EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33887/06/Β/95/22
Παλαιολόγου 7, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ".
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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή
όποτε αυτή απαιτέιται.
Διεύθυνση διαδικτύου:

www.euroxx.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης Επισκόπησης:

29 Αυγούστου 2012
Δημήτρης Ντζανάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521)
GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες

30.06.2012
1.831.279
331.310
3.017.249
11.356.361

31.12.2011
1.889.254
342.403
3.381.128
11.953.366

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

25.143.895
41.680.094

15.759.420
33.325.570

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

5.870.400
210.621
6.081.021
255.315
9.133.937
26.209.821
35.599.073
41.680.094

5.870.400
546.136
6.416.536
301.575
11.745.565
14.861.894
26.909.034
33.325.570

01.01-30.06.2012
3.346.675
901.279
(123.942)
(190.171)

01.01-30.06.2011
4.858.360
1.176.800
90.371
(130.484)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)

(143.910)
(191.604)

(164.628)
-

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α)+(Β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

(335.515)
(0,0147)

(164.628)
(0,0168)

(33.793)

193.484

01.01-30.06.2012

01.01-30.06.2011

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/ (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις

3.517.676

4.903.660

(3.484.205)

(8.197.601)

Πληρωμές(εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(237.135)
(346.636)
(550.300)

(59.162)
(476.975)
(3.830.079)

(20.727)

(233.065)

0
0
(395.028)

0
0
0

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
30.06.2012

30.06.2011

6.416.536

7.899.322

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

(335.515)
0

(164.628)
0

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις/(πληρωμές) από πώληση(αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ.
Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)

Διανεμηθέντα μερίσματα

0

0

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)

675.057

(177.707)

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα)

0

0

Τόκοι εισπραχθέντες

199.066

375.394

6.081.021

7.734.693

Μερίσματα εισπραχθέντα

470
458.837

13.906
(21.473)

0
0
1.300.000
(2.100.000)
0
0

0
0
6.700.000
(4.000.000)
0
0

(800.000)

2.700.000

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

(891.462)

(1.151.551)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

3.044.875
2.153.413

5.266.843
4.115.292

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

1. Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές
από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη περίοδο.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σημείωση VII.30.γ των Οικονομικών Καταστάσεων.
3. i) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία της εταιρείας.
ίί) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012

α) έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού 80.000 ευρώ για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση (2010 )
β) έχει γίνει πρόβλεψη ποσού 155.446 ευρώ το οποίο αφορά αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
γ) έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις ποσού 741.374 ευρώ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων (η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα).
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν, κατά την 30 Ιουνίου 2012 και 30 Ιουνίου 2011, σε 44
και 56 άτομα αντίστοιχα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΡΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 070251

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 244544

6. Οι πάσεις φύσεως συναλλαγές σωρευτικά απο την εναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα
συνδεδεμένα μέρη,όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, εμφανίζονται παρακάτω:
30.06.2012
i) Πωλήσεις υπηρεσιών-άλλα έσοδα
ii) Αγορές υπηρεσιών
iii) Αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών (έξοδα)
iv) Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη
v) Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη

0
0
44.575
1.379.502
35.152

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ Π 655039

7. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2012, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα ποσού -191 χιλ. € αφορούν στην αποτίμηση των χρηματοοικονικών στοιχείων διαθεσίμων προς
πώληση

ΑΜ.ΟΕΕ 27375

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ Χ 612772

