
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 Δέσποινα Μέλος
Αρμόδια Αρχή:  Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Περβανάς Αγγελος Μέλος

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία): 28-Φεβ-19
Νόμιμος ελεγκτής: Γιάννης Κ. Μαλισόβας 
Ελεγκτική Εταιρία: HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: http://www.pervanas.gr

31-Δεκ-18 31-Δεκ-17
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριοτήτες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 936.471,09 968.559,20 Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων ( Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -691.411,20 44.892,25
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.851,15 6.003,36 Πλέον/μείον προσαρμογές για: 
Επενδύσεις σε ακίνητα - 1.783.000,00 Αποσβέσεις 36.170,40 37.646,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 377.672,76 322.235,21 Προβλέψεις 1.549,06 -319.641,92
Απαιτήσεις από πελάτες-Χρηματιστές-Χρηματιστήριο 90.001,59 133.266,64 Αποτίμηση χρημ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία. 1.118,74 -
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 91.240,09 96.281,58 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 83.000,00 96.337,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.279.940,28 2.398.537,12 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 42.181,40 75.181,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.781.176,96 5.707.883,11
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 53.368,99 76.911,47
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.900.000,00 3.900.000,00 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) -242.465,30 -245.248,48
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας -2.309.205,33 -1.810.924,04 Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α) 1.590.794,67 2.089.075,96 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -48.937,97 -52.137,78
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος -1.000,00 -1.000,00
Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 117.819,03 808.469,88 Λειτουργικές ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.997,41 499.705,27 Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -766.425,88 -287.059,36
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.070.565,85 2.310.632,00
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.190.382,29 3.618.807,15 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 3.781.176,96 5.707.883,11 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -60.500,00 -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.930,24 -5.336,39
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 1.700.000,00 70.000,00
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  - -
Τόκοι εισπραχθέντες 9.967,14 7.721,00
Μερίσματα εισπραχθέντα - -
Επενδυτικές  ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες - -

Κύκλος εργασιών 388.116,09 498.797,26 Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.645.536,90 72.384,61
Μικτά κέρδη 131.182,67 186.088,91
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -566.229,80 -80.439,84 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -691.411,20 44.892,25 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια - -
Κέρδη / (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) -498.281,29 -28.551,95 Εξοφλήσεις δανείων -997.707,86 -9.996,90
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) -498.281,29 -28.551,95 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -997.707,86 -9.996,90

Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα &
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) -1,6609 -0,0952 ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -118.596,84 -224.671,65

Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.398.537,12 2.623.208,77
-530.059,40 -42.793,04 Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.279.940,28 2.398.537,12

31-Δεκ-18 31-Δεκ-17

2.089.075,96 2.117.627,91

-498.281,29 -28.551,95

1.590.794,67 2.089.075,96

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

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. Έχει δοθεί ως κάλυμμα εγγυητική επιστολή υπέρ Συνεγγυητικού κεφαλαίου ποσό € 102 χιλ.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου ήταν 13 άτομα. 
4. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για φόρο εισοδήματος και ανερχονται στο ποσό € 34,2 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 Δ/Υ,  γ) Απαιτήσεις Δ/Υ, δ) Υποχρεώσεις Δ/Υ, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 237 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης €  71 
χιλ., ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 5 χιλ. 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

Αθήνα,  28 Φεβρουαρίου 2019
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 (31.12.18 και 31.12.2017 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 - 

31.12.2018
01.01 - 

31.12.2017

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 (01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)

01.01 - 
31.12.2018

01.01 - 
31.12.2017

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 2018 έως  31 Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις ετήσιες 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΓΝΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ


