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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές, 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 Εταιρίας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας
Λ. Αθηνών 110,T.K. 104 42, Αθήνα
Λειτουργικές δραστηριότητες
31.12.2011
31.12.2010
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών
33940/06/B/95/23
Κέρδη προ φόρων
12.321
17.929
Αρμόδια Νομαρχία
ΑΘΗΝΩΝ
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Αποσβέσεις
247
953
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Προβλέψεις
304
100
Όνομα
Θέση
Προβλέψεις
χρεογράφων/τόκων
0
75
Σωκράτης Λαζαρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Έσοδα από τόκους
(5.249)
(3.768)
Γκίκας Μάναλης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Aπομείωση χρεωγράφων
1.988
0
Κίμων Βολίκας
Μέλος Δ.Σ.
Εσοδα από πώληση παγίων
0
(5)
Παναγιώτης Δράκος
Μέλος Δ.Σ.
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
4
4
Βασιλική Ζάκκα
Μέλος Δ.Σ
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
0
(126)
Μιχαήλ Καραμανώφ
Μέλος Δ.Σ.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών
Ελευθέριος Κούρταλης
Μέλος Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτ/κές δραστ/τες
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
1/03/2011
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(722)
619
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές
Μάριος Ψάλτης & Δέσποινα Μαρίνου
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
(83)
(3.659)
Ελεγκτική Εταιρία
PRICEWATERHOUSECOOPERS
Εισπραχθέντες τόκοι
5.249
3.693
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Με σύμφωνη γνώμη
Καταβεβλημένοι φόροι
(5.051)
(4.403)
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας
www.ase.gr
---------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτ/κές δραστ/τες(α)
9.008
11.412
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
---------------------------------------------31.12.2011
31.12.2010
Επενδυτικές δραστηριότητες
ENEPΓHTIKO
(275)
(6)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
518
490 Αγορά ενσώματων & άϋλων στοιχείων
0
3.365
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.795
1.771 Μείωση / (αύξηση) συμμετοχών
Απαιτήσεις από πελάτες
2.740
2.358 Μερίσματα εισπραχθέντα
0
0
---------------------------------------------Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
111.085
105.446
(275)
3.359
----------------------------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)
---------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
116.138
110.065
================
================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο
20.012
20.012 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(4)
(3)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
90.836
82.677
(1.500)
----------------------------------------------- Δανειοδότηση ΕΧΑΕ
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας
110.848
102.689
Πληρωμές μερισμάτων
0
(13.177)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.697
1.623
---------------------------------------------Σύνολο
εισροών
/
(εκροών)
από
χρημ/κές
δραστηριότητες
(γ)
(1.504)
(13.180)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.593
5.753
-------------------------------------------------------------------------------------------Σύνολο υποχρεώσεων
5.290
7.376 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
----------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
116.138
110.065
7.229
1.591
================
================ και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης xρήσης
94.385
92.794
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
---------------------------------------------01.01-31.12.11
01.01-31.12.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
101.614
94.385
---------------------------------------------Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη μετά από φόρους (A)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε €
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

21.498
-----------------------9.311
-----------------------9.064
-----------------------12.321
(3.437)
-----------------------8.884

8.884
(725)
-----------------------8.159
1,49
------------------------

9.311
-----------------------ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αποθεματικό από
Μετοχικό έκδοση μετοχών Αποθεματικά
Σωρευμένα
κεφάλαιο
υπερ το άρτιο
κέρδη/ζημίες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
έναρξης χρήσεως 1.1.2010
20.012
55
65.631
19.293
----------------------- ------------------------ ------------------------ -----------------------Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους
0
0
0
10.875
Αποθεματικό για δικαίωμα
προαίρεσης μετοχών
0
0
0
0
Μερίσματα Πληρωθέντα
0
0
0
(13.177)
Αποθεματικό για προβλ.
υποτίμησης ομολόγων
0
0
(300)
300
----------------------- ------------------------ ------------------------ -----------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
λήξης χρήσεως 31.12.2010
20.012
55
65.331
17.291
----------------------- ------------------------ ------------------------ -----------------------Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
0
0
0
8.159
Αποθεματικό για δικαίωμα
προαίρεσης μετοχών
0
0
0
0
Αποθεματικό για προβλ.
υποτίμησης ομολόγων
0
0
(725)
725
----------------------- ------------------------ ------------------------ -----------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
λήξης χρήσεως 31.12.2011
20.012
55
64.606
26.175
----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------

28.619
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------------15.117
------------------------ 1. H εταιρία συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ΕΧΑΕ η οποία κατέχει ποσοστό 90%
επί του μετοχικού της κεφαλαίου και η ενσωμάτωσή της έχει γίνει με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
14.164
------------------------ 2. ΣΤΑΚΟΔ 91 του Κύκλου Εργασιών 671.1 " Διαχείριση Κεφαλαιαγορών ".
17.929
(6.754) 3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011: 134 άτομα έναντι 130 της 31/12/2010.
-----------------------11.175 4. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις παραμένουν το 2006,
2007, 2008, 2009 και 2010 για τις οποίες ο έλεγχος ξεκίνησε αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Για τη χρήση του 2011 σύμφωνα
11.175
με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1657/26/7/2011) ο φορολογικός έλεγχος έχει ανατεθεί στους
(300)
ορκωτούς - ελεγκτές (PWC). Το αποτέλεσμα του ελέγχου παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν αναμένεται να
-----------------------10.875
υπερβεί το ποσό των Ευρώ 60 χιλ. που έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος του 2011.
1,99
- 5. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
------------------------ 6. Οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
15.117
-----------------------Έσοδα
678
Έξοδα
416
Απαιτήσεις
2.093
Υποχρεώσεις
2
Σύνολο ιδίων
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
650
Κεφαλαίων
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν, υποστηρικτικές υπηρεσίες (λογιστήριο, ασφάλεια, διοικητικές υπηρεσίες, κλπ),
104.991
μηχανογραφικές υπηρεσίες, χρηματοδοτικές ανάγκες (σύμβαση δανείου μεταξύ ΕΧΑΕ-ΧΑ ύψους 1,5 εκ. με επιτόκιο 4,8%
----------------------και διάρκεια τριών ετών) καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Η/Υ, που τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές
10.875
που διενεργούνται μεταξύ τρίτων.
7. Η Εταιρία έχει εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις με το προσωπικό της, με μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισηγμένες
0
εταιρίες, καθώς και με τρίτους. Εκτιμάται ότι από όλες τις ως άνω υποθέσεις η Εταιρία δεν θα έχει σημαντική επιβάρυνση
(13.177)
στα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων.
0 8. Η εταιρία έχει επενδύσει μέρος των διαθεσίμων της σε τραπεζικά ομόλογα τα οποία είχε αρχικά κατατάξει στο
----------------------εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 (Οκτώβριος 2008), η Εταιρία προέβη
102.689
την 1 Ιουλίου 2008 στη μεταφορά των παραπάνω ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο των χρεογράφων διαθέσιμων προς
----------------------πώληση. Για το 2011, η συνολική υποτίμηση των ομολόγων, ανήλθε στο ποσό των €3.200 χιλ. εκ των οποίων το
8.159
€1.183 χιλ. επιβάρυνε τα ίδια κεφάλαια ενώ ποσό ύψους €1.988 χιλ. που αφορούσε στη συσσωρευμένη υποτίμηση
του υβριδικού ομολόγου της ΕΤΕ μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα χρήσης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
0
ως ζημιά απομίωσης. Το συγκεκριμένο ομόλογο πουλήθηκε στον εκδότη του το 1ο τρίμηνο του 2012 χωρίς
σημαντικές περαιτέρω επιπτώσεις στα αποτελέσματα της εταιρίας.
0
----------------------9. Στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας συμπεριλαμβάνεται ποσό σωρευτικής πρόβλεψης €1,35 εκ., εκ των οποίων:
110.848
α) €862 χιλ., αφορούν πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη - ΔΛΠ 19) και β) €491 χιλ.
----------------------αφορούν λοιπούς κινδύνους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 218278

ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΝΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 042466

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 102704

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 575157

O ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 554218
τύπος 2102724090

