
Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Διεύθυνση Ανωνύμων εταιρειών
01/01 -

31/12/2020
01/01 -

31/12/2019
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.eurobrokers.gr Λειτουργικές δραστηριότητες
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης προ φόρων 127 359
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 29 Σεπτεμβρίου 2021 Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Νικόλαος Κοκκινάκης  (Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό) Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 48 20

: Ευθυμία Κουτσοβασίλη (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα (Κέρδη) / Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας ακινήτων 32 (342)
  Σύμβουλος) Ζημίες από πώληση και διαγραφή ενσώματων και ασώματων παγίων
: Αναστάσιος Τσιρώνης (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) περιουσιακών στοιχείων 2 -
: Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος (Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό) Προβλέψεις 6 (48)

Διαγραφή απαιτήσεων - (572)
Νόμιμος Ελεγκτής : Νίκη Καραχρήστου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011) Διαγραφή προμηθευτών 436 196
Ελεγκτική Εταιρεία                                                                                                       : TMS Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166) Συναλλαγματικές διαφορές (7)
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών                                                                                      : Άδυναμία Έκφρασης Γνώμης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3 6

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση απαιτήσεων 715 475
Μείωση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (1.443) (84)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1) (2)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (75) 1

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2020 31/12/2019 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (2) (2)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.560 1.432 Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (1) 25
Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3) 23
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.183 2.392 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18 18 Εξοφλήσεις δανείων - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 477 1.271 Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 64 142
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.301 5.255 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (78) 24
Μετοχικό κεφάλαιο 3.600 3.600
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (11.060) (11.142) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 142 118
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (7.460) (7.542) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 64 142
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 155 180
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 10.956 10.956
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 649 1.661
Σύνολο υποχρεώσεων 11.761 12.797
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.301 5.255

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
01/01 -

31/12/2020
01/01 -

31/12/2019
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2020 31/12/2019 Κύκλος εργασιών 1.539 1.702
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης Μικτά κέρδη 740 614
(01/01/2020 και 01/01/2019 αντίστοιχα) (7.542) (7.901) Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης προ φόρων, χρηματοδοτικών
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά απο φόρους 82 359 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 163 17
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης Κέρδη / (Ζημίες)  χρήσης προ φόρων 127 359
(31/12/2020 και 31/12/2019 αντίστοιχα) (7.460) (7.542) Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (A) 84 359

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους (Β) (2)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους (Α)+ (Β) 82 359

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) 0,0140 0,0598
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 213 36

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
Προμηθείες και έξοδα λοιπων συνδεδεμένων μέρων 83
Αμοιβές και έξοδα διευθυντικών στελεχών & μελών Δ.Σ. 359

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 223
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 131

Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος Το Μέλος O Λογιστής

PwC ACCOUNTING A.E.
Αρ. Αδείας 1494

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ Π. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 226148 Α.Δ.Τ.: ΑΝ 098794 Α.Δ.Τ.: ΑΝ 014085 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0085923

       Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2021

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 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

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 2019 αφού ελήφθησαν υπόψη οι αλλαγές που αφορούν στην υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων. 3. Η επωνυμία και η έδρα της Εταιρείας αναφέρεται στη σημειώση 1 αναφέρονται στις  ετησίες χρηματοοικονομικές της 
καταστάσεις. 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 28 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 5. Κατά της Εταιρείας, έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ποσού € 213 χιλ. για τις οποίες δεν 
πιθανολογείται η ευδοκίμηση τους εις βάρος της. 6. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε 14 άτομα και την 31/12/2019 σε 17 άτομα. 7. Έχουν σχηματιστεί σωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις α) Για αποζημίωση 
προσωπικού η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 149 χιλ. β) Για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 912 χιλ. 8. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραμμή «Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους» αφορούν έξοδο από αναλογιστικές ζημίες ποσού € 2 χιλ..9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και 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:


