
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού  Συμβουλίου:
Διεύθυνση  έδρας Εταιρίας: Σοφοκλέους   7-9, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα Περβανάς Γεώργιος Πρόεδρος  & Διευθύνων Σύμβουλος 

Κύρια Δραστηριότητα: Περβανάς Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων  Εταιριών:24014/06/Β/91/31 Περβανά Ιφιγένεια Μέλος
Αρμόδια Αρχή:  Υπουργείο Ανάπτυξης Περβανά Δέσποινα Μέλος

Διεύθυνση  Ανωνύμων  εταιριών Περβανάς Αγγελος Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων Περβανάς Παναγιώτης Μέλος
(από τις οποίες αντλήθηκαν  τα στοιχεία):23-Ιουλ-09 Κόρμαλη Ρεμπέλου ΚυριακήΜέλος
Νόμιμος ελεγκτής : Κλεονίκη Π. Λικαρδοπούλου
Ελεγκτική Εταιρία: BDO Πρότυπος  Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου  (επισκόπησης):Με σύμφωνη  γνώμη - θέματα έμφασης (Φορολογικός έλεγχος )
Διεύθυνση  διαδικτύου Εταιρίας: http://www.pervanas.gr

30-Ιουν-09 31-Δεκ-08
01.01 - 

30.06.2009
01.01 - 

30.06.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριοτήτες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 2.290.136,33 2.333.153,59 Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων ( Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 91.584,80 -784.536,57
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 45.795,55 49.054,20 Πλέον/μείον προσαρμογές για: 
Επενδύσεις  σε ακίνητα 1.701.315,42 1.701.315,42 Αποσβέσεις 58.547,73 56.990,43
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 578.231,82 592.191,06 Προβλέψεις 5.294,85 19.790,87
Απαιτήσεις από πελάτες-Χρηματιστές-Χρηματιστήριο 3.119.724,39 2.081.955,51 Αποτίμηση χρημ/κων στοιχείων  στην εύλογη αξία. 43.187,40 573.308,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.786.917,72 1.980.263,78 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής  δραστηριότητας-512.598,44 -204.236,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.539.168,81 6.264.549,61 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 100.168,89 37.863,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.061.290,04 15.002.483,17
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -1.075.891,66 1.026.608,27
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.805.000,00 8.805.000,00 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (πλήν τραπεζών) 1.189.564,52 -1.487.925,47
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων  ιδιοκτητών  εταιρίας -1.316.257,56 -1.377.701,79 Μείον :
Σύνολο  ιδίων  κεφαλαίων  ιδιοκτητών  εταιρίας (α) 7.488.742,44 7.427.298,21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -76.993,99 -32.572,29
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος -50.812,20 -111.311,74
Προβλέψεις  & Λοιπές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις 544.197,77 502.603,33 Λειτουργικές  ροές από  διακοπείσες  δραστηριότητες 0,00
Βραχυπρόθεσμες  δανειακές  υποχρεώσεις 2.000.000,00 1.200.000,00 Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) -227.948,10 -906.021,43
Λοιπές βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 7.028.349,83 5.872.581,63
Σύνολο  υποχρεώσεων  (β) 9.572.547,60 7.575.184,96 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   (α)+(β)17.061.290,04 15.002.483,17 Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών, κοινοπραξιών  και λοιπών επενδύσεων -209.599,32 -3.725.049,23

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών  στοιχείων -12.271,82 -19.422,46
Εισπράξεις  από πωλήσεις χρηματοοικονομικών  στοιχείων  ενεργητικού   561.600,08 1.810.053,43
Τόκοι εισπραχθέντες 144.702,22 109.884,29
Μερίσματα εισπραχθέντα 218.136,14 64.929,11
Επενδυτικές   ροές από  διακοπείσες  δραστηριότητες 0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) 702.567,30 -1.759.604,86

Κύκλος εργασιών 848.137,79 825.047,15
Μικτά 
κέρδη 192.442,37 177.710,58 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών  αποτελεσμάτων-104.660,47 -367.770,05 Εισπράξεις  από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 800.000,00 1.100.000,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 91.584,80 -784.536,57 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) 800.000,00 1.100.000,00
Κέρδη / (ζημιές)  μετά από φόρους  (Α) 61.444,23 -773.183,62 Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα &
Λοιπά συνολικά  έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους  (Β) -                          -                          1.274.619,20 -1.565.626,29
Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους  (Α)+(Β)61.444,23 -773.183,62 Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.264.549,61 8.419.113,53

Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.539.168,81 6.853.487,24
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  ανά μετοχή - βασικά (σε 0,2048 -2,5773

-46.112,74 -310.779,62

30-Ιουν-09 30-Ιουν-08

7.427.298,21 9.509.753,76

61.444,23 -773.183,62

7.488.742,44 8.736.570,14

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Γ.  ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Δ.  ΜΠΑΦΙΝΑ
Α.Δ.Τ:  Ι  094855 Α.Δ.Τ:  Σ  160313 Α.Δ.Τ:  Ρ  796355

Αθήνα,  24 Ιουλίου 2009
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ. &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  Δ.Σ. Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης 
περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 
αντίστοιχα)Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) 
μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες  δραστηριότητες)Σύνολο   ιδίων  
κεφαλαίων   λήξης  
περιόδου  (30.06.2009 

Πρόσθετα  στοιχεία  και πληροφορίες

 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών  και επενδυτικών  
αποτελεσμάτων  και συνολικών  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα  σε ευρώ

Ποσά εκφρασμένα  σε ευρώ
Συνεχιζόμενες  δραστηριότητες

01.01 - 30.06.2008 01.01 - 30.06.2008

Ποσά εκφρασμένα  σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα  σε ευρώ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου  της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας Γ. Α.
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην
διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του νόμιμου ελεγκτή   όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ

Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24014/06/Β/91/31   Σοφοκλέους   7-9, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες  περιόδου  από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί  φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
2. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν  εμπράγματα  βάρη.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου  προσωπικού  της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας  περιόδου και της προηγούμενης  συγκρίσιμης περιόδου ήταν 25  και  26 άτομα αντιστοιχα.
4. Το ποσό των προβλέψεων  που έχουν διενεργηθεί  αφορούν  προβλέψεις για φόρο εισοδήματος και ανερχονται  στο ποσό € 168 χιλ.
5. Τα ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν
προκύψει  από συναλλαγές  της με τα συνδεδεμένα  κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής:
α) Έσοδα € 5 χιλ. β) Έξοδα € #, γ) Απαιτήσεις € #, δ) Υποχρεώσεις € #, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 553 χιλ., στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη
και μέλη της διοίκησης € #, ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 3 χιλ.  


