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ΑΡ.Μ.Α.Ε 35944/06/Β/96/18
Διεύθυνση έδρας: Aριστείδου 9, 10559 Αθήνα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.petropoulakis.gr, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία:
Γ.Γ. Εμπορίου - Υπουργείο Ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.petropoulakis.gr
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πετροπουλάκης Η. (Πρόεδρος),
01/0101/01Κυρούδης Αστ. (Αντιπρόεδρος),
Σημείωση 31/12/2009
31/12/2008
Πετροπουλάκης Αναστ. (Διευθύνων Σύμβουλος),
5.15 582.830,67
755.622,47
Πετροπουλάκης Νικ. (Διευθύνων Σύμβουλος) και Κύκλος εργασιών
Νικολαράκος Μαυρομιχάλης Αντώνιος (Μέλος) Κόστος πωλήσεων
5.16 -427.339,11 -502.613,58
----------------------- ----------------------Ημερ. Έγκρισης από το Δ.Σ. των
Μικτό Κέρδος
155.491,56
253.008,89
=============== ===============
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2010
Έξοδα
διάθεσης
5.16
-357.235,93
-380.702,90
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ.ΣΟΕΛ 12251
Έξοδα διοίκησης
5.16 -331.670,74 -369.453,90
Ελεγκτική Εταιρία
ΣΟΛ Α.Ε.
Άλλα έσοδα-έξοδα
5.17 65.579,41
-14.203,48
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με εξαιρέσεις
----------------------- ----------------------ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Κέρδη / ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-467.835,7 -511.351,39
=============== ===============
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σημειώσεις 31/12/2009
31/12/2008 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
πράξεων (καθαρά)
5.18 143.917,52 -229.490,98
Ιδιοχρησιμοποιούμενα
Κέρδη
/
ζημιές
προ
φόρων
-323.918,18 -740.842,37
ενσώματα πάγια στοιχεία
5.1 1.107.843,49 1.160.326,54
5.19
-3.719,46
-11.644,85
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
5.2
28.535,25
39.943,44 Φόρος εισοδήματος
----------------------- ----------------------Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Κέρδη / ζημιές μετά από φόρους
-327.637,64 -752.487,22
=============== ===============
διαθέσιμα προς πώληση
5.3
12.425,24
11.377,46 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις
0,00 1.629.683,50 Πλεόνασμα αναπροσαρμογής Ακινήτων
0,00
60.644,78
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
5.4 897.426,14
931.460,05
------------------- --------------------------------------------- ----------------------- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -----327.637,64
-691.842,44
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
=============== ===============
περιουσιακών στοιχείων
2.046.230,12 3.772.790,99 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
=============== ===============
- βασικά (σε €)
5.20
-2,1784
-5,0032
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Απαιτήσεις από πελάτες και χρηματιστήριο 5.5 322.362,71
262.321,57
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
5.6 201.562,33
129.085,08
31/12/2009
31/12/2008
Λοιπές Απαιτήσεις
5.7
32.077,71
73.348,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
5.8 2.351.077,59 1.341.580,83 α) Λειτουργικές δραστηριότητες
----------------------- ----------------------- Εισπράξεις από απαιτήσεις από πελάτες,
Σύνολο κυκλοφορούντων
33.499.294,35 60.755.985,05
περιουσιακών στοιχείων
2.907.080,34 1.806.336,31 χρηματιστήριο κλπ.
=============== ===============
Σύνολο Ενεργητικού
4.953.310,46 5.579.127,30 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους,
=============== ===============
πελάτες, χρηματιστήριο κλπ.
-34.167.223.19 -62.662.116,45
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
-------------------------- -------------------------ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο εισροών / εκροών
Μετοχικό κεφάλαιο
5.9 4.414.240,00 4.414.240,00 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-667.928,84 -1.906.131,40
================= =================
Πλεόνασμα αναπροσαρμογής ακινήτων
414.341,43
414.341,43
β)
Επενδυτικές
δραστηριότητες
Λοιπά αποθεματικά
5.10 399.934,33
399.934,33
Αποτελέσματα εις νέον
-1.307.762,15 -980.124,51 Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων
----------------------- ----------------------- και άυλων παγίων στοιχείων
0,00
-141.249,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
3.920.753,61 4.248.391,25
=============== =============== Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)
1.605.198,56
100.930,19
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
70.247,23
59.505,76
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.11 159.024,16
155.304,70 Τόκοι εισπραχθέντες
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 5.12 22.538,74
19.175,98
1.979,81
1.153,50
----------------------- ----------------------- Μερίσματα εισπραχθέντα
-------------------------- -------------------------Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
181.562,9
174.480,68
=============== =============== Σύνολο εισροών / (εκροών)
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
1.677.425,6
20.339,7
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
5.13 80.084,32
116.244,53 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά
Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο 5.14 770.909,63 1.040.010,84
----------------------- ----------------------- διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)
1.009.496,76 -1.885.791.7
================= =================
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
850.993,95 1.156.255,37
=============== =============== Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.341.580,83 3.227.372,53
Σύνολο Υποχρεώσεων
1.032.556,85 1.330.736,05
================= =================
=============== ===============
2.351.077,59 1.341.580,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 4.953.310,46 5.579.127,30 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου=================
=================
=============== ===============
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Πλεόνασμα
Μετοχικό
αναπρ/γής Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Σύνολο
κεφάλαιο
ακινήτων
αποθεματικά
εις νέο Καθαρής Θέσης
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
4.414.240,00
353.696,65
399.934,33
-227.637,29
4.940.233,69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/1-31/12/2008
Καθαρή ζημία χρήσης 1/1-31/12/2008
0,00
0,00
0,00
-752.487,22
-752.487,22
Πλεόνασμα αναπρ/γής ακινήτων
0,00
60.644,78
0,00
0,00
60.644,78
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
0,00
60.644,78
0,00
-752.487,22
-691.842,44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008
4.414.240,00
414.341,43
399.934,33
-980.124,51
4.248.391,25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
4.414.240,00
414.341,43
399.934,33
-980.124,51
4.248.391,25
1/1-31/12/2009
Καθαρή ζημία χρήσης 1/1-31/12/2009
0,00
0,00
0,00
-327.637,64
-327.637,64
Πλεόνασμα αναπρ/γής ακινήτων
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
0,00
0,00
0,00
-327.637,64
-327.637,64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009
4.414.240,00
414.341,43
399.934,33
-1.307.762,15
3.920.753,61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002. Επειδή εκτιμάται ότι από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα προκύψουν σημαντικά ποσά
φόρων τα οποία θα επηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της
2) – Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρίας για ποσό 44.204,55 ευρώ, η οποία είχε προσδιορισθεί να συζητηθεί στις 16.04.2008, οπότε και ματαιώθηκε και πιθανολογείται
ότι δεν θα ευδοκιμήσει εξαιτίας του αβάσιμου των λόγων της. Ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της εταιρίας.
3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2009 και 31/12/2008 ήταν αντίστοιχα άτομα 13 και 14.
4) Τα έσοδα της εταιρίας από προμήθειες(κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 66.12.11.08) ανήλθαν στη χρήση 2009 στο ποσό € 582.830,67
5) Οι συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 κατά την 31.12.2009 έχουν ως ακολούθως:υποχρεώσεις
€ 15.359,98,έσοδα € 2.662,50. Αντίστοιχα απαιτήσεις δεν υφίστανται.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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«ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. »
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009
( Ποσά σε Ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Α.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που αποτελούνται από την
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31
Δεκεμβρίου 2009, 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.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο
ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που αναφέρονται στη
Σημείωση 5.25, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο
και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 12251
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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