
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ηληόζνγινπ 6, 142 34, Νέα Ησλία ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα: Τπεξεζίεο επί αθηλήησλ Υξήζηνο Αδάκ Πξόεδξνο

2296701000 Γεκήηξηνο Αλδξίηζνο Αληηπξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο

Αξκόδηα Αξρή: Ννκαξρία Αζελώλ Βαζηιηθή Γήκνπ Μέινο

Κσλζηαληίλνο Βνπζβνύλεο Μέινο

(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ζπλνπηηθά ζηνηρεία): 29 Μαίνπ 2014 Παλαγηώηεο Κπξηαδήο Μέινο

Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο Κπξηάθνο Ρηξήο ππξίδσλ Λνξεληδηάδεο Μέινο

Διεγθηηθή Δηαηξεία: PricewaterhouseCoopers S.A. ηαύξνο Ησάλλνπ Μέινο

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ νξθωηώλ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: http://www.eurobankpropertyservices.gr

http://www.eurobank.gr

1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012

31.12.2013 31.12.2012 Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 10.313 12.511

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 215 253 Έμνδα ζρεηηθά κε παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο 6.104 7.040

Άπια πάγηα ζηνηρεία 4.749 4.766 Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 18 18 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 2.760 2.672

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 4.982 5.037 Λνηπά έμνδα 944 949

Απνζβέζεηο 209 222

Απαηηήζεηο από πειάηεο 5.350 4.590 Λεηηνπξγηθά θέξδε 296 1.628

Λνηπέο απαηηήζεηο 414 701 Έζνδα από ηόθνπο 73 358

Φόρος εισοδήματος 1.125 1.293 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 73 358

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 14.993 15.114 Κέξδε πξν θόξωλ 369 1.986

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 21.882 21.698 Φόξνο Δηζνδήκαηνο 414 364

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο -45 1.622

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 26.864 26.735 Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:

-10 -

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Κέξδε/(Εεκηέο) πνπ αλαγλωξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα -55 1.622

Μεηνρηθό θεθάιαην 649 587

Λνηπά απνζεκαηηθά 341 342

Κέξδε εηο λέν 22.423 22.539

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 23.413 23.468

Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012

36 29 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αλαβαιιόκελνο θόξνο παζεηηθνύ 1.126 928 Κέξδε πξν θόξσλ 369 1.986

ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ 1.162 957 Πιεόλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 209 222

Πηζησηηθνί ηόθνη -73 -358

Πξνκεζεπηέο 1.085 1.104 Πξνβιέςεηο 56 50

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 1.204 1.206 -102 -126

ύλνιν βξαρππξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ 2.289 2.310

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 3.451 3.267 θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -472 -2.127

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 26.864 26.735 Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ -20 215

Μείνλ:

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 0 -2.516

ύλνιν εηζξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -33 -2.654

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ -1 -1

Αγνξά αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ -154 -16

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Σόθνη εηζπξαρζέληεο 67 374

               Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ ύλνιν (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -88 357

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

31.12.2013 31.12.2012 Γάλεηα - -

- ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο - -

  (01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα) 23.468 21.846

- Κέξδε/(Εεκηά) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -45 1.622

- Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα -10 - -121 -2.297

- ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεωο

  (31.12.2013 θαη 31.12.2012 αληίζηνηρα) 23.413 23.468 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 15.114 17.411

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 14.993 15.114

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο:

3. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο.

Πξόεδξνο Γ.. Αληηπξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο   Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο  

Υξήζηνο Αδάκ                                Γεκήηξηνο Αλδξίηζνο Παλαγηώηεο Κπξηαδήο

 Α.Γ.Σ.  AB 291457                                    Α.Γ.Σ. Ν 127663 ΑΡ.ΑΓ. A' ΣΑΞΖ 5474 

.

Γηεύζπλζε έδξαο Δηαηξείαο:

Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήηωλ Α.Δ.
Αξ. Γ.Δ.Μ.Ζ. 2296701000 - ηληόζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ησλία

πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ λ. 2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη

νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαζώο θαη ε έθζεζε

ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο Eurobank Ergasias Α.Δ. (www.eurobank.gr) ή/θαη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο

(www.eurobankpropertyservices.gr) , όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

Αξηζκόο Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ:

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

(Εεκηέο) / Κέξδε πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα  Ίδηα Κεθάιαηα ζε ζρέζε κε ην 

ΓΛΠ19

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από 

ηελ ππεξεζία

Λνηπα έζνδα

5. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ ηεο Δηαηξείαο από 01.01-31.12.2013 θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ζηηο 31.12.2013 πνπ πξνέθπςαλ από ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

έρνπλ σο εμήο: α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ € 9.733ρηι., β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ € 1.344ρηι., γ) Υξεκαηννηθνλνκηθα εζνδα € 73ρηι., δ) Απαηηήζεηο € 20.089ρηι., ε) Τπνρξεώζεηο  €  322ρηι.

Νέα Ηωλία, 29 Μαίνπ 2014

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

Καζαξή (κείωζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

1. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ρξήζε 2010. ύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1159/2011, από ηε ρξήζε 2011 θαη κεηά, ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ αλαιακβάλνπλ ηα ειεγθηηθά γξαθεία πνπ ειέγρνπλ ππνρξεσηηθά ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη εθδίδνπλ, κεηά από θνξνινγηθό έιεγρν, εηήζην θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό. 

2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias Α.Δ. (κε έδξα ζηελ Διιάδα), πνπ ζπκκεηέρεη άκεζα ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε πνζνζηό 100%. Οη

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηώζεθαλ ζε απηέο ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias Α.Δ. κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ήηαλ 48 (2012: 53).

http://www.eurobankpropertyservices.gr/
http://www.eurobank.gr/





