
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.
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Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα Έµφασης

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

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 2.520.236 3.438.563 1.396.436 1.582.779

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 272.124 287.700 99.499 97.058 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 659.937 1.096.521 355.510 256.303

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 103.610 258.721 20.251 29.119 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και                         

Λοιπα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.121.626 5.106.324 7.665.536 8.292.405  επενδυτικών αποτελεσµάτων (723.499) (145.023) (152.149) (209.663)

Απαιτήσεις από πελάτες 1.583.260 1.530.388 207.226 128.973 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (1.436.135) (624.597) (851.161) (669.848)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.213.349 25.422.077 4.107.037 4.425.682 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους(Α) (1.442.087) (554.383) (826.001) (663.920)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.293.969 32.605.211 12.099.549 12.973.237 Κατανέµονται σε:

Μετόχους εταιρίας (1.441.593) (553.651) (826.001) (663.920)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετόχους µειοψηφίας (494) (732) - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 15.076.134 15.076.134 15.076.134 15.076.134 Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (177.031) (253.129) (112.551) (159.672)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (10.679.210) (9.060.586) (7.237.738) (6.299.186) Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β) (1.619.118) (807.512) (938.552) (823.593)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (α) 4.396.924 6.015.548 7.838.396 8.776.949 Κατανέµονται σε:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) (1.381) (887) 0 0 Μετόχους εταιρίας (1.618.624) (806.779) (938.552) (823.593)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 4.395.543 6.014.661 7.838.396 8.776.949 Μετόχους µειοψηφίας (494) (732) 0 0

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 103.723 78.302 51.461 27.253 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,1128) (0,0437) (0,0647) (0,0524)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 20.000 20.000 0 0 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) - - - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 18.774.703 26.492.248 4.209.692 4.169.036 Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 18.898.426 26.590.550 4.261.151 4.196.288 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (634.083) (50.915) (137.077) (193.041)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 23.293.969 32.605.211 12.099.549 12.973.237

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

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 

αντίστ.)
6.014.661 6.472.173 8.776.949 9.250.542

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες 

και διακοπ.δραστηρ.)
(1.619.118) (799.812) (938.552) (819.743)

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 350.000 0 350.000

β. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. Ανακατάταξη στοιχείων ιδίων κεφαλαίων 0 0 0 0

     Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καµία µεταβολή στις λογιστικές εκτιµήσεις και Λοιπά Στοιχεία Μειωτικά της Καθαρής Θέσης 0 (7.700) 0 (3.850)

     αρχές από αυτές που είχαν εφαρµοστεί στην προηγούµενη χρήση 2014.
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 

αντίστοιχα) 
4.395.543 6.014.661 7.838.396 8.776.949

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

ε. ί) Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει  τις απαιτούµενες προβλέψεις και έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι υφιστάµενες 
1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

       επίδικες υποθέσεις να µην έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του οµίλου.

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

        - έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις, για τον Όµιλο ποσού ευρώ 102.542 και για την Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

         ποσού ευρώ 10.000. Κέρδη προ φόρων (1.436.135) (624.597) (851.161) (669.848)

        - έχει γίνει πρόβλεψη για τον Όµιλο ποσού ευρώ 103.723 και για την Εταιρεία ποσού ευρώ 51.461 το οποίο αφορά Πλέον / µείον προσαρµογές για:

         αποζηµίωση προσωπικού  λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  Αποσβέσεις 89.416 94.108 15.072 16.622

        - έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις για τον Όµιλο ποσού ευρώ 927.126 και για την Εταιρεία ποσού ευρώ 0. Προβλέψεις 860.953 287.510 749.461 259.905

στ. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2015 είναι για τον Όµιλο 35 άτοµα ( 31.12.2014: 47 άτοµα ) 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας
19.566 (33.416) 0 (2.042)

    και για την Εταιρεία 16 άτοµα ( 31.12.2014: 17 άτοµα). (Κέρδη) / ζηµιές από διαγραφές παγίων 93.500 0 0 0

ζ. Κατά την περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.048 52.915 2.053 2.227

    είναι οι κάτωθι:  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (15.577) 0 (1.041) 0

ΟΜΙΛΟΣ� 31/12/2015 (Κέρδη) / ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές (108.891) 0 0 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 348.871 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 17.772 215.761 (96.197) 234.156

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 510 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.742.665) 9.067.750 16.971 2.312.663

Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 1.180.702 Μείον:

Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 383.018
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (11.048) (52.915) (2.053) (2.227)

Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0
Καταβεβληµένοι φόροι (3.571) (2.034) (3.571) (2.034)

Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 1.419
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (8.225.632) 9.005.082 (170.466) 2.149.421

Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 3.641 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 334.029 97.235 0 149.870

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (12.184) (54.941) (8.601) (11.358)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ� 31/12/2015 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (41) 0 (41) 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 24.166
Τόκοι εισπραχθέντες 15.577 49.545 1.041 211

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 793.471
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 271 0 260

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 87.947 Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 337.381 92.110 (7.600) 138.983

Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 450.000 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 152.687 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 350.000 0 350.000

Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 400.000 0 400.000 0

Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0
Εξοφλήσεις δανείων (400.000) 0 (400.000) 0

Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 2.808
Χρηµατοδοτήσεις από συγγενείς εταιρείες 0 (550.000) 0 (200.000)

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ)
0 (200.000) 0 150.000

η. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ) (7.888.251) 8.897.192 (178.066) 2.438.404

θ. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να επιδρούν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 23.228.577 14.331.385 3.269.739 831.335

ι. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ποσού - 177.031 ευρώ για τον Όµιλο και - 112.551 ευρώ για την Εταιρεία Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 15.340.325 23.228.577 3.091.672 3.269.739

  αφορούν στην αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθεσίµων προς πώληση.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.             Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΙΩΝ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ          ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 043447               Α.∆.Τ. Ξ 3048666

Η Εταιρεία

Η ΕταιρείαΌ Όµιλος Η Εταιρεία

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ό Όµιλος Η Εταιρεία

Ό Όµιλος

γ. Στη σηµείωση 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιρειών που έχουν ενσωµατωθεί στις Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

Α.∆.Τ. ΑΚ 751473 / Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 9661

EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦ.∆.Σ. ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ/ΡΑΣ 16 – 479 / 17-07-2008 - Αρ.ΓΕΜΗ 734601000 ( ΣΕ ΕΥΡΩ )

Ε∆ΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ

Ό Όµιλος

α. Τα θέµατα έµφασης στην έκθεση ελέγχου αφορούν : 1) Στη σηµείωση 4 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το  θέµα ότι  

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής Εταιρείας EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι κατώτερο από το  (1/2) του µετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920.Για το λόγο αυτό οι µέτοχοι 

της θυγατρικής εταιρείας θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη µέτρων για την ανατροπή των λόγων εφαρµογής του 

άρθρου 47 στην Εταιρεία, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων  Οικονοµικών Καταστάσεων, που 

συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας. 2) Στη σηµείωση 7.4 των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, γίνεται αναφορά σε ενδεχόµενους κινδύνους από εκκρεµείς δικαστικές διαφορές της θυγατρικής εταιρείας EUROCORP SECURITIES 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης της διαφοράς για την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, 

προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας.


