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ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 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 «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου 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.
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών
Αρμόδια Νομαρχία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Λ. Αθηνών 110, T.K. 104 42, Αθήνα
58973/06/B/05/11
ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
Σωρευμένα Σύνολο ιδίων
κεφάλαιο Aποθεματικά κέρδη/(ζημίες) Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1.1.2010
120
0
0
120
--------------------- --------------------- --------------------- ------------------Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
0
0
969
969
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
25.380
0
0
25.380
--------------------- --------------------- --------------------- ------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31.12.2010
25.500
0
969
26.469
--------------------- --------------------- --------------------- ------------------Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
0
0
635
635
Μεταφορά αποθεματικού
0
60
(60)
0
--------------------- --------------------- --------------------- ------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31.12.2011
25.500
60
1.544
27.104
--------------------- --------------------- --------------------- -------------------

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Όνομα

Θέση

Ιάκωβος Γεωργάνας

Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωκράτης Λαζαρίδης

Διευθύνων Σύμβουλος

Γκίκας Μάναλης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Πιμπλής
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν
τα συνοπτικά στοιχεία)
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές
Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας

Μη Εκτελεστικό Μέλος

5/03/2012
Μάριος Ψάλτης & Δέσποινα Μαρίνου
PRICEWATERHOUSECOOPERS
Με σύμφωνη γνώμη
www.helex.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2011
ENEPΓHTIKO
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

219
23.353
342
5.816
-----------------------29.730
================

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

25.500
1.604
-----------------------Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας
27.104
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
78
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.548
-----------------------Σύνολο υποχρεώσεων
2.626
-----------------------ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
29.730
================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
01.01-31.12.11
14.252
-----------------------524
------------------------

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

422
-----------------------718
(83)
-----------------------635

Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε €
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 066165

635
0,07
0
------------------------

524
-----------------------Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 218278

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31.12.2011

31.12.2010

718

1.361

102
23
(298)
2

18
27
(187)
0

126
(4.901)
298
(689)
----------------------(4.619)
-----------------------

(768)
7.514
140
0
----------------------8.105
-----------------------

(111)
0
----------------------(111)
-----------------------

0
(23.300)
----------------------(23.300)
-----------------------

0
(2)
----------------------(2)
-----------------------

25.380
0
----------------------25.380
-----------------------

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδα από τόκους
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτ/κές δραστ/τες
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Εισπραχθέντες τόκοι
Καταβεβλημένοι φόροι
31.12.2010
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτ/κές δραστ/τες(α)
210
23.302
271
10.592
-----------------------34.375
================

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων & άϋλων στοιχείων
Αύξηση συμμετοχών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/κές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

25.500
(4.732)
10.185
969
-----------------------10.298
113
--------------------------------------------26.469
5.566
10.298
--------------------------------------------65
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.841
------------------------ 1. Για την ΕΤΕΚ, περαιώθηκαν φορολογικά οι χρήσεις 2006, 2007, 2008 και 2009 σύμφωνα με το ν. 3888/30.9.2010. Η
7.906
χρήση του 2010 παραμένει ανέλεγκτη φορολογικά. Για τη χρήση του 2011 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου
-----------------------Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1657/26.7.2011) ο φορολογικός έλεγχος έχει ανατεθεί στους ορκωτούς - ελεγκτές (PWC). Το
34.375
αποτέλεσμα του ελέγχου παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των ευρώ
================
2 χιλ. που έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος του 2011.
2. Επι των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη
01.01-31.12.10 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας
14.260
------------------------ 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 ανέρχεται σε 18 άτομα
1.192 5. Τα έσοδα της εταιρίας περιλαμβάνονται στο κωδικό του ΣΤΑΚΟΔ 671.1 (Διαχείρηση κεφαλαιαγορών)
------------------------ 6. Οι συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύoνται στον παρακάτω πίνακα:
Έσοδα
0
Έξοδα
12.816
1.174
Απαιτήσεις
37
-----------------------Υποχρεώσεις
1.871
1.361
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
86
(392)
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν, πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών €11.500 χιλ. ( άρθρο 1 απόφαση
-----------------------1 περί χρεώσεων της ΕΧΑΕ ), εντολές διακανονισμού ( άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεων της ΕΧΑΕ ), υποστηρικτικές
969
υπηρεσίες (λογιστήριο, ασφάλεια, διοικητικές υπηρεσίες, κλπ), μηχανογραφικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες
υποστήριξης χρηστών Η/Υ, που τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές που διενεργούνται μεταξύ τρίτων.
969 7. H εταιρία συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ΕΧΑΕ η οποία κατέχει ποσοστό 100%
0,1
επι του μετοχικού της κεφαλαίου και η ενσωμάτωσή της έχει γίνει με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
0 8. Η Νομαρχία Αθηνών ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου της εκκαθάρισης της ΕΧΑΕ και την εισφορά του στην Εταιρία
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α. Ε. σύμφωνα με το ν. 2166/1993, με την υπ’ αριθμό 20153/15.7.10
-----------------------απόφασή της. Η περιουσία και υποχρεώσεις που αφορούν τον κλάδο της εκκαθάρισης των συναλλαγών μεταφέρθηκαν από
την ΕΧΑΕ στην ΕΤΕΚ με την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών δηλ. την 15/7/2010. Από την
1.192
16/7/2010 και εφεξής, η εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διενεργείται από την ΕΤΕΚ.
-----------------------Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝOMIKHΣ
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ OIKONOMIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 102704

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 575157

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 554218
τύπος 2102724090

