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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σημ.

30-Ιουν-09

31-Δεκ-08

2.290.136,33
1.701.315,42
578.231,82

2.333.153,59
49.054,20
1.701.315,42
592.191,05

4.615.479,12

4.675.714,26

0,01
3.119.724,39
368.490,60
1.418.427,11
7.539.168,81

0,01
2.081.955,51
316.408,59
1.663.855,19
6.264.549,61

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

12.445.810,92

10.326.768,91

Σύνολο ενεργητικού

17.061.290,04

15.002.483,17

8.805.000,00
1.681.419,38
-2.997.676,94

8.805.000,00
1.681.419,38
-3.059.121,17

7.488.742,44

7.427.298,21

2
3
4
5

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Πελάτες - Χρηματιστές -Χρηματιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα για εμπορία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6
7
8
9

45.795,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο συσσωρευμένων κερδών /ζημιών

10
10
10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

11

544.197,77

502.603,33

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις προς πελάτες-χρηματιστές- χρηματιστήριο
Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

12
6
13
14

2.000.000,00
6.710.596,23
156.842,56
160.911,04

1.200.000,00
5.458.824,26
220.275,58
193.481,79

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

9.028.349,83

7.072.581,63

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

9.572.547,60

7.575.184,96

17.061.290,04

15.002.483,17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (α)+(β)
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Κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου

Προμήθειες και αμοιβές
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

15
16

01.01 30.06.2009
848.137,79
466.269,75

01.01 30.06.2008
825.047,15
147.423,39

Έσόδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

17
18
19
20

1.314.407,54
840.213,29
265.611,37
102.984,60
58.547,73

972.470,54
836.001,58
337.226,49
593.518,13
56.990,43

Έξόδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Έσοδα από τόκους και συναλλαγματικές διαφορές
Μείον: Έξοδα από τόκους- συναφή έξοδα και συναλλαγματικές διαφορές

21
21

1.267.356,99
169.785,90
125.251,65

1.823.736,63
109.884,29
43.154,77

Κέρδη προ φόρων
Μείον: Φόροι εισοδήματος

22

91.584,80
-30.140,57

-784.536,57
11.352,95

Κέρδη μετά από φόρους

61.444,23

-773.183,62

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους

61.444,23

-773.183,62

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Σημ.

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα
εις νέον

1.870.919,55

(1.166.165,79)

9.509.753,76

(189.500,17)

189.500,17
(773.183,62)

0,00
(773.183, 62)

(1.749.849,24)

8.736.570,14

Σύνολο

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2008
Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2008
Μεταφορά ζημιάς από πώληση χρεογράφων χρήσεως 2007 σε
αφορολόγητο αποθεματικό κερδών από πώληση χρεογράφων
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/06/2008

8.805.000,00

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2008

8.805.000,00

1.681.419,38

(1.309.271,93)

(1.309.271,93)

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008

8.805.000,00

1.681.419,38

(3.059.121,17)

7.427.298,21

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2009
Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2009
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/06/2009

8.805.000,00

1.681.419,38

(3.059.121,17)

7.427.298,21

61.444,23

61.444,23

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2009

8.805.000,00

1.681.419,38

-2.997.676,94

7.488.742,44

Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/07 - 31/12/2008
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/07-31/12//2008

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
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Κατάσταση ταμειακών ροών
01.01 30.06.2009
Λειτουργικές δραστηριοτήτες
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων ( Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον /μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτίμηση χρημ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

01.01 30.06.2008

91.584,80

-784.536,57

58.547,73
5.294,85
43.187,40

56.990,43
19.790,87
573.308,41

-512.598,44
100.168,89

-204.236,87
37.863,53

-1.075.891,66
1.189.564,52

1.026.608,27
-1.487.925,47

-76.993,99

-32.572,29

-50.812,20

-111.311,74

Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

0,00
-227.948,10

0,00
-906.021,43

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-209.599,32
-12.271,82

-3.725.049,23
-19.422,46

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Τόκοι εισπραχθέντες

561.600,08
144.702,22

1.810.053,43
109.884,29

Μερίσματα εισπραχθέντα

218.136,14

64.929,11

0,00

0,00

702.567,30

-1.759.604,86

Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση /μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά /διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

800.000,00
800.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

1.274.619,20
6.264.549,61

-1.565.626,29
8.419.113,53

Ταμειακά /διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

7.539.168,81

6.853.487,24
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης.
Προς τους Μετόχους της

" Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "
Εισαγωγή.
Επισκοπήσαμε την συνημμένη (συνοπτική) κατάσταση οικονομικής θέσης της ανώνυμης εταιρίας
"Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές (συνοπτικές) καταστάσεις
συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που
έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρίας έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης.
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο
Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η
επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής
ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι
ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
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Συμπέρασμα Επισκόπησης
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2009

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κλεονίκη Π. Λικαρδοπούλου
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 16281
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1. Γενικές πληροφορίες και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
1.1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρία έχει συσταθεί νόμιμα, εδρεύει στην Αθήνα Σοφοκλέους 7-9 και δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα και σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.
Η Εταιρία, δραστηριοποιείται στους τομείς διεξαγωγής χρηματιστηριακών συναλλαγών κάθε
είδους, σε χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων, καθώς και στην παροχή όλων των κύριων και
παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το δίκτυο της Εταιρίας αποτελούν το κεντρικό κατάστημα και το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.
Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρίας στις 23 Ιουλίου 2009.

1.2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού με τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
1.2.1. Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση της εταιρίας
σύμφωνα με τα Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση»
και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για
τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες έχουν καταρτιστεί με βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και τις Διερμηνείες της Επιτροπής
Διερμηνειών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού
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και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going
concern).
Οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν τη δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης
της εταιρίας κατά την ημερομηνία σύνταξής τους.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση
εκτιμήσεων, αρχών, παραδοχών και κρίσεων οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων
ενεργητικού, παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση
των εσόδων και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η
εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία στη διενέργεια των
εκτιμήσεων αυτών.
Η Εταιρία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο και τη φορολογική νομοθεσία και πραγματοποιεί συγκεκριμένες εξωλογιστικές εγγραφές
προσαρμογής προκειμένου να καταρτίσει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ.

1.2.2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω
εκτιμήσεις.
Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
στους επόμενους 12 μήνες.
Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν στις
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, για φόρο εισοδήματος, για αποζημίωση προσωπικού
καθώς και στην εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων.
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και
επαναξιολογούνται ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
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Η Εταιρία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο
έχουν υποστεί απομείωση η οποία πρέπει να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Προβλέψεις για Φόρο Εισοδήματος.
Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις, βάσει εκτιμήσεων, από αναμενόμενους φορολογικούς
ελέγχους. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς
αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία ολοκληρώνεται οπροσδιορισμός.
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού.
Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναλογιστικές εκτιμήσεις. Κατά τις εκτιμήσεις
αυτές χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθμό αύξησης
των μισθών και τις μελλοντικές αυξήσεις των αποζημιώσεων. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης των
προγραμμάτων αυτών, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.

1.2.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση προτύπων
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης
ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των
νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
ΔΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερμηνείες, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2009.
Διερμηνείες που εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2009.
ΕΔΔΠΧΠ 15 «Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»
Η Διερμηνεία 15 αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς
αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το
έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της
ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της
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ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιό πρότυπο πρέπει να
εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή για την εταιρία.
ΕΔΔΠΧΠ 16 «Αντισταθμίσεις της καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα
εξωτερικού» (εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Οκτωβρίου
2008). Η Διερμηνεία 16 έχει εφαρμογή σε μια οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο
ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και
πληροί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά
που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης
όσο και για το αντισταθμισμένο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή για την εταιρία καθώς
η εταιρία δεν έχει επενδύσεις σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.
ΕΔΔΠΧΠ 17, ‘Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’, εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Η διερμηνεία 17 δεν
αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις της εταιρίας καθώς η εταιρία δεν
έχει διανείμει μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία.
ΕΔΔΠΧΠ 18, ‘Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες’, εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Η διερμηνεία 18 δεν
αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις της εταιρίας καθώς η εταιρία δεν
έχει δεχτεί περιουσιακά στοιχεία από πελάτες.
Πρότυπα που εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2009.
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο. Έχει γίνει η έκδοση του
τροποποιημένου ΔΛΠ 1- Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, τον Σεπτέμβριο του 2007
και έχει εφαρμογή για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
του 2009. Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή μια
καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήματος και τα μερίσματα προς τους μέτοχους θα
εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων Η εταιρεία εφάρμοσε τις παραπάνω τροποποιήσεις και έκανε τις
απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009.
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ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση), Κόστος Δανεισμού, (ισχύει από 1.1.2009). Απαιτεί μια εταιρία να
κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που είναι άμεσα επιρριπτέο στην απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή ειδικού περιουσιακού στοιχείου. Ειδικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα περιουσιακό
στοιχείο για το οποίο απαιτείται σημαντικός χρόνος κατασκευής και θέσης του σε λειτουργία. Το
ΔΛΠ 23 δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας καθώς δεν διαθέτει ειδικά
περιουσιακά στοιχεία.
ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας (ισχύει από 1.1.2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το
ΔΛΠ 14. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας και
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Το
ΔΠΧΠ 8 δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία καθώς λειτουργεί σε ένα τομέα.
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις. Η τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 3 και ΔΛΠ 27 εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2008 και
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Το
ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους
και το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που
τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή
μετοχών). Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 27 δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία καθώς δεν έχει
συμμετοχές σε θυγατρικές ή άλλες εταιρείες.
ΔΠΧΠ 2 (Τροποποιήσεις), Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών -Αναθεώρηση
2008: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (ισχύει για διαχειριστικές χρήσεις που
αρχίζουν από 01/01/2009). Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις
κατοχύρωσης θεωρούνται μόνο οι προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας,
ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της εύλογης
αξίας των σχετικών παροχών κατά την ημερομηνία παραχώρησης.
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Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 1 Παρουσίαση
Οικονομικών Καταστάσεων – Αναθεώρηση 2008: Εξαγοράσιμα χρηματοοικονομικά μέσα και
υποχρεώσεις κατά την εκκαθάριση (ισχύει από 01/01/2009). Η αναθεώρηση αυτή καθορίζει την
ταξινόμηση ορισμένων εξαγοράσιμων χρηματοοικονομικών τίτλων, καθώς και των όρων
ορισμένων μέσων οι οποίοι υποχρεώνουν τον εκδότη στην πληρωμή αναλογίας των καθαρών
περιουσιακών του στοιχείων κατά την εκκαθάριση. Η εταιρία θεωρεί ότι αυτές οι τροποποιήσεις
δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

1.2.4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Η εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρίας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται συστηματικά από υπεύθυνα στελέχη της εταιρίας, τα
οποία λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
α.

Πιστωτικός κίνδυνος.

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η εταιρία, απορρέει κυρίως από την πιθανότητα μη
εισπράξεως απαιτήσεων έναντι των πελατών της. Η εταιρία όμως δεν διατρέχει τέτοιον κίνδυνο
καθώς τα δάνεια του Margin Account και του Τ+3 εξασφαλίζονται πλήρως από τα χαρτοφυλάκια
των πελατών για τα οποία γίνεται καθημερινή αποτίμηση και παρακολουθούνται συστηματικά από
υπεύθυνα στελέχη της εταιρίας.
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Η διοίκηση
θεώρησε ότι κατά την 30/6/2009 δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να
μην καλύπτεται ήδη από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Η εταιρία αφού εξαντλήσει τις απαιτούμενες δικαστικές και λοιπές ενέργειες για την είσπραξη των
απαιτήσεων της και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, προβαίνει σε διαγραφές
επισφαλών απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την απομείωση
της αξίας τους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εταιρία εμφανίζει αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τα ταμειακά και τραπεζικά
υπόλοιπα λόγω του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα υπόλοιπα είναι κατατεθειμένα σε ποσοστά που
ξεπερνούν το 10% του συνόλου των διαθεσίμων σε τρεις διαφορετικές τράπεζες. Εντούτοις δεν
αναμένονται ζημιές λόγω της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας των συγκεκριμένων τραπεζών.
Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισμό των εξασφαλίσεων και άλλων
μέτρων πιστωτικής προστασίας.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της εταιρίας την
30/06//2009 και 31/12/2008, χωρίς να συνυπολογίζονται τα καλύμματα ή άλλα μέσα πιστωτικής
προστασίας. Για τα εντός ισολογισμού στοιχεία, τα πιστωτικά ανοίγματα είναι βασισμένα στη
λογιστική τους αξία όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων εντός Ισολογισμού
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπές απαιτήσεις
Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων εκτός Ισολογισμού
Εγγυητικές επιστολές
Κατά την 30 Ιουνίου 2009

30-Ιουν-09
2.684,96
575.546,86
3.082.274,06
1.418.427,11
405.940,93

31-Δεκ-08
2.684,96
589.506,09
2.081.955,51
1.663.855,19
316.408,59

721.766,48

1.121.766,48

6.206.640,40

5.776.176,82

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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β. Κίνδυνος επιτοκίου.
Ως κίνδυνος επιτοκίου ορίζεται ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές
επιτοκίων. Για τον τραπεζικό δανεισμό το μέσο επιτόκιο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου
2009 ανήλθε σε 7,07% έναντι 4,27% της αντίστοιχης περιόδου 2008. Για τις απαιτήσεις από
πελάτες τους οποίους τιμολογεί με κυμαινόμενο επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου 2009 ανήλθε σε 10,15% έναντι 10,34% της αντίστοιχης περιόδου 2008.
Η επίδραση μιας μεταβολής του επιτοκίου κατά ± 0,50% στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Τόκοι πιστωτικοί
Τόκοι cash account & margin account πελατών
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών
Σύνολο
Χρεωστικοί τόκοι
Τόκοι Τραπεζικού δανεισμού

1/1-30/6/2009
5.422,16
7.001,84
5.422,16
3.632,88

γ. Κίνδυνος μεταβολής εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων
(μετοχών, ομολόγων και λοιπών επενδύσεων).
Πρόκειται για κίνδυνο που αφορά σε μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που κατέχει η εταιρία. Η εταιρία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας μετοχών που
κατέχονται για εμπορία. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και για την αγοραπωλησία των παραγώγων.
Υπολογίζεται, ότι για μια μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α. της τάξεως του 15%, η
επίδραση στην αξία του χαρτοφυλακίου μετοχών για το χρηματιστηριακό κίνδυνο, την 30 Ιουνίου
2009 θα ανέρχονταν σε € 353 χιλ. και την 30 Ιουνίου 2008 σε € 495 χιλ.
δ. Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Ο κίνδυνος συναλλάγματος δεν κρίνεται σημαντικός δεδομένου ότι η εταιρία φροντίζει να
διατηρεί μικρά ποσά σε συνάλλαγμα και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις πελατών σε ξένα
νομίσματα δεν επιβαρύνουν, συμψηφιστικά, σημαντικά τα αποτελέσματα της Εταιρίας.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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ε. Κίνδυνος ρευστότητας.
Η εταιρία ελέγχει τη ρευστότητα της και διαχειρίζεται τις ταμειακές εισροές και εκροές, οι οποίες
ταξινομούνται στις χρονικές περιόδους που πραγματοποιούνται, ώστε να έχει τη δυνατότητα να
ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις.

1.2.5. Κεφαλαιακή επάρκεια
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα
αρμόδια όργανα της Εταιρίας και υποβάλλεται σε μηνιαία βάση στην εποπτεύουσα αρχή, την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από κάθε Ε.Π.Ε.Υ. να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων
κεφαλαίων σε σχέση πάντοτε με το σύνολο των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
Ο συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα στοιχεία ενεργητικού και τα
εκτός ισολογισμού στοιχεία, σταθμισμένα κατά τον αντίστοιχο κίνδυνό τους.
Για να υπολογιστούν τα εποπτικά κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές
προσαρμογές, όπως αφαίρεση άυλων πάγιων στοιχείων και υπεραξίας (goodwill), αφαίρεση
κερδών από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα, και αφαίρεση συμμετοχής
στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.
Βασικά ίδια κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό και λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο βασικών ιδίων κεφαλαίων
Μείον: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μείον: Σύνολο εποπτικών προσαρμογών της λογιστικής καθαρής θέσης

30-Ιουν-09
8.805.000,00
1.681.419,38
-2.997.676,94
7.488.742,44
-45.795,55
-1.317.346,20

31-Δεκ-08
8.805.000,00
1.681.419,38
-3.059.121,17
7.427.298,21
-49.054,20
-1.319.952,88

6.125.600,69

6.058.291,13

Σταθμισμένο Ενεργητικό
Στοιχεία ενεργητικού

12.233.778,35

12.152.195,34

Σύνολο σταθμισμένου ενεργητικoύ

12.233.778,35

12.152.195,34

50,07%

49,85%

Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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1.2.6. Πληροφόρηση κατά τομέα.
Επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Κριτήριο για τον καθορισμό του πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τομέα αποτελεί η φύση και η
προέλευση των εσόδων της εταιρίας.
Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα επιχειρηματικό και ένα γεωγραφικό τομέα όπως αναφέρεται
στη σημείωση 1.1.

2. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιμοποιούνται αναλύονται ως εξής:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 30-06-2009
Γήπεδα
οικόπεδα
Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο
Προσθήκες έως
Πωλήσεις - Μειώσεις έως

1-Ιαν-09
30-Ιουν-09
30-Ιουν-09

Κτίρια &
τεχνικά έργα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός
€
1.438.536,13
5.409,74

€
264.114,07
0,00

€
2.329.5 40,52

Μεταφορικά
μέσα
€
130.850,01

Σύνολο

264.114,07

2.329.540,52

130.850,01

1.443.945,87

0,00

-440.892,16
-22.633,06

-43.574,87
-7.137,60

-1.345.420,11
-18.656,34

0,00

-463.525,22

-50.712,47

-1.364.076,45

1.829.887,14
-48.427,00
0,00
1.878.314,14

€
4.163.040,73
5.409,74
0,00
4.168.450,47

Αποσβέσεις
Αρχικό υπόλοιπο
Επιβάρυνση χρήσεως έως
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως

1-Ιαν-09
30-Ιουν-09
30-Ιουν-09

Αναπόσβεστη αξία

30-Ιουν-09

264.114,07

1.866.015,30

80.137,54

79.869,42

2.290.136,33

Αναπόσβεστη αξία

31-Δεκ-08

264.114,07

1.888.648,36

87.275,14

93.116,02

2.333.153,59

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 31-12-2008
Γήπεδα
οικόπεδα
Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο
Προσθήκες έως
Πωλήσεις - Μειώσεις έως

1-Ιαν-08
31-Δεκ-08
31-Δεκ-08

Κτίρια &
τεχνικά έργα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός
€
1.421.674,73
16.861,40

€
264.114,07
0,00

€
2.329.5 40,52

Μεταφορικά
μέσα
€
130.850,01

264.114,07

2.329.540,52

130.850,01

1.438.536,13

0,00

-395.625,34
-45.266,82

-29.181,36
-14.393,51

-1.307.380,64
-38.039,47

0,00

-440.892,16

-43.574,87

-1.345.420,11

1.732.187,34
-97.699,80
0,00
1.829.887,14

Σύνολο
€
4.146.179,33
16.861,40
0,00
4.163.040,73

Αποσβέσεις
Αρχικό υπόλοιπο
Επιβάρυνση χρήσεως έως
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως

1-Ιαν-08
31-Δεκ-08
31-Δεκ-08

Αναπόσβεστη αξία

31-Δεκ-08

264.114,07

1.888.648,36

87.275,14

93.116,02

2.333.153,59

Αναπόσβεστη αξία

31-Δεκ-07

264.114,07

1.933.915,18

101.668,65

114.294,09

2.413.991,99

3. Άϋλα πάγια.
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιμοποιεί η εταιρία αναλύονται ως εξής:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

30-06-2009

31/12/2008

Λογισμικό
Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο
Προσθήκες έως
Πωλήσεις - Μειώσεις έως

1-Ιαν-09
30-Ιουν-09
30-Ιουν-09

€
621.021, 89
6.862,0 8

Λογισμικό
1-Ιαν-08
31-Δεκ-08
31-Δεκ-08

627.883,97
Αποσβέσεις
Αρχικό υπόλοιπο
Επιβάρυνση χρήσεως έως
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως

1-Ιαν-09
30-Ιουν-09
30-Ιουν-09

-571.967,69
-10.120,73

€
579.519,85
41.502,04
621.021,89

1-Ιαν-08
31-Δεκ-08
31-Δεκ-08

-582.088,42

-554.980,81
-16.986,88
-571.967,69

Αναπόσβεστη αξία

30-Ιουν-09

45.795,55

31-Δεκ-08

49.054,20

Αναπόσβεστη αξία

31-Δεκ-08

49.054,20

31-Δεκ-07

24.539,04

4. Επενδύσεις σε ακίνητα..
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ένα ακίνητο (πολυκατοικία) στην Αθήνα (περιοχή
Κυψέλης) το οποίο είναι μισθωμένο και αναλυτικά έχει ως εξής:
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων

30-Ιουν-09
504.041,24
1.197.274,18

31-Δεκ-08
504.041,24
1.197.274,18

1.701.315,42

1.701.315,42

5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εισφορές σε Συνεγγυητικό κεφάλαιο
Εισφορές σε Επικουρικό κεφάλαιο
Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων
Σύνολο

30-Ιουν-09
369.666,48
205.880,38
2.684,96

31-Δεκ-08
369.666,48
219.839,61
2.684,96

578.231,82

592.191,05

Η εταιρία για την εγγύηση των συναλλαγών της, είναι υποχρεωμένη από τις ισχύουσες διατάξεις
Ν.2471/1997 να συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Τα ποσά της συμμετοχής της αυτής, απεικονίζονται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:
Απαιτήσεις κατά πελατών - Χρηματιστών -Χρηματιστηρίου
Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες Margin
Υπόλοιπα εκκαθάρισης χρημ/κων συναλλαγών
Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

Υποχρεώσεις προς Πελάτες - Χρηματιστές - Χρηματιστήριο
Πελάτες πιστωτικά υπόλοιπα από εκκαθαρισμένες συναλλαγές
Πελάτες υποχρεώσεις από καταθέσεις προθεσμίας
Πελάτες πιστωτικά υπόλοιπα από μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές
Υπόλοιπο εκκαθάρισης χρημ/κων συναλλαγών (53.95-35.35)
Οφειλόμενες αμοιβές συνεργατών
Σύνολο

30-Ιουν-09
1.258.640,36
2.526.062,19
235.021,84
4.019.724,39
900.000,00

31-Δεκ-08
1.157.793,46
1.609.531,27
214.630,78
2.981.955,51
900.000,00

3.119.724,39

2.081.955,51

30-Ιουν-09
3.698.284,16
2.709.048,92
260.607,67
44.301,97
210,60

31-Δεκ-08
2.934.690,55
2.199.660,31
322.084,69
2.238,31
150,40

6.712.453,32

5.458.824,26

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Οι απαιτήσεις κατά πελατών εμφανίζονται στην κατηγορία «Απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και
χωρίς απομείωση αξίας» έχουν παρεμφερή χαρακτηριστικά και είναι ικανοποιητικής διαβάθμισης.
Η εταιρία ως καλύμματα των απαιτήσεων της, λαμβάνει κυρίως μετοχές οι οποίες είναι
σταθμισμένες.
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 900 χιλ. σχηματίσθηκαν κατά την προσαρμογή
των οικονομικών καταστάσεων από τα ΕΛΠ στα ΔΠΧΠ και καλύπτουν απαιτήσεις κατά πελατών
ποσού € 948 χιλ. που βρίσκονται σε καθυστέρηση και δεν έχουν καλύμματα.

7. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.

Προκαταβεβλημένοι & Παρακρατημένοι Φόροι
Λογαριασμοί Προκαταβολών & Πιστώσεων
Προκαταβεβλημένα Έξοδα
Δουλευμένα έσοδα εισπρακτέα
Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

30-Ιουν-09
238.559,45
6.077,10
2.295,21
59.116,17
685,17
61.757,50

31-Δεκ-08
192.687,27
6.171,06
11.549,87
55.632,24
632,22
49.735,93

368.490,60

316.408,59

Στις λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται διάφορα ποσά που αφορούν
προκαταβολή και παρακράτηση φόρων του δημοσίου καθώς και διάφορα ποσά προκαταβολών
στο προσωπικό και σε τρίτους για δαπάνες της εταιρίας.

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα για εμπορία

Μετοχές εισηγμένες
Μείον προβλέψεις υποτίμησης
Σύνολο

30-Ιουν-09
2.354.717,40
-936.290,29

31-Δεκ-08
3.300.480,76
-1.636.625,57

1.418.427,11

1.663.855,19

Τα παραπάνω χρηματοοικονομικά στοιχεία (μετοχές εισηγμένες) αφορούν λειτουργικές
δραστηριότητες και αποτιμήθηκαν κατά την 30-06-2009 στην εύλογη αξία τους, με βάση τις

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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τρέχουσες τιμές τους στις ενεργές αγορές (Χ.Α. και ξένα χρηματιστήρια). Η ζημιά αποτίμησης
που προέκυψε ποσού € 43.187,40 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα.

9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
30-Ιουν-09
12.946,45
77.065,04
1.040.000,00

31-Δεκ-08
7.828,12
79.277,40
840.000,00

Σύνολο διαθεσίμων εταιρίας

1.130.011,49

927.105,52

Καταθέσεις όψεως για λογ/σμό πελατών
Καταθέσεις προθεσμίας βραχ/σμης λήξης για λογ/σμό πελατών

3.700.108,40
2.709.048,92

3.137.783,78
2.199.660,31

Σύνολο διαθεσίμων πελατών

6.409.157,32

5.337.444,09

Σύνολο διαθεσίμων

7.539.168,81

6.264.549,61

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις προθεσμίας βραχυπροθεσμης λήξης

Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας και των πελατών της, περιλαμβάνουν καταθέσεις σε
διάφορα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα μετρητά του ταμείου της εταιρίας.

10. Ίδια κεφάλαια.
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

30-Ιουν-09
8.805.000,00
1.681.419,38
-3.059.121,17
78.460,11
7.505.758,32
0,00

31-Δεκ-08
8.805.000,00
1.681.419,38
-976.665,62
-2.082.455,55
7.427.298,21
0,00

7.505.758,32

7.427.298,21

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 300.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μετοχή.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της εταιρίας κατά την 30/06/2008, οι μέτοχοι με ποσοστό
συμμετοχής μεγαλύτερο του 3% επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήταν: ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ με 255.000 μετοχές και ποσοστό 85% στο σύνολο των 300.000 μετοχών.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
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11. Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
30-Ιουν-09
132.127,59
243.870,00

31-Δεκ-08
131.665,08
232.416,13

Μερικό σύνολο

375.997,59

364.081,21

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους

168.200,18

138.522,12

Μερικό σύνολο

168.200,18

138.522,12

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

544.197,77

502.603,33

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις προσωρινές διαφορές
που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων
και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους με τις οποίες απεικονίζονται στα βιβλία,
χρησιμοποιώντας τους αναμενόμενους μελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές φόρου.
Οι παροχές στο προσωπικό περιλαμβάνουν την εφάπαξ αποζημίωση που δικαιούται κάθε
εργαζόμενος κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο,
και υπολογίζεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τις αμοιβές κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
Η υποχρέωση της αποζημίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενομένων
ταμειακών εκροών, με βάση τα επιτόκια κρατικών τίτλων και όρους που προσεγγίζουν τους όρους
της σχετικής υποχρέωσης.

12. Δάνεια Τραπεζών (βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις).

ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύνολο

30-Ιουν-09
400.000,00
600.000,00
1.000.000,00

31-Δεκ-08
0,00
600.000,00
600.000,00

2.000.000,00

1.200.000,00

Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία.
Για τα δάνεια που έχει λάβει η εταιρία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
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13. Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Οφειλόμενοι Φόροι Εισοδήματος
Λοιποί Φόροι - Τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

30-Ιουν-09
33.818,59
103.799,10
19.224,87

31-Δεκ-08
84.630,79
107.544,46
28.100,33

156.842,56

220.275,58

Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων. Η
δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση και ο φόρος εισοδήματος μαζί με
την προκαταβολή καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ δόσεις. Τα κέρδη ή οι ζημίες που
δηλώνονται, παραμένουν προσωρινά μέχρι οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία
του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς αφορούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Προμηθευτές
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επομένων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα
Μερικό σύνολο

30-Ιουν-09
47.005,51
71.215,27
16.117,29
24.715,88

31-Δεκ-08
107.470,67
73.093,56
12.917,56

159.053,95

193.481,79

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων και
περιλαμβάνουν τρέχουσες υποχρεώσεις από συναλλαγές της εταιρίας.

15. Κύκλος εργασιών.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά κατηγορίες αναλύεται ως εξής:

Προμήθειες & λοιπά έσοδα χρηματιστηριακών συναλλαγών

30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

715.878,00

707.644,17

Προμήθειες από πράξεις Repos & προθεσμιακές καταθέσεις

7.156,45

10.630,32

Προμήθειες συναλλαγών παραγώγων

4.109,60

1.336,75

Λοιπές προμήθειες

120.993,74

105.435,91

Σύνολο

848.137,79

825.047,15

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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16. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως.
Τα άλλα έσοδα της περιόδου 01-01/30-06-2009, κατά κατηγορίες αναλύονται ως εξής:

Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών (μισθώματα επενδυτικών ακινήτων)

30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

47.724,22

51.797,35

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων αναλογούσες στη χρήση

2.184,51

0,00

Έσοδα συμμετοχής στο επικουρικό κεφάλαιο

8.768,70

14.010,73

179.641,01

-

Έσοδα χρηματ/μικών μέσων κατεχόμενων για εμπορία (μερίσματα)

29.726,43

50.918,38

Κέρδη από Πώληση χρηματ/μικών μέσων κατεχόμενων για εμπορία

149.760,08

30.659,83

Έσοδα συμμετοχής στο συνεγγυητικό κεφάλαιο

Κέρδη αποτίμησης χρηματ/μικών μέσων κατεχόμενων για εμπορία
Λοιπά Έσοδα
Σύνολο

48.407,57

-

57,23

37,10

466.269,75

147.423,39

17. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:

Μισθοί
Εργοδοτικές Εισφορές
Αμοιβές μελών ΔΣ
Προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης
Λοιπά Έξοδα Προσωπικού
Σύνολο

30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

472.004,08

503.784,89

50.515,17

56.919,55

299.408,32

244.400,00

5.294,85

19.790,87

12.990,87

11.106,27

840.213,29

836.001,58

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και
της αντίστοιχης προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου ήταν 25 και 26 άτομα αντίστοιχα.

18. Λοιπά λειτουργικά έξοδα.
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
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30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων

25.038,85

37.620,66

Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά

24.146,22

46.483,81

4.173,91

4.149,07

Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Επισκευές & συντηρήσεις παγίων στοιχείων

1.383,67

938,39

17.851,56

23.138,38

835,49

2.045,17

Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα μετακίνησης προσωπικού

7.606,41

7.537,15

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

8.831,22

25.553,99

Συνδρομές-Εισφορές

136.004,29

145.270,34

Έξοδα δημοσιεύσεων

3.196,07

2.719,84

Φόροι και Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Σύνολο

649,40

569,94

35.894,28

41.199,75

265.611,37

337.226,49

19. Λοιπά διάφορα έξοδα.
Τα λοιπά διάφορα έξοδα αναλύονται ως εξής:
30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

1.649,45

5.776,57

Ζημιές αποτίμησης χρηματ/μικών μέσων κατεχόμενων για εμπορία

91.594,97

573.308,41

Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (ΕΤΑΚ-ΦΜΑΠ)

9.345,69

12.477,01

394,49

1.956,14

102.984,60

593.518,13

Έξοδα πωλήσεων χρηματ/μικών μέσων

Λοιπά Διάφορα Έξοδα
Σύνολο

20. Αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, ανήλθαν σε € 58.457,73 έναντι 56.990,43της αντιστοιχης
συγκρίσιμης περιόδου.
Κατανομή λειτουργικών δαπανών σε θέσεις κόστους

1/1 - 30/6/2009

Σύνολο

Κόστος
πωλήσεων

Εξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

Εξοδα
λειτουργίας
διαθέσεως

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

840.213,29

548.572,64

217.303,32

74.337,33

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

265.611,37

77.848,91

71.061,67

116.700,79

Αποσβέσεις
Σύνολο

58.547,73

29.273,87

29.273,86

0,00

1.164.372,39

655.695,42

317.638,85

191.038,12

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2009
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

1/1 - 30/6/2008

Εξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

Κόστος
πωλήσεων

Σύνολο

Εξοδα
λειτουργίας
διαθέσεως

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

836.001,58

530.057,53

208.247,69

97.696,36

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

337.226,49

88.783,82

73.256,93

175.185,74

56.990,43

28.495,22

28.495,21

0,00

1.230.218,50

647.336,57

309.999,83

272.882,10

Αποσβέσεις
Σύνολο

21. Έσοδα και έξοδα από τόκους.
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, έσοδα και έξοδα από τόκους αναλύονται ως εξής:
30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

34.603,37

44.253,64

Πιστωτικοί Τόκοι
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών
Τόκοι υπερημερίας πελατών

4.731,27

17.327,86

Τόκοι λογαριασμών Margin πελατών

105.367,58

48.302,79

Σύνολο

144.702,22

109.884,29

51.409,68

8.752,15

6.159,02

5.291,24

Χρεωστικοί Τόκοι
Τόκοι Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού
Τόκοι αποζημίωσης προσωπικού
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά Έξοδα Τραπεζών
Σύνολο

4.704,01

5.333,02

37.896,18

23.778,36

100.168,89

43.154,77

Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

-25.082,76

-

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

25.083,68

-

0,92
Χρηματοπιστωτικά Αποτελέσματα

44.534,25

66.729,52

22. Φόροι εισοδήματος.
Ο φόρος εισοδήματος, η πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο, καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία
έχουν ως εξής:
30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

Τρέχουσα φορολογία
Φόρος εισοδήματος

0,00

0,00

Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο

-29.678,06

-10.000,00

Σύνολο

-29.678,06

-10.000,00

-462,51

21.352,95

-30.140,57

11.352,95

Αναβαλλόμενη φορολογία έσοδο/(έξοδο)
Σύνολο

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2009
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

23. Κέρδη/(ζημιά) ανά μετοχή.

Κέρδη/(ζημιά) μετά από φόρους
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών
Κέρδη/(ζημιά) μετά από φόρους ανά μετοχή

30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

61.444,23

-773.183,62

300.000

300.000

0,2048

-2,5773

24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

α
β
γ
δ
ε
στ
ζ

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη
Δ.Σ.)
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

1/130/06/2009

1/130/06/2008

5.471,72

12.464,99

552.526,07

489.141,52
11.700,09
7.784,65

2.651,58

25. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις / απαιτήσεις.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 και για το λόγο αυτό οι υποχρεώσεις
της από φόρους-τέλη για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν είναι οριστικές. Η εταιρία έναντι των
υποχρεώσεων για φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο έχει
διενεργήσει σε βάρος των αποτελεσμάτων πρόβλεψη το συσσωρευμένο ποσό της οποίας
ανέρχεται σε € 168.200,18.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι τρεις: 2007-2008 & 2009.
Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με λοιπές εγγυήσεις που προκύπτουν στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον
επιβαρύνσεις.
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2009
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

26. Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων.

Η εταιρία δεν μισθώνει ενσώματα πάγια με λειτουργικές μισθώσεις.

27. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν έχουν προκύψει αλλά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού της 30-06-2009, τα
οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ
Α.Δ.Τ: Ι 094855

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΕΡΒΑΝΑΣ
Α.Δ.Τ: Σ 160313

ΝΙΚΟΛΕΤΑ Δ. ΜΠΑΦΙΝΑ
Α.Δ.Τ: Ρ 796355

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Στοιχεία και πληροφορίες πιόδου από 01.01.2009 έως 30.06.2009
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