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31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008 1 Ιαν -
31 ∆εκ 2009

1 Ιαν -
31 ∆εκ 2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό            2.137.272,55                 4.894.542,27 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία                              -                 10.722,22 (Ζηµιές)/ κέρδη χρήσης µετά από φόρους              (178.542,17)                   283.979,97 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία                              -                   6.722,63 Αναγνώριση αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                              -                    (76.649,69)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις                              -                   7.662,41 Πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση                 21.647,74                                   - 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία                              -               798.950,92 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα                              -               (2.964.600,00)

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                              -               356.188,34 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)            1.980.378,12                 2.137.272,55 

                             -            1.180.246,52 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 2.152,52                              - 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 31,46                              - 

Απαιτήσεις από πελάτες                              -               121.206,79 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος               499.185,55               498.596,94 

Λοιπές απαιτήσεις               368.045,34                 22.539,28 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα            1.135.807,02               368.129,56 

           2.005.221,89            1.010.472,57 Καθαρές ταµειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (58.004,67)              2.097.738,86               

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            2.005.221,89            2.190.719,09 Καθαρές ταµειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες 825.682,13              1.276,92                      

Καθαρές ταµειακές (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -                             (2.964.600,00)              

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 767.677,46              (865.584,22)                 

Μετοχικό κεφάλαιο            1.500.000,00            1.500.000,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 368.129,56              1.233.713,78               

Αποθεµατικά               411.257,76               389.610,02 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.135.807,02           368.129,56                  

Κέρδη εις νέο                 69.120,36               247.662,53 

Σύνολο Καθαρής Θέσης            1.980.378,12            2.137.272,55 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία                              -                   1.786,00 

                             -                   1.786,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές                 14.102,36                 31.647,44 

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις                 10.741,41                 20.013,10 

                24.843,77                 51.660,54 

Σύνολο υποχρεώσεων                 24.843,77                 53.446,54 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ            2.005.221,89            2.190.719,09 

1 Ιαν -
31 ∆εκ 2009

1 Ιαν -
31 ∆εκ 2008

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες                              -            1.145.385,65 

Έσοδα από µερίσµατα                 53.002,76                              - 

Έσοδα από τόκους                   3.961,53                 87.085,44 

Αποτέλεσµα πωλήσεως διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                 (3.709,38)                              - 

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες                 53.254,91            1.232.471,09 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού              (113.012,78)              (273.756,89)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα              (104.653,87)              (540.108,09)

Αποσβέσεις                (13.683,93)                (31.765,44)

(Ζηµιές)/ κέρδη προ φόρων              (178.095,67)               386.840,67 

Μείον: Φόροι                    (446,50)              (102.860,70)

(Ζηµιές)/ κέρδη µετά από φόρους              (178.542,17)               283.979,97 

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (ζηµιές)                 21.647,74                (76.649,69)

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα µετά από φόρους              (156.894,43)               207.330,28 

(Ζηµιές)/ κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (0,3571)                   0,5680

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή                              -                              - 

Χαράλαµπος Ν. Σαρρής Τζανής Ε. Κορκολής 

Α.∆.Τ. Σ-622163 Α.∆.Τ. Ξ-150061

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

8.Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεόµεναµέρη, όπως αυτά ορίζονταιστο ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως
εξής: απαιτήσεις €1.135.790,50,υποχρεώσεις €6.463,33, ληφθείσες εγγυητικές επιστολές €352.164,34,έξοδα €51.330,88και έσοδα €13.011,69.Κατά τη
διάρκεια της κλειόµενης χρήσης δεν υπάρχουν αµοιβές βασικών µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας.

2.Στην τρέχουσα χρήση έχουν εφαρµοστεί κατάλληλες λογιστικές αρχές, διαφορετικές από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, οι
οποίες αρµόζουν µε το καθεστώς εκκαθάρισης στο οποίο υπάγεται η Εταιρεία.
Συγκεκριµένα, τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία και η απαίτηση από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης
µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2008 κατατάσσοντανστον Ισολογισµό ως µη Κυκλοφορούν Ενεργητικό, ενώ οι αντίστοιχεςαξίες την 31η ∆εκεµβρίου 2009,
λόγω της υιοθέτησης της αρχής αποτίµησης µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες, παρουσιάζονται στον Ισολογισµό ως στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού.

5.Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.,
που έχει έδρα την Αθήνα Ελλάδoς και συµµετέχει άµεσα και έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 99,5%.

6.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

7.Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, στηριζόµενη και στις γνωµατεύσεις των Νοµικών της Συµβούλων, εκτιµά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα
επιφέρουν αρνητική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας.

3.Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006 (σηµείωση 22 των οικονοµικών καταστάσεων).

4.Η Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 δεν απασχολούσε προσωπικό, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ο αριθµός του απασχολούµενου
προσωπικού ήταν 1 άτοµο.

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς A.E.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Έναρξης Εκκαθάρισης)

Οι Εκκαθαριστές 

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)

1 Ιαν -
31 ∆εκ 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1.Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 δεν έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, καθόσον µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, η Εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση.

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

1 Ιαν -
31 ∆εκ 2008

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοπoιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

που αφορούν Ισολογισµό Έναρξης Εκκαθάρισης

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Global ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.            

Hµεροµηνία έγκρισης από τους εκκαθαριστές των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες) :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Βαλαωρίτου 3 και Βουκουρεστίου 22, Αθήνα  

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Σύνθεση ∆ιοίκησης της Εταιρείας :              Χαράλαµπος Σαρρής, Εκκαθαριστής
                                                                      Τζανής Κορκολής, Εκκαθαριστής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

24 Φεβρουαρίου 2010


