) (2) (45) 0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.088 719 1.277 727 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Απαιτήσεις από πελάτες 2.497 5.725 2.492 5.864 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 776 985 745 974
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.169 1.736 1.130 1.730
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Επενδυτικές δραστηριότητες
προοριζόμενα για πώληση 0 0 0 0 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.992 18.196 14.131 18.317 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (346) (221) (346) (221)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (9) (52) (9) (45)
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600 3.600 3.600 3.600 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων  Κεφαλαίων (4.227) (2.872) (4.048) (2.757) και άϋλων παγίων στοιχείων 13 250 0 250
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (627) 728 (448) 843 Τόκοι εισπραχθέντες 25 26 24 26
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 1 (43) 0 0 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 67 0 67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) (626) 685 (448) 843 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 10.540 10.774 10.540 10.770 επενδυτικές δραστηριότητες (β) (317) 70 (331) 77
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 461 567 461 567
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 882 830 882 822 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.735 5.340 2.696 5.315 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 5 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 14.618 17.511 14.579 17.474 Εξοφλήσεις δανείων (369) (594) (369) (594)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 13.992 18.196 14.131 18.317 χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (12) (13) 0 0

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από   

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (381) (602) (369) (594)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

Κύκλος εργασιών 4.647 4.452 4.299 4.341 διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 78 453 45 457
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.946 1.829 1.738 1.718 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 951 498 945 488
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.029 951 990 945
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 241 82 274 184
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (687) (1.350) (648) (1.243)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (954) (1.376) (915) (1.268)

Ιδιοκτήτες μητρικής (939) (1.332) (915) (1.268) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (15) (44) 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

Λοιπά  συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β) (372) (154) (376) (155) (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 685 2.215 843 2.266
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Α)+(Β) (1.326) (1.530) (1.291) (1.423) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (1.326) (1.530) (1.291) (1.423)
Ιδιοκτήτες μητρικής (1.312) (1.487) (1.291) (1.423) Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 15 0 0 0
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (14) (43) 0 0 Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 0 0
Κέρδη/(ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή-Βασικά (σε €) (0,1565) (0,2220) (0,1525) (0,2113) Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0 0 0 0
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων χρηματοδότικών, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 557 452 576 540 (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) (626) 685 (448) 843

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα 12 12
Έξοδα 5 5
Απαιτήσεις 2 2
Υποχρεώσεις 3 3
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 889 826
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της δοιίκησης                             0 0
Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                             0 0

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος O Οικονομικός Διευθυντής Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΜΠΑΣ ΟΥΑΛΙΝΤ Φ. ΑΒΔΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Δ. ΤΣΟΤΣΟΣ  ΖΗΝΑΪΣ Ε. ΖΗΣΗ  

ΑΔΤ X  080976 ΑΔΤ ΑΕ 009721 ΑΔΤ 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 ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(δημοσιευμένα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2012

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (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 της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του

νομίμου ελεγκτή.

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 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 31/12/11 ανέρχεται σε 37 άτομα και
του Ομίλου σε 45 και την 31/12/10 της μητρικής σε 44 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 205 χιλ. €, το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 205 χιλ. €. γ) για προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 989 χιλ. €. 7. Στη τρέχουσα χρήση έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, α) ποσό 4 χιλ. € που προέρχεται από συναλλαγματικές διαφορές για τον Όμιλο, β) ποσό (470) χιλ. €

που προέρχεται από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων για τον όμιλο και την εταιρεία γ) ποσό 94 χιλ € που προέρχεται από φόρο εισοδήματος λοιπών εσόδων για τον όμιλο και την εταιρεία. 8. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας. 9. Τον

Νοέμβριο η μητρική συμμετείχε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής EUROGROUP INS.BROKERS ROMANIA SRL με το ποσό των 182 χιλ. € αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας σε 91,04%. 10. Το θέμα έμφασης
στην έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αναφέρεται στην ισχύ της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 11. 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:


