Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 νθνθιένπο 7-9, Σ.Κ. 105 59 Αζήλα
ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/1920, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε,
όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Γηεύζπλζε έδξαο Δηαηξίαο:
Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα:
Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ:
Αξκόδηα Αξρή:
Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία):
Νόκηκνο ειεγθηήο:
Διεγθηηθή Δηαηξία:
Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο:
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξίαο:

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
νθνθιένπο 7-9, Σ.Κ. 105 59 Αζήλα

Περβανάς Γεώργιος
Περβανάς Κωνζηανηίνος
Περβανά Ιθιγένεια
Περβανά Δέζποινα
Περβανάς Αγγελος
Περβανάς Παναγιώηης
Κόρμαλη Ρεμπέλοσ Κσριακή

24014/06/Β/91/31
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ εηαηξηώλ
25-Φεβ-10
Κιενλίθε Π. Ληθαξδνπνύινπ
BDO Πξόηππνο Διιεληθή Διεγθηηθή Α.Δ.
Με ζύκθσλε γλώκε
http://www.pervanas.gr

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

31-Γεθ-10
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο από πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκαηηζηήξην
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

Πρόεδρος & Διεσθύνων ύμβοσλος
Ανηιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
01.01 31.12.2010

31-Γεθ-09

2.177.311,10
32.283,82
1.701.315,42
784.807,09
1.567.992,57
975.826,57
3.794.707,16
11.034.243,73

2.264.697,52
48.031,20
1.701.315,42
774.830,36
2.990.054,59
1.301.432,23
6.598.979,77
15.679.341,09

8.805.000,00
-2.987.704,27
5.817.295,73

8.805.000,00
-1.467.747,48
7.337.252,52

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηνηήηεο
Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ ( πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηίκεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία.
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Πξνβιέςεηο & Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

434.695,70

561.726,96

900.000,00
3.882.252,30
5.216.948,00
11.034.243,73

1.300.000,00
6.480.361,61
8.342.088,57
15.679.341,09

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε € )
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
01.01 01.01 31.12.2010
31.12.2009
1.201.791,47
1.802.314,06
-112.190,77
462.097,11
-1.612.628,24
-747.915,35
-1.499.570,64
-48.849,78
-1.519.956,79
-90.045,69
-1.519.956,79
-90.045,69
-5,0665

-0,3002

-1.507.746,41

-635.844,20

-1.499.570,64

-48.849,78

104.881,83
78.776,20
495.980,92
-293.490,58
145.599,50

112.005,11
6.379,89
140.663,36
-845.696,72
213.457,09

1.357.771,27

-981.008,66

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε/(Αύμεζε) απαηηήζεσλ

Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ εηαηξίαο
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ εηαηξίαο (α)
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

01.01 31.12.2009

(Μείσζε)/Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο

-2.707.899,18

677.176,63

-130.880,70
-79.622,54

-186.618,91
-84.687,00

-2.528.453,92

-997.178,99

-702.568,78
-1.748,11

-681.945,31
-42.526,04

557.610,58
221.570,32
49.317,30
124.181,31

1.383.771,95
304.617,67
267.690,88
0,00
1.231.609,15

-400.000,00
-400.000,00

800.000,00
-700.000,00
100.000,00

-2.804.272,61
6.598.979,77
3.794.707,16

334.430,16
6.264.549,61
6.598.979,77

Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

-

Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηνηήηεο (β)
Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα

Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηνηήηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε/κείωζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2010 θαη 01.01.2009
αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (31.12.2010 θαη
31.12.2009 αληίζηνηρα)

31-Γεθ-10

31-Γεθ-09

7.337.252,52

7.427.298,21

-1.519.956,79

-90.045,69

5.817.295,73

7.337.252,52

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
1. Η Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009, θαηά ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2010 δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο.
2. Δπί ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε.
3. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ θαη ηεο πξνεγνύκελεο ζπγθξίζηκεο πεξηόδνπ ήηαλ 23 θαη 25 άηνκα αληηζηνηρα.
4. Σν πνζό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αθνξνύλ πξνβιέςεηο γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη αλεξρνληαη ζην πνζό € 13 ρηι.
5. Σα πνζά εζόδσλ θαη εμόδσλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από
ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο εμήο:
α) Έζνδα € 21 ρηι. β) Έμνδα € #, γ) Απαηηήζεηο € #, δ) Τπνρξεώζεηο € #, , ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο € 1.151 ρηι., ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε
ηεο δηνίθεζεο € #, δ) Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο € 5 ρηι.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Αζήλα, 25 Φεβξνπαξίνπ 2010
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΠΔΡΒΑΝΑ
Α.Γ.Σ: Η 094855

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΠΔΡΒΑΝΑ
Α.Γ.Σ: ΑΕ 012810

ΝΗΚΟΛΔΣΑ Γ. ΜΠΑΦΗΝΑ
Α.Γ.Σ: ΑΑ 082659

