
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου:
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Σοφοκλέους  7-9, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα Περβανάς Γεώργιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος 
Κύρια Δραστηριότητα: Υπηρεσίες χρηµατιστηριακής εταιρείας Περβανάς Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
Αριθµός Γενικού Εµπορικού Μητρώου: 1051701000 Περβανά Ιφιγένεια Μέλος
Αρµόδια Αρχή:  Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Περβανά Δέσποινα Μέλος

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Περβανάς Αγγελος Μέλος
Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων Περβανάς Παναγιώτης Μέλος
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία): 28-Ιουλ-14 Κόρµαλη Ρεµπέλου Κυριακή Μέλος
Νόµιµος ελεγκτής: Κλεονίκη Π. Λικαρδοπούλου
Ελεγκτική Εταιρία: HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: http://www.pervanas.gr

30-Ιουν-14 31-Δεκ-13
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριοτήτες
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.436.883,26 1.450.411,34 Κέρδη/(ζηµιές) πρό φόρων ( Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -306.346,39 -69.075,80
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.009,18 1.113,96 Πλέον/µείον προσαρµογές για: 
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.380.000,00 1.380.000,00 Αποσβέσεις 26.153,95 35.419,39
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 517.246,13 532.562,26 Προβλέψεις 1.772,26 422,93
Απαιτήσεις από πελάτες-Χρηµατιστές-Χρηµατιστήριο 570.092,90 585.053,73 Αποτίµηση χρηµ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία. 11.829,75 -40.073,88
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 385.953,87 367.488,66 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -41.238,83 -28.140,16
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.389.641,76 3.801.927,54 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 51.637,09 46.288,35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.683.827,10 8.118.557,49

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 30.461,75 112.703,38
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.900.000,00 6.900.000,00 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) -148.732,95 756.089,02
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας -3.540.019,56 -3.227.340,84 Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α) 3.359.980,44 3.672.659,16 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -33.060,40 -27.393,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος 0,00 -29.595,18
Προβλέψεις & Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 247.502,31 237.659,01 Λειτουργικές ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 516.837,98 517.637,22 Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -407.523,77 756.645,03
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.559.506,37 3.690.602,10
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.323.846,66 4.445.898,33 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 7.683.827,10 8.118.557,49 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -176.205,35 -23.162,98

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -15.521,09 -1.868,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού  177.388,50 53.636,77
Τόκοι εισπραχθέντες 6.890,27 15.293,19
Μερίσµατα εισπραχθέντα 2.685,66 4.458,91
Επενδυτικές  ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 419.988,26 534.501,39 Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -4.762,01 48.357,89
Μικτά κέρδη 19.128,60 184.640,49
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -284.564,82 -88.956,92 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -306.346,39 -69.075,80 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους (Α) -312.678,72 -109.261,08 Εξοφλήσεις δανείων -                  -                  
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Β) -                  5.719,80
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Α)+(Β) -312.678,72 -103.541,28 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                  -                  

Καθαρή αύξηση/µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα &
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) -1,0423 -0,3642  ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -412.285,78 805.002,92

Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.801.927,54 2.622.899,01
-258.410,87 -53.537,53 Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.389.641,76 3.427.901,93

30-Ιουν-14 30-Ιουν-13

3.672.659,16 3.994.127,86

-312.678,72 -103.541,28

3.359.980,44 3.890.586,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01.01 - 
30.06.2014

01.01 - 
30.06.2013

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

Γ.Ε.ΜΗ.: 1051701000,   Σοφοκλέους  7-9, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως  30 Iουνίου 2014

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις ενδιάµεσες 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.

Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη  - µε έµφαση θέµατος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΣ 30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
01.01 - 

30.06.2014
001.01 - 

30.06.2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ.  ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Δ.  ΜΠΑΦΙΝΑ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου 30.06.14 και 30.06.13 αντίστοιχα)

Α.Δ.Τ:  ΑΚ  636065 Α.Δ.Τ:  ΑΖ  012810 Α.Δ.Τ:  ΑΑ  082659

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

Αθήνα,  28 Ιουλίου 2014
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΠΕΡΒΑΝΑΣ

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
2. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. Έχουν δοθεί ως ενέχυρο προθεσµιακές καταθέσεις  α) ποσού € 200 χιλ.προς εξασφάλιση τραπεζικών χορηγήσεων ποσού € 500 χιλ. και β) 
ποσού € 60 χιλ. ως καλυµα εγγυητικής επιστολής υπέρ Συνεγγυητικού κεφαλαίου ποσού € 141 χιλ. 
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της προηγούµενης συγκρίσιµης περιόδου ήταν 12 άτοµα. 
4. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος και ανερχονται στο ποσό € 19,2 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  € 12 χιλ. β) Έξοδα €  #,  γ) Απαιτήσεις €  #, δ) Υποχρεώσεις €  #, ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης € 427 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης €  1 χιλ., 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης €  3 χιλ.  
6. Το θέµα έµφασης είναι:"Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1.2.1 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφονται τα  µέτρα που θα ληφθούν από τη 
Διοίκηση της Εταιρίας για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων, της ρευστότητας και της επάρκειας σε κεφάλαιο κίνησης, προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας" 
 


