
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): 27-Φεβ-15 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

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριοτήτες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 1.409.969,06 1.450.411,34 Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων ( Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -839.406,83 -318.907,16

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.346,10 1.113,96 Πλέον/μείον προσαρμογές για: 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.242.000,00 1.380.000,00 Αποσβέσεις 54.530,67 64.047,48

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 518.753,57 532.562,26 Προβλέψεις 3.544,52 3.348,52

Απαιτήσεις από πελάτες-Χρηματιστές-Χρηματιστήριο 103.382,82 585.053,73 Αποτίμηση χρημ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία. 602,69 -5.943,54

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 115.943,06 367.488,66 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 113.197,02 -76.651,06

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.554.581,86 3.801.927,54 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 102.204,87 72.287,99

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.953.976,47 8.118.557,49

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 495.285,20 -137.207,56

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.900.000,00 6.900.000,00 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.650.317,76 1.300.111,99

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας -4.042.549,32 -3.227.340,84 Μείον:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α) 2.857.450,68 3.672.659,16 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -81.241,34 -51.360,79

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος

Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 220.482,60 237.659,01 Λειτουργικές ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 517.486,11 517.637,22 Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.499.034,56 849.725,87

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.358.557,08 3.690.602,10

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.096.525,79 4.445.898,33 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 8.953.976,47 8.118.557,49 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -344.611,37 -275.919,44

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -22.320,53 -5.271,46

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  604.043,43 577.976,13

Τόκοι εισπραχθέντες 11.280,23 25.433,71

Μερίσματα εισπραχθέντα 5.228,00 7.083,72

Επενδυτικές  ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 753.526,28 1.031.904,24 Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 253.619,76 329.302,66

Μικτά κέρδη 30.386,68 270.127,63

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -630.496,17 -295.093,41 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -839.406,83 -318.907,16 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

Κέρδη / (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) -815.208,48 -322.730,41 Εξοφλήσεις δανείων -                 -                 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -                 1.261,71

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) -815.208,48 -321.468,70 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                 -                 

Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα &

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) -2,7174 -1,0758  ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 1.752.654,32 1.179.028,53

Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.801.927,54 2.622.899,01

-575.965,50 -231.045,93 Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.554.581,86 3.801.927,54

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

3.672.659,16 3.994.127,86

-815.208,48 -321.468,70

2.857.450,68 3.672.659,16

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

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

Αθήνα,  27 Φεβρουαρίου 2015

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ.  ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Δ.  ΜΠΑΦΙΝΑ

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου 31.12.14 και 31.12.13 αντίστοιχα)

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 - 

31.12.2014

001.01 - 

31.12.2013

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)

01.01 - 

31.12.2014

001.01 - 

31.12.2013

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  31 Δεκεμβρίου 2014

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

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 € 207 χιλ.προς εξασφάλιση τραπεζικών χορηγήσεων ποσού € 500 χιλ. και β) ποσού € 71 
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  € 19 χιλ. β) Έξοδα €  #,  γ) Απαιτήσεις €  #, δ) Υποχρεώσεις €  #, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 868 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης €  49 χιλ. ζ) 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης €  2 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" 

http://www.pervanas.gr/

