
Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης - Δ/νση Εταιρείων & Γ.Ε.Μ.Η.
   Διεύθυνση Ανωνύμων εταιρειών 01/01 - 31/12/2016 01/01 - 31/12/2015

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.eurobrokers.gr Λειτουργικές δραστηριότητες
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. Ζημίες προ φόρων (1.097) (1.160)
των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων : 27 Απριλίου 2017 Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Κούμπας (Πρόεδρος Δ.Σ. και Εκτελεστικό μέλος) Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 50 58

Ουαλίντ Άβδος (Αντιπρόεδρος - Δ/νων Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος) Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας ακινήτων 1.052 409
Ευθυμία Κουτσοβασίλη (Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος) Προβλέψεις (15) 9
Αναστάσιος Τσιρώνης (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
Νικόλαος Κοκκινάκης (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) επενδυτικής δραστηριότητας (222) 189
Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 245 503
Στυλιανός Καρπαθάκης (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Νόμιμος Ελεγκτής : Εμμανουήλ Πετράκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731) κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Ελεγκτική Εταιρεία                                                                                                       : TMS Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166) Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 874 (1.988)
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών                                                                                      : Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.536) 2.493

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (36) (680)
Σύνολο (εκροών) / εισροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) (685) (168)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31-12-16 31-12-15 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Διάθεση θυγατρικών, συγγενών, 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.351 2.907 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - 158
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.109 1.637 (Αγορές) / Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (10) 1.413
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19 27 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 1 -
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.013 1.704 Τόκοι εισπραχθέντες 24 18
Απαιτήσεις από πελάτες 4.102 4.975 Μερίσματα εισπραχθέντα 192 126
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 522 1.000 Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 208 1.715
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.115 12.250 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις δανείων - (692)
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600 3.600 Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - (692)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (9.002) (8.184)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (5.403) (4.584) Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 264 247 διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (478) 855
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.304 11.100 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.000 145
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.950 5.487 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 522 1.000
Σύνολο υποχρεώσεων 15.518 16.834
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.115 12.250

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 01/01 - 31/12/2016 01/01 - 31/12/2015
Κύκλος εργασιών 3.286 2.866

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31-12-16 31-12-15 Μικτά κέρδη 1.488 1.150
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (17) (251)
(01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) (4.584) (3.573) Ζημίες προ φόρων (1.097) (1.160)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά απο φόρους (819) (1.010) Ζημίες μετά από φόρους (A) (800) (1.003)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά απο φόρους (Β) (20) (7)
(31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) (5.403) (4.584) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά απο φόρους (Α)+ (Β) (819) (1.010)

Ζημίες μετά απο φόρους ανά μετοχή (σε €) (0,1333) (0,1675)
Κέρδη προ φόρων χρηματοδότικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 33 71

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 193
Έξοδα σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 1051
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 331
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 196

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Η Εντεταλμένη Σύμβουλος O Λογιστής

PwC ACCOUNTING A.E.
Αρ. Αδείας 1494

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΜΠΑΣ ΟΥΑΛΙΝΤ Φ. ΑΒΔΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ Π. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ X  080976 ΑΔΤ ΑΕ 009721 ΑΡ.ΔΙΑΒ: ΑΙ 3082232 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0085923

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

       Μαρούσι, 27 Απριλίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
(ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.  26891/06/Β/92/5) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 68522003000

Λ.Κηφισίας 100 & Mαραθωνοδρόμου 83 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 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 2015. 2. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 1 τωνοικονομικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων. 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων πουενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 5. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε 34 άτομα και την 31/12/2015 σε 33 άτομα. 6. Έχουν σχηματιστείσωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις α) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 47 χιλ. β) Για αποζημίωση προσωπικού η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 263 χιλ γ) Για προβλέψειςεπισφαλών απαιτήσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.355 χιλ. 7. Η αδυναμία έκφρασης γνώμης στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναφέρεται στη μη χορήγηση αποδεικτικού υλικού (waiver δανειακώνυποχρεώσεων») που να τεκμηριώνει βάσιμα την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας». 8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στηλήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


