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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
: Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, Γ.Γ. Εµπορίου & Προστασίας

Αρµόδια Αρχή

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ.
των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(66)
(66)

(57)
(57)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

60
153
213

(118)
522
403

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

: www.eurobrokers.gr

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες περιόδου προ φόρων
Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζηµίες από πώληση και διαγραφή ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση απαιτήσεων
Μείωση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροέων / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

: 28 Σεπτεµβρίου 2018
Γεώργιος Κούµπας (Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος)
Ευθυµία Κουτσοβασίλη (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & Εντεταλµένη Σύµβουλος)
: Εµµανουήλ Πετράκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731)
: TMS Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)
: Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης

Νόµιµος Ελεγκτής
Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

01/01 30/06/2018

Καταναλωτή Γεν.∆/νση Αγοράς, ∆/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία µέσω
λοιπών συνολικών εσόδων
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30/06/2018

31/12/2017
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6
1.311
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3.222
213
7.382

1.189
18
3.463
153
8.443
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289
10.890
3.021
14.199

3.600
(9.456)
(5.856)
304
10.883
3.111
14.299

7.382

8.443

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου - ∆ηµοσιευµένα στοιχεία
(01/01/2018 και 01/01/2017 αντίστοιχα)
Επίδραση εφαρµογής ∆ΠΧΑ 9
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου - Αναπροσαρµοσµένα στοιχεία
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά απο φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/06/2018 και 30/06/2017 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

30/06/2018

30/06/2017

(5.856)
(856)
(6.712)
(105)

(5.403)
(5.403)
(109)

(6.817)

(5.513)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Ζηµίες περιόδου προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµίες περιόδου προ φόρων
Ζηµίες περιόδου µετά από φόρους (A)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά απο φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά απο φόρους (Α)+ (Β)
Ζηµίες περιόδου µετά απο φόρους ανά µετοχή (σε €)
Κέρδη περιόδου προ φόρων χρηµατοδότικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

01/01 30/06/2018
1.307
546

01/01 30/06/2017
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545
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(105)
(105)
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(106)
(110)
(110)
(0,0184)
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7

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρεία έλαβε έκθεση ελέγχου ελεγκτών με Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης αναφορικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2.1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και στην επίδραση
των γενικότερων οικονομικών συνθηκών στις δραστηρίοτητες της Εταιρείας. 2. Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, με εξαίρεση την
πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15. Η επίδραση από την εφαρμογή των νέων Προτύπων περιγράφεται στη σημ. 26 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 24.3
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 4 Κατά της Εταιρείας, έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ποσού € 213 χιλ. για τις οποίες δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση τους εις βάρος της. 5. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την
30/06/2018 ανέρχεται σε 29 άτομα και την 31/12/2017 σε 32 άτομα. 6. Έχουν σχηματιστεί σωρευτικά 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 € 286 χιλ γ) Για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.355 χιλ. 7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της ενδιάμεσης
οικονομικής περιόδου, καθώς και υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
Έσοδα από συνδεδεµένα µέρη
Έξοδα σε συνδεδεµένα µέρη
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

394
217
6

Μαρούσι, 28 Σεπτεµβρίου 2018
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΜΠΑΣ
Α∆Τ X 080976

Η Αντιπρόεδρος και Εντεταλµένη Σύµβουλος

O Λογιστής

ΕΥΘΥΜΙΑ Π. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ
Α.∆.Τ. ΑΝ 098794
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