
Αρµόδια Αρχή : Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

∆ιεύθυνση Ανωνύµων εταιρειών
01/01 -

31/12/2018

01/01 -

31/12/2017

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.eurobrokers.gr Λειτουργικές δραστηριότητες

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. (Ζηµίες) / κέρδη χρήσης προ φόρων (838) 93

των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων : 15 Απριλίου 2019 Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για:

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Κούµπας (Πρόεδρος ∆.Σ. και Εκτελεστικό µέλος) Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 41 51

Ευθυµία Κουτσοβασίλη (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Ζηµίες / (Κέρδη) από αναπροσαρµογή εύλογης αξίας ακινήτων 78 (195)

Εντεταλµένη Σύµβουλος) Ζηµίες από πώληση και διαγραφή ενσώµατων και ασώµατων παγίων

Αναστάσιος Τσιρώνης (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) περιουσιακών στοιχείων 5 9

Νικόλαος Κοκκινάκης (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) Προβλέψεις 80 37

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος (Μέλος ∆.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) Συναλλαγµατικές διαφορές - 4

Νόµιµος Ελεγκτής : Εµµανουήλ Πετράκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731) Αναστροφή αποµείωσης οµολόγων (94)

Ελεγκτική Εταιρεία                                                                                                       : TMS Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166) Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών                                                                                      : Αδυναµία έκφρασης γνώµης επενδυτικής δραστηριότητας - (38)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 194 192

Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση απαιτήσεων 626 175

Μείωση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (139) (410)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4) (294)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 31/12/2018 31/12/2017 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  λειτουργικές δραστηριότητες (α) 43 (470)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδυτικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.223 2.303 Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (2) (9)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1 6 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 2

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.276 1.311 Εισπράξεις από αποπληρωµές οµολογιακών δανείων - 376

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 43 1.207 Τόκοι εισπραχθέντες - 13

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.975 3.463 Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2) 382

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 118 153 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.636 8.443 Εξοφλήσεις δανείων (76) (281)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (76) (281)

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600 3.600

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (11.501) (9.456) Καθαρή µείωση στα ταµειακά 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (7.901) (5.856) διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) (35) (369)

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 304 304 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 153 522

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.956 10.883 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 118 153

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.277 3.112

Σύνολο υποχρεώσεων 13.537 14.299

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.636 8.443

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

01/01 -

31/12/2018

01/01 -

31/12/2017

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 31/12/2018 31/12/2017 Κύκλος εργασιών 2.026 2.631

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης Μικτά κέρδη 596 1.115

(01/01/2018 και 01/01/2017 αντίστοιχα) (5.856) (5.403) Ζηµίες χρήσης προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Επίδραση εφαρφογής ∆ΠΧΑ 9 (856) και επενδυτικών αποτελεσµάτων (565) (38)

Υπόλοιπο την 1/1/2018 (6.712) (Ζηµίες) / κέρδη χρήσης προ φόρων (838) 93

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης µετά απο φόρους (1.189) (453) Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους (A) (838) (423)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσης µετά απο φόρους (Β) (351) (30)

(31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα) (7.901) (5.856) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης µετά απο φόρους (Α)+ (Β) (1.189) (453)

Ζηµίες χρήσης µετά απο φόρους ανά µετοχή (σε €) (0,1397) (0,0705)

(Ζηµίες) / κέρδη χρήσης προ φόρων χρηµατοδότικών,

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (519) 22

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Έσοδα από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1

Έξοδα σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 3

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 768

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 211

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 9

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Η Αντιπρόεδρος & Εντεταλµένη Σύµβουλος Το Μέλος O Λογιστής

PwC ACCOUNTING A.E.

Αρ. Αδείας 1494

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ Π. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α∆Τ: X 080976 Α.∆.Τ.: ΑΝ 098794 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0085923Α.∆.Τ.: Φ 044223

       Μαρούσι, 15 Απριλίου 2019

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 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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. 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 οικονομικών καταστάσεων και στην επίδραση των 

γενικότερων οικονομικών συνθηκών στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 2. Στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές που αφορούν στην υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων. 3. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας της Εταιρείας, αναφέρονται στη σημείωση 1 των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 29 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 5. Κατά της Εταιρείας, έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ποσού € 213 χιλ. για 

τις οποίες δεν πιθανολογείται η ευδοκίμησή τους εις βάρος της. 6. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε 25 άτομα, ενώ την 31/12/2017 σε 32 άτομα. 7. Έχουν σχηματιστεί σωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις 

α) Για αποζημίωση προσωπικού η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική  πρόβλεψη ύψους € 301 χιλ. β) Για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.484 χιλ. 8. Τη χρήση που έληξε την 31/12/2018 η 

Εταιρεία αποπλήρωσε μέρος των δανειακών της υποχρεώσεων ύψους €76 χιλ. 9. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραμμή «Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους» αφορούν σε έξοδο από αναλογιστικές ζημίες ποσού € 45 χιλ. και σε 

έξοδο από τη μεταβολή της εύλογης αξίας χρημ/κών στοιχείων μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ποσού € 306 χιλ..10. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


