
:

:
:
:
:

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
490,319.18 375,343.10

1,330,881.69 1,366,847.80 286,169.82 126,769.56
5,005.75 4,851.22

387,644.95 376,477.68
871,045.79 564,471.69 -291,215.45 305,044.61
904,320.31 1,016,737.65 -356,456.27 316,173.89

1,307,452.02 723,983.43
239,394.13 36,014.24 -45,656.71 0.00

5,045,744.64 4,089,383.71
-402,112.98 316,173.89

2,500,000.00 2,500,000.00 -3.5646 3.1617
-137,588.82 264,524.16

2,362,411.18 2,764,524.16

690,882.60 749,970.88 1.1.- 1.1.-
42,030.67 31,170.89 31.12.2013 31.12.2012

566,245.10 59,088.28
1,384,175.09 484,629.50 -291,215.45 305,044.61
2,683,333.46 1,324,859.55
5,045,744.64 4,089,383.71 52,825.66 81,218.75

50,279.26 10,462.69

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Μετοχικό Κεφάλαιο

Απαιτήσεις από πελάτες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Ιωάννης Θ. Φιλίππου

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

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.          

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 24028/06/Β/91/32 - Ε∆ΡΑ: Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού - 115 26 Αθήνα

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1057101000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεμβρίου 2013

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

26/2/2014

Γεώργιος Καψής
Αικατερίνη Καψή-Παναγιωτοπούλου

Μέλος: Παναγιώτα Καψή

Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος

Προβλέψεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Νόμιμος ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρία

170,584.70 -139,031.42
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

Μέλος:
Μέλος:

Κωνσταντίνος Θανόγιαννης

223,410.36 -57,812.67

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

Κύκλος εργασιών

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

∆ιεύθυνση διαδικτύου                                                          
Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων      

Αντιπρόεδρος:
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύμβουλος: www.eurotrustsec.gr

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Αποσβέσεις

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  (Α)

Συναλλαγματικές διαφορές 47.00 0.00
31.12.2013 31.12.2012

45,597.25 37,874.16

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 45,315.97 226,636.11

885,103.79 128,406.58

-45,869.79 -40,659.45
0.00 0.00

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

-17,014.98 -813.28

κοινοπραξίες και λοιπές επενδύσεις
53,754.11 65,281.79

α) Έσοδα 1.02
β) Έξοδα 26.59 507,156.82 0.00
γ) Απαιτήσεις 89.34 -59,088.28 -59,088.28
δ) Υποχρεώσεις 4.08

-6.68
180.41

12.54
641,232.82 294,489.66

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -47.00 0.00
1,258,713.27 641,232.82

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.∆.Τ. ΑΒ041427

2,362,411.18 2,764,524.16

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)

-402,112.98 316,173.89

3,694.47

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης

-942,105.98Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

δραστηριότητες (β)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ075367
ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ015082

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έσοδα εισπραχθέντα από θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Μείον:

δραστηριότητες (γ)

-492,471.02

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
2,764,524.16 2,448,350.27

0.00

617,527.45 346,743.16

448,068.54 -59,088.28

0.00 81,156.03

149,319.01

-983,069.73

4,224.62

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές  

369,481.20

256,512.431,111,564.89

και λοιπών επενδύσεων

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εξοφλήσεις δανείων

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

Καταβεβλημένοι φόροι

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών

δραστηριότητες (α)

1. Η εταιρεία κατά την 31/12/2013 και κατά την 31/12/2012 απασχολούσε 8 άτομα προσωπικό.

2. Η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2009 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τη χρήση του 2011 και του 2012 η
Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόμιμο ελεγκτή ενώ για τη
χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με την ίδια απόφαση από τον νόμιμο
ελεγκτή.

3. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται στο ποσό των
8.000,00 ευρώ.

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

5. 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.

6. 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):


