
 1.1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)
31/12/200931/12/2010

ΑΡ.ΜΑΕ 24467/06/Β/94/42 , ΑΠΟΦ.Δ.Σ. ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ/ΡΑΣ 6 – 480 / 24-07-2008
ΕΔΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 
EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη 
διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία – Νομαρχία :  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  
    Ανταγωνιστικότητας Διεύθυνση Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ 
Διεύθυνση διαδικτύου :   www.eurocorp.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :  1.Ίων Κουφοπαντελής, Πρόεδρος Δ.Σ.
    2.Ιόλη Βαλτζή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
    3.Γεώργιος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος
    4.Σοφία Μπαμπίλη, Μέλος Δ.Σ.
    5.Σοφία Μαργαρίτη, Μέλος Δ.Σ.
    6.Γρηγόρης Καραγιαννόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των Οικονομικών Καταστάσεων :  22 Φεβρουαρίου 2011
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :  Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος – Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261
Ελεγκτική Εταιρεία :   Grant Thornton A.E. – Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :  Με σύμφωνη γνώμη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) 

303.643
276.456
649.465
946.224

9.255.031
11.430.819

5.713.500
(2.089.502)

3.623.998
0

51.049
70.000

7.685.773
7.806.822

11.430.819

360.093
300.776

1.340.034
909.524

8.492.589
11.403.016

5.713.500
(835.968)
4.877.532

0
96.476
70.000

6.359.008
6.525.484

11.403.016

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς 
καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στην 
προηγούμενη χρήση 2009.
β. Στη σημείωση 7.3 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων 
φορολογικά χρήσεων. 
γ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
    ίί) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:
- έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις ( 2007 – 2010 ), ποσού ευρώ 92.542. 
- έχει γίνει πρόβλεψη ποσού ευρώ 51.049 το οποίο αφορά αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.  
- έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 569.861.
δ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2010 είναι 28 άτομα 
(31.12.2009:28 άτομα).
ε. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., με έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής 
100% και ολική μέθοδος ενσωμάτωσης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
στ. Κατά την περίοδο 01/01/2010-31/12/2010, οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την 
έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι κάτωθι: 
Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24)                   Χρήση 2010
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών         601.742

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστ.)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπ.δραστηρ.)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 

4.877.532

(1.253.535)

3.623.998

5.428.422

(550.890)

4.877.532

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Έμμεση μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλάιου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες 
Μερίσματα εισπραχθέντα 
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
"Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισοδύναμα χρήσης(α)+(β)+(γ)"
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(1.069.818)

115.140
17.722

(179.485)
28.623

0
679.816

1.326.765

(28.623)
890.140

0
(34.550)

0
41.595

136.250
143.295

30.000
(30.000)

0

1.033.434
5.924.235
6.957.669

(698.338)

125.894
(147.155)

(199.498)
206.008

0
11.350.181
(5.149.000)

(206.008)
5.282.083

66.364
(168.569)

360
383.235

950
282.340

907.302
(5.330.315)
(4.423.013)

1.141.409
4.782.825
5.924.235

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΝ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 043447

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ν 155006

Η Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΜΠΙΛΗ
Α.Δ.Τ Μ 246691

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 048182

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                        0
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη           587.921
Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών (έξοδα)  540.123
Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη                             0
Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη              0
Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη             0
ζ. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
η.Κατά την τρέχουσα χρήση υπήρξε διαφορά αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
που κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση ποσού ευρώ -247.225 που περιλαμβάνεται 
στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η τιμή με την οποία έγινε η αποτίμηση (31.12.2010) ευρώ 2,57 
διαφέρει κατά ευρώ 0,49 σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση (31.12.2009 : 3,06). Ως 
αποτέλεσμα ποσό ευρώ 190.363 λογίστηκε σε ζημία της Καθαρής θέσης. Η επένδυση προς 
την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεως χαρτοφυλακίου «Αιολική Α.Ε.Ε.Χ.» κατά την 1/7/2008 
επαναταξινομήθηκε από την κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη μέσω 
αποτελεσμάτων» στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Σε 
περίπτωση που το εν λόγω στοιχείο δεν είχε επαναταξινομηθεί τα συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα θα επιβαρύνονταν κατά 190 χιλ. €.
θ. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2010 τα οποία θα 
έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων.

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και  
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

1.644.265
(175.676)

(1.214.478)
(1.069.818)
(1.063.172)

(190.363)
(1.253.535)

(0,5452)
-

(1.099.338)

2.175.874
327.746

(1.076.013)
(698.338)
(729.598)

178.708
(550.890)

(0,3742)
-

(950.119)

31/12/200931/12/2010

31/12/200931/12/2010

31/12/200931/12/2010


