
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 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.

Αρµόδια Υπηρεσία – Νοµαρχία  
 :Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:                                              

  Μεταφορών και ∆ικτύων 
1. Ίων Κουφοπαντελής, Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.eurocorp.gr 2. Ιόλη Βαλτζή, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 3.Γεώργιος ∆ηµητρίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

των Οικονοµικών  Καταστάσεων : 21 Φεβρουαρίου 2013 4. Σοφία Μπαµπίλη, Μέλος ∆.Σ.

Νόµιµος  ελεγκτής : Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος – Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261 5. Σοφία Μαργαρίτη, Μέλος ∆.Σ.

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 6. Γρηγόριος Καραγιαννόπουλος, Μέλος ∆.Σ.

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη -Θέµα Έµφασης

1.1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 2.346.631 1.825.693

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 216.798 250.483 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 599.821 307.235

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 261.685 273.319 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και                         
Λοιπα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.026.874 1.186.553  επενδυτικών αποτελεσµάτων (628.504) (674.880)

Απαιτήσεις από πελάτες 1.371.042 1.674.359 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (628.341) (672.072)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.704.977 6.060.424 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους(Α) (621.701) (649.743)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.581.377 9.445.138 Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) 52.472 (334.964)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β) (569.229) (984.707)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,3188) (0,3332)
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.265.000 5.713.500 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) - -
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (3.194.938) (3.074.209) Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (α) 2.070.062 2.639.291 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (519.579) (549.389)
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 51.049 51.049
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 40.000 40.000

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.420.265 6.714.798

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 12.511.314 6.805.847
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 14.581.377 9.445.138

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

α. Το θέµα έµφασης στην έκθεση ελέγχου αφορά την υποχρέωση της εταιρείας να λάβει αποφάσεις στην 

προσεχή Γ.Σ αναφορικά µε την κεφαλαιακή της επάρκεια. 31/12/2012 31/12/2011

β. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. 
Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 

αντίστ.)
2.639.292 3.623.998

Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καµία µεταβολή στις λογιστικές 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 

(συνεχιζόµενες και διακοπ.δραστηρ.)
(569.229) (984.707)

εκτιµήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρµοστεί στην προηγούµενη χρήση 2011.
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 

αντίστοιχα) 
2.070.062 2.639.292

γ. Στη σηµείωση 7.3 των Οικονοµικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. 

δ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονοµική 

κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ίί) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

 - έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις, για την Εταιρεία ποσού ευρώ 92.542. Έµµεση µέθοδος

 - έχει γίνει πρόβλεψη ποσού ευρώ 51.049 το οποίο αφορά  αποζηµίωση προσωπικού  λόγω εξόδου από Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/2012 31/12/2011

την υπηρεσία.  Κέρδη προ φόρων (628.341) (672.072)

- έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 687.402. Πλέον / µείον προσαρµογές για:
ε. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2012 είναι 30 άτοµα  ( 31.12.2011: 28 άτοµα ). Αποσβέσεις 108.925 125.491
στ. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  Προβλέψεις (6.128) 105.942

της Εταιρείας EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., µε έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συµµετοχής 100% και ολική µέθοδος
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας
3.997 (6.703)

ενσωµάτωσης στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36.985 36.212

ζ. Κατά την περίοδο 01/01/2012-31/12/2012, οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

είναι οι κάτωθι:  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ 24)� 31/12/2012 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.259.798 (3.777.848)
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 834.288 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 5.705.467 (970.975)
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 134.892 Μείον:
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 9.936 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (36.985) (36.212)
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 426.817 Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 175.898

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α)
6.443.717 (5.196.165)

Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0
Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 531 Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων (36.382) 100.388
Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (66.822) (69.419)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0

η. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. Τόκοι εισπραχθέντες 39.823 50.258

θ. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε να Μερίσµατα εισπραχθέντα 9 0

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)
(63.372) 81.227

ι. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ποσού 52,5 χιλ. ευρώ αφορούν στην αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

διαθεσίµων προς πώληση.  Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0 30.000

Εξοφλήσεις δανείων 0 (60.000)

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
0 (30.000)

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 

ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
6.380.345 (5.144.939)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.812.731 6.957.669

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8.193.076 1.812.731

      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

   ΙΩΝ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΜΠΙΛΗ

       Α.∆.Τ. ΑΒ 043447 Α.∆.Τ. ΑΚ 55440 Α.∆.Τ Μ 246691 / Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 30117

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ

Α.∆.Τ. Φ 048182 / Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 9661

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013

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

EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ 24467/06/Β/94/42, ΑΠΟΦ.∆.Σ. ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ/ΡΑΣ 6 – 480 / 24-07-2008 - Αρ.ΓΕΜΗ 994001000 ( ΣΕ ΕΥΡΩ )

Ε∆ΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012


