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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Σηµ
. 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

 Μακροπρόθεσµο ενεργητικό 
       Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία 
 

2 
 

1.436.883,26 
 

1.450.411,34 
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
3 

 
4.009,18 

 
1.113,96 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

4 
 

1.380.000,00 
 

1.380.000,00 
 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

   
11.000,01 

 
11.000,01 

 Λοιπές  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

5 
 

506.246,12 
 

521.562,25 
 Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού 

   
3.338.138,57 

 
3.364.087,56 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό 
       Πελάτες - Χρηµατιστές - Χρηµατιστήριο 
 

6 
 

570.092,90 
 

585.053,73 
 Λοιπές απαιτήσεις 

 
7 

 
108.603,87 

 
108.788,66 

 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατεχόµενα για εµπορία 
 

8 
 

277.350,00 
 

258.700,00 
 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
9 

 
3.389.641,76 

 
3.801.927,54 

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
   

4.345.688,53 
 

4.754.469,93 
 Σύνολο ενεργητικού 

   
7.683.827,10 

 
8.118.557,49 

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

       Ίδια κεφάλαια 
       Μετοχικό κεφάλαιο 
 

10 
 

6.900.000,00 
 

6.900.000,00 
 Αποθεµατικά 

 
10 

 
1.681.419,38 

 
1.681.419,38 

 Υπόλοιπο συσσωρευµένων κερδών/ζηµιών  
 

10 
 

-5.221.438,94 
 

-4.908.760,22 
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 

   
3.359.980,44 

 
3.672.659,16 

 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

11 
 

247.502,31 
 

237.659,01 
 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       Δάνεια τραπεζών 
 

12 
 

516.837,98 
 

517.637,22 
 Υποχρεώσεις προς πελάτες-χρηµατιστές- χρηµατιστήριο 

 
6 

 
3.408.432,46 

 
3.555.229,53 

 Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
 

13 
 

73.588,57 
 

78.156,23 
 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
14 

 
77.485,34 

 
57.216,34 

 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
   

4.076.344,35 
 

4.208.239,32 
 Σύνολο υποχρεώσεων  (β) 

   
4.323.846,66 

 
4.445.898,33 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    (α)+(β) 
   

7.683.827,10 
 

8.118.557,49 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου 
 

    

01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Προµήθειες και αµοιβές 
 

15 
 

419.988,26 
 

534.501,39 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

 
16 

 
67.801,21 

 
75.529,99 

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 
   

487.789,47 
 

610.031,38 
Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού 

 
17 

 
511.700,56 

 
400.478,13 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 

18 
 

175.263,14 
 

199.589,73 
Λοιπά διάφορα έξοδα 

 
19 

 
36.717,83 

 
13.023,11 

Αποσβέσεις 
 

20 
 

26.153,95 
 

35.419,39 
Έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 

   
749.835,48 

 
648.510,36 

Έσοδα από τόκους και  συναλλαγµατικές διαφορές 
 

21 
 

210.642,00 
 

266.500,69 
Μείον: Έξοδα από τόκους- συναφή έξοδα και συναλλαγµατικές 
διαφορές 

 
21 

 
254.942,38 

 
297.097,51 

Χρηµατοπιστωτικά Αποτελέσµατα Έσοδα / (Έξοδα) 
   

-44.300,38 
 

-30.596,82 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  

   
-306.346,39 

 
-69.075,80 

Μείον: Φόροι εισοδήµατος 
 

22 
 

-6.332,33 
 

-40.185,28 
Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους 

   
-312.678,72 

 
-109.261,08 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους 
   

 -      
 

5.719,80 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους  
   

-312.678,72 
 

-103.541,28 
 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα  ιδίων κεφαλαίων κατά την  1η  Ιανουαρίου 2013 
 

 8.805.000,00  1.681.419,38  (6.492.291,52)  3.994.127,86  
Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων  για την περίοδο 01/01 - 30/06/2013 

     Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε απόσβεση ζηµιών απόφαση 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

 
(1.905.000,00) 

 
 1.905.000,00   -    

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01 - 30/06/2013 
   

 (109.261,08)  (109.261,08) 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

   
 5.719,80   5.719,80  

Υπόλοιπα  ιδίων κεφαλαίων  κατά την  30η  Ιουνίου 2013 
 

 6.900.000,00   1.681.419,38   (4.690.832,80)  3.890.586,58  

Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων  για την περίοδο 01/07 - 31/12/2013 
     

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01 - 31/12/2013 
   

 (213.469,33)  (213.469,33) 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

   
 (4.458,09)  (4.458,09) 

Υπόλοιπα  ιδίων κεφαλαίων κατά την  31η  Δεκεµβρίου 2013 
 

6.900.000,00 1.681.419,38 -4.908.760,22 3.672.659,16 

Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων  για την περίοδο 01/01 - 31/12/2014 
     Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01 - 30/06/2014 
   

 (312.678,72)  (312.678,72) 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

   
 -     -    

Υπόλοιπα  ιδίων κεφαλαίων  κατά την  30η  Ιουνίου 2014 
 

6.900.000,00 1.681.419,38 -5.221.438,94 3.359.980,44 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
 

    

01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

 Λειτουργικές δραστηριότητες 
       Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων ( Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 
   

-306.346,39 
 

-69.075,80 
 Πλέον/µείον προσαρµογές για:  

       Αποσβέσεις 
   

26.153,95 
 

35.419,39 
 Προβλέψεις 

   
1.772,26 

 
422,93 

 Αποτίµηση χρηµ/κων στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων  

   
11.829,75 

 
-40.073,88 

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

   
-41.238,83 

 
-28.140,16 

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
   

51.637,09 
 

46.288,35 
 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

       

       Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 
   

30.461,75 
 

112.703,38 
 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

   
-148.732,95 

 
756.089,02 

 Μείον: 
       Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 
   

-33.060,40 
 

-27.393,02 
 Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος 

   
0,00 

 
-29.595,18 

 Λειτουργικές ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες 
       Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 
   

-407.523,77 
 

756.645,03 
 

        Επενδυτικές δραστηριότητες 
       Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων 
   

-176.205,35 
 

-23.162,98 
 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

   
-15.521,09 

 
-1.868,00 

 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
   

0,00 
   Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού   
   

177.388,50 
 

53.636,77 
 Τόκοι εισπραχθέντες 

   
6.890,27 

 
15.293,19 

 Μερίσµατα εισπραχθέντα 
   

2.685,66 
 

4.458,91 
 Επενδυτικές  ροές από  διακοπείσες δραστηριότητες 

       Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) 

   
-4.762,01 

 
48.357,89 

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
       Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 
   

 -      
 

 -      
 Εξοφλήσεις δανείων 

       Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

   
0,00 

 
0,00 

 Καθαρή αύξηση/µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα &    
   

 
 ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 

  
 -412.285,78 

 
805.002,92  

Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 
   

3.801.927,54 
 

2.622.899,01 
 Ταµειακά/διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 

   
3.389.641,76 

 
3.427.901,93 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης. 
Προς τους Μετόχους της 

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

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 
Εταιρίας "Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (η εταιρία) της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές 
εταιρικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών 
της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 
ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 
34). Δική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών 
και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από 
αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν 
µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας 
όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας 
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΔΛΠ 34. 
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Θέµα έµφασης. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 
1.2.1 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφονται τα  µέτρα που θα ληφθούν 
από τη Διοίκηση της Εταιρίας για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων, της ρευστότητας και της 
επάρκειας σε κεφάλαιο κίνησης, προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της 
Εταιρίας.  
 
 

Χαλάνδρι, 28 Ιουλίου 2014 
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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 και δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα και σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. 
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 ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας στις 28 Ιουλίου 2014.  
 

1.2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών  
 
Έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες 
οικονοµικές  καταστάσεις της 31ης Δεκεµβρίου 2013. 

1.2.1. Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση της εταιρίας 
σύµφωνα µε τα Διεθνές Λογιστικό  Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση» 
και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για τη 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2013, οι οποίες έχουν καταρτιστεί µε βάση τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και τις Διερµηνείες της Επιτροπής 
Διερµηνειών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 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 και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern).  
Παρά τις συνεχιζόµενες ζηµίες που εµφανίζει η εταιρία, και τις αρνητικές ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες κατά το Α’ εξάµηνο της χρήσης 2014, που οφείλεται κυρίως στη 
µείωση του κύκλου εργασιών και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων.  
Η διοίκηση της εταιρίας βασιζόµενη στις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες αλλά και στις 
εκτιµήσεις διεθνών οίκων για την βελτίωση της πορείας της ελληνικής οικονοµίας εκτιµά ότι θα 
αυξηθεί περαιτέρω τόσο η συναλλακτική δραστηριότητα όσο και η αξία των συναλλαγών, λόγω 
της αύξησης των τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε άµεση επίπτωση στην 
αύξηση της βάσης υπολογισµού των εσόδων της. Ήδη το πρώτο εξάµηνο του 2014 η αξία των 
συναλλαγών της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι αυξηµένη κατά 7,4% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης. Εποµένως η Διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι 
µε τα µέτρα που θα λάβει για την αύξηση του κύκλου εργασιών, τη µείωση του λειτουργικού 
κόστους και την δροµολόγηση της αξιοποίησης ή της πώλησης του επενδυτικού ακινήτου µπορεί 
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να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας καθώς θα βελτιωθούν τα 
αποτελέσµατα χρήσεως, η ρευστότητα και θα ενισχυθεί το κεφάλαιο κίνησης.  Για το λόγο αυτό οι 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 
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 Δ.Π.Χ.Α. 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 το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 
Σχέδιο και τη φορολογική νοµοθεσία και πραγµατοποιεί συγκεκριµένες εξωλογιστικές εγγραφές 
προσαρµογής προκειµένου να καταρτίσει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
ΔΠΧΑ.  
 
 

1.2.2. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών 
 
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.  
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 
εκτιµήσεις. 
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 στις 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, για φόρο εισοδήµατος, για αποζηµίωση προσωπικού  
καθώς και στις εκτιµήσεις  για την εύλογη αξία του επενδυτικού ακινήτου και  την ωφέλιµη ζωή 
των παγίων στοιχείων.  
Οι ανωτέρω εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εµπειρία της Διοίκησης και 
επαναξιολογούνται ώστε να προσαρµόζονται στις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  
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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.  
Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων και επενδυτικών ακινήτων.  
Εκτός από τον κίνδυνο τιµών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από την 
µεταβολή τιµών της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. 
Η περίοδος που διανύει η χώρα είναι κατά γενική οµολογία µια περίοδος µε µεγάλη αβεβαιότητα 
ως προς την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, την δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις 
επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία αλλά και στον κλάδο των εµπορικών ακινήτων. Κατά 
συνέπεια υπάρχει κίνδυνος µείωσης τον εσόδων από ενοίκια καθώς και κίνδυνος περαιτέρω 
µείωσης της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα. 
 

1.2.3. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση προτύπων -  
 
Επίδραση νεοκδοθέντων ΔΠΧΑ:  
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις στα πρότυπα και τις διερµηνείες είναι σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 
2014, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρίας: 
 
Νέα Πρότυπα και Διερµηνείες που έχουν εκδοθεί, είναι υποχρεωτικές και εφαρµόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  
Ως συνέπεια των νέων προτύπων «ΔΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες» και «ΔΠΧΑ 12 
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις», το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 
και περιγράφει την εφαρµογή́ της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες 
πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία η οποία δεν 
έχει προς το παρόν επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού́ και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεων σχετικά ́ µε τις απατήσεις του Προτύπου για τις 
περιπτώσεις συµψηφισµού́ χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις 
για το ανακτήσιµο ποσό  Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού  
Η τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το 
ανακτήσιµο ποσό́ ενός στοιχείου του ενεργητικού́ που έχει υποστεί́ µείωση της αξίας του, εάν 
αυτό το ποσό́ βασίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - 
Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης. 
Η τροποποίηση εισάγει µία  εξαίρεση περιορισµένου σκοπού, αναφορικά µε την αναστολή της 
λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µια εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός 
παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο 
αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα 
περιλαµβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση 
στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» 
 Η Διερµηνεία αποσαφηνίζει πότε µία Εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την 
καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Η 
ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι µια διερµηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση µιας 
υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του 
παρελθόντος, γνωστό ως δεσµευτικό γεγονός. Η διερµηνεία αναφέρει ότι το δεσµευτικό γεγονός 
που δηµιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται 
στη σχετική νοµοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωµή της εισφοράς. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Νέα Πρότυπα και Διερµηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014, αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρµόστηκαν νωρίτερα την Εταιρία. 
 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», που αποτελείται από µια σειρά 
προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 
στα Πρότυπα.  
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα.  
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε ατόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισµός των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου 
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ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ΔΠΧΑ 
8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα 
στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απατήσεις και 
υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος 
αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: 
Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. 
 
 
 
Το IASB επίσης προχώρησε τον Δεκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», που αποτελείται από 
µια σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 
βελτιώσεις στα Πρότυπα.  
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα.  
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε ατόν τον κύκλο είναι τα εξής:  ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των 
υφιστάµενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της 
παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου) και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του 
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόµηση των 
ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα.  
 
Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω τροποποιήσεων στις εταιρικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
 

1.2.4. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  
 
α. 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+3 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 
απαιτήσεων 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 
93% του συνόλου των διαθεσίµων σε τρεις διαφορετικές τράπεζες. Εντούτοις δεν αναµένονται 
ζηµιές από τις συγκεκριµένες τράπεζες. 
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Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισµό των εξασφαλίσεων και άλλων 
µέτρων πιστωτικής προστασίας.  
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη µέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της εταιρίας την 
30/06//2014 και 31/12/2013, 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.  
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων εντός Ισολογισµού  
   Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  1.752,66 

 
1.752,66 

Συµµετοχές σε Εγγυητικά Ταµεία  504.493,46 
 

519.809,59 
Απαιτήσεις από πελάτες 570.092,90 

 
585.053,73 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0 
 

0 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 277.350,00 

 
258.700,00 

Λοιπές απαιτήσεις 108.603,87 
 

108.788,66 
Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων εκτός Ισολογισµού 

   Εγγυητικές επιστολές  436.189,00 
 

436.189,00 
Κατά την 30η Ιουνίου 2014  και την 31η Δεκεµβρίου 2013 1.898.481,89 

 
1.910.293,64 

    Συνεγγυητικό Κεφάλαιο  291.358,00 
 

286.189,00 
Κεφάλαιο  εκκαθάρισης ( τέως επικουρικό) 213.135,46 

 
78.620,59 

Κεφάλαιο  εκκαθάρισης ( τέως επικουρικό )εγγύηση για συναλλαγές 0,00 
 

155.000,00 

 
504.493,46 

 
519.809,59 

 
 
β. Κίνδυνος επιτοκίου.  
 
Ως κίνδυνος επιτοκίου ορίζεται ο κίνδυνος ζηµίας που προκύπτει από µεταβολές στις αγορές 
επιτοκίων. Για τον τραπεζικό δανεισµό το µέσο επιτόκιο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου 
2014 ανήλθε σε 11,01% έναντι 10.83% της αντίστοιχης περιόδου 2013. Για τις απαιτήσεις από 
πελάτες τους οποίους τιµολογεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο, το µέσο επιτόκιο κατά τη διάρκεια του 
πρώτου εξαµήνου 2014 ανήλθε σε 7,92% έναντι 10,98% της αντίστοιχης περιόδου 2013.  
Η επίδραση µιας µεταβολής του επιτοκίου κατά ± 1,00% στα αποτελέσµατα και στα ίδια κεφάλαια 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Επίδραση µεταβολής του επιτοκίου κατά  ± 1%  
01.01 - 

30.06.2014 
01.01 - 

30.06.2013 
Τόκοι πιστωτικοί 

  Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 2.690,43 2.537,68 
Τόκοι cash account & margin account πελατών 557,54 596,78 
Σύνολο 3.247,97 3.134,46 
Χρεωστικοί τόκοι 

  Τόκοι Τραπεζικού δανεισµού 2.479,45 2.479,45 
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γ. Κίνδυνος µεταβολής εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων  
(µετοχών, οµολόγων και λοιπών 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 που 
κατέχονται για εµπορία. 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 30 Ιουνίου 
2014 θα ανέρχονταν σε € 38 χιλ. και την 30 Ιουνίου 2013 σε € 149 χιλ.  
 
 
δ. 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, συµψηφιστικά, σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.  
 
 
ε. Κίνδυνος ρευστότητας.  
 
Η εταιρία ελέγχει τη ρευστότητα 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.  
Κατά την 30/6/2014 και την 31/12/2013 ο δείκτης γενικής ρευστότητας ήταν 1,07 & 1,15 
αντίστοιχα.  
 
 
 

1.2.5. Κεφαλαιακή επάρκεια 
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τα 
αρµόδια όργανα της Εταιρίας και υποβάλλεται σε µηνιαία 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 επενδύσεων σε ακίνητα.  



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 
 (Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 33  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2014. 

15 

 
 
Βασικά ίδια κεφάλαια  30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.900.000,00 
 

6.900.000,00 
Τακτικό αποθεµατικό και λοιπά αποθεµατικά  1.681.419,38 

 
1.681.419,38 

Κέρδη εις νέο  -5.221.438,94 
 

-4.908.760,22 
Σύνολο βασικών ιδίων κεφαλαίων 3.359.980,44 

 
3.672.659,16 

Μείον: Άυλα περιουσιακά στοιχεία -4.009,18 
 

-1.113,96 
Μείον: Σύνολο εποπτικών προσαρµογών της 
λογιστικής καθαρής θέσης  -3.949,78 

 
-4.987,94 

Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων  3.352.021,48 
 

3.666.557,26 
Σταθµισµένο Ενεργητικό 

   Στοιχεία ενεργητικού 10.333.977,03 
 

10.493.705,99 
Σύνολο σταθµισµένου ενεργητικού  10.333.977,03 

 
10.493.705,99 

    Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  32,44% 
 

34,94% 
 
 
Η µεταβολή του δείκτη οφείλεται κυρίως στα ζηµιογόνα αποτελέσµατα που µειώνουν τα εποπτικά 
ίδια κεφάλαια αλλά και στην προσαρµογή των συντελεστών στάθµισης των στοιχείων του 
Ενεργητικού, για τον προσδιορισµό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 
 

1.2.6. 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 όπως αναφέρεται 

στη σηµείωση 1.1.  
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2. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια.  
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιµοποιούνται αναλύονται ως εξής:  

 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία 30-06-2014 

  
 Γήπεδα 
οικόπεδα  

 Κτίρια & 
τεχνικά έργα  

 Μεταφορικά 
µέσα  

 Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός   
 Σύνολο  

Αξία κτήσεως 
 

 €   €   €  
 

 €  
Αρχικό υπόλοιπο  1-Ιαν-14 177.634,44 1.672.892,54 130.850,01 1.357.361,43 3.338.738,42 
Προσθήκες έως  30-Ιουν-14 0,00 

  
12.346,99 12.346,99 

Πωλήσεις - Μειώσεις έως  30-Ιουν-14 
    

0,00 

  
177.634,44 1.672.892,54 130.850,01 1.369.708,42 3.351.085,41 

Αποσβέσεις 
      Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-14 0,00 -425.688,00 -115.542,41 -1.347.096,67 -1.888.327,08 

Επιβάρυνση χρήσεως έως  30-Ιουν-14 
 

-16.728,92 -7.196,75 -1.949,40 -25.875,07 
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως  30-Ιουν-14 

    
0,00 

  
0,00 -442.416,92 -122.739,16 -1.349.046,07 -1.914.202,15 

       Αναπόσβεστη αξία  30-Ιουν-14 177.634,44 1.230.475,62 8.110,85 20.662,35 1.436.883,26 

       Αναπόσβεστη αξία  31-Δεκ-13 177.634,44 1.247.204,54 15.307,60 10.264,76 1.450.411,34 

 

 

 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία 31-12-2013 

  
 Γήπεδα 
οικόπεδα  

 Κτίρια & 
τεχνικά έργα  

 Μεταφορικά 
µέσα  

 Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός   
 Σύνολο  

Αξία κτήσεως 
 

 €   €   €   €   €  
Αρχικό υπόλοιπο  1-Ιαν-13 177.634,44 1.743.304,95 130.850,01 1.435.921,36 3.487.710,76 
Προσθήκες έως  31-Δεκ-13 0,00 

  
5.271,46 5.271,46 

Πωλήσεις - Μειώσεις έως  31-Δεκ-13 
 

-70.412,41 
 

-83.831,39 -154.243,80 

  
177.634,44 1.672.892,54 130.850,01 1.357.361,43 3.338.738,42 

Αποσβέσεις 
      Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-13 0,00 -461.339,39 -101.148,91 -1.418.780,53 -1.981.268,83 

Επιβάρυνση χρήσεως έως  31-Δεκ-13 
 

-33.457,84 -14.393,50 -12.147,36 -59.998,70 
Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως  31-Δεκ-13 

 
69.109,23 

 
83.831,22 152.940,45 

  
0,00 -425.688,00 -115.542,41 -1.347.096,67 -1.888.327,08 

       Αναπόσβεστη αξία  31-Δεκ-13 177.634,44 1.247.204,54 15.307,60 10.264,76 1.450.411,34 

       Αναπόσβεστη αξία  31-Δεκ-12 177.634,44 1.281.965,56 29.701,10 17.140,83 1.506.441,93 
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3. Άϋλα πάγια.  
 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιµοποιεί η εταιρία αναλύονται ως εξής: 

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  30-Ιουν-14 31-Δεκ-13 

  

 

Λογισµικό  

 

Λογισµικό 

Αξία κτήσεως 
  

€ 
  

€ 
Αρχικό υπόλοιπο  1-Ιαν-14 

 
638.869,15 1-Ιαν-13 

 
638.869,15 

Προσθήκες έως  30-Ιουν-14 
 

3.174,10 31-Δεκ-13 
  Πωλήσεις - Μειώσεις έως  30-Ιουν-14 

  
31-Δεκ-13 

  
   

642.043,25 
  

638.869,15 
Αποσβέσεις 

      Αρχικό υπόλοιπο 1-Ιαν-14 
 

-637.755,19 1-Ιαν-13 
 

-633.706,41 
Επιβάρυνση χρήσεως έως  30-Ιουν-14 

 
-278,88 31-Δεκ-13 

 
-4.048,78 

Διαγραφή λόγω πωλήσεων έως  30-Ιουν-14 
  

31-Δεκ-13 
  

   
-638.034,07 

  
-637.755,19 

       Αναπόσβεστη αξία  30-Ιουν-14 
 

4.009,18 31-Δεκ-13 
 

1.113,96 

       Αναπόσβεστη αξία  31-Δεκ-13 
 

1.113,96 31-Δεκ-12 
 

5.162,74 

 
 
 

4. Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ένα ακίνητο (πολυκατοικία) στην Αθήνα (περιοχή 
Κυψέλης) τµήµα του οποίου είναι µισθωµένο και αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία του, η οποία 
προσδιορίστηκε από µελέτη εκτίµησης ανεξάρτητου εκτιµητή στη χρήση 2012 την οποία η εταιρία 
αναπροσάρµοσε, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ποσοστιαίες µεταβολές 
των τιµών πώλησης των ακινήτων στο έτος 2013.  

Αναλυτικά είναι τα εξής: 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 

   
 

30-Ιουν-14 
 

31-Δεκ-13 
Γήπεδα-Οικόπεδα 445.000,00 

 
445.000,00 

Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων 935.000,00 
 

935.000,00 

 
1.380.000,00 

 
1.380.000,00 
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5. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.  
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο  291.358,00 
 

286.189,00 
Κεφάλαιο  εκκαθάρισης ( τέως επικουρικό) 213.135,46 

 
78.620,59 

Κεφάλαιο  εκκαθάρισης ( τέως επικουρικό) 
εγγύηση για συναλλαγές  -      

 
155.000,00 

Δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων 1.752,66 
 

1.752,66 
Σύνολο 506.246,12 

 
521.562,25 

 

 
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. 
 
Ανάλυση εισφορών σε εγγυητικά ταµεία 
 

 
30-Ιουν-14 

 
Συνεγγυητικό 

 

Κεφάλαιο 
Εκκαθάρισης 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 286.189,00 
 

233.620,59 
 

519.809,59 
Πρόσοδοι (έσοδα µετά από φόρους µείον δαπάνες) 

  
2.282,39 

 
2.282,39 

Εισφορές κεφαλαίου περιόδου 5.169,00 
 

157.489,00 
 

162.658,00 
Επιστροφές κεφαλαίου περιόδου 0,00 

 
-25.256,52 

 
-25.256,52 

Καταθέσεις- Αναλήψεις σε Συστήµατα Διαχείρισης και 
υπολογισµού Ορίων και Κινδύνων      - 

 
-155.000,00 

 
-155.000,00 

Σύνολο 291.358,00 
 

213.135,46 
 

504.493,46 
 
 

 
31-Δεκ-13 

 
Συνεγγυητικό 

 

Κεφάλαιο 
Εκκαθάρισης 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 534.660,00 
 

166.828,51 
 

701.488,51 
Πρόσοδοι (έσοδα µετά από φόρους µείον δαπάνες) 

  
3.976,37 

 
3.976,37 

Εισφορές κεφαλαίου περιόδου 0,00 
 

86.726,14 
 

86.726,14 
Επιστροφές κεφαλαίου περιόδου -248.471,00 

 
-78.910,43 

 
-327.381,43 

Καταθέσεις- Αναλήψεις σε Συστήµατα Διαχείρισης 
και υπολογισµού Ορίων και Κινδύνων      - 

 
55.000,00 

 
55.000,00 

Σύνολο 286.189,00 
 

233.620,59 
 

519.809,59 
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Στο πάγιο ενεργητικό εντάσσεται επίσης και το χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση, το οποίο περιλαµβάνει επενδύσεις σε µετοχές εταιριών µη εισηγµένες 
στο χρηµατιστήριο οι οποίες έχουν απεικονιστεί στον Ισολογισµό στην εύλογη αξία τους. 
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Μετοχές  µη εισηγµένες  50.227,58 
 

50.227,58 
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης -39.227,57 

 
-39.227,57 

Σύνολο 11.000,01 
 

11.000,01 
 
 

6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  
 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:  

 
Απαιτήσεις κατά πελατών - Χρηµατιστών -Χρηµατιστηρίου 30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Πελάτες   εσωτερικού 1.168.595,90 
 

1.147.339,31 
Πελάτες   Margin 66.562,99 

 
79.843,79 

Υπόλοιπα εκκαθάρισης χρηµ/κων συναλλαγών 286.434,01 
 

309.370,63 

 
1.521.592,90 

 
1.536.553,73 

Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 951.500,00 
 

951.500,00 
Σύνολο 570.092,90 

 
585.053,73 

 
 
 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες - Χρηµατιστές - Χρηµατιστήριο 30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Πελάτες πιστωτικά υπόλοιπα από εκκαθαρισµένες συναλλαγές 2.207.959,04 
 

2.719.968,00 
Πελάτες υποχρεώσεις από καταθέσεις προθεσµίας 841.608,47 

 
484.991,70 

Πελάτες πιστωτικά υπόλοιπα από µη εκκαθαρισµένες συναλλαγές 196.272,17 
 

317.858,14 
Υπόλοιπο εκκαθάρισης χρηµ/κων συναλλαγών (53.95-35.35) 162.592,78 

 
23.526,35 

Οφειλόµενες αµοιβές συνεργατών - 
 

8.885,34 
Σύνολο  3.408.432,46 

 
3.555.229,53 

 
 
 
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 € 951,5 χιλ. ισόποσες απαιτήσεις κατά πελατών 

που βρίσκονται σε καθυστέρηση και δεν έχουν καλύµµατα. 
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7. Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις.  
 
Λοιπές απαιτήσεις 30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Προκαταβεβληµένοι & Παρακρατηµένοι Φόροι 14.664,12 
 

16.351,43 
Λογαριασµοί Προκαταβολών & Πιστώσεων 55.125,32 

 
55.125,32 

Προκαταβεβληµένα Έξοδα 1.669,69 
 

2.534,92 
Δουλευµένα έσοδα εισπρακτέα 113,91 

 
1.969,06 

Προκαταβολές σε Προµηθευτές 1.608,52 
 

657,06 
Λοιπές Απαιτήσεις 81.187,63 

 
77.916,19 

 
154.369,19 

 
154.553,98 

Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 45.765,32 
 

45.765,32 
Σύνολο 108.603,87 

 
108.788,66 

 
 
Στις λοιπές βραχυπρόθεσµες 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 € 45.765,32 καλύπτουν ισόποσες απαιτήσεις 
κατά χρεωστών από ενοίκια και κοινόχρηστα του επενδυτικού ακινήτου που βρίσκονται σε 
καθυστέρηση. 
 
 
 
 
 

8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατεχόµενα για εµπορία 
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Μετοχές  εισηγµένες 287.005,10 
 

252.756,46 
Πλέον ή Μείον διαφορές αποτίµησης στην εύλογη αξία -9.655,10 

 
5.943,54 

Σύνολο 277.350,00 
 

258.700,00 
 

Τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µετοχές εισηγµένες) αποτιµήθηκαν κατά την 30-06-
2014 στην εύλογη αξία τους, µε βάση τις τρέχουσες τιµές τους στις ενεργές αγορές (Χ.Α. και ξένα 
χρηµατιστήρια). Οι ζηµιές που προέκυψαν από την αποτίµηση ποσού  € 11.829,75 µεταφέρθηκαν 
στα αποτελέσµατα.  
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Ανάλυση κίνησης χαρτοφυλακίου χρεογράφων 
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου   258.700,00 
 

337.876,17 
Πλέον: Αγορές 176.205,35 

 
275.919,44 

Μείον: Πωλήσεις  -145.725,60 
 

-361.039,15 
Κέρδη / (ζηµιές) αποτίµησης στην εύλογη αξία -11.829,75 

 
5.943,54 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 277.350,00 
 

258.700,00 
 
 

9. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.  
 
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Ταµείο  3.287,43 
 

4.040,11 
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 52.544,10 

 
12.562,17 

Καταθέσεις προθεσµίας βραχυπρόθεσµης λήξης 277.205,14 
 

503.972,15 
Σύνολο διαθεσίµων εταιρίας 333.036,67 

 
520.574,43 

Καταθέσεις όψεως για λογ/σµό πελατών 1.516.529,35 
 

2.071.475,10 
Καταθέσεις προθεσµίας βραχ/σµης λήξης για λογ/σµό  πελατών 841.608,47 

 
484.991,70 

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα για λογ/σµό πελατών 698.467,27 
 

724.886,31 
Σύνολο διαθεσίµων πελατών 3.056.605,09 

 
3.281.353,11 

Σύνολο διαθεσίµων 3.389.641,76 
 

3.801.927,54 
 
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα της εταιρίας και των πελατών της, περιλαµβάνουν καταθέσεις σε διάφορα 
πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και τα µετρητά του ταµείου της εταιρίας. 
 
 

10. Ίδια κεφάλαια.  
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Μετοχικό κεφάλαιο 6.900.000,00 
 

6.900.000,00 
Αποθεµατικά 1.681.419,38 

 
1.681.419,38 

Υπόλοιπο κερδών/(ζηµιών)προηγούµενων χρήσεων -4.908.760,22 
 

-4.587.291,52 
Υπόλοιπο κερδών/(ζηµιών) χρήσεως εις νέο -312.678,72 

 
-321.468,70 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.359.980,44 
 

3.672.659,16 
 
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 (1.000.000) ευρώ. 
Εποµένως τα ίδια κεφάλαια κρίνονται επαρκή και η εταιρία είναι ικανή να συνεχίσει τη λειτουργία 
της, απρόσκοπτα. 
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Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 6.900.000,00 είναι ολοσχερώς καταβληµένο και 
διαιρείται σε 300.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 23 η κάθε µετοχή.  
Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της εταιρίας κατά την 30/06/2013, οι µέτοχοι µε ποσοστό 
συµµετοχής µεγαλύτερο του 3% επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ήταν: ο Γεώργιος Α. 
Περβανάς µε 255.000 µετοχές και ποσοστό 85% στο σύνολο των 300.000 µετοχών. 
 
Ανάλυση αποθεµατικών κεφαλαίων 
 

Υπόλοιπο Αποθεµατικών  κατά την 

 
Τακτικό 

Αποθεµατικό 
Έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 
ειδικών 
διατάξεων 
νόµων 

Αφορολόγητο 
αποθεµατικό 
άρθρου 14 Ν. 

2954/2001 
Σύνολο 

 
 

     30η  Ιουνίου 2013 
 

651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

31η  Δεκεµβρίου 2013 
 

651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

30η  Ιουνίου 2014 
 

651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

 

 

11. Προβλέψεις και λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 133.329,78 
 

126.997,45 
Παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 95.022,53 

 
91.511,56 

Μερικό σύνολο 228.352,31 
 

218.509,01 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

   Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους 19.150,00 
 

19.150,00 
Μερικό σύνολο 19.150,00 

 
19.150,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 247.502,31 
 

237.659,01 
 
 
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.  
 Ανάλυση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης παρατίθεται στη σηµείωση 22 Φόροι 
εισοδήµατος. 
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 
αναµενοµένων ταµειακών εκροών, µε βάση τα επιτόκια κρατικών τίτλων και όρους που 
προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης.  
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Παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

  
30-Ιουν-14 31-Δεκ-13 

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισµένων Παροχών 
στην αρχή της χρήσης 

 
91.511,56 86.578,08 

Συνολικό Έξοδο που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσµατα Πρόβλεψη Αποζηµίωσης 

 
3.510,97 6.638,50 

Μείον: Κόστος υπηρεσίας παρελθόντων ετών 
 

0,00 
 Πλέον ή µείον αναλογιστικά κέρδη & ζηµιές 

 
0,00 -1.705,02 

Μείον: Καταβληθείσες Αποζηµιώσεις 
 

0,00 0,00 
Υπόλοιπο στον Ισολογισµό 

 
95.022,53 91.511,56 

 
 

  
30-Ιουν-14 31-Δεκ-13 

Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης 
 

1.772,26 3.348,52 
Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 

 
1.738,71 3.289,98 

Κόστος υπηρεσίας παρελθόντων ετών 
   Αναλογιστικά (κέρδη) & ζηµιές 
  

-1.708,48 
Σύνολο 

 
3.510,97 4.930,02 

 
 
 
Κύριες αναλογιστικές παραδοχές  

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 
 

3,80% 
 

5,30% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
 
Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους 
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2014 & 01/01/2013 19.150,00 
 

19.150,00 
Πλεον: Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο 0,00 

 
0,00 

Μείον: Χρησιµοποιήσεις (περαίωση  φορολογικού ελέγχου 
παρελθουσών χρήσεων 0,00 

 
0,00 

Υπόλοιπο στον Ισολογισµό 19.150,00 
 

19.150,00 
 
 
 

12. Δάνεια Τραπεζών (βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις).  
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-12 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 500.000,00 
 

500.000,00 
 

Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στα βιβλία.  
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Για τα δάνεια που έχει λάβει η εταιρία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της ούτε 
έχει δοθεί σαν ενέχυρο οποιοδήποτε από αυτά εκτός από την προθεσµιακή κατάθεση ποσού € 
205 χιλ. που έχει δοθεί ως ενέχυρο προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης της «ATTICA 
BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που απορρέει από τη σύµβαση πίστωσης µε ανοιχτό 
αλληλόχρεο λογαριασµό ποσού € 500 χιλ. 
 

 

 

13.  Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Οφειλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος  -      
 

- 
Λοιποί Φόροι - Τέλη 61.334,31 

 
66.381,25 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 12.254,26 
 

11.774,98 
Σύνολο 73.588,57 

 
78.156,23 

 
 
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. 
 
 

 
30-Ιουν-14 

 
31-Δεκ-13 

Προµηθευτές 58.221,58 
 

47.432,58 
Πιστωτές διάφοροι 4.277,22 

 
7.450,75 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 0,00 
 

0,00 
Έξοδα χρήσεως δουλεµένα 14.986,54 

 
2.333,01 

Μερικό σύνολο 77.485,34 
 

57.216,34 
 
 
Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων και 
περιλαµβάνουν τρέχουσες υποχρεώσεις από συναλλαγές της εταιρίας. 
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15. Κύκλος εργασιών.  
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά κατηγορίες αναλύεται ως εξής:  
 

 

01.01 - 
31.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Προµήθειες  & λοιπά έσοδα χρηµατιστηριακών συναλλαγών 313.401,66 
 

393.107,47 
Προµήθειες από  πράξεις Repos & προθεσµιακές καταθέσεις 2.753,67 

 
1.489,53 

Προµήθειες συναλλαγών παραγώγων 72,00 
 

- 
Λοιπές προµήθειες 103.760,93 

 
139.904,39 

Σύνολο 419.988,26 
 

534.501,39 
 
 
 
 

16. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως.  
 
Τα άλλα έσοδα της περιόδου 01-01/30-06-2014, κατά κατηγορίες αναλύονται ως εξής:  
 

 

01.01 - 
31.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών (µισθώµατα επενδυτικών ακινήτων) 16.530,00 
 

16.530,00 
Επιχορηγήσεις  παγίων επενδύσεων αναλογούσες στη χρήση 0,00 

 
1.703,56 

Λοιπές Επιχορηγήσεις - 
  Έσοδα συµµετοχής στο επικουρικό κεφάλαιο 2.685,66 
 

2.187,13 
Έσοδα χρηµατ/µικών µέσων  κατεχόµενων για εµπορία (µερίσµατα) 0,00 

 
2.016,00 

Κέρδη από Πώληση  χρηµατ/µικών µέσων κατεχόµενων για εµπορία 31.662,90 
 

9.759,90 
Κέρδη αποτίµησης χρηµατ/µικών µέσων κατεχόµενων για εµπορία 7.350,00 

 
43.073,88 

Εσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων - 
 

- 

Λοιπά Έσοδα 9.572,65 
 

259,52 
Σύνολο 67.801,21 

 
75.529,99 
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17. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού.  
 
Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:  
 

 

01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Μισθοί 270.342,75 
 

233.647,06 
Εργοδοτικές Εισφορές 25.010,55 

 
23.878,23 

Αµοιβές µελών ΔΣ 214.575,00 
 

138.130,00 
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης 1.772,26 

 
422,93 

Λοιπά Έξοδα Προσωπικού 0,00 
 

4.399,91 
Σύνολο 511.700,56 

 
400.478,13 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 
και της αντίστοιχης προηγούµενης συγκρίσιµης περιόδου ήταν 12 άτοµα. 
 
 

18. Λοιπά λειτουργικά έξοδα.  
 
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:  
 

 

01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 40.223,68 
 

69.252,42 
Τηλεπικοινωνίες - ταχυδροµικά 9.098,81 

 
11.027,19 

Ενοίκια 0,00 
 

0,00 
Ασφάλιστρα  725,79 

 
820,42 

Επισκευές & συντηρήσεις παγίων στοιχείων 6.676,78 
 

12.274,33 
Έξοδα ταξιδίων 0,00 

 
384,64 

Έξοδα µετακίνησης προσωπικού 8.938,28 
 

9.183,93 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 1.537,50 

 
1.177,00 

Συνδροµές-Εισφορές 70.446,17 
 

73.244,39 
Έξοδα δηµοσιεύσεων 0,00 

 
544,67 

Φόροι και Τέλη 3.709,45 
 

1.100,00 

Διάφορα Έξοδα 33.906,68 
 

20.580,74 
Σύνολο 175.263,14 

 
199.589,73 
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19. Λοιπά διάφορα έξοδα.  
 
Τα λοιπά διάφορα έξοδα αναλύονται ως εξής:  
 

 

01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Ζηµιές πώλησης χρηµατ/µικών µέσων κατεχόµενων για εµπορία - 
 

68,66 
Ζηµιές αποτίµησης χρηµατ/µικών µέσων κατεχόµενων για εµπορία 19.179,75 

 
3.000,00 

Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (ΦΑΠ -ΕΤΑΚ) 11.122,32 
 

7.407,54 
Λοιπά Διάφορα Έξοδα 6.415,76 

 
2.546,91 

Σύνολο 36.717,83 
 

13.023,11 
 
 

20. Αποσβέσεις.  
 
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, ανήλθαν σε 26.153,95 € έναντι € 35.419.39 της αντίστοιχης 
συγκρίσιµης περιόδου. 
 
 
 
Κατανοµή λειτουργικών δαπανών σε θέσεις κόστους 
 

1/1 - 30/06/2014 Σύνολο 
 

Κόστος 
πωλήσεων  

Εξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας 

Εξοδα 
λειτουργίας 
διαθέσεως 

Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού 511.700,56 
 

336.354,92 134.510,74 40.834,90 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 175.263,14 

 
51.427,76 57.193,32 66.642,06 

Αποσβέσεις 26.153,95 
 

13.076,98 13.076,97 - 
Σύνολο 713.117,65 

 
400.859,66 204.781,03 107.476,96 

 
 
 

1/1 - 30/06/2013 Σύνολο 
 

Κόστος 
πωλήσεων  

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας 

Έξοδα 
λειτουργίας 
διαθέσεως 

Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού 400.478,13 
 

266.944,12 94.412,61 39.121,40 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 199.589,73 

 
65.207,08 68.465,68 65.916,97 

Αποσβέσεις 35.419,39 
 

17.709,70 17.709,69 - 
Σύνολο 635.487,25 

 
349.860,90 180.587,98 105.038,37 

 
 
 
 
 
 



Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 
 (Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 33  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2014. 

28 

 

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

 

01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Πιστωτικοί Τόκοι 
   Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 3.616,84 

 
9.195,65 

Τόκοι υπερηµερίας πελατών 1.828,94 
 

2.877,67 
Τόκοι λογαριασµών  Margin πελατών 1.444,49 

 
3.219,87 

Σύνολο 6.890,27 
 

15.293,19 
Χρεωστικοί Τόκοι 

   Τόκοι βραχυπρόθεσµου δανεισµού 27.310,91 
 

27.230,86 
Τόκοι αποζηµίωσης προσωπικού 1.738,71 

 
1.460,48 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 7.812,90 
 

- 
Λοιπά Έξοδα Τραπεζών 14.774,57 

 
17.597,01 

Σύνολο 51.637,09 
 

46.288,35 
Συναλλαγµατικές διαφορές 

   Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές -203.305,29 
 

-250.809,16 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 203.751,73 

 
251.207,50 

 
446,44 

 
398,34 

Χρηµατοπιστωτικά Αποτελέσµατα -44.300,38 
 

-30.596,82 
 
 

22. Φόροι εισοδήµατος.  
 
Ο φόρος εισοδήµατος, η πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο, καθώς και η αναβαλλόµενη φορολογία 
έχουν ως εξής:  
 

Τρέχουσα φορολογία 
01.01 - 

30.06.2014 
 

01.01 - 
30.06.2013 

Φόρος εισοδήµατος 0,00 
 

0,00 
Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο 0,00 

 
0,00 

Σύνολο 0,00 
 

0,00 
Αναβαλλόµενη φορολογία έσοδο/(έξοδο) -6.332,33 

 
-40.185,28 

Σύνολο -6.332,33 
 

-40.185,28 
 
Ακολουθεί ανάλυση και συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή. 
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01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Φορολογικός συντελεστής εισοδήµατος 26% 
 

26% 
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων -306.346,39  -69.075,80 
Μέσος φορολογικός συντελεστής -  - 

Φόρος εισοδήµατος 
   Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -306.346,39 

 
-69.075,80 

Εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής  26% 
 

20% 

Φόρος εισοδήµατος βάσει Εφαρµοστέου φορολογικού συντελεστή 
(26%) 0,00 

 
0,00 

Πρόθετοι φόροι και προσαυξήσεις 0,00 
 

0,00 

Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήµατα και τα έξοδα που 
δεν αναγνωρίζονται  για φορολογική έκπτωση    -6.332,33 

 
-3.366,01 

- Λοιπά 0,00 
 

0,00 
Μείωση φόρου από συµψηφισµό ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 0,00 

 
0,00 

Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενου φόρου από µεταβολή 
φορολογικού συντελεστή.    0,00 

 
-36.819,27 

Σύνολο  -6.332,33 
 

-40.185,28 
 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι-απαίτηση και υποχρέωση της περιόδου που έληξε την 30-06-2014 την 

30-06-2013 και της χρήσεως που έληξε την 31-12-2013, αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ισολογισµός Αποτελέσµατα 
χρήσεως 

Καθαρή 
Θέση 

χρέωση / 
(πίστωση) 

χρέωση / 
(πίστωση) 

30-Ιουν-14 31-Δεκ-13 1/1-31/12/2013 
1/1-

31/12/2013 
Απαίτηση 

    Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  24.705,86   23.793,01   912,85   -    
Προσαρµογές ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων    190.682,82   197.810,37   (7.127,55)  -    
Προσαρµογή τίτλων διαθεσίµων προς πώληση   10.199,17   10.199,17   -     -    
Σύνολο  225.587,85   231.802,55   (6.214,70)  -    
Υποχρέωση 

    Προσαρµογές επενδυτικών ακινήτων  (358.800,00)  (358.800,00)  -     -    
Προσαρµογές αποσβέσεων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων   (117,63)  -     (117,63)  -    
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

  
 -     -    

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  

 -     -    
Σύνολο  (358.917,63)  (358.800,00)  (117,63)  -    
Αναβαλλόµενοι φόροι έσοδο / (έξοδο) 

  
 (6.332,33)  -    

Καθαροί αναβαλλόµενοι φόροι απαίτηση / 
(υποχρέωση)  (133.329,78)  (126.997,45) 
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Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ισολογισµός Αποτελέσµατα 
χρήσεως 

Καθαρή 
Θέση 

χρέωση / 
(πίστωση) 

χρέωση / 
(πίστωση) 

31-Δεκ-13 31-Δεκ-12 1/1-31/12/2013 
1/1-

31/12/2013 
Απαίτηση 

    Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  23.793,01   17.315,62   6.920,70   (443,31) 
Προσαρµογές ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων    197.810,37   162.407,96   35.402,41   -    
Προσαρµογή τίτλων διαθεσίµων προς πώληση   10.199,17   7.845,51   2.353,66   -    
Συνολο  231.802,55   187.569,09   44.676,77   (443,31) 
Υποχρέωση 

    Προσαρµογές επενδυτικών ακινήτων  (358.800,00)  (310.299,98)  (1.772,26)  -    
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

  
 -     -    

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  

 -     -    
Σύνολο  (358.800,00)  (310.299,98)  (1.772,26)  -    
Αναβαλλόµενοι φόροι έσοδο / (έξοδο) 

  
 42.904,51   (443,31) 

Καθαροί αναβαλλόµενοι φόροι απαίτηση / 
(υποχρέωση)  (126.997,45)  (122.730,89) 

   
 
 
 

 

Ισολογισµός Αποτελέσµατα 
χρήσεως 

Καθαρή 
Θέση 

χρέωση / 
(πίστωση) 

χρέωση / 
(πίστωση) 

30-Ιουν-13 31-Δεκ-12 1/1-30/06/2013 
1/1-

30/06/2013 
Απαίτηση 

    Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 20.990,33 17.315,62 5.684,37 -2.009,66 
Προσαρµογές ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων   207.274,64 162.407,96 44.866,68 0,00 
Προσαρµογή τίτλων διαθεσίµων προς πώληση  10.199,17 7.845,51 2.353,66 0,00 
Σύνολο 238.464,14 187.569,09 52.904,71 -2.009,66 
Υποχρέωση 

    Προσαρµογές επενδυτικών ακινήτων (403.390,00) (310.299,98) (93.090,02) 0,00 
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

  
0,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  

0,00 0,00 
Σύνολο (403.390,00) (310.299,98) (93.090,02) 0,00 
Αναβαλλόµενοι φόροι έσοδο / (έξοδο) 

  
(40.185,31) (2.009,66) 

Καθαροί αναβαλλόµενοι φόροι απαίτηση / 
(υποχρέωση) (164.925,86) (122.730,89) 
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23. Κέρδη/(ζηµιά) ανά µετοχή.  
 

 

01.01 - 
30.06.2014 

 

01.01 - 
30.06.2013 

Κέρδη/(ζηµιά) µετά από φόρους (312.678,72) 
 

(109.261,08) 
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 300.000 

 
300.000 

Κέρδη/(ζηµιά) µετά από φόρους ανά µετοχή -1,0423 
 

-0,3642 
 
 

 

 

 

24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.  
 

  

1/1-
30/06/2014 

1/1-
30/06/2013 

1/1-
31/12/2013 

α Έσοδα 11.521,74 40.346,16 56.679,32 
β Έξοδα 

   γ Απαιτήσεις 
   δ Υποχρεώσεις 
   ε Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

µελών της διοίκησης 427.169,09 304.231,21 757.091,56 
στ Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης 825,23 50.966,48 62.213,21 
ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 

µέλη της διοίκησης  2.961,36 459,49 669,65 
 

 
 

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 δεν είναι οριστικές. Η εταιρία έναντι των 
υποχρεώσεων για φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο έχει 
διενεργήσει σε βάρος των αποτελεσµάτων πρόβλεψη το συσσωρευµένο ποσό της οποίας 
ανέρχεται σε  € 19.150,00.  
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι πέντε 2010 έως  και 2014. 
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26. Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων.  
Η εταιρία δεν µισθώνει ενσώµατα πάγια µε λειτουργικές µισθώσεις.  
 

27.  Μεταγενέστερα γεγονότα  
Δεν έχουν προκύψει γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού της 30-06-2014 τα οποία να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 

Αθήνα,  28 Ιουλίου 2014 
 

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

 
 

 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Δ. ΜΠΑΦΙΝΑ 
Α.Δ.Τ:  ΑΚ  636065 Α.Δ.Τ:  ΑΖ  012810 Α.Δ.Τ:  ΑΑ  082659 
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01.01.2014 έως 30.06.14 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

30-Ιουν-14 30-Ιουν-13

3.672.659,16 3.994.127,86

-312.678,72 -103.541,28

3.359.980,44 3.890.586,58Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου 30.06.14 και 30.06.13 αντίστοιχα)

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

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
01.01 - 

30.06.2014
001.01 - 

30.06.2013

01.01 - 
30.06.2014

01.01 - 
30.06.2013

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

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

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή.

Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη  - µε έµφαση θέµατος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ  30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
2. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. Έχουν δοθεί ως ενέχυρο προθεσµιακές καταθέσεις  α) ποσού € 200 χιλ.προς εξασφάλιση τραπεζικών χορηγήσεων ποσού € 500 χιλ. και β) 
ποσού € 60 χιλ. ως καλυµα εγγυητικής επιστολής υπέρ Συνεγγυητικού κεφαλαίου ποσού € 141 χιλ. 
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της προηγούµενης συγκρίσιµης περιόδου ήταν 12 άτοµα. 
4. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος και ανερχονται στο ποσό € 19,2 χιλ. 
5. Τα ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε 
τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής: 
α) Έσοδα  € 12 χιλ. β) Έξοδα €  #,  γ) Απαιτήσεις €  #, δ) Υποχρεώσεις €  #, ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης € 427 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης €  1 χιλ., 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης €  3 χιλ.  
6. Το θέµα έµφασης είναι:"Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1.2.1 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφονται τα  µέτρα που θα ληφθούν από τη 
Διοίκηση της Εταιρίας για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων, της ρευστότητας και της επάρκειας σε κεφάλαιο κίνησης, προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας" 
 


