
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.

Αρµόδια Υπηρεσία – Νοµαρχία  :ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:                                              

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.eurocorp.gr 1. Ίων Κουφοπαντελής, Πρόεδρος ∆.Σ.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 2. Ιόλη Βαλτζή, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

των Οικονοµικών  Καταστάσεων : 24 Φεβρουαρίου 2015 3.Χρυσόστοµος Ηλιού, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νόµιµος  ελεγκτής : ∆ηµήτρης Ντζανάτος – Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521 4. Σεραφείµ Κατσαρός, Μέλος ∆.Σ.

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 5. Σοφία Μπαµπίλη, Μέλος ∆.Σ.

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη 6. Σοφία Μαργαρίτη, Μέλος ∆.Σ.

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

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 2.808.971 2.909.836

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 190.642 197.471 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 824.375 801.728

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 229.602 258.643 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και                         

Λοιπα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.894.828 1.348.803  επενδυτικών αποτελεσµάτων 79.286 (224.452)

Απαιτήσεις από πελάτες 1.395.228 1.964.389 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 59.898 (209.493)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.093.329 14.329.875 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους(Α) 124.184 (139.503)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.803.628 18.099.182 Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (93.456) 26.135

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β) 30.728 (113.368)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0602 (0,0715)

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.250.000 3.900.000 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) - -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (1.912.578) (1.943.306) Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (α) 2.337.422 1.956.694 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 156.735 (136.593)

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 51.049 51.049

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 20.000 20.000

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.395.158 16.071.438

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 22.466.207 16.142.487

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 24.803.628 18.099.182

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

α. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. 

    Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καµία µεταβολή στις λογιστικές 31/12/2014 31/12/2013

   εκτιµήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρµοστεί στην προηγούµενη χρήση 2013.
Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 

αντίστοιχα)
1.956.694 2.070.063

β. Στη σηµείωση 7.3 των Οικονοµικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπ.δραστηρ.)
34.578 (113.368)

γ. ί) Η εταιρεία έχει σχηµατίσει  τις απαιτούµενες προβλέψεις και έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι υφιστάµενες Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 350.000 0

      επίδικες υποθέσεις να µην έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Λοιπά στοιχεία µειωτικά της καθαρής θέσης (3.850) 0

   ίί) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις:
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/20113 

αντίστοιχα) 
2.337.422 1.956.694

       - έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις, ποσού ευρώ 92.542. 

       - έχει γίνει πρόβλεψη ποσού ευρώ 51.049 το οποίο αφορά  αποζηµίωση προσωπικού  λόγω εξόδου από 

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

      - έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 815.634. 

δ. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2014 είναι 29 άτοµα  ( 31.12.2013: 29 άτοµα ). Έµµεση µέθοδος

ε. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/2014 31/12/2013

    της Εταιρείας EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., µε έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συµµετοχής 100% και ολική µέθοδος Κέρδη προ φόρων 59.898 (209.493)

    ενσωµάτωσης στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Πλέον / µείον προσαρµογές για:

στ. Κατά την περίοδο 01/01/2014-31/12/2014, οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 Αποσβέσεις 77.449 87.860

     είναι οι κάτωθι:  Προβλέψεις 27.605 101.981

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας
(31.361) 55.080

Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ 24)� 31/12/2014 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 50.674 28.886

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 992.616

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 5.679

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 6.187 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0 0

Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 237.117 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 49.405 1.919.996

Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 196.059 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 6.672.498 3.251.176

Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 Μείον:

Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (50.674) (28.886)

Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.855.494 5.206.601

ζ. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. Επενδυτικές δραστηριότητες 

η. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να επιδρούν στις Οικονοµικές Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων (402.635) (164.847)

    Καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου. Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (43.547) (65.490)

θ. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ποσού -93,5 χιλ. ευρώ αφορούν στην αποτίµηση των Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 10

   χρηµατοοικονοµικών  µέσων διαθεσίµων προς πώληση καθώς και έξοδα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.  Τόκοι εισπραχθέντες 49.321 50.437

Μερίσµατα εισπραχθέντα 11 11

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (396.851) (179.880)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 350.000 0

Εξοφλήσεις δανείων 0 (20.000)

Χρηµατοδοτήσεις από συγγενείς εταιρείες (350.000) 300.000

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 280.000

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)
6.458.644 5.306.720

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 13.499.796 8.193.076

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 19.958.440 13.499.796

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

   ΙΩΝ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΜΠΙΛΗ

       Α.∆.Τ. ΑΒ 043447 Α.∆.Τ. ΑΚ 511467 Α.∆.Τ. ΑΚ 226284 / Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 30117

(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

ΑΠΟΦ.∆.Σ. ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ/ΡΑΣ 6 – 480 / 24-07-2008 - Αρ.ΓΕΜΗ 994001000 ( ΣΕ ΕΥΡΩ )
Ε∆ΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 751473 / Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 9661

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015


