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ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1057101000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Γεώργιος Καψής, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ιεύθυνση διαδικτύου
: www.eurotrustsec.gr
Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Κωνσταντίνος Θανόγιαννης, Μέλος
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
: 24/2/2016
Γεώργιος Σαββίδης, Μέλος
Νόµιµος ελεγκτής
: Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Παναγιώτα Καψή, Μέλος
Ελεγκτική εταιρία
: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)
31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2014

1.244.568,75
2.145,22
937.281,59
89.885,20
2.037.077,04
579.367,19
36.014,24
4.926.339,23

1.286.872,47
3.376,59
689.496,19
67.477,82
660.156,77
1.113.530,58
74.199,85
3.895.110,27

31.12.2015
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 µετά από φόρους (Α)+(Β)

31.12.2014

402.905,01
186.599,30

415.370,74
129.281,98

1.365.207,04

-146.239,73

851.358,56
1.080.354,96

-667.502,49
-319.205,48

210.850,99

-165.194,28

1.291.205,95

-484.399,76

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

2.500.000,00
669.217,37
3.169.217,37

2.500.000,00
-621.988,58
1.878.011,42

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)

755.536,01
30.187,36
472.322,11
499.076,38
1.757.121,86

870.137,99
37.458,81
70.744,61
1.038.757,44
2.017.098,85

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

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

4.926.339,23

3.895.110,27

Αποσβέσεις

45.161,11

45.586,56

Προβλέψεις

106.007,70

55.038,13

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

10,8035

-3,1921

1.410.368,15

-100.653,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)
31.12.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

31.12.2014

1.878.011,42

2.362.411,18

1.291.205,95

-484.399,76

3.169.217,37

1.878.011,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται στο ποσό των
8.000,00 ευρώ.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
6. Επί του ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως 113, υπάρχει
προσηµείωση υποθήκης υπέρ της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της
ως εκπροσώπου των Οµολογιούχων ∆ανειστών, ποσού ευρώ 1.300.000,00.
7. Τα ποσά των συναλλαγών της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέλη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά σε
χιλιάδες ευρώ):

8,68

β) Έξοδα

13,24

γ) Απαιτήσεις

26,25

δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

1.1.31.12.2014

851.358,56

-667.502,49

888,06

81,80

447.616,68

405.820,30

58.144,16

49.511,26

-1.623.417,03
-539.120,18

250.508,30
-311.103,88

-58.705,04
0,00

-50.085,69
-14.714,33

-712.065,98

-236.860,04

Μείον:

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 ενηµερώνουµε πως είναι σε διαθεσιµότητα οι δηµοσιοποιήσεις που
προβλέπονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.eurotrustsec.gr
2. Η εταιρεία κατά την 31/12/2015 και κατά την 31/12/2014 απασχολούσε 9 και 10 άτοµα προσωπικό
αντίστοιχα.
3. Η Εταιρεία µέχρι και τη χρήση 2009 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις του 2011, 2012, 2013 και
2014 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή
ενώ για τη χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από τον νόµιµο ελεγκτή συµφωνα µε την
ΠΟΛ.1124/18.6.2015.

α) Έσοδα

1.1.31.12.2015

3,36
73,54
201,51
18,35

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Έσοδα εισπραχθέντα από θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες
κοινοπραξίες και λοιπές επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

0,00

0,00

-245.464,89

358.756,16

-1.626,02

-13.633,15

167,18

4.002,22

24.310,25

29.649,25

-222.613,48

378.774,48

286.975,52
0,00

0,00
-316.245,10

286.975,52

-316.245,10

-647.703,94

-174.330,66

1.084.300,81
-888,06
435.708,81

1.258.713,27
-81,80
1.084.300,81

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΜ541589

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ075367

ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ015082

