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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Χρηματοοικονομική Επίδοση 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση, τις οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας "Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", για την 29η εταιρική χρήση που έκλεισε την 31 Δεκεμβρίου 2020, 
που περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων, 
την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις 
επεξηγηματικές σημειώσεις οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών της 
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ίδια κεφάλαια 
 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι κατώτερο από 
το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να συγκαλέσει την 
γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα την λήψη 
κατάλληλων μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση των ιδίων κεφαλαίων με το μετοχικό 
κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα από την εμπορική νομοθεσία. Η διοίκηση στο μέλλον προσδοκά σε 
περαιτέρω βελτίωση της διάρθρωσης των ιδίων κεφαλαίων μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Έσοδα και Αποτελέσματα 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το έτος 2020 ήταν € 571 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 9,50% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2019. 
 
Το μερίδιο της Εταιρεία το 2020 ανήλθε σε ποσό € 49 εκατ., ήτοι ποσοστό 0,15% επί του συνολικού 
ποσού των αθροιστικών συναλλαγών χρεογράφων των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι 
ποσού € 59 εκατ. και ποσοστού 0,18% της προηγούμενης χρήσης. 
 
Τα αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος της χρήσης διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσό €83 χιλ. 
έναντι ζημιών €67 χιλ. την προηγούμενη χρήση. 
 
Τα αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος της χρήσης διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσό €88 
χιλ. έναντι ζημιών ποσό €66χιλ. την προηγούμενη χρήση. 
 

 
  

2020 2019
€ €

Κύκλος εργασιών 571.420,54  521.854,86  
Μικτά Κέρδη 297.034,46  251.976,74  
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

(67.119,31)   (66.073,96)   

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (82.964,01)   (67.123,93)   

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (87.975,57)   (66.232,05)   

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (87.975,57)   (66.232,05)   
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Δείκτες Επιδόσεων 
 
Οι χρηματοοικονομικοί και μη, βασικοί δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας είναι: 
 

  2020 2019 
 Οικονομικής διάρθρωσης   
    
 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού  74,04% 66,05% 
    

 Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 25,96% 33,95% 

    

 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων  41,06% 65,82% 

    
 Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Καθαρής Θέσης & υποχρεώσεων 70,89% 60,31% 
    
 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Καθαρής Θέσης & υποχρεώσεων 29,11% 39,69% 
    
    
 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό  112,14% 116,91% 
    
    
 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,08 1,16 
    
    
 Κεφάλαιο Κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό  7,76% 13,83% 

 
 Αποδόσεως και αποδοτικότητας   
    
 Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρων / Σύνολο Εσόδων -13,29% -11,30% 
    
    
 Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια -5,78% -4,40% 
    
    
 Μικτά Αποτελέσματα / Σύνολο Εσόδων 47,60% 42,43% 
    
    
 ROE (Return On Equity) – Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: -6,12% -4,34% 
    
 

ROCE (Return On Capital Employed) – Αποδοτικότητα συνολικών 
απασχολούμενων κεφαλαίων: 

  
 -5,30% -4,06% 
   
    
 Συνολική απόδοση στοιχείων Ενεργητικού   
 Καθαρά Αποτελέσματα / Σύνολο Ενεργητικού -1,78% -1,72% 
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Διαχείριση Κινδύνου 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο γιατί συναλλάσσεται κυρίως σε ευρώ. 
Παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιμιών και είναι σε θέση να αναλάβει κατάλληλες δράσεις εφόσον 
παραστεί ανάγκη. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά την πιθανότητα αθέτησης πελατών της Εταιρείας συμβατικών 
υποχρεώσεων προς την Εταιρεία. 
 
Η πιθανότητα επέλευσης του κινδύνου για την Εταιρεία δεν είναι σημαντική. Η εταιρεία εισπράττει 
το τίμημα εντολών αγοράς πελατών της εντός διημέρου (Τ+2).  
 
Αν οι πελάτες της Εταιρείας δεν καλύψουν το τίμημα των εντολών αγοράς τους εντός δικημέρου, η 
Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις χαρτοφυλακίου πελατών. 
 
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις απομείωσης για όλες τις απαιτήσεις της από πελάτες, που δεν 
καλύπτονται από την αξία των χαρτοφυλακίων τους. 
 
Η Εταιρεία παρέχει πίστωση στους πελάτες της για αγορά μετοχών (margin account) 
εφαρμόζοντας σύστημα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και επιμέτρησης 
του πιστωτικού κινδύνου. 
 
Η Εταιρεία προκειμένου να μειώσει την έκθεσή σε πιστωτικό κίνδυνο, έχει συνάψει σύμβαση 
συνεργασίας με την EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. παρέχοντας την δυνατότητα σε πελάτες να 
προβαίνουν σε αγορές μετοχών με παροχή πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2474/2001. 
 
Κίνδυνος Ανταγωνισμού 
 
Ο κλάδος που δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι ανταγωνιστικός, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της 
Κοινοτικής Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID). 
 
Η Εταιρεία διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό μέσω της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της. 
 
Κίνδυνος αγοράς 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από προμήθειες που εισπράττει από εκτέλεση 
συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Κάθε παράγοντας που επηρεάζει τις χρηματαγορές 
μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. 
 
Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σε κινητές αξίες εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής τιμών.  
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Κίνδυνος Ρευστότητας και Επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου σχετίζεται κυρίως τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται στην 
παρούσα συγκυρία σε σχετικό κίνδυνο. 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά την πιθανότητα η Εταιρεία να αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις 
της. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί τον κίνδυνο σε χαμηλά επίπεδα με διαφύλαξη επαρκών διαθεσίμων και άμεσα 
ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. 
 
Οι ανάγκες της Εταιρείας για ρευστότητα ελέγχονται σε καθημερινή βάση μέσω της 
παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Λειτουργικός κίνδυνος  
 
Λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές 
διαδικασίες ή παραβιάσεις των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συμπεριφορά, συστήματα ή από 
εξωτερικούς παράγοντες. Στο πεδίο των λειτουργικών κινδύνων εμπίπτει και ο νομικός κίνδυνος. 
 
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργικών 
κινδύνων. 
 
Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία καλύπτουν την αναγνώριση, εντοπισμό, μέτρηση, 
αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχο, μείωση και αναφορά των λειτουργικών κινδύνων τους 
οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει να αντιμετωπίσει.  
 
Προοπτικές 
 
Η πανδημία έχει επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας. Η διοίκηση της Εταιρείας καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια να εκτιμήσει τις επιπτώσεις και να λάβει κατάλληλα μέτρα. Στο παρόν στάδιο 
η Διοίκηση εκτιμά ότι οι αρνητικές συνέπειες δεν θα επηρεάσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της 
λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Η επίδραση της πανδημίας στις πωλήσεις, στην ρευστότητα και γενικότερα στη λειτουργία της 
Εταιρείας είναι διαχειρίσιμη και δεν δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητά της να 
συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της. 
 
Η περαιτέρω επίδραση της πανδημίας θα εξαρτηθεί από: 

� Τη διάρκεια και έκταση των επιπτώσεων στην οικονομία, 
� Τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς και των επιχειρήσεων που πλήττονται, 
� Την γενικότερη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς. 

 
Η πανδημία επηρέασε αρνητικά την παγκόσμια και την εγχώρια αγορά κατά την διάρκεια του 2020. 
Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε την κατώτερη τιμή έτους στις 16 Μαρτίου (484,40 μονάδες). Οι 
εκτιμήσεις των διεθνών οίκων για το 2021 παρουσιάζονται θετικές για την πορεία της ελληνικής 
χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία παρουσιάζεται να έχει υποαποδώσει έναντι άλλων αγορών. 
 
Κύριο μέλημα της Εταιρείας μας για το 2021 παραμένει όχι μόνο η βιωσιμότητα της Εταιρείας αλλά 
και η αύξηση των εσόδων της, η προσέλκυση νέων πελατών η περαιτέρω διεύρυνση των εργασιών 
σε χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού καθώς και η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση. Προς 
τούτο, θα υλοποιηθούν οποιεσδήποτε ενέργειες κριθούν αναγκαίες ευελπιστώντας ότι το μέλλον 
θα είναι καλύτερο.  
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της «Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη  
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας "Γ. Α. 
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", (η Εταιρεία) οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης  
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί́ στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσης μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και 
εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά 
της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις 
ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επίπεδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
� Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κίνδυνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κίνδυνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη 
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

� Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

� Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιηθήκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 

� Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτηθήκαν 
για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
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x Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  
 
Στην σημείωση 1.5 επί των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται ότι το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 4, του άρθρου 119, του νόμου 
4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική 
συνέλευση των μετόχων εντός εξάμηνης προθεσμίας από την λήξη της χρήσης, με θέμα την 
λήψη κατάλληλων μέτρων. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  

 
� Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί́ 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31/12/2020.  

� Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «Γ. Α. 
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Χαλάνδρι, 26 Φεβρουαρίου 2021 
 
Γιάννης Κ. Μαλισόβας 
 
 
 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40481 
 
HLB Hellas Α.Ε. 
Λεωφόρος Κηφισίας 184Α, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι  
A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 161 



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στην συνέχεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων  

Σημ. 2020 2019
€ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2 895.832,15     915.653,94     
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3α 1.672,10         3.609,19         
Δικαίωμα χρήσης 3β 12.806,24       14.832,00       
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

4 0,02                0,02                

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5 370.740,29     369.904,29     

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού 1.281.050,80  1.303.999,44  
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις κατά πελατών - χρηματιστών - χρηματιστηρίου 6 363.537,86     186.700,84     
Λοιπές απαιτήσεις 7 25.978,88       68.835,29       
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

8 -                  28.910,00       

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 3.264.430,92  2.252.368,01  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.653.947,66  2.536.814,14  

Σύνολο ενεργητικού 4.934.998,46  3.840.813,58  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 10 3.000.000,00  3.000.000,00  
Αποθεματικά 10 1.068.368,39  1.068.368,39  
Υπόλοιπο συσσωρευμένων κερδών/ζημιών 10 (2.631.781,34) (2.543.805,77) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.436.587,05  1.524.562,62  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αφυπηρέτηση προσωπικού 11 22.080,13       27.523,85       
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 22 60.734,74       55.723,18       
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 3β 10.942,16       12.873,45       
Λοιπές προβλέψεις 12 34.200,00       34.200,00       

127.957,03     130.320,48     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες-χρηματιστές- χρηματιστήριο 6 3.315.189,75  2.136.940,12  
Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 13 30.064,50       30.169,38       
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 25.200,13       18.820,98       

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.370.454,38  2.185.930,48  

Σύνολο υποχρεώσεων 3.498.411,41  2.316.250,96  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.934.998,46  3.840.813,58  



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης 
 

 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στην συνέχεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων 
 
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στην συνέχεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων  

Σημ. 2020 2019
€ €

Προμήθειες και αμοιβές 15 571.420,54  521.854,86  
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 16 24.623,56    54.119,56    

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 596.044,10  575.974,42  
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 17 385.834,29  389.446,47  
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 18 235.520,15  213.919,61  
Λοιπά διάφορα έξοδα 19 3.753,74      4.231,81      
Αποσβέσεις 20 38.055,23    34.450,49    

Έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 663.163,41  642.048,38  
Έσοδα από τόκους και συναλλαγματικές διαφορές 302.025,73  169.809,57  
Μείον: Έξοδα από τόκους- συναφή έξοδα και συναλλαγματικές διαφορές 317.870,43  170.859,54  

Χρηματοπιστωτικά Αποτελέσματα Έσοδα / (Έξοδα) 21 (15.844,70)   (1.049,97)     

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (82.964,01)   (67.123,93)   
Φόροι εισοδήματος 22 (5.011,56)     891,88         

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (87.975,57)   (66.232,05)   

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (87.975,57)   (66.232,05)   

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικά 
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο

€ € € €
Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων την 31-Δεκ-2018 3.900.000,00 1.068.368,39   (3.377.573,72)          1.590.794,67   
Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 
01/01 - 31/12/2019
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (900.000,00)   -                   900.000,00              -                   
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2019 -                 -                   (66.232,05)               (66.232,05)       
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                 -                   -                           -                   

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων την 31-Δεκ-2019 3.000.000,00 1.068.368,39   (2.543.805,77)          1.524.562,62   
Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 
01/01 - 31/12/2020
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -                 -                   -                           -                   
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2020 -                 -                   (87.975,57)               (87.975,57)       
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                 -                   -                           -                   

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων την 31-Δεκ-2020 3.000.000,00 1.068.368,39   (2.631.781,34)          1.436.587,05   



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
 

 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στην συνέχεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων   

2020 2019
€ €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ( Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (82.964,01)     (67.123,93)     
Πλέον/μείον προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις 35.860,37      34.450,49      
Προβλέψεις (6.489,63)       954,66           
Αποτίμηση χρημ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

-                 (9.335,64)       

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

10.177,29      (4.483,64)       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.171,50)       1.049,97        

(44.587,48)     (44.488,09)     
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (105.906,61)   (127.026,00)   
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.176.660,47 112.356,05    

Εισροές/εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.026.166,38 (59.158,04)     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (27.036,44)     (17.932,49)     
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος (1.000,00)       (1.000,00)       
Λειτουργικές ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 998.129,94    (78.090,53)     
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

-                 (16.209,46)     

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (14.101,49)     (10.842,05)     
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων

-                 61.618,74      

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων -                 -                 
Τόκοι εισπραχθέντες 28.034,46      17.948,44      

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 13.932,97      52.515,67      
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια -                 -                 
Εξοφλήσεις δανείων -                 (1.997,41)       

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                 (1.997,41)       

Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 1.012.062,91 (27.572,27)     

Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.252.368,01 2.279.940,28

Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.264.430,92 2.252.368,01 
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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. 
 
Η Εταιρία, δραστηριοποιείται στους τομείς διεξαγωγής χρηματιστηριακών συναλλαγών κάθε 
είδους, σε χρηματιστήρια αξιών, καθώς και στην παροχή όλων των κύριων και παρεπόμενων 
επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας της.  
 
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρίας στις 26 Φεβρουαρίου 2021. 
 
1.2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
1.2.1. Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση της Εταιρίας σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής 
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
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 ΔΠΧΑ 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 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 
 

15 

1.2.2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
 
Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση των κινδύνων. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται συστηματικά από στελέχη της Εταιρίας σύμφωνα με τους 
κανόνες που  κανόνες που ορίζει 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.  
 
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 
γεγονότων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις. 
 
Πανδημία Covid-19 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι αρνητικές συνέπειες δεν θα επηρεάσουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία της. Η επίδραση της πανδημίας σε πωλήσεις, ρευστότητα και την γενικότερη λειτουργία, 
είναι υπό έλεγχο και δεν δημιουργεί αμφιβολίες αναφορικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της. 
 
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 τις 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, για φόρο εισοδήματος, για αποζημίωση προσωπικού και 
την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων.  
 
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην έως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και 
επαναξιολογούνται ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  
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. 
 
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.  
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1.2.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board ή IASB), 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1η 
Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. 
 
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 
 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα 
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση 
με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. 
 
Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο 
κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας 
βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και 
υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων 
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω 
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της 
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 
 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. 
Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων 
είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο 
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 
 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του 
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης 
σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν 
ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός 
τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους 
και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία 
μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. 
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
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Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 
συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες 
επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του 
Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή 
χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, 
όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες 
πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα 
από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. 
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου) 
 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 
στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα 
βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή 
απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας 
επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός 
εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών 
οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, 
το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. 
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
1.2.4. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020) 
 
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες 
παρέχουν στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία 
σχετιζόμενη με τον Covid-19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση 
μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν 
συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν 
τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, 
θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό ώστε να μην 
αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος 
που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται 
πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. 
 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Δεν αναμένεται να έχουν 
επίπτωση. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021) 
 
Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται 
η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη 
επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση 
από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 
«Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να 
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  
 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Δεν αναμένεται να έχουν 
επίπτωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023) 
 
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που 
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως 
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό 
της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού 
θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της 
υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την 
εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξήγηση πώς οι συνθήκες 
δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την 
ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω 
έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. 
 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Δεν αναμένεται να έχουν 
επίπτωση. 
 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο 
ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και 
στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2022) 
 
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που 
περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες 
Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη 
διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή 
αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

� Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία 
παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις 
επιχειρήσεων. 

� Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να 
αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που 
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα 
προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα 
σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

� Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 
Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να 
συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

� Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 
«Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 
«Μισθώσεις». 

 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Δεν αναμένεται να έχουν 
επίπτωση. 
 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2023) 
 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη 
ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό 
χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 
αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές 
θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών 
οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. 
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Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και 
συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην 
έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν 
όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα 
κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα 
επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση 
αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα 
πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του 
Προτύπου. 
 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Δεν αναμένεται να έχουν 
επίπτωση. 
 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
1.2.5. Συνάλλαγμα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Τα αποτελέσματα συναλλαγματικών 
διαφορών αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
1.2.6. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και τυχόν ζημία απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που 
σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν 
κριθεί πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα 
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά 
αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την 
προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, όταν πραγματοποιείται. 
 
Οι αποσβέσεις των  ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο, με ισόποσες ετήσιες 
επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή 
των στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής: 
 

� Κτίρια ιδιοχρησιμοποιούμενα: 50 έτη 
� Μεταφορικά μέσα και μηχανολογικός εξοπλισμός: 5 - 9 έτη 
� Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 4 - 10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και 
προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
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1.2.7. Ασώματες ακινητοποιήσεις 
 
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις (λογισμικό Η/Υ) παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημία απομείωσης. 
 
Οι αποσβέσεις των ασώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, με ισόποσες ετήσιες 
επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή 
των ασώματων παγίων είναι: 
 

� Λογισμικό: 3 έως 4 έτη 
 
1.2.8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Αναγνώριση και αποαναγνώριση 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρία καθίσταται 
ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 
στοιχείου, ή όταν η Εταιρία μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. 
 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα 
χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, 
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία 
προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα 
και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

� χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 
� χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, και 
� χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων. 
 
Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρίας σχετικά με τη 
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των 
συμβατικών ταμειακών ροών τους. 
 
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και 
τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια 
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των 
εμπορικών απαιτήσεων που περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων. 
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
 

� το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του 
ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών 
ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

� εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού 
συνίσταται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου 
υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο). 

� Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή 
προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά 
την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την 
προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 

 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. Για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των 
στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση 
τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 
 
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου 
ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η 
αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις 
πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, 
αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 
 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 

� των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει 
επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό 
κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),  

� των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό 
κίνδυνο (Στάδιο 2), και 

� των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις 
απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3). 

 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται 
στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της 
διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών 
ροών και των ταμειακών ροών που ή η Εταιρία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται 
χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού. 
 
1.2.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως 
και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού κινδύνου. 
 
1.2.10. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας απεικονίζει την αξία των κοινών ονομαστικών μετοχών που 
έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αγορά ιδίων μετοχών. Άμεσα 
έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, 
σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  
 
1.2.11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, που εξοφλούνται κανονικά, αναγνωρίζονται 
στο κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
 
1.2.12. Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για 
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού 
(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την 
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωμα 
να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 
 
1.2.13.  Μισθώσεις 
 
Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν η σύμβαση αποτελεί, ή 
εμπεριέχει, μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν μεταβιβάζει το δικαίωμα 
ελέγχου της χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι 
ανταλλάγματος. 
 
Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για πληρωμές που αντιπροσωπεύουν 
δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης 
της μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι 
διαθέσιμο προς χρήση). Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης επιμετρώνται στο κόστος, 
μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης και προσαρμόζονται 
βάσει επανεπιμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις. Το κόστος των περιουσιακών στοιχείων 
με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που 
αναγνωρίστηκε, τις αρχικές άμεσες δαπάνες και τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά 
την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα 
μίσθωσης έχουν εισπραχθεί.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη 
μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους. Εάν η 
κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στην Εταιρεία στο τέλος της 
μισθωτικής περιόδου ή εάν το κόστος του αντανακλά την άσκηση δικαιώματος αγοράς, οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου. 
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 
 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση από μισθώσεις 
στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια 
μίσθωσης. Τα μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα μειωμένα κατά τυχόν 
εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη 
ή ένα επιτόκιο και τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων 
υπολειμματικής αξίας. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν την τιμή άσκησης του δικαιώματος 
αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και την καταβολή 
ρήτρας για καταγγελία της μίσθωσης εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση 
δικαιώματος για καταγγελία. Μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, το ποσό της 
υποχρέωσης από μισθώσεις αυξάνεται βάσει των τόκων επί της υποχρέωσης και μειώνεται με την 
καταβολή των μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία της υποχρέωσης από μισθώσεις 
επανεπιμετράται εάν υπάρχουν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις του συμβολαίου μίσθωσης. 
 
Λογιστική μίσθωσης από τον εκμισθωτή 
Μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη και 
κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, 
κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται με 
λειτουργική μίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης, βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Τα έσοδα από 
μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τους όρους της μίσθωσης με τη 
σταθερή μέθοδο. 
 
Μια μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη και κινδύνους που απορρέουν 
από την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου κατατάσσεται ως χρηματοδοτική 
μίσθωση. Τα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση αποαναγνωρίζονται 
και ο εκμισθωτής αναγνωρίζει μια απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Η 
απαίτηση από μισθώσεις προεξοφλείται με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου και η λογιστική αξία 
προσαρμόζεται αναλόγως. Τα εισπρακτέα μισθώματα αυξάνονται βάσει των τόκων επί της 
απαίτησης και μειώνονται με την είσπραξη των μισθωμάτων. 
 
1.2.14. Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, όπως αυτά 
έχουν αναμορφωθεί στη φορολογική δήλωση, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με 
τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία 
θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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1.2.15. Παροχές σε εργαζόμενους 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές. 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο 
όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 
 
Παροχές εξόδου από την υπηρεσία. 
Τα προγράμματα συνταξιοδότησης στα οποία συμμετέχει η Εταιρία χρηματοδοτούνται μέσω 
πληρωμών σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. Οι παροχές μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. 
 
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών περιλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά 
Ταμεία (π.χ. ΕΦΚΑ). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών στα Ταμεία, με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της Εταιρίας, σε 
περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλισμένους. Το 
δουλεμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση 
που αφορά και περιλαμβάνονται στα έξοδα προσωπικού. 
 
Η ελληνική εργατική νομοθεσία προβλέπει η αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης 
να βασίζεται στα χρόνια υπηρεσίας των εργαζομένων στην Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποδοχές τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης για 
συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτούνται από ειδικά κεφάλαια, όμως οι υποχρεώσεις που 
προέρχονται από τέτοιου είδους δεσμεύσεις αποτιμώνται στην παρούσα αξία τους. Οι βασικές 
υποθέσεις που υιοθετήθηκαν για τον υπολογισμό της παρούσα αξίας της υποχρέωσης ήταν ένα 
επιτόκιο προεξόφλησης της τάξεως του 3,80 % και μηδενικό μέσο ποσοστό αύξησης των μισθών. 
 
1.2.16. Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν:  
� Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος.  
� Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης.  
� Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
1.2.17. Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
1.2.18. Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην 
Εταιρεία και το ύψος τους μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί. Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη 
αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τυχόν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και εκπτώσεις. 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση 
το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 
H Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από την διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών και έσοδα 
παροχή παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. 
 
  



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 
 

26 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην 
Εταιρία και το ύψος τους μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί. 
 
Τα έσοδα από το Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αναγνωρίζονται ως έξης: 

� κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξίων όταν αυτά πραγματοποιούνται, 
� μερίσματα κατά την ημερομηνία που αυτά έχουν καταστεί οριστικά με την έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης, 
� τόκοι (καταθέσεων) όταν καθίστανται δεδουλευμένοι, 
� τόκοι ομολογιών όταν καθίστανται δεδουλευμένοι. 

 
1.3. 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. 
 
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+2 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. Στο τέλος του 
έτους, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην 
καλύπτεται από  την σχηματισμένη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.  
 
Η Εταιρία αφού εξαντλήσει τις απαιτούμενες δικαστικές και λοιπές ενέργειες για την είσπραξη των 
απαιτήσεών 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 ποσοστό 96% 
του συνόλου των διαθεσίμων σε τρεις διαφορετικές τράπεζες. Εντούτοις, δεν αναμένονται ζημιές 
λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας των συγκεκριμένων τραπεζών. 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρίας την 
31/12/2020 και 31/12/2019, 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.  
 

 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Ως κίνδυνος επιτοκίου ορίζεται ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές 
επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε δανεισμό τις χρήσεις 2020 και 2019. 
 
Κίνδυνος μεταβολής εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 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. 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 31 
Δεκεμβρίου 2020 ήταν € 0,00 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν € 4.336,50. 
 

 
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 τα αποτελέσματα της Εταιρίας.  
 
  

2020 2019
€ €

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων εντός Ισολογισμού 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.008,61      1.008,61      
Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία * 369.731,68  368.895,68  
Απαιτήσεις από πελάτες 233.548,24  186.700,84  
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία -               -               
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων -               28.910,00    
Λοιπές απαιτήσεις 25.978,88    68.835,29    
Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων εκτός Ισολογισμού
Εγγυητικές επιστολές & ενεχυριασμένες καταθέσεις 105.986,00  103.070,00  

Κατά την 31-Δεκ-2020 και την 31-Δεκ-2019 736.253,41  757.420,42  

* Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 255.986,00  253.070,00  
Κεφάλαιο εκκαθάρισης (τέως επικουρικό) 32.727,68    29.807,68    
Κεφάλαιο εκκαθάρισης (τέως επικουρικό) εγγύηση για συναλλαγές 81.018,00    85.018,00    
Όριο επικουρικό για κεφάλαια εκκαθάρισης συναλλαγών -               1.000,00      

369.731,68  368.895,68  

Επίδραση μεταβολής αποτίμησης χαρτοφυλακίου κατά  ± 15% 2020 2019
€ €

Μεταβολή -               4.336,50      
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Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρία ελέγχει τη ρευστότητά 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.  
 
Η Ανάλυση Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis), για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 
και την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 
 

 
  

31-Δεκ-2020 Άμεση λήξη έως 30 
ημέρες

1-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες Άνω του έτους Σύνολο

€ € € € € € €
Ρευστότητα απαιτήσεων
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό -                  -               113.745,68 -              255.986,00  911.319,12   1.281.050,80 
Πελάτες 233.548,24     -               -              -              -               -                233.548,24    
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις -                  132.565,88  10.419,02   12.743,91   239,69         -                155.968,50    
Αξιόγραφα -                  -               -              -              -               -                -                 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.264.430,92  -               -              -              -               -                3.264.430,92 

3.497.979,16  132.565,88  124.164,70 12.743,91   256.225,69  911.319,12   4.934.998,46 
Ρευστότητα υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού -                  -               -              -              -               22.080,13     22.080,13      
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -                  -               -              -              -               105.876,90   105.876,90    
Πελάτες 3.143.030,76  145.642,25  -              -              -               -                3.288.673,01 
Λοιπές Υποχρεώσεις -                  62.178,66    16.604,72   76,46          2.921,53      -                81.781,37      

3.143.030,76  207.820,91  16.604,72   76,46          2.921,53      127.957,03   3.498.411,41 

Συνολικό Άνοιγμα Ρευστότητας 354.948,40     (75.255,03)   107.559,98 12.667,45   253.304,16  783.362,09   1.436.587,05 

31-Δεκ-2019 Άμεση λήξη έως 30 
ημέρες

1-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες Άνω του έτους Σύνολο

€ € € € € € €
Ρευστότητα απαιτήσεων
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό -                  -               29.807,68   85.018,00   254.070,00  935.103,76   1.303.999,44 
Πελάτες 184.428,83     2.272,01      -              -              -               -                186.700,84    
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις -                  1.487,98      42.261,59   2.042,98     14.218,00    8.824,74       68.835,29      
Αξιόγραφα -                  -               -              -              28.910,00    -                28.910,00      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.252.368,01  -               -              -              -               -                2.252.368,01 

2.436.796,84  3.759,99      72.069,27   87.060,98   297.198,00  943.928,50   3.840.813,58 
Ρευστότητα υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού -                  -               -              -              -               27.523,85     27.523,85      
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -                  -               -              -              -               102.796,63   102.796,63    
Πελάτες 2.133.355,74  (18.359,32)   -              -              -               -                2.114.996,42 
Λοιπές Υποχρεώσεις -                  52.322,88    17.604,28   1.000,00     6,90             -                70.934,06      

2.133.355,74  33.963,56    17.604,28   1.000,00     6,90             130.320,48   2.316.250,96 

Συνολικό Άνοιγμα Ρευστότητας 303.441,10     (30.203,57)   54.464,99   86.060,98   297.191,10  813.608,02   1.524.562,62 
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1.4. Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου 
 
Στόχος της Εταιρίας σε σχέση με την κεφαλαιακή δομή της, η οποία περιλαμβάνει τα ίδια κεφάλαια 
και την χρηματοδότηση από τρίτους, είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας 
της Εταιρίας στο μέλλον και να διατηρήσει την ιδανική κεφαλαιακή δομή από πλευράς κόστους.  
 
Η Εταιρία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση δύναται να 
μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει 
νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 
 
Η Εταιρία παρακολουθεί την κεφαλαιακή δομή και το δανεισμό της με βάση το συντελεστή 
μόχλευσης, ο οποίος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του καθαρού δανεισμού με τα 
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια.  
 
Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός, μακροπρόθεσμος και 
βραχυπρόθεσμος όπως εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, μειωμένος με το 
ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  
 
Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως 
εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, πλέον του καθαρού δανεισμού.  
 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε δανεισμός τις χρήσεις 2020 και 2019. 
 
1.5. Κεφαλαιακή επάρκεια 
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα 
αρμόδια όργανα της Εταιρίας και υποβάλλεται σε τριμηνιαία 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 των άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και την 
αφαίρεση των χρεωστικών υπολοίπων πελατών που προκύπτουν από συναλλαγές για τις οποίες 
έχει παρέλθει διάστημα δώδεκα μηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το μέρος που δεν 
καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους καθώς και τη σχηματισμένη πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις. 
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι κατώτερο από 
το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να λάβει κατάλληλα 
μέτρα και θα συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της 
χρήσης, με θέμα την ανάληψη δράσεων προς αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων 
προς το μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν, των προτεινόμενων δράσεων θα αποκατασταθεί η σχέση των 
ιδίων κεφαλαίων με το μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα από την εμπορική νομοθεσία. 
 
1.6. Προσδιορισμός εύλογων αξιών 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία, ανά μέθοδο επιμέτρησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Επίπεδο 1 
Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για χρηματοοικονομικά 
στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές.  
 
Επίπεδο 2 
Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (εξαιρώντας τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία εκείνα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1) ή υπολογιζόμενες 
εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία. 
 
Επίπεδο 3 
Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές 
σε ενεργές χρηματαγορές. 

Βασικά ίδια κεφάλαια 2020 2019
€ €

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.000.000,00  3.000.000,00  
Τακτικό αποθεματικό και λοιπά αποθεματικά 1.068.368,39  1.068.368,39  
Κέρδη εις νέο (2.631.781,34) (2.543.805,77) 

Σύνολο βασικών ιδίων κεφαλαίων 1.436.587,05  1.524.562,62  
Μείον: Άυλα περιουσιακά στοιχεία (14.478,34)      (18.441,19)      
Μείον: Σύνολο εποπτικών προσαρμογών της 
λογιστικής καθαρής θέσης 

-                  -                  

Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 1.422.108,71  1.506.121,43  
Σταθμισμένο Ενεργητικό
Στοιχεία ενεργητικού 6.493.500,20 4.902.318,19

Σύνολο σταθμισμένου ενεργητικoύ 6.493.500,20  4.902.318,19  

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,90% 30,72%
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Οι λογιστικές αξίες των παρακάτω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους: 
 

� Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 
� Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
� Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

 
1.7. 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. 
  

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
€ € € €

Στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων -              -              0,02             0,02             

-              -              0,02             0,02             

Στοιχεία υποχρεώσεων -              -              -              -              

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
€ € € €

Στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 28.910,00     -              0,02             28.910,02     

28.910,00     -              0,02             28.910,02     

Στοιχεία υποχρεώσεων -              -              -              -              

2020

2019
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2. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιμοποιούνται αναλύονται ως εξής:  

 
 

 
  

Γήπεδα 
οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά έργα

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο

€ € € € €
Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 120.591,16 1.435.589,25 130.850,01         1.098.163,49  2.785.193,91  
Προσθήκες έως 31-Δεκ-20 -              -                 -                      14.101,49       14.101,49       
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-20 -              -                 -                      -                  -                  

120.591,16 1.435.589,25 130.850,01         1.112.264,98  2.799.295,40  
Αποσβέσεις 
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 -              (516.519,46)   (130.850,00)        (1.087.170,51) (1.734.539,97) 
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 -              (28.711,80)     -                      (5.211,48)        (33.923,28)      
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -              -                 -                      -                  -                  

-              (545.231,26)   (130.850,00)        (1.092.381,99) (1.768.463,25) 
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 (14.300,00)  (120.700,00)   -                      -                  (135.000,00)    
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 -              -                 -                      -                  -                  
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -              -                 -                      -                  -                  

(14.300,00)  (120.700,00)   -                      -                  (135.000,00)    

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-20 106.291,16 769.657,99    0,01                    19.882,99       895.832,15     

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 106.291,16 798.369,79    0,01                    10.992,98       915.653,94     

Γήπεδα 
οικόπεδα

Κτίρια & 
τεχνικά έργα

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο

€ € € € €
Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 120.591,16 1.435.589,25 130.850,01         1.281.898,01  2.968.928,43  
Προσθήκες έως 31-Δεκ-19 -              -                 -                      10.842,60       10.842,60       
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-19 -              -                 -                      (194.577,12)    (194.577,12)    

120.591,16 1.435.589,25 130.850,01         1.098.163,49  2.785.193,91  
Αποσβέσεις 
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -              (487.807,66)   (130.850,00)        (1.278.799,68) (1.897.457,34) 
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 -              (28.711,80)     -                      (2.947,42)        (31.659,22)      
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -              -                 -                      194.576,59     194.576,59     

-              (516.519,46)   (130.850,00)        (1.087.170,51) (1.734.539,97) 
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 (14.300,00)  (120.700,00)   -                      -                  (135.000,00)    
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 -              -                 -                      -                  -                  
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -              -                 -                      -                  -                  

(14.300,00)  (120.700,00)   -                      -                  (135.000,00)    

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 106.291,16 798.369,79    0,01                    10.992,98       915.653,94     

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-18 106.291,16 827.081,59    0,01                    3.098,33         936.471,09     
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3. Άυλα πάγια 
 
3.α Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιμοποιεί η Εταιρία αναλύονται ως εξής:  
 

 
  

Λογισμικό
€

Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 656.757,68  
Προσθήκες έως 31-Δεκ-20 -               
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-20 -               

656.757,68  
Αποσβέσεις 
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 (653.148,49) 
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 (1.937,09)     
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -               

(655.085,58) 
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 -               
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 -               
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -               

-               

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-20 1.672,10      

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 3.609,19      
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3.β Δικαίωμα Χρήσης 
 
Το δικαίωμα χρήσης από μισθώσεις ακινήτων αναλύεται ως εξής: 
 

  

Λογισμικό

Αξία κτήσεως €
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 656.757,68  
Προσθήκες έως 31-Δεκ-19 -               
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-19 -               

656.757,68  
Αποσβέσεις 
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 (650.906,53) 
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 (2.241,96)     
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -               

(653.148,49) 
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -               
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 -               
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -               

-               

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 3.609,19      

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-18 5.851,15      

Κτίρια
€

Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 15.381,33   
Προσθήκες έως 31-Δεκ-20 169,10        
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-20 -              

15.550,43   
Αποσβέσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 (549,33)       
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 (2.194,86)    
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -              

(2.744,19)    
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 -              
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 -              
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -              

-              

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-20 12.806,24   

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 14.832,00   



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 
 

35 

 
 

 
 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
  

Κτίρια
€

Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -              
Προσθήκες έως 31-Δεκ-19 15.381,33   
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-19 -              

15.381,33   
Αποσβέσεις 
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -              
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 (549,33)       
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -              

(549,33)       
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -              
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 -              
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -              

-              

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 14.832,00   

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-18 -              

2020 2019
€ €

Ελάχιστο μίσθωμα
Εντός ενός έτους 2.400,00     2.400,00     
Από 2 μέχρι 5 έτη 9.600,00     9.600,00     
Άνω των 5 ετών 2.000,00     4.200,00     

14.000,00   16.200,00   
Μείον: τόκος μισθωμάτων (947,98)       (1.227,00)    

13.052,02   14.973,00   
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4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
Στο πάγιο ενεργητικό εντάσσεται χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε μετοχές εταιριών μη εισηγμένων 
στο χρηματιστήριο οι οποίες έχουν απεικονιστεί στον Ισολογισμό στην εύλογη αξία τους. 
 

 
 
Η κίνηση του χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων ήταν μηδενική.  

Ανάλυση παρούσας αξίας 
μισθωμάτων
Εντός ενός έτους 2.109,86     2.099,55     
Από 2 μέχρι 5 έτη 8.963,99     8.765,94     
Άνω των 5 ετών 1.978,17     4.107,51     

13.052,02   14.973,00   

Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 0,02            0,02            

2020 2019
€ €

Μετοχές μη εισηγμένες 50.227,58    50.227,58    
Μείον: προβλέψεις απομείωσης (50.227,56)   (50.227,56)   

0,02             0,02             
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5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

 
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. 
 
Έχει δοθεί στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο εξασφάλισης επενδυτικών υπηρεσιών εγγυητική επιστολή 
ποσού €105.986 που εκδόθηκε από την τράπεζα Eurobank υπέρ της Εταιρείας για οφειλή η οποία 
απορρέει από την υποχρέωση καταβολής του 1/2 της τακτικής εισφοράς της Εταιρείας στο 
συνεγγυητικό κεφάλαιο βάσει της § 5 του άρθρου 71 του ν.2533/1997. 
 
Ανάλυση εισφορών σε εγγυητικά ταμεία: 
 

 

 
  

2020 2019
€ €

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 255.986,00   253.070,00   
Κεφάλαιο εκκαθάρισης (τέως επικουρικό) 32.727,68     29.807,68     
Κεφάλαιο εκκαθάρισης (τέως επικουρικό) εγγύηση για 
συναλλαγές

81.018,00     85.018,00     

Όριο επικουρικό για κεφάλαια εκκαθάρισης συναλλαγών -                1.000,00       
Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων 1.008,61       1.008,61       

370.740,29   369.904,29   

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 
Εκκαθάρισης

Σύνολο

€ € €
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 253.070,00   115.825,68   368.895,68 
Πρόσοδοι (έσοδα μετα από φόρους μείον δαπάνες) -                (668,20)         (668,20)       
Εισφορές κεφαλαίου περιόδου 2.916,00       3.588,20       6.504,20     
Επιστροφές κεφαλαίου περιόδου -                -                -              
Καταθέσεις- Αναλήψεις σε Συστήματα Διαχείρισης και 
υπολογισμού Ορίων και Κινδύνων

-                (5.000,00)      (5.000,00)    

255.986,00   113.745,68   369.731,68 

2020

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 
Εκκαθάρισης

Σύνολο

€ € €
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 252.118,00   124.904,13   377.022,13 
Πρόσοδοι (έσοδα μετα από φόρους μείον δαπάνες) -                (646,90)         (646,90)       
Εισφορές κεφαλαίου περιόδου 952,00          568,45          1.520,45     
Επιστροφές κεφαλαίου περιόδου -                -                -              
Καταθέσεις- Αναλήψεις σε Συστήματα Διαχείρισης και 
υπολογισμού Ορίων και Κινδύνων -                (9.000,00)      (9.000,00)    

253.070,00   115.825,68   368.895,68 

2019
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6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:  
 
Απαιτήσεις κατά πελατών - Χρηματιστών - Χρηματιστηρίου 
 

 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες - Χρηματιστές – Χρηματιστήριο 
 

 
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 € 960.500 καλύπτουν ισόποσες απαιτήσεις κατά 
πελατών που βρίσκονται σε καθυστέρηση και δεν έχουν καλύμματα.  

2020 2019
€ €

Πελάτες εσωτερικού 1.194.048,24  1.144.928,83 
Υπόλοιπα εκκαθάρισης χρημ/κων συναλλαγών 129.989,62     2.272,01        

1.324.037,86  1.147.200,84 
Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 960.500,00     960.500,00    

363.537,86     186.700,84    

2020 2019
€ €

Πελάτες πιστωτικά υπόλοιπα από εκκαθαρισμένες συναλλαγές 3.143.030,76  2.133.355,74 
Πελάτες πιστωτικά υπόλοιπα από μη εκκαθαρισμένες 
συναλλαγές

145.642,25     (18.359,32)     

Υπόλοιπο εκκαθάρισης χρημ/κων συναλλαγών (53.95-35.35) 26.516,74       21.943,70      

3.315.189,75  2.136.940,12 
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7. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Στις λοιπές 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 καθώς και δουλευμένα έσοδα εισπρακτέα. 
 

 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους 
 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 52.524,89 καλύπτουν ισόποσες απαιτήσεις 
κατά χρεωστών από ενοίκια και κοινόχρηστα επενδυτικού ακινήτου που κατείχε η Εταιρεία σε 
προηγούμενη χρήση και βρίσκονται σε καθυστέρηση. 
 
8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 αλλά και την 31 Δεκεμβρίου 2019 τα χρεόγραφα στο εμπορικό 
χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής: 
 

 
Η ανάλυση κίνησης χαρτοφυλακίου χρεογράφων έχει ως εξής: 
 

 

2020 2019
€ €

Προκαταβλημένοι & Παρακρατημένοι Φόροι 12.777,78    10.187,90    
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο -               36.678,05    
Λογαριασμοί Προκαταβολών & Πιστώσεων 6.125,32      6.125,32      
Προκαταβλημένα Έξοδα 8.970,47      13.618,00    
Δουλευμένα έσοδα εισπρακτέα 512,17         1.387,98      
Προκαταβολές σε Προμηθευτές 147,50         3.291,27      
Λοιπές Απαιτήσεις 49.970,53    50.071,66    

78.503,77    121.360,18  
Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 52.524,89    52.524,89    

25.978,88    68.835,29    

2020 2019
€ €

Μετοχές εισηγμένες -               19.574,36    
Πλέον ή Μείον διαφορές αποτίμησης στην εύλογη αξία -               9.335,64      

-               28.910,00    

2020 2019
€ €

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου  28.910,00    60.500,00    
Πλέον: Αγορές 29.562,42    19.574,36    
Μείον: Πωλήσεις (58.472,42)   (61.618,74)   
Κέρδη / (ζημιές) αποτίμησης στην εύλογη αξία -               10.454,38    

Υπόλοιπο λήξης περιόδου -               28.910,00    
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9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας και των πελατών της, περιλαμβάνουν καταθέσεις σε διάφορα 
πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα μετρητά του ταμείου της Εταιρίας. 
 
Επί της προθεσμιακής υπάρχει ενέχυρο για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολή, που έχει εκχωρήσει 
η τράπεζα Eurobank υπέρ Συνεγγυητικού κεφαλαίου ποσό €105 χιλ. 
 
10. Καθαρή Θέση  
 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3606/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 Ν.3763/2009 
το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό €1 εκ. 
 
Επομένως, τα ίδια κεφάλαια κρίνονται επαρκή και η Εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει τη λειτουργία 
της, απρόσκοπτα. 
 
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 23ης Ιουνίου 2015, 
το μετοχικό κεφάλαιο, α) μειώθηκε κατά € 3.585.000,00 με ισόποση απόσβεση συσσωρευμένων 
ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά € 11,95, δηλαδή από € 23,00 σε 
€ 11,05 η κάθε μετοχή, και β) αυξήθηκε κατά το ποσό € 585.000,00 με κεφαλαιοποίηση του 
αφορολογήτου αποθεματικού που είχε σχηματιστεί με βάση το άρθρο 14 του ν.2954/2001, με 
αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 1,95 διαμορφώνοντας την τελικά στο ποσό των 
€ 13,00 ανά μετοχή.  

2020 2019
€ €

Ταμείο 565,55            87,33             
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 9.513,21         11.268,87      
Καταθέσεις προθεσμίας βραχυπρόθεσμης λήξης 105.986,00     103.070,00    
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα 1.159,77         1.597,40        

Σύνολο διαθεσίμων εταιρίας 117.224,53     116.023,60    
Καταθέσεις όψεως για λογ/σμό πελατών 2.866.768,83  1.940.151,06 
Καταθέσεις προθεσμίας βραχ/σμης λήξης για λογ/σμό  
πελατών

-                  -                 

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα για λογ/σμό πελατών 280.437,56     196.193,35    

Σύνολο διαθεσίμων πελατών 3.147.206,39  2.136.344,41 

Σύνολο διαθεσίμων 3.264.430,92  2.252.368,01 

2020 2019
€ €

Μετοχικό κεφάλαιο 3.000.000,00  3.000.000,00   
Αποθεματικά 1.068.368,39  1.068.368,39   
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών)προηγούμενων χρήσεων (2.543.805,77) (2.477.573,72)  
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο (87.975,57)      (66.232,05)       

1.436.587,05  1.524.562,62   
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Την 20/07/2015 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού - 
Διεύθυνση Εταιρειών & Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 
(απόφαση 76993/ 20-07-2015), η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μείωσης 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 έγινε μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, στις 28 Ιουνίου 2019. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας πλέον ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.000, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 300.000 κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μετοχή.  
 
Ανάλυση αποθεματικών κεφαλαίων 
 

 
  

Αποθεματικά κεφάλαια Τακτικό 
Αποθεματικό

Έκτακτα 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά ειδικών 

διατάξεων νόμων
Σύνολο

€ € € €
Υπόλοιπο  Αποθεματικών την 31-Δεκ-2018 651.316,77    11.738,81        405.312,81              1.068.368,39   
Μεταβολή περιόδου 01/01-31/12/2019 -                 -                   -                           -                   

Υπόλοιπο  Αποθεματικών την 31-Δεκ-2019 651.316,77    11.738,81        405.312,81              1.068.368,39   
Μεταβολή περιόδου 01/01-31/12/2020 -                 -                   -                           -                   

Υπόλοιπο  Αποθεματικών την 31-Δεκ-2020 651.316,77    11.738,81        405.312,81              1.068.368,39   
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11. Πρόβλεψη αφυπηρέτησης προσωπικού 
 
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 αναμενόμενων 
ταμειακών εκροών, με βάση τα επιτόκια εταιρικών ομολόγων και όρους που προσεγγίζουν τους 
όρους της σχετικής υποχρέωσης. 

 
 

 

 
 
12. Λοιπές προβλέψεις 
 
Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους 
 

 
  

2020 2019
€ €

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών στην αρχή της χρήσης 27.523,85        27.003,97         
Συνολικό Έξοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα Πρόβλεψη Αποζημίωσης 1.149,37          1.980,81           
Κόστος προυπηρεσίας & (Κέρδη) / Ζημιές  περικοπών & διακανονισμών (6.593,09)         (1.460,93)          
Πλέον ή μείον αναλογιστικά κέρδη & ζημιές -                   -                    
Μείον: Καταβληθείσες Αποζημιώσεις -                   -                    

Υπόλοιπο στον Ισολογισμό 22.080,13        27.523,85         

2020 2019
€ €

Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης 103,46             954,66              
Χρηματοοικονομικό Κόστος 1.045,91          1.026,15           
Κόστος προυπηρεσίας  & (Κέρδη) / Ζημιές  περικοπών & διακανονισμών (6.593,09)         (1.460,93)          
Αναλογιστικά (κέρδη) & ζημιές -                   -                    

(5.443,72)         519,88              

Κύριες αναλογιστικές παραδοχές 2020 2019

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 3,80% 3,80%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,00% 0,00%

2020 2019
€ €

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2020 & 01/01/2019 34.200,00    34.200,00    
Πλεον: Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο -               -               
Μείον: Χρησιμοποιήσεις (περαίωση φορολογικού ελέγχου 
παρελθουσών χρήσεων)

-               -               

Υπόλοιπο στον Ισολογισμό 34.200,00    34.200,00    
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13. Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
 

 
 
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 οφειλόμενοι φόροι αφορούν τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αφορούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις. 
 
14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 
Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων και 
περιλαμβάνουν τρέχουσες υποχρεώσεις από συναλλαγές της Εταιρίας. 
 
Για τις υποχρεώσεις από μισθώσεις παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση 3β. 
 
15. Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά κατηγορίες αναλύεται ως εξής: 
 

 
  

2020 2019
€ €

Οφειλόμενοι Φόροι Εισοδήματος -               1.000,00      
Λοιποί Φόροι - Τέλη 15.434,67    13.728,42    
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 14.629,83    15.440,96    

30.064,50    30.169,38    

2020 2019
€ €

Προμηθευτές 17.420,99    12.693,32    
Πιστωτές διάφοροι 811,68         692,62         
Βραχυπρόθεσμο μέρος μισθώσεων 2.109,86      2.099,55      
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 4.857,60      3.335,49      

25.200,13    18.820,98    

2020 2019
€ €

Προμήθειες & λοιπά έσοδα χρηματιστηριακών συναλλαγών 304.755,61   261.725,48   
Λοιπές προμήθειες 266.664,93   260.129,38   

571.420,54   521.854,86   
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16. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως, αναλύονται ως εξής:  
 

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

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της χρήσεως ήταν 12 άτομα 
ενώ στην αντίστοιχη προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο ήταν 13 άτομα. 
 
18. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:  
 

 

2020 2019
€ €

Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών (μισθώματα επενδυτικών -                1.460,93       
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προσωπικού 6.593,09       -                
Λοιπά Έσοδα 18.030,47     52.658,63     

24.623,56     54.119,56     

2020 2019
€ €

Μισθοί 177.171,36   181.066,02   
Εργοδοτικές Εισφορές 43.437,92     43.805,98     
Αμοιβές Διοίκησης 165.051,55   163.329,01   
Προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης 103,46          954,66          
Λοιπά Έξοδα Προσωπικού 70,00            290,80          

385.834,29   389.446,47   

2020 2019
€ €

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 44.124,06     28.849,82     
Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά 13.666,87     10.396,69     
Ασφάλιστρα 578,00          581,85          
Επισκευές & συντηρήσεις παγίων στοιχείων 17.317,86     11.772,73     
Έξοδα μετακίνησης προσωπικού 10.441,07     12.020,15     
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1.105,04       1.553,57       
Συνδρομές-Εισφορές 84.802,52     89.245,09     
Φόροι και Τέλη 1.231,60       1.150,00       
Διάφορα Έξοδα 62.253,13     58.349,71     

235.520,15   213.919,61   
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19. Λοιπά διάφορα έξοδα 
 
Τα λοιπά διάφορα έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
20. Αποσβέσεις 
 
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, μερίστηκαν ως εξής:  
 

 
 
Η κατανομή των λειτουργικών εξόδων σε θέσεις κόστους έχει ως εξής: 
 

 

 
  

2020 2019
€ €

Διάφοροι φόροι - τέλη ακίνητης περιουσίας -                3.170,61       
Λοιπά Διάφορα Έξοδα 3.753,74       1.061,20       

3.753,74       4.231,81       

2020 2019
€ €

Έξοδα διοικήσεως 19.027,61     17.225,25     
Κόστος Πωλήσεων 19.027,62     17.225,24     

38.055,23     34.450,49     

Σύνολο Κόστος 
πωλήσεων 

Εξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας

Εξοδα 
λειτουργίας 
διαθέσεως

€ € € €
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 385.834,29   185.778,63   120.024,86   80.030,80     
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 235.520,15   69.579,83     65.917,43     100.022,89   
Αποσβέσεις 38.055,23     19.027,62     19.027,61     -                

659.409,67   274.386,08   204.969,90   180.053,69   

2020

Σύνολο Κόστος 
πωλήσεων 

Εξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας

Εξοδα 
λειτουργίας 
διαθέσεως

€ € € €
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 389.446,47   189.460,84   119.164,14   80.821,49     
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 213.919,61   63.192,03     54.236,50     96.491,08     
Αποσβέσεις 34.450,49     17.225,25     17.225,24     -                

637.816,57   269.878,12   190.625,88   177.312,57   

2019
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21. Έσοδα και έξοδα από τόκους  
 
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, έσοδα και έξοδα από τόκους αναλύονται ως εξής: 
 

 
  

2020 2019
€ €

Πιστωτικοί Τόκοι
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 7.672,04       8.504,63       
Τόκοι υπερημερίας πελατών 5.482,94       9.443,81       
Τόκοι λογαριασμών Margin πελατών -                -                
Λοιπά Έσοδα Τραπεζών 206,28          -                

13.361,26     17.948,44     
Χρεωστικοί Τόκοι
Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού 309,92          91,67            
Τόκοι μακροπρόθεσμου δανεισμού -                -                
Τόκοι αποζημίωσης προσωπικού 1.045,91       1.026,15       
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 1.500,00       2.031,95       
Λοιπά Έξοδα Τραπεζών 25.536,44     15.808,87     

28.392,27     18.958,64     
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (289.478,16)  (151.900,90)  
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 288.664,47   151.861,13   

(813,69)         (39,77)           

Χρηματοπιστωτικά Αποτελέσματα (15.844,70)    (1.049,97)      
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22. Φόροι εισοδήματος 
 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για πρόσθετο φόρο, καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία 
έχουν ως εξής:  
 

 
Ακολουθεί ανάλυση και συμφωνία του ονομαστικού με τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή: 
 

 
  

Τρέχουσα φορολογία 2020 2019
€ €

Φόρος εισοδήματος & προβλέψεις για πρόσθετους φόρους -                -                
Αναβαλλόμενη φορολογία έσοδο/(έξοδο) (5.011,56)      891,88          

(5.011,56)      891,88          

2020 2019
Φορολογικός συντελεστής εισοδήματος 24% 24%
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων (82.964,01)    (67.123,93)    
Μέσος φορολογικός συντελεστής -                -                
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (82.964,01)    (67.123,93)    
Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 0,24              0,24              
Φόρος εισοδήματος βάσει Εφαρμοστέου φορολογικού 
συντελεστή (24%)

-                -                

Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις -                -                
Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήματα και τα έξοδα 
που δεν αναγνωρίζονται για φορολογική έκπτωση

(4.011,56)      1.891,88       

- Λοιπά (1.000,00)      (1.000,00)      
Μείωση φόρου από συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων 
χρήσεων

-                -                

-                -                

(5.011,56)      891,88          

Φορολογική επίδραση αναβαλλόμενου φόρου από μεταβολή 
φορολογικού συντελεστή.
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι-απαίτηση και υποχρέωση της περιόδου που έληξε την 31-12-2020 και της 
χρήσεως που έληξε την 31-12-2019, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
  

Αποτελέσματα 
χρήσεως Καθαρή Θέση

2020 2019 2020 2020
€ € € €

Απαίτηση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 5.299,23        6.605,72        (1.306,49)            -                 
Προσαρμογές ιδιοχρησιμοποιούμενων 
παγίων  235,26           86,51             148,75                -                 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.626,12        3.089,63        (463,51)               -                 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 12.560,98       12.558,50       2,48                   -                 

20.721,59       22.340,36       (1.618,77)            -                 

Υποχρέωση
Προσαρμογές ακινήτων (78.743,68)      (72.579,50)      (6.164,18)            -                 
Προσαρμογές αποσβέσεων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων (2.712,65)       (3.243,49)       530,84                -                 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία -                (2.240,55)       2.240,55             -                 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -                -                -                     -                 

(81.456,33)      (78.063,54)      (3.392,79)            -                 

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι απαίτηση / 
(υποχρέωση)

(60.734,74)      (55.723,18)      

Ισολογισμός



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 
 

49 

 

 
 
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. 
  

Αποτελέσματα 
χρήσεως Καθαρή Θέση

2019 2018 2019 2019
€ € € €

Απαίτηση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 6.605,72        7.831,15        (1.225,43)            -                 
Προσαρμογές ιδιοχρησιμοποιούμενων 
παγίων  86,51             -                86,51                 -                 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.089,63        -                3.089,63             -                 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 12.558,50       15.241,09       (2.682,59)            -                 

22.340,36       23.072,24       (731,88)               -                 

Υποχρέωση
Προσαρμογές ακινήτων (72.579,50)      (80.251,83)      7.672,33             -                 
Προσαρμογές αποσβέσεων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων (3.243,49)       564,53           (3.808,02)            -                 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία (2.240,55)       -                (2.240,55)            -                 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -                -                -                     -                 

(78.063,54)      (79.687,30)      1.623,76             -                 

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι απαίτηση / 
(υποχρέωση)

(55.723,18)      (56.615,06)      

Ισολογισμός
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23. Κέρδη/(ζημιά) ανά μετοχή 
 

 
 
24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

 
 
25. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 και για το λόγο αυτό οι υποχρεώσεις 
της από φόρους - τέλη για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2010 έως και 2020 δεν είναι οριστικές. Η 
πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος που έχει διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται στο 
ποσό των € 34 χιλ.  
 
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.  
  

2020 2019
€ €

Κέρδη/(ζημιά) μετά από φόρους (87.975,57)    (66.232,05)    
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 300.000,00   300.000,00   
Κέρδη/(ζημιά) μετά από φόρους ανά μετοχή (0,2933)         (0,2208)         

Κέρδη/(ζημιά) προ φόρων (82.964,01)    (67.123,93)    

2020 2019
€ €

α Έσοδα 17.765,66     46.629,38     
β Έξοδα -                -                
γ Απαιτήσεις -                -                
δ Υποχρεώσεις -                -                

ε Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης

240.411,78   242.106,35   

στ Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 147.726,27   147.870,65   

ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης 

5.257,55       4.301,11       
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26. Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 
 
Κατά την χρήση 2019, η Εταιρία προχώρησε σε μίσθωση χώρου γραφείων.  
 
Το δικαίωμα χρήσης του μίσθιου στα πάγια της Εταιρείας απεικονίζεται ως εξής: 
 

 
  

Κτίρια
€

Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 15.381,33   
Προσθήκες έως 31-Δεκ-20 169,10        
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-20 -              

15.550,43   
Αποσβέσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 (549,33)       
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 (2.194,86)    
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -              

(2.744,19)    
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-20 -              
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-20 -              
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-20 -              

-              

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-20 12.806,24   

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 14.832,00   



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 
 

52 

 

 
Η υποχρέωση από τη μίσθωση απεικονίζεται ως εξής: 

 
 

Κτίρια
€

Αξία κτήσεως
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -              
Προσθήκες έως 31-Δεκ-19 15.381,33   
Πωλήσεις - Μειώσεις έως 31-Δεκ-19 -              

15.381,33   
Αποσβέσεις 
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -              
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 (549,33)       
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -              

(549,33)       
Απομειώσεις
Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-19 -              
Επιβάρυνση χρήσεως έως 31-Δεκ-19 -              
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως 31-Δεκ-19 -              

-              

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-19 14.832,00   

Αναπόσβεστη αξία 31-Δεκ-18 -              

2020 2019
€ €

Ελάχιστο μίσθωμα
Εντός ενός έτους 2.400,00     2.400,00     
Από 2 μέχρι 5 έτη 9.600,00     9.600,00     
Άνω των 5 ετών 2.000,00     4.200,00     

14.000,00   16.200,00   
Μείον: τόκος μισθωμάτων (947,98)       (1.227,00)    

13.052,02   14.973,00   

Ανάλυση παρούσας αξίας 
μισθωμάτων
Εντός ενός έτους 2.109,86     2.099,55     
Από 2 μέχρι 5 έτη 8.963,99     8.765,94     
Άνω των 5 ετών 1.978,17     4.107,51     

13.052,02   14.973,00   

Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 0,02            0,02            
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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 



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): 26-Φεβ-21
Νόμιμος ελεγκτής:  Γιάννης Κ. Μαλισόβας
Ελεγκτική Εταιρία: HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:

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

31-Δεκ-20 31-Δεκ-19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριοτήτες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 895,832.15      915,653.94      Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων ( Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (82,964.01)       (67,123.93)       
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14,478.34        18,441.19        Πλέον/μείον προσαρμογές για: 
Επενδύσεις σε ακίνητα -                   -                   Αποσβέσεις 35,860.37        34,450.49        
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 370,740.31      369,904.31      Προβλέψεις (6,489.63)         954.66             
Απαιτήσεις από πελάτες-Χρηματιστές-Χρηματιστήριο 363,537.86      186,700.84      Αποτίμηση χρημ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία. -                   (9,335.64)         
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25,978.88        97,745.29        Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 10,177.29        (4,483.64)         
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3,264,430.92   2,252,368.01   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1,171.50)         1,049.97          
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,934,998.46   3,840,813.58   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (105,906.61)     (127,026.00)     

Μετοχικό Κεφάλαιο 3,000,000.00   3,000,000.00   (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1,176,660.47   112,356.05      
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (1,563,412.95)  (1,475,437.38)  Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α) 1,436,587.05   1,524,562.62   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (27,036.44)       (17,932.49)       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος (1,000.00)         (1,000.00)         
Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 127,957.03      130,320.48      Λειτουργικές ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -                   -                   Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 998,129.94      (78,090.53)       
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,370,454.38   2,185,930.48   
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3,498,411.41   2,316,250.96   Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 4,934,998.46   3,840,813.58   Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                   (16,209.46)       

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (14,101.49)       (10,842.05)       
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων -                   61,618.74        
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  -                   -                   
Τόκοι εισπραχθέντες 28,034.46        17,948.44        
Μερίσματα εισπραχθέντα -                   -                   
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                   -                   

Κύκλος εργασιών 571,420.54      521,854.86      Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 13,932.97        52,515.67        
Μικτά κέρδη 297,034.46      251,976.74      
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (67,119.31)       (66,073.96)       Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (82,964.01)       (67,123.93)       Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια -                   -                   
Κέρδη / (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) (87,975.57)       (66,232.05)       Εξοφλήσεις δανείων -                   (1,997.41)         
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -                   -                   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) (87,975.57)       (66,232.05)       Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                   (1,997.41)         

Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα &
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) (0.2933)            (0.2208)            ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 1,012,062.91   (27,572.27)       

Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2,252,368.01   2,279,940.28   
(29,064.08)       (31,623.47)       Ταμειακά/διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3,264,430.92   2,252,368.01   

31-Δεκ-20 31-Δεκ-19

1,524,562.62   1,590,794.67   

(87,975.57)       (66,232.05)       

1,436,587.05   1,524,562.62   

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 € 106 χιλ.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 12 άτομα ενώ στην αντίστοιχη προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο 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 € 18 χιλ. β) Έξοδα Δ/Υ,  γ) Απαιτήσεις Δ/Υ, δ) Υποχρεώσεις Δ/Υ, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 240 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης €  148 χιλ., ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 5 χιλ. 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021
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 (31.12.20 και 31.12.2019 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 - 

31.12.2020
01.01 - 

31.12.2019

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 (01.01.2020 και 01.01.2019 αντίστοιχα)

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

01.01 - 
31.12.2020

01.01 - 
31.12.2019

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 2020 έως  31 Δεκεμβρίου 2020

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 2020 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ


