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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.06.2013 ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2013
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ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

α) εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι ενδιάμεσες συνοπτικές εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση της 30.06.2013
και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2013 της «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και
β) εξ’ όσων γνωρίζουμε, η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου εξαμήνου 2013
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, τη θέση της εταιρίας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Αθήνα, 26.7.2013

Ο

Ο

ΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ.Σ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΚ-218278

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ-255979

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Φ-162374
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2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Α.Ε.» παρουσιάζει την
εξαμηνιαία Έκθεσή του για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.06.2013
σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν.2190/1920 και της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.3557/2007.
Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατά τους έξι πρώτους μήνες του 2013 η συνολική αξία συναλλαγών στην αγορά μετοχών
διαμορφώθηκε στα €8,9 δις. έναντι €6,5 δις. το αντίστοιχο περσυνό εξάμηνο, αυξημένη κατά 37,8%,
ενώ συγκρινόμενη με το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (€6,5 δις) παρουσίασε άνοδο κατά 37,5%.
Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013 στα €74,8 εκ., έναντι
€52,9 εκ. του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,3%. Η αυξημένη μέση
ημερήσια αξία συναλλαγών συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο
ανήλθε στα €84,4 εκ. Από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου ξεκίνησε μια σημαντική πτώση στις
συναλλαγές που συνεχίστηκε στο πρώτο εικοσαήμερο του Ιουλίου. Ο συνολικός όγκος των μετοχών
που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 ανήλθε σε €6,9 δις. τεμάχια, έναντι
€5,3 δις. τεμαχίων του περυσινού πρώτου εξαμήνου εμφανίζοντας αύξηση κατά 30%.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 30 Ιουνίου 2013 διαμορφώθηκε στις 848
μονάδες μειωμένος κατά 6,6% από την αρχή του έτους και αυξημένος κατά 38,7% της 30 Ιουνίου
2012. Ενδεικτικό είναι ότι τον Μάιο του 2013 ο Γενικός Δείκτης υπερέβη τις 1000 μονάδες ενώ αντίθετα
στα μέσα Μαΐου 2012 είχε υποχωρήσει κάτω από τις 500 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλό εικοσαετίας
στις 5/6/2012 (476,36 μονάδες).
Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στις 30/6/2013 ανήλθε στα €56,4 δις. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66% σε
σχέση με την 31/12/2012. Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης
των
τεσσάρων ελληνικών
σημαντικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, και Eurobank) ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν για
τα ελληνικά δεδομένα εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι Τίτλοι
Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών ή Warrants. Η εισαγωγή των Τίτλων
Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Alpha Τράπεζας πραγματοποιήθηκε στις
11/06/2013 και της Εθνικής Τράπεζας στις 27/06/2013.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013
Εμπορική διάθεση από την εταιρεία ΧΚΘ
Inbroker/InBrokerPlus του X.A – Vendor.

προς

τα

Μέλη

των

υπηρεσιών

Το Χ.Α. διαθέτει το σύστημα InBrokerPlus, το οποίο διατίθεται εμπορικά από το ΧΚΘ στα Μέλη του Χ.Α.
ως μία ολοκληρωμένη υπηρεσία παρακολούθησης χρηματιστηριακών τιμών σε πραγματικό χρόνο και
όδευσης/διαχείρισης εντολών τελικών χρηστών (OMS), για τις υποστηριζόμενες Χρηματιστηριακές
Αγορές (Χ.Α., ΧΑΚ και άλλες Ξένες Αγορές) στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου ΧΝΕΤ από τον Όμιλο
ΕΧΑΕ.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2013 εντάθηκαν οι ενέργειες προώθησης του InBroker/InBrokerPlus στα μέλη
του Χ.Α. και εταιριών παροχής χρηματιστηριακής πληροφορίας μέσω παρουσιάσεων και κατ’ ιδίαν
συναντήσεων.
Το Α’ Εξάμηνο του 2013 οι πελάτες του συστήματος είναι: Όμιλος Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Όμιλος
ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕ, NUNTIUS ΑΧΕ, ALPHA
FINANCE, GUARDIAN TRUST AXE, CFS AXE, CAPITAL AXE, EUROTRUST AXE, EUROCORP AXE, GLOBAL
CAPITAL AXE (CYPRUS), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CYPRYS), PROCHOISE AXE (CYPRUS), MEGA EQUITY
AXE (CYPRUS), ARGUS AXE (CYPRUS) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, EURO2DAY, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Παράλληλα με τους εταιρικούς πελάτες το ΧΚΘ διαθέτει την υπηρεσία και σε πελάτες λιανικής οι οποίοι
στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2013 ανέρχονται σε 13 χρήστες με έσοδα 2.796 € για την ως άνω
περίοδο.
Η εμπορική διάθεση του συστήματος κατά το Α’ εξάμηνο του έτους απέφερε έσοδα που έχουν ήδη
τιμολογηθεί της τάξεως των 358.670 €. Τα αντίστοιχα έξοδα ανήλθαν συνολικά στα 319.450€
(€177.108 προς το ΧΑ και €142.342 προς τρίτους).

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Συνεργασίες στην υλοποίηση έργων του Ομίλου
Το Α’ Εξάμηνο συνεχίσαμε την υποστήριξη των εργασιών του Ομίλου, συμμετέχοντας στην ομάδα
ανάπτυξης της αγοράς διαπραγμάτευσης Ρύπων παρέχοντας υποστήριξη στο σχεδιασμό ανάπτυξης και
ενίσχυσης της αγοράς αυτής. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεων της Διεύθυνσης, συμμετείχαμε
στο “7th South East Europe Energy Dialogue” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15-16
Ιουνίου.
Ταυτόχρονα συμμετέχοντας στην ομάδα ανάπτυξης ενός Χρηματιστηρίου Ενέργειας το ΧΚΘ συνέχισε
την παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, τις εξελίξεις στην Ελληνική
αγορά όπως επίσης και την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.
Seemea Press Clippings – Energy newsletter
Εντός του Α’ εξαμήνου του 2013, συνεχίσθηκε η καθημερινή παραγωγή των SEEMEA Press Clippings
για την ενημέρωση του ΧΑ και του ΧΑΚ, στα οποία παρουσιάζονται ημερησίως περίπου 60 ειδήσεις κατά
μέσο όρο χρηματιστηριακού, οικονομικού, επιχειρηματικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος από τις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Σε ειδικές περιπτώσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης των εξελίξεων στον χώρο της
κεφαλαιαγοράς στην ευρύτερη περιοχή, το ΧΚΘ συνέταξε πλειάδα εξειδικευμένων reports για την
ενημέρωση της Διοίκησης του Ομίλου σχετικά με σημαντικά γεγονότα που αφορούσαν τις
χρηματιστηριακές εξελίξεις στις χώρες αυτές.
Απόσχιση από την ΕΧΑΕ του κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εισφορά προς την
Εταιρία (με ταυτόχρονη αναδοχή από την τελευταία) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
1-5 του ν. 2166/1993
Υπό το πρίσμα της γενικότερης προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχομένων από τον Όμιλο ΕΧΑΕ
υπηρεσιών και εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας του με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές και
προκειμένου και επιτευχθεί αποτελεσματική και ομαλή προσαρμογή στις μεταβολές που επέρχονται
ενόψει της εφαρμογής ενός ευρύτερου πλαισίου μέτρων σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο - με την
εφαρμογή του Κανονισμού EMIR, τον υπό ψήφιση Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κεντρικά Αποθετήρια
Τίτλων (CSDs Directive) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη με αριθμό 217/20.6.2013
συνεδρίαση του ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
α) την έναρξη της διαδικασίας εισφοράς προς και αναδοχής από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, του αποσχιζόμενου από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», (Ε.Χ.Α.Ε.) Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων
υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων
Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Ε.Χ.Α.Ε. ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως
ισχύουν.
β) τον ορισμό της ημερομηνίας της 30ης Ιουνίου 2013, ως ημερομηνία κατάρτισης της Λογιστικής
Κατάστασης (Ισολογισμού) στην οποία θα εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του εισφερόμενου
κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας.
γ) τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την
επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως αρμόδιους γα τον έλεγχο,
πιστοποίηση και υπογραφή της προβλεπομένης Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του αποσχιζόμενο
Κλάδου και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως.
δ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.
Σωκράτη Λαζαρίδη όπως, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθ’ υποκατάσταση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, καταρτίσει και υπογράψει, μετά του εκπροσώπου της Ε.Χ.Α.Ε.
(Εισφέρουσα τον αποσπώμενο κλάδο εταιρεία) Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης Κλάδου και το
υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την ολοκλήρωση της ενδοομιλικής αναδιάρθρωσης οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από το
Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεχίσουν να παρέχονται χωρίς διαφοροποίηση από την εισηγμένη
εταιρεία, η οποία θα έχει ως 100% θυγατρικές το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών που θα διαχειρίζεται το
Σύστημα Άυλων Τίτλων και την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου, εναρμονιζόμενη
πλήρως με την δομή των διεθνών ολοκληρωμένων χρηματιστηριακών ομίλων.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τo λειτουργικό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου 2013 του ΧΚΘ (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκε σε ζημιά €325
χιλ., έναντι ζημιάς €264 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, γεγονός το οποίο οφείλεται α) στη
ζημιογόνο λειτουργία της δραστηριότητας του InBroker/InBrokerPlus η οποία εμφανίζει ζημιές ύψους
€113 χιλ. β) στη διενέργεια πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες χρήσεις ύψους €100 χιλ. και γ) στη διακοπή
μισθωτηρίου συμβολαίου με την Εθνική Τράπεζα.
Η ζημία του πρώτου εξαμήνου 2013 της εταιρίας, ανήλθε σε €262 χιλ., έναντι ζημίας €197 χιλ. στο
αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των € 441 χιλ., έναντι €309 χιλ. της αντίστοιχης
περυσινής περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση 42,7% που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των
εσόδων από τη δραστηριότητα αναμετάδοσης πληροφορίας InBroker/InBrokerPlus.
Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση μετοχών αναφέρονται σε ποσοστό της προμήθειας των συναλλαγών
των Επενδυτών της Βορείου Ελλάδος από τις συναλλαγές τους στο ΧΑ. Τα έσοδα αυτά κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα €36 χιλ., έναντι €33χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας
αύξηση 9%. Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών στο ΧΑ, η οποία
από €52,9 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο 2012 αυξήθηκε στα €84,4 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο
2013 (αύξηση κατά 41,3%).
Τα έσοδα από αναμετάδοση πληροφορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα €361 χιλ.,
έναντι €194 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, εμφανίζοντας αύξηση κατά 86%.

Έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας το πρώτο εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα €726 χιλ., έναντι €521
χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,3%. Η αύξηση των
λειτουργικών εξόδων προέρχεται από την αύξηση που εμφάνισαν οι δαπάνες για λήψη
χρηματιστηριακής πληροφορίας της υπηρεσίας InBroker/InBrokerPlus κατά €113 χιλ. ή 31,3% και από
τη διενέργεια πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες χρήσεις ύψους €100 χιλ.
Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν στο ποσό των €72 χιλ., έναντι των €74 χιλ. της
αντίστοιχης περυσινής περιόδου, εμφανίζοντας μείωση κατά 2,7%.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε
μία και ανέρχεται στο ποσό των €3.000.000. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δεν μεταβλήθηκε στη
διάρκεια του 2013.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Γενική Συνέλευση της 24/5/2013 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την διαχειριστική χρήση
του 2012.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δεν υπάρχουν συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης για το πρώτο
εξάμηνο του 2013, ούτε και χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο από τις συναλλαγές αυτές την 30.6.2013.

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Η εταιρία δε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων ή της οικονομικής κατάστασης ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και ως εκ
τούτου δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 2013
Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας επηρεάζει ουσιαστικά τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις τιμές
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η πτώση της αξίας των μετοχών επηρεάζει και την αξία των συναλλαγών
επί της οποίας εισπράττει σημαντικό μέρος των εσόδων της Εταιρίας. Η ενδεχόμενη πτώση της
ημερήσιας αξίας συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2012,
αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία της εταιρίας στη χρήση 2013. Επιπλέον η εταιρία
επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην ανάπτυξη της αγοράς και αύξηση των πωλήσεων για το προϊόν
InBroker/InBroker Plus με ταυτόχρονο περιορισμό των αντίστοιχων δαπανών ώστε να καταστεί
κερδοφόρο στο μέλλον.
Λόγω της αποφασισθείσας αναδιάρθρωσης του Ομίλου ΕΧΑΕ και την απόσχιση του κλάδου κεντρικού
μητρώου/διακανονισμού και εισφορά στο ΧΚΘ, θα δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα για το ΧΚΘ που θα
διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του. Η χρήση του 2013 αναμένεται να ολοκληρωθεί κερδοφόρα για το
ΧΚΘ παρά την εμφάνιση ζημιών στο πρώτο εξάμηνο.
Ταυτόχρονα, η Εταιρία με τη συνεχή προσπάθεια περιορισμού των λειτουργικών δαπανών τα τελευταία
χρόνια, είναι σε κατάσταση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας του 2013, ενώ με τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναπτύσσει, προσπαθεί να
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των εργασιών και επέκταση σε νέες περιοχές.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Τα έσοδα της Εταιρίας διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες τους οποίους δεν δύναται να
επηρεάσει, καθώς συνδέονται με τις εξελίξεις των μεγεθών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τα οποία με
τη σειρά τους επηρεάζονται από μια σειρά από παράγοντες, όπως τα βασικά οικονομικά στοιχεία των
εισηγμένων εταιρειών, τα θεμελιώδη μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης
και από τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η υφιστάμενη κακή διεθνής οικονομική συγκυρία
αυξάνει τους κινδύνους από τη μείωση των τιμών των μετοχών και της συναλλακτικής δραστηριότητας
γενικότερα, κάτι που ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία της Εταιρίας.
Αντίθετα με το σκέλος των εσόδων, των οποίων το μέγεθος δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Εταιρία,
στο σκέλος των εξόδων καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες περικοπής τους, με σκοπό τον
περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας από ενδεχόμενες
δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους
οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο,
τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας διεκπεραιώνεται μέσω των αρμοδίων
υπηρεσιών του Ομίλου και τα βασικά στοιχεία αναλύονται παρακάτω:
Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και, ως εκ
τούτου, η λειτουργία της Εταιρείας δεν επηρεάζεται από συναλλαγματικό κίνδυνο.
Κίνδυνος τιμής Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της αξίας των χρεογράφων που κατέχει.
Πιστωτικός κίνδυνος Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές της αγοράς
αξιών και της αγοράς παραγώγων, καθώς και εισηγμένων εταιρειών και μελών. Στη βάση αυτή ο
πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι περιορισμένος.
Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση
επαρκών διαθεσίμων, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές εισπράττονται άμεσα.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων Τα λειτουργικά έσοδα, όσο και οι ταμειακές ροές, της Εταιρίας είναι ανεξάρτητα από
μεταβολές των επιτοκίων.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Ένα βασικό χαρακτηριστικό που είναι κοινό σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες και οικονομίες. Το
χαρακτηριστικό αυτό είναι το ποσοστό Κοινωνικής Υπευθυνότητας που επιδεικνύει τόσο η πολιτεία, όσο
και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, που ζουν και εργάζονται σε αυτές.
Ένας από τους άξονες, μέσω των οποίων εκφράζεται η κοινωνική υπευθυνότητα είναι αυτός των
επιχειρήσεων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής
υπευθυνότητας των επιχειρήσεων καθώς το εργασιακό περιβάλλον είναι μια από τις περιοχές όπου οι
επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον πολιτικές
ΕΚΕ μπορούν να ασκηθούν σε τομείς όπως το περιβάλλον και η βιώσιμη διαχείρισή του, ο άνθρωπος και
η παιδεία.
Στον Όμιλο ΕΧΑΕ, στο οποίο ανήκει το ΧΚΘ, πιστεύουμε ότι η ΕΚΕ είναι υπόθεση όλων μας. Σε μια
κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται κανένας μας δε μπορεί να μένει απαθής. Όλοι μας έχουμε την ίδια
ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος μας δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με προκλήσεις που
αφορούν στην αποδοτικότητά του αλλά και στην παρουσία του ως αναπόσπαστου μέλους του
κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι.
Για εμάς, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχετίζεται άμεσα με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει
εθελοντικό χαρακτήρα δράσεων και αποτελεί στρατηγική επιλογή μας. Έχουμε δημιουργήσει και
συνεχίζουμε ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία:






Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη μείωση της φτώχειας στέκοντας αρωγός στο έργο
εθελοντικών οργανισμών που στηρίζουν συνανθρώπους μας.
Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την προστασία του περιβάλλοντος με καθημερινές
ενέργειες ανακύκλωσης και υιοθετούμε νέους τρόπους εργασίας μέσα από μία σειρά απλών
πρακτικών λειτουργίας του κτιρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
Προωθούμε και στηρίζουμε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης & εκπαίδευσης σε μαθητές, φοιτητές
και στελέχη της αγοράς στοχεύοντας στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας.
Υποστηρίζουμε ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη που στοχεύει στην προώθηση και προβολή της ΕΚΕ τόσο στο επιχειρηματικό
και κοινωνικό σύνολο όσο και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κερδοφορίας και βιώσιμης
ανάπτυξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 30/06/2013
Δεν υπάρχει σημαντικό γεγονός που έλαβε μέρος ή ολοκληρώθηκε μετά την 30.6.2013, ημερομηνία
κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου 2013 και μέχρι την έγκριση των
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26.7.2013.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές
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.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I.K. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΜ ΣΟΕΛ 16631

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 20161

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ
14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2013
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σημ.

01.0130.06.2013

01.0130.06.2012

01.0430.06.2013

01.0430.06.2012

Έσοδα
Διαπραγμάτευση Συναλλαγών (Trading)

5.6

36

33

20

11

InBroker/InBrokerPlus

5.7

361

194

300

126

Λοιπές Υπηρεσίες

5.8

44

82

23

46

441

309

343

183

Σύνολο Λειτουργικών εσόδων
Κόστος εργασιών και δαπάνες
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.9

72

74

39

38

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

5.10

3

2

1

0

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

5.11

11

9

6

4

Συντηρήσεις/μηχανογραφικη υποστήριξη

5.12

0

1

0

1

Φόροι-ΦΠΑ

5.13

11

25

6

12

Διαχείριση κτηρίων/εξοπλισμού

5.14

31

30

15

16

Έξοδα μάρκετινγκ και διαφήμισης

5.15

0

1

0

1

Δαπάνες INBROKER

5.16

474

361

275

203

Ασφάλιστρα

5.17

3

2

0

1

Εξοδα Λειτουργίας
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εργασιών και
δαπανών

5.18
5.19

13
8

15
1

7
6

7
0

5.20

626
100

521
0

355
100

283

Δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες

726

521

455

283

(285)

(212)

(112)

(100)

(40)

(52)

(20)

(27)

(325)

(264)

(132)

(127)

57

67

28

35

(268)

(197)

(104)

(92)

(1)

0

Σύνολο κόστους λειτουργικών εργασιών με
νέες δραστηριότητες
Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις
Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

5.21

Έσοδα κεφαλαίων
Zημίες προ φόρων (EBT)
Φόρος εισοδήματος
Zημίες μετά από φόρους

Καθαρές ζημίες μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)
μετά
από φόρους
(Β)
Συγκεντρωτικά
συνολικά
εισοδήματα /
(ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)

5.51

6

0

0

(262)

(197)

(105)

(92)

(262)

(197)

(105)

(92)

0

0

0

0

(262)

(197)

(105)

(92)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της
30.06.2013.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ. 30.06.2013

31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

5.21

2.145

2.185

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5.22

11

11

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

5.23

30

23

2.186

2.219

554

416

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

5.24

Λοιπές Απαιτήσεις

5.24

20

35

Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα

5.25

2.929

2.800

3.503

3.251

5.689

5.470

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.26

3.000

3.000

Αποθεματικά

5.26

2.123

2.123

(522)

(260)

4.601

4.863

Αποτέλεσμα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις και λοιπές μακρ/μες υποχρεώσεις

5.27

109

109

Προβλέψεις

5.28

129

28

238

137

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

5.29

836

460

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι

5.30

11

4

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3

6

850

470

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.088

607

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.689

5.470

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της
30.06.2013.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01/01/2012

3.000

Αποθεματικά

2.123

Ζημίες περιόδου

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

44

5.167

(197)

(197)

Λοιπά συνολικ ά εισοδήματα μετά από φόρους

0

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα 30/06/2012

(197)
3.000

2.123

Ζημίες περιόδου

(197)

(153)

4.970

(107)

(107)

Λοιπά συνολικ ά εισοδήματα μετά από φόρους

0

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα 31/12/2012

(107)
3.000

2.123

Ζημίες περιόδου

(107)

(260)

4.863

(262)

(262)

Λοιπά συνολικ ά εισοδήματα μετά από φόρους

0

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα 30/06/2013

(262)
3.000

2.123

(262)

(522)

4.601

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της
30.06.2013.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Σημ.

01.0130.06.2013

01.0130.06.2012

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Πρόβλεψη για λοιπούς κινδύνους
Έσοδα τόκων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με
τις λειτ/κές δραστ/τες
(Μείωση) / Aύξηση απαιτήσεων
Aύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτ/κές δραστ/τες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπραχθέντες τόκοι
Σύνολο εισροών από επενδ/κές δραστ/τες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/κές
δραστ/τες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)

(262)

(197)

5.21
5.28
5.28
5.25

40
1
100
(57)

52
1
0
(67)

5.30

(100)
350
0

34
38
(11)

72

5.25

(150)

57
57

67
67

0

0

129

(83)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5.25

2.800

3.302

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

2.929

3.219

5.25

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 μέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της
30.06.2013.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η εταιρεία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995
και είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 34189/62/Β/95/226. Έδρα της εταιρίας έχει
ορισθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα γραφεία της βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, οδός Κατούνη 16-18.
Η Εταιρεία έχει ως καταστατικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών στον τομέα χρηματιστηριακών
συναλλαγών στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, την συνεργασία με επιχειρήσεις των Βαλκανικών χωρών για
την εισαγωγή τους στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά καθώς και την μεταπώλησης της αναμετάδοσης
χρηματιστηριακής και χρηματοοικονομικής πληροφορίας μέσω InBroker/InBroker Plus.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την
30.06.2013 έχουν εγκριθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.7.2013. Οι οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται σε Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει ο
Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια και έχουν δημοσιοποιηθεί με ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση www.helex.gr.

5.2. Βάση παρουσίασης
καταστάσεων

των

ενδιάμεσων

συνοπτικών

οικονομικών

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ
34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2013 έχουν συνταχθεί με βάση
την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων
στοιχείων Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες (εμπορικό
χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, Διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και Επενδύσεις σε ακίνητα)
και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας «going concern» και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον
κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006.
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους
που παρουσιάζονται.
Οι ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις Ετήσιες
πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, που έχουν
αναρτηθεί στο site της Εταιρείας.
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές
εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση
χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται
αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι τομείς όπου απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι
σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται κατωτέρω:
Φόρος εισοδήματος
Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου
είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικά αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα
επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα
λάβει χώρα (σημείωση 5.30).
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με
τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία
της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (σημείωση 5.24).
Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των άυλων
περιουσιακών στοιχείων-Αποτίμηση
Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβεστέων
παγίων. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να εκτιμηθεί κατά πόσο
συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 5.3.1.
Επίσης η Διοίκηση αξιολογεί τις συνθήκες της αγοράς των ακίνητων και προβαίνει σε εκτιμήσεις
αναφορικά με την αποτίμηση τους (Σημ. 5.21)
Προγράμματα συγκεκριμένων παροχών
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα συγκεκριμένων παροχών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς
συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας
φύσης των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα (σημείωση 5.9).

5.3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη σύνταξη των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων έχουν ως εξής:
5.3.1

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο
κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον
όμιλο και εφόσον το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, όταν
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην των εδαφικών εκτάσεων, τα οποία
δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
Σε συνέχεια της εφαρμογής του νέου φορολογικού Νόμου 4110/2013 (παρ. 24. άρθρο 3), ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιανουαρίου 2013 στην Ελλάδα, ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρία προχώρησαν σε
εναρμόνιση της ωφέλιμης ζωής των ενσωμάτων παγίων με αυτούς του νέου φορολογικού νόμου. Οι
μεταβολές της λογιστικής εκτίμησης στις ωφέλιμες ζωές των παγίων εμφανίζονται κατωτέρω:

Kτίρια και τεχνικά έργα
Mηχανολογικός εξοπλισμός
Mεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός

Ωφέλιμη Ζωή μέχρι την 31/12/2012 Ωφέλιμη Ζωή μετά την 1/1/2013
20 χρόνια
25 χρόνια
5-6 χρόνια
5 χρόνια
5-6 χρόνια
10 χρόνια
3-10 χρόνια
10 χρόνια

Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται ετησίως. Όταν οι
λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή
της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
5.3.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται άδειες λογισμικού, που αποτιμώνται
στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, που προϋπολογίζεται σε περίπου 3 έτη.
5.3.3

Μετατροπή ξένου νομίσματος

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών
που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τον
διακανονισμό συναλλαγών σε ξένο νόμισμα καθώς και από την αποτίμηση, στο τέλος της χρήσης, των
νομισματικών στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα,
καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη
νομισματικά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
5.3.4

Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η εταιρία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης
για τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι καταχωρημένες αξίες των περιουσιακών
στοιχείων αναθεωρούνται για τυχόν απομείωση όποτε τα γεγονότα ή οι αλλαγές περιστάσεων
υποδεικνύουν ότι η καταχωρημένη αξία ίσως να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η καταχωρημένη αξία ενός
στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης. Το ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται ως το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας
μείον έξοδα πώλησης και της αξίας σε χρήση. Η εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που
προκύπτει από την πώληση ενός στοιχείου σε ανεξάρτητη συναλλαγή μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων
μερών, μετά την αφαίρεση όλων των άμεσων επιπρόσθετων εξόδων πώλησης, ενώ η αξία σε χρήση
είναι η τρέχουσα αξία της εκτιμώμενης μελλοντικής ταμειακής ροής που αναμένεται να προκύψει από
τη συνεχιζόμενη χρήση του στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για την
αξιολόγηση της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο κατώτατο επίπεδο για το
οποίο υπάρχουν ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές.
5.3.5

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής
θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που
χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η
διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα
χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το
δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το
περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση.
Τα χρεόγραφα είναι έγγραφα (τίτλοι) τα οποία ενσωματώνουν δικαίωμα σε ορισμένο περιουσιακό
στοιχείο δυνάμενο να αποτιμηθεί σε χρήμα. Οι τίτλοι είναι είτε ονομαστικοί είτε ανώνυμοι. Τα κυριότερα
είδη χρεογράφων είναι οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ομόλογα (κρατικά, τραπεζικά ή εταιρικά), τα έντοκα
γραμμάτια, τα αμοιβαία κεφάλαια κλπ.
Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών μέσων αναγνωρίζονται την ημερομηνία της
συναλλαγής, που είναι η ημερομηνία που δεσμεύεται η εταιρία να αγοράσει ή να πουλήσει το μέσο.
Τα χρεόγραφα χαρακτηρίζονταν αρχικά ως τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω συνολικού εισοδήματος,
δηλαδή θεωρείτο ότι αγοράσθηκαν και διατηρούνται με σκοπό τη ρευστοποίησή τους σε βραχυχρόνιο
διάστημα για την αποκόμιση κέρδους. Συνεπώς, εντάσσονταν στην κατηγορία του ΔΛΠ 39
«Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης συνολικού
εισοδήματος» και η αποτίμησή τους γινόταν στην εύλογη αξία τους, ενώ τα εξ αποτίμησης κέρδη ή
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ζημιές συμπεριλαμβάνονται στο αποτέλεσμα της περιόδου. Από 1.7.2008 υιοθετήθηκαν οι
τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου τα χρεόγραφα μεταφέρθηκαν στη κατηγορία
χαρτοφυλάκια διαθέσιμα προς πώληση και το αποτέλεσμα της αποτίμησης των ομολόγων
λογιστικοποιείται σε ειδικό αποθεματικό. Τα εξ αποτιμήσεως κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από
τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων που κατατάσσονται στο διαθέσιμο προς πώληση
χαρτοφυλάκιο καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. Κατά τη πώληση των
χρεογράφων του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, τα αντίστοιχα συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές
μεταφέρονται από το ειδικό αποθεματικό στους αποτελεσματικούς λογαριασμούς της Κατάστασης
Συνολικού Εισοδήματος.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρίας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία
της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση
λαμβάνεται από την Διοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου ενεργητικού.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω του λογαριασμού
συνολικού εισοδήματος
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού προς
εμπορία και αυτά που προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω του λογαριασμού
συνολικού εισοδήματος, κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού
καταχωρείται σε αυτή την κατηγορία, όταν αποκτάται κυρίως με το σκοπό βραχυπρόθεσμης πώλησης ή
όταν προσδιορίζεται ως τέτοιο. Επίσης σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα μέσα για
εμπορία, εκτός αν προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά και δεν υπάρχει πρόθεση εμπορίας τους.
Περιλαμβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό εκτός και εάν λήγουν σε διάστημα μεγαλύτερο των 12
μηνών από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην κατάσταση οικονομικής
θέσης περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τα χρεόγραφα, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συμμετοχές, τις
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους. Η εταιρία δεν είχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της
κατηγορίας κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης της συνολικής
θέσης.
Λογιστικός χειρισμός και υπολογισμός
Οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενων στην εύλογη αξία
τους μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, διακρατούμενων μέχρι τη λήξη και διαθέσιμων
προς πώληση, καταχωρούνται κατά την ημερομηνία συναλλαγής, δηλαδή την ημερομηνία κατά την
οποία η εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα δάνεια
αναγνωρίζονται όταν εκταμιεύονται μετρητά στους πιστούχους. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος,
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων συναλλαγής. Τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού, παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης των ταμειακών ροών
τους λήγουν ή όταν η εταιρία έχει ουσιαστικά μεταβιβάσει τους κινδύνους και τις αποδόσεις ή
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Οι διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, και στις μεταγενέστερες περιόδους
αποτιμώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και προκαταβολές, και οι διακρατούμενες
μέχρι τη λήξη επενδύσεις, παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες από μεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος»,
περιλαμβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
Κέρδη και ζημίες από μεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιμων προς πώληση χρηματιστηριακών
περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μέχρι το χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να υποστεί απομείωση, οπότε, το συσσωρευμένο κέρδος ή
η ζημία που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως στα ίδια κεφάλαια, μεταφέρονται στην κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος. Οι τόκοι τους όμως που υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Μερίσματα από διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος όταν το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος εγκριθεί από τους Μετόχους.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις
τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές προσφοράς. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων τίτλων, και άλλων
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή,
προσδιορίζεται με τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές, περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων
συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, την αναφορά στην τρέχουσα τιμή συγκρίσιμων
στοιχείων που διαπραγματεύονται, και τις μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών, αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλες μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιούνται συχνά στην αγορά.
5.3.6

Συμψηφισμός απαιτήσεων – υποχρεώσεων

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού
στις οικονομικές καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό
και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για
ταυτόχρονο διακανονισμό.
5.3.7

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δύναται να περιλαμβάνουν εγγυήσεις μισθωμάτων, εγγυήσεις
προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) και λοιπά ποσά μακροπρόθεσμης διάρκειας. Οι
λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
5.3.8

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των
ζημιών απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων όλες οι καθυστερημένες ή
επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμούνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται
κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος οικονομικών καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην
υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της εταιρίας να μη διαγράφεται
σχεδόν καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνήθως
διακανονίζονται σε 0 – 90 ημέρες για την Εταιρία, ενώ σε περιπτώσεις μη έγκαιρης είσπραξης δεν
καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας στους πελάτες.
5.3.9

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
Για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά
και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.3.10

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε
κυκλοφορία. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση
μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος.
5.3.11

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των Οικονομικών Καταστάσεων κάθε μίας εκ
των εταιριών που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τα κέρδη
της κάθε εταιρίας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους
εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης και προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται όταν προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης από συναλλαγή η οποία δεν συνιστά σε ενοποίηση
επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογητέο αποτέλεσμα (κέρδος / ζημία).
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των Οικονομικών
Καταστάσεων και αναμένεται να εφαρμοστούν όταν το σχετικό στοιχείο Ενεργητικού θα ανακτηθεί ή η
υποχρέωση θα διακανονιστεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
5.3.12

Παροχές στο προσωπικό

Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο
όταν καθίστανται δεδουλευμένες.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται
στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις
εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ).
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών του Ομίλου αφορά στη νομική υποχρέωσή του για καταβολή
στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία
λόγω συνταξιοδότησης.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για το πρόγραμμα αυτό είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των
εργαζομένων και σε σχέση με τη χρονική στιγμή που αναμένεται να καταβληθεί η παροχή αυτή.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά
δεδομένα καταχωρούνται άμεσα στα αποτελέσματα όπως αυτά προκύπτουν (σημ.5.9).
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών από Προσωπικό
Η εταιρία είχε στο παρελθόν προγράμματα δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για συγκεκριμένα στελέχη.
Μέσω των δικαιωμάτων αυτών ένα μέρος των αμοιβών διακανονίζεται με μετοχές ή δικαιώματα επί
μετοχών της ΕΧΑΕ. Το κόστος των εν λόγω συναλλαγών ορίζεται ως η εύλογη αξία των μετοχών κατά
την ημερομηνία έγκρισης των προγραμμάτων από τη Διοίκηση.
Η εύλογη αξία προσδιορίζεται μέσω ενός μοντέλου αποτίμησης που ενδείκνυται σε αντίστοιχες
περιπτώσεις. Το κόστος των προγραμμάτων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών αναγνωρίζεται στη διάρκεια
της περιόδου κατά την οποία ικανοποιούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών
δικαιωμάτων, η οποία και λήγει κατά την ημερομηνία που τα στελέχη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους για την απόληψη/ εξαγορά των μετοχών (ημερομηνία κατοχύρωσης
δικαιωμάτων). Για δικαιώματα τα οποία τελικά δεν κατοχυρώνονται δεν αναγνωρίζεται σχετική δαπάνη,
εκτός από δικαιώματα των οποίων η κατοχύρωση εξαρτάται από την ικανοποίηση συγκεκριμένων
εξωτερικών παραμέτρων αγοράς. Αυτά τα δικαιώματα τεκμαίρεται ότι κατοχυρώνονται όταν όλες οι
προϋποθέσεις απόδοσης έχουν ικανοποιηθεί, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση των εξωτερικών
παραμέτρων αγοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιων προγραμμάτων αυτά λογίζονται σαν να είχαν κατοχυρωθεί κατά την
ημερομηνία της ακύρωσης και τα μη εισέτι αναγνωρισμένα σχετικά έξοδα αναγνωρίζονται αμέσως στα
αποτελέσματα εις νέο. Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα που ακυρώνεται αντικαθίσταται από νέο
πρόγραμμα αντιμετωπίζεται σαν τροποποίηση του ακυρωθέντος προγράμματος.
5.3.13

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση ενσώματων παγίων στοιχείων
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η εταιρία θα
συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Όταν οι
κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρεται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος με ετήσιες ισόποσες δόσεις με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του
περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με τη δαπάνη,
αναγνωρίζεται ως έσοδο στη διάρκεια της χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχηση της
επιχορήγησης σε συστηματική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζημιώσει. Οι αποσβέσεις
των επιχορηγήσεων εμφανίζονται στα «Λοιπά Έσοδα» στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
5.3.14

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:


Η εταιρία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα γεγονότος του
παρελθόντος,



πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το
διακανονισμό της δέσμευσης και είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσμευσης.

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και, στην περίπτωση που
κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονομικού οφέλους είναι πιθανή.
5.3.15

Αναγνώριση Εσόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των συναλλαγών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους,
εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ενδοομιλικά έσοδα μέσα στην εταιρία διαγράφονται πλήρως. Τα έσοδα
αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και τα
σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα
πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου:
Έσοδα από μετοχικές αξίες, ομόλογα, ETF’s (Διαπραγμάτευση)
Τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών, ομολόγων κλπ. αναγνωρίζονται κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της
συναλλαγής και τη σχετική διενέργεια της εκκαθάρισης και του διακανονισμού της στο Χρηματιστήριο.
Λοιπές υπηρεσίες
Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες καταχωρούνται με βάση το χρόνο ολοκλήρωσης της προσφερόμενης
υπηρεσίας.
Έσοδα από Τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό τους, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο
επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας..
Μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης από τους μετόχους,
δηλαδή μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.
Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, καθαρή από
κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος (μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων), ενώ
καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
5.3.16

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την
εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές
και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται
σε 0-60 ημέρες για την Εταιρία.
5.3.17

Έξοδα

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος σε δεδουλευμένη βάση.
5.3.18

Έρευνα και ανάπτυξη

Οι δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται με την προοπτική να αποκτήσει η
εταιρία νέες τεχνικές γνώσεις και αντιλήψεις, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες προϋποθέτουν την εκπόνηση
μελέτης ή προγράμματος για την παραγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και
διαδικασιών. Τα έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται μόνο αν το κόστος ανάπτυξης μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα, το προϊόν ή η διαδικασία είναι παραγωγικά, τεχνικά και εμπορικά υλοποιήσιμη,
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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αναμένονται στο μέλλον οικονομικά οφέλη, και η εταιρία έχει την πρόθεση, έχοντας ταυτόχρονα στη
διάθεση του επαρκείς πόρους, να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το
περιουσιακό στοιχείο.
Η κεφαλαιοποίηση των δαπανών περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων εξόδων συμβουλευτικών
υπηρεσιών, την άμεση εργασία και κατάλληλη αναλογία των γενικών εξόδων. Λοιπές δαπάνες
ανάπτυξης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Οι δαπάνες ανάπτυξης που έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα αναμενόμενα μελλοντικά
οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο αναφέρονται.
Όλες οι άλλες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία
και
εμπορικά
σήματα,
καταχωρούνται
στην
Κατάσταση
Συνολικού
Εισοδήματος.
Η απόσβεση βασίζεται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου μείον την υπολειμματική αξία του. Η
απόσβεση αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης
κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων από την
ημερομηνία που είναι διαθέσιμα για χρήση. Η ωφέλιμη ζωή για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο
στην κεφαλαιοποίηση κόστους Ανάπτυξης είναι 3 έως 7 χρόνια. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από
τη διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού
προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό το
κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν το περιουσιακό στοιχείο
διαγράφεται.

5.3.19

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση
των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2012 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες κατά την 1
Ιανουαρίου 2013:

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των
στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (αναθεώρηση)

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συμψηφισμός
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων

ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας

Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011
Η επίπτωση της υιοθέτησης των παραπάνω προτύπων ή διερμηνειών στις Οικονομικές Καταστάσεις ή τη
δραστηριότητα της Εταιρείας, περιγράφεται παρακάτω:

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά
Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα
Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα, καθαρό κέρδος από
αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή αλλοδαπών
δραστηριοτήτων, καθαρή μεταβολή αντισταθμίσεων ταμειακών ροών και καθαρή ζημία/κέρδος
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση) θα παρουσιάζονται
χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ (για παράδειγμα, αναλογιστικά
κέρδη και ζημιές σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και αναπροσαρμογή οικοπέδων και
κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην
οικονομική θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η επίδραση αυτής της τροποποίησης
εμφανίζεται στην Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (αναθεώρηση)
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 εισάγει μια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών, συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών τα οποία
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και εξαιρούνται μόνιμα από τα
Αποτελέσματα Χρήσης. Επίσης, οι αναμενόμενες αποδόσεις των προγραμμάτων περιουσιακών
στοιχείων δεν αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση
αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένης
παροχής στα Αποτελέσματα Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Τα μη
κατοχυρωμένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσματα Χρήσης στη
νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας πραγματοποίησης της τροποποίησης και της
ημερομηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερματισμού. Άλλες
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτικές γνωστοποιήσεις ευαισθησίας.
Για την Εταιρεία η επίδραση αυτής της αναθεώρησης παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 5.15.



ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συμψηφισμός
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από μια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα
δικαιώματα συμψηφισμού και σχετικούς διακανονισμούς (πχ. διακανονισμούς εξασφαλίσεων). Οι
γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη για την
αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισμών συμψηφισμού στην κατάσταση οικονομικής θέσης
μιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν
αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συμψηφισμό σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα:
Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρμόζονται επίσης σε χρηματοοικονομικά μέσα που υπόκεινται
σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισμούς συμψηφισμού» (master netting arrangement) ή
παρόμοιους διακανονισμούς, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συμψηφιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 32. Η
τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.



ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας
Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ΔΠΧΑ για όλες τις επιμετρήσεις
εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η εταιρεία απαιτείται
να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης
αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 13 δεν
επηρέασε σημαντικά τις επιμετρήσεις εύλογης αξίας που πραγματοποιούνταν από την Εταιρεία. Το
ΔΠΧΑ 13 απαιτεί επίσης συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας, μερικές από τις οποίες
αντικαθιστούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις γνωστοποίησης άλλων προτύπων, συμπεριλαμβάνοντας
το ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις. Μερικές από αυτές τις γνωστοποιήσεις
απαιτούνται συγκεκριμένα για χρηματοοικονομικά μέσα από το ΔΛΠ 34.16A(η) και συνεπώς
επηρεάζουν τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου. Η τροποποίηση αυτή
δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.



Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου
Η διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά την
διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου (δαπάνες
αποκάλυψης κατά την παραγωγή). Η διερμηνεία αναφέρεται στη λογιστική απεικόνιση της ωφέλειας
από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η διερμηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει
τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συμπεράσματος. Το πρόγραμμα των
ετήσιων αναβαθμίσεων παρέχει ένα μηχανισμό εφαρμογής απαραίτητων αλλά όχι επειγουσών
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτών των
αναβαθμίσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις:




ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει τη
διαφορά μεταξύ εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούμενη συγκριτική περίοδος
που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούμενη περίοδος.
ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και
ο εξοπλισμός συντήρησης που πληροί τον ορισμό των ενσώματων παγίων και εξοπλισμού
δεν είναι απόθεμα.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι
φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από διανομές κατόχων συμμετοχικών τίτλων
λογίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος.
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά: Η αναβάθμιση αυτή συμμορφώνει
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα
πληροφόρησης με τις συνολικές υποχρεώσεις ανά τομέα πληροφόρησης στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει επίσης τη συμμόρφωση των
γνωστοποιήσεων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τις ετήσιες.

Επιπλέον των προτύπων και διερμηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις για τη
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις
στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά
την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από την Εταιρεία:


ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. 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 εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτής η αναθεώρηση θα έχει
επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.



ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νομικά
επιβαλλόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρμογή
των κριτηρίων συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε κεντρικά
συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν μηχανισμούς μεικτούς διακανονισμού οι
οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης αυτής της
τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις.



ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Ταξινόμηση και Επιμέτρηση
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015.
Όπως έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και εφαρμόζεται κατά την ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως
ορίζονται από το ΔΛΠ 39. Το πρότυπο είχε αρχικά οριστεί να εφαρμοστεί για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013, αλλά οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 Υποχρεωτική
Ημερομηνία Εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο
2011, μετέφεραν την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής στις 1 Ιανουαρίου 2015. Στις επόμενες
φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμισης και την απομείωση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ΔΠΧΑ 9 θα έχει
επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αλλά
δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Η
Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει την επίπτωση σε συνδυασμό με τις άλλες φάσεις, όταν θα εκδοθεί το
τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης αυτής της τροποποίησης
στις Οικονομικές της Καταστάσεις.



ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις που σχετίζεται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης,
αναφέρεται σε θέματα που αναπτύσσονται στη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονομικές Οντότητες
Ειδικού Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή σε όλες τις
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που
εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να
καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη
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μητρική, συγκρινόμενες με τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ΔΛΠ 27. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι
αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες και τη
Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από
κοινοπρακτούντες. Το ΔΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού
ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον
ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρής θέσης. Η
Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.



ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως
εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς
επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 31 και στο ΔΛΠ 28.
Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε
από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης μια
σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις
Οικονομικές της Καταστάσεις.



Οδηγία μετάβασης (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12)
Η οδηγία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2014. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, του
ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία μετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη
ελάφρυνση από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η ημερομηνία της «πρώτης εφαρμογής» του
ΔΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 10 για
πρώτη φορά». Η εκτίμηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγματοποιείται κατά την «ημερομηνία της
πρώτης εφαρμογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίμηση ελέγχου είναι
διαφορετική μεταξύ ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 27/Διερμηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδρομικές
προσαρμογές. Ωστόσο, εάν η εκτίμηση ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή.
Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση
που απαιτεί την επαναδιατύπωση μόνο μιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το ΣΔΛΠ τροποποίησε
το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη μετάβαση. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτό το
πρότυπο θα έχει επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.


Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων που
χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές επιχειρήσεις. Το ΣΔΛΠ χρησιμοποιεί τον όρο «επενδυτική
επιχείρηση» αναφερόμενο σε επιχειρήσεις με αποκλειστικό επιχειρηματικό σκοπό την επένδυση
κεφαλαίων προκειμένου για απόδοση από κεφαλαιακή ανατίμηση, εισόδημα από επενδύσεις ή και τα
δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποτιμά την απόδοση των επενδύσεων στη βάση
της εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν οργανισμούς ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμούς επιχειρηματικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών ταμείων,
κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις
είναι υποχρεωμένες να ενοποιούν τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες ασκούν έλεγχο
(δηλ. όλες τις θυγατρικές). Η τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση στις
απαιτήσεις ενοποίησης του ΔΠΧΑ 10 και απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιμετρούν τις
θυγατρικές αυτές σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης αντί να τις ενοποιούν. Επίσης,
η τροποποίηση παραθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές επιχειρήσεις.
Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτό το
πρότυπο θα έχει επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις.



Διερμηνεία 21: Εισφορές
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή διερμηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς μία οικονομική οντότητα θα
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πρέπει να λογιστικοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωμή εισφορών
που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήματος. Η διερμηνεία αυτή είναι μία
διερμηνεία του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
Στοιχεία. Το ΔΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων
είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός παρελθόντος γεγονότος
(γνωστό και ως δεσμευτικό γεγονός). Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι το δεσμευτικό γεγονός που
δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη
σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Εταιρεία βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης αυτής της διερμηνείας
στις Οικονομικές της Καταστάσεις.


ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Κατά την ανάπτυξη του ΔΠΧΑ 13, το ΣΔΛΠ αποφάσισε την τροποποίηση του ΔΛΠ
36 απαιτώντας τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων
περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα στην περίπτωση που το ποσό αυτό βασίζεται στην εύλογη
αξία μείον το κόστος πώλησης. Συγκεκριμένα, αντί της απαίτησης γνωστοποίησης του ανακτήσιμου
ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου
(συμπεριλαμβανόμενης της υπεραξίας) ή μίας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών επί της οποίας αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε σημαντική ζημία
απομείωσης κατά την περίοδο αναφοράς, η τροποποίηση του ΔΛΠ 36 απαιτεί τη γνωστοποίηση του
ανακτήσιμου ποσού για κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί
υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή με σημαντική λογιστική αξία σε
σχέση με τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με
απεριόριστη ωφέλιμη ζωή της εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την οδηγία
αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης αυτής της τροποποίησης στις Οικονομικές της
Καταστάσεις.



ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση των
Παραγώγων
και
η
συνέχιση
της
Λογιστικής
Αντιστάθμισης
(τροποποίηση)
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής
αντιστάθμισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια.
Το ΣΔΛΠ προέβη σε περιορισμένου περιεχομένου τροποποίηση του ΔΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η
συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο
αντισυμβαλλόμενος ενός αντισταθμιστικού μέσου, προκειμένου για την εκκαθάριση του μέσου
αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται σε
διαδικασία εξέτασης αυτής της τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις.

5.4. Διαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η εταιρία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους
οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο,
τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων
που αναλαμβάνει η ΕΤΕΚ, θυγατρική της ΕΧΑΕ, ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στην εκκαθάριση των
παράγωγων προϊόντων.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρίας και τα βασικά
στοιχεία αναλύονται παρακάτω.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και, ως εκ τούτου, η λειτουργία της
Εταιρείας δεν επηρεάζεται από συναλλαγματικό κίνδυνο.
Κίνδυνος τιμής
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της αξίας των χρεογράφων που κατέχει.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές της αγοράς αξιών και της αγοράς
παραγώγων, καθώς και εισηγμένων εταιρειών και μελών. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος
εκτιμάται ότι είναι περιορισμένος.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων, ενώ τα
έσοδα από συναλλαγές, τόσο της αγοράς αξιών εισπράττονται άμεσα (Τ+4 στις μετοχές, Τ+2 στα
ομόλογα).
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα, όσο και οι ταμειακές ροές, της Εταιρίας είναι ανεξάρτητα από μεταβολές των
επιτοκίων.
Χρηματοοικονομικά προϊόντα – Εύλογη αξία
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά
στοιχεία ή υποχρεώσεις,
Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα,
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε μεταφορές
εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας.
Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της
βραχυπρόθεσμης λήξης τους.
Οι εύλογες αξίες των ομολόγων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση. Για όλα τα ομόλογα, οι εύλογες αξίες
επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία η εταιρία έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις.
Η μέθοδος αποτίμησης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες προκειμένου να
προσδιοριστεί με ακρίβεια η εύλογη αξία, όπως η τρέχουσα και μελλοντική πορεία των επιτοκίων και
επιμετρούνται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας. Κατά τη διάρκεια
του πρώτου εξαμήνου 2013, η εταιρία δεν είχε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Απόσχιση από την ΕΧΑΕ του κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εισφορά προς την
Εταιρία (με ταυτόχρονη αναδοχή από την τελευταία) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
1-5 του ν. 2166/1993
Υπό το πρίσμα της γενικότερης προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχομένων από τον Όμιλο ΕΧΑΕ
υπηρεσιών και εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας του με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές και
προκειμένου και επιτευχθεί αποτελεσματική και ομαλή προσαρμογή στις μεταβολές που επέρχονται
ενόψει της εφαρμογής ενός ευρύτερου πλαισίου μέτρων σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο - με την
εφαρμογή του Κανονισμού EMIR, τον υπό ψήφιση Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κεντρικά Αποθετήρια
Τίτλων (CSDs Directive) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη με αριθμό 217/20.6.2013
συνεδρίαση του ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
α) την έναρξη της διαδικασίας εισφοράς προς και αναδοχής από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, του αποσχιζόμενου από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ &
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», (Ε.Χ.Α.Ε.) Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων
υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων
Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Ε.Χ.Α.Ε. ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως
ισχύουν.
β) τον ορισμό της ημερομηνίας της 30ης Ιουνίου 2013, ως ημερομηνία κατάρτισης της Λογιστικής
Κατάστασης (Ισολογισμού) στην οποία θα εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του εισφερόμενου
κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας.
γ) τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την
επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως αρμόδιους γα τον έλεγχο,
πιστοποίηση και υπογραφή της προβλεπομένης Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του αποσχιζόμενο
Κλάδου και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως.
δ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.
Σωκράτη Λαζαρίδη όπως, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθ’ υποκατάσταση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, καταρτίσει και υπογράψει, μετά του εκπροσώπου της Ε.Χ.Α.Ε.
(Εισφέρουσα τον αποσπώμενο κλάδο εταιρεία) Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης Κλάδου και το
υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την ολοκλήρωση της ενδοομιλικής αναδιάρθρωσης η εισηγμένη εταιρεία θα παρέχει τις υπηρεσίες
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα έχει ως 100% θυγατρικές το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών που θα
διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων και την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου,
εναρμονιζόμενη πλήρως με την δομή των διεθνών ολοκληρωμένων χρηματιστηριακών ομίλων.

5.5. Διαχείριση κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της εταιρίας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθμισης καθώς και των υγειών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να
υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της εταιρίας και να μεγιστοποιείται η αξία των
Μετόχων.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
Η Εταιρία ελέγχουν την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων αλλά και την αποτελεσματικότητα της
λειτουργίας τους χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικού δανεισμού προς τα Ίδια Κεφάλαια.

30.06.2013
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός (α)
Ίδια Κεφάλαια (β)
Ίδια Κεφάλαια και καθαρός δανεισμός (α+β)
Δείκτης μόχλευσης δανεισμού

836
3
(2.929)
(2.090)
4.601
2.511
(0,83)

31.12.2012
460
6
(2.800)
(2.334)
4.863

2.529
(0,92)

5.6. Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλαγών (trading)
Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση μετοχών αναφέρονται σε ποσοστό της προμήθειας των συναλλαγών
των Επενδυτών της Βορείου Ελλάδος από τις συναλλαγές τους στο ΧΑ. Τα έσοδα αυτά κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα €36 χιλ., έναντι €33 χιλ. την αντίστοιχη περσινή χρήση εμφανίζοντας
αύξηση της τάξης του 9% που οφείλεται στην αύξηση της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών κατά
41,3% (€74,8 εκ. έναντι €52,9 εκ.).
Αναλυτικά τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανά μήνα απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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30.06.2013 30.06.2012
Μετοχών

36

33

Σύνολο

36

33

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑ
(ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

2013

2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

7

5

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

5

11

ΜΑΡΤΙΟΣ

4

6

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5

3

11

3

4

5

36

33

ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ

5.7. Έσοδα από υπηρεσία Ιnbroker
Τα έσοδα από την αναμετάδοση της χρηματιστηριακής και χρηματοοικονομικής πληροφορίας μέσω του
Inbroker/Inbroker Plus το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στο ποσό των €361 χιλ., ενώ αντίστοιχα
τα έξοδα για την αγορά Data feed εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα και ανήλθαν στο ποσό των €474
χιλ., παρουσιάζοντας αρνητικό αποτέλεσμα ύψους €113 χιλ. από αυτή την δραστηριότητα. Κατά την
περυσινή χρήση, τα έσοδα είχαν ανέλθει στο ποσό των €194 χιλ., ενώ αντίστοιχα τα έξοδα για την
αγορά Data feed ξένων χρηματιστηρίων, είχαν ανέλθει στο ποσό των €361 χιλ. Μεγαλύτερη ανάλυση
των δαπανών Inbroker παρατίθεται στη σημ. 5.16.
Η δραστηριότητα Inbroker / Inbroker Plus αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά έσοδα στην εταιρία τα
επόμενα χρόνια.

30.06.2013 30.06.2012
Έσοδα από Inbroker
Έξοδα data feed για Inbroker Plus (σημ. 5.16)
Καθαρό αποτέλεσμα

5.8.

361

194

(474)
(113)

(361)
(167)

Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανήλθαν σε €44 χιλ. έναντι €82 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα
παρουσιάζοντας μείωση κατά 46,3%.
Η ανάλυση των εσόδων αυτής της κατηγορίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

30.06.2013

30.06.2012

Εκπαίδευση

2

Λοιπά

5

5

35

70

Ενοίκια
Κοινόχρηστα
Σύνολο

2

2

5

44

82

H εταιρεία εισπράττει ενοίκια με βάση τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχει συνάψει με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ και τις εταιρίες, ΕΧΑΕ και ΧΑ. Η μείωση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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διακοπή της σύμβασης ενοικίου που είχε η Εταιρεία με την ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ τον Αύγουστο του
2012.

5.9. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €72 χιλ., έναντι €74 χιλ.
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται στη
μείωση των αποδοχών των εργαζομένων από 1.7.2012.
Η εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων στην εταιρεία, καθώς και η ανάλυση των αμοιβών προσωπικού
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

30.06.2013

30.06.2012

Μισθωτοί
Σύνολο Προσωπικού

4
4

4
4

Αποδοχές προσωπικού

51

52

Εργοδοτικές εισφορές

12

13

8

8

Λοιπές παροχές
Καθαρή μεταβολή στην πρόβλεψη αποζ. προσωπ.
Σύνολο

1

1

72

74

Υποχρεώσεις προς εργαζομένους
Ο Όμιλος ΕΧΑΕ ανέθεσε σε αναλογιστή την εκπόνηση μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν και
υπολογιστούν τα αναλογιστικά μεγέθη, βάσει των προδιαγραφών που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (ΔΛΠ 19), που προβλέπουν την υποχρεωτική καταχώρησή τους στην κατάσταση οικονομικής
θέσης και κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Κατά την αναλογιστική αποτίμηση (actuarial valuation)
ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονομικές και δημογραφικές παράμετροι που σχετίζονται με τους
εργαζόμενους της Εταιρίας.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Η κίνηση της πρόβλεψης φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Λογιστικές Απεικονίσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19
(ποσά σε € )

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην κατάσταση
οικονομικής θέσης

30.06.2012 30.06.2012
12.690

9.753

12.690

9.753

554

498

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

222

251

776

749

11.914

9.753

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη
στην κατάσταση οικονομικής θέσης
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της περιόδου
Δαπάνη που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου (σημ. 5.28)

776

(228)

12.690

9.525

11.914

9.753

554

498

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκου
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

222

251

12.690

10.502

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη της χρήσης που έληξε
την 31.12.2012 σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 είναι οι ακόλουθες και εξετάστηκε ότι δεν μεταβλήθηκαν:
Αναλογιστικές παραδοχές
Επιτόκιο προεξόφλησης

3,72%

Αύξηση αποδοχών ( μακροχρ.)

2,00%

Πληθωρισμός

2%

Θνησιμότητα

E V K 2000 (ελβετικός πίνακας)

Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)

0,50%
Οι όροι αποχώρησης του Ταμείου
Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκει
ο κάθε εργαζόμενος

Ηλικίες κανονικής αποχώρησης

Για τον προσδιορισμό του επιτοκίου προεξόφλησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 χρησιμοποιούνται δεδομένα
από δείκτες ομολόγων iBoxx AA-rated που εκδίδονται από την International Index Company.

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής
Το 2013 η Εταιρεία υιοθέτησε την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 που προβλέπει την αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών/ζημιών απευθείας στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα. Έως την 31η
Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρία αναγνώριζε τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες στα αποτελέσματα, εφαρμόζοντας
μία από τις μεθόδους του ΔΛΠ 19.
Η παραπάνω αλλαγή δεν είχε επίδραση στην Κατάσταση Οικονομική Θέσης αλλά μόνο στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης 2012 με αναταξινόμηση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών και του
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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αναλογούντος φόρου εισοδήματος από τα αποτελέσματα μετά φόρων στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
μετά από φόρους. Η ανωτέρω πολιτική δεν έχει επίδραση στα αποτελέσματα και στην κατάσταση
οικονομικής θέσης της εταιρίας του πρώτου εξαμήνου του 2013 λόγω της μη ύπαρξης αναλογιστικού
αποτελέσματος.
Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής έχει τις ακόλουθες επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε ευρώ):

Μείωση σε Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αύξηση σε φόρο εισοδήματος (αναβαλλόμενου φόρου)
Μείωση σε Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων

(2.366)
473
(1.893)

Η επίδραση των αλλαγών λογιστικής πολιτικής της Εταιρίας στα Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της
προηγούμενης χρήσης αναλύεται παρακάτω:

31.12.2012
Κέρδη μετά από φόρους (βασικά και απομειωμένα)
πριν από την αλλαγή στη λογιστική πολιτική

(0,0030)

Επίδραση από την αλλαγή στη λογιστική πολιτική

(0,0189)
Κέρδη μετά από φόρους (βασικά και απομειωμένα)
μετά την αλλαγή στη λογιστική πολιτική

(0,0219)

5.10. Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων
Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων ανήλθαν σε €3 χιλ. έναντι €2 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα
μειωμένες κατά 50%.
Δεν καταβάλλονται αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

5.11. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα και τηλεφωνικά έξοδα που ανήλθαν σε
€11 χιλ. έναντι €9 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, εμφανίζοντας αύξηση κατά 22%.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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30.06.2013

30.06.2012

4

2

Σταθερή - Κινητή τηλεφωνία-Ιnternet
Μισθωμένα κυκλώματα - ΔΧΣ
Σύνολο

7

7

11

9

5.12. Συντηρήσεις / Μηχανογραφική Υποστήριξη
Στο λογαριασμός συντηρήσεις / μηχανογραφική υποστήριξη που περιλαμβάνει τη συντήρηση του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Εταιρείας, καθώς και τη μηχανογραφική υποστήριξη των συστημάτων
πληροφορικής. Δεν υπάρχει σχετικό έξοδο για το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα που είχε ποσό €1 χιλ.

5.13. Φόροι – ΦΠΑ
Οι φόροι που επιβαρύνουν το κόστος εργασιών ανήλθαν στα €11 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 ,
έναντι €25 χιλ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου εμφανίζοντας μείωση 56%. H μείωση αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2012 είχε καταχωρηθεί ποσό €7 χιλ. για Φόρο
Μεγάλης Aκίνητης Περιουσίας και €7 χιλ. για Έκτακτο Τέλος Ακινήτων Ν.4021/2011. Αν δεν υπήρχαν
αυτά τα ποσά οι φόροι θα είχαν παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

5.14. Διαχείριση Κτιρίων / Εξοπλισμού
30.06.2013
Επισκευές & συντηρ. κτιρίων-λοιπού εξοπλισμού

30.06.2012

2

2

Υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης

14

14

Κοινόχρηστα

15

14

Σύνολο

31

30

Συμπεριλαμβάνονται οι φυλάξεις και ο καθαρισμός των εγκαταστάσεων, τα κοινόχρηστα (στο
λογαριασμό των κοινοχρήστων εμπεριέχεται η ΔΕΗ και η ΕΥΑΘ) καθώς και οι επισκευές και
συντηρήσεις. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με αυτές του
αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

5.15. Έξοδα Μάρκετινγκ και Διαφήμισης
Τα έξοδα marketing & διαφήμισης ανήλθαν στα €1 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 ενώ δεν υπήρχε
αντίστοιχο έξοδο για το εξάμηνο του 2013.

5.16. Δαπάνες INBROKER
Τα έξοδα που αφορούν την υπηρεσία Inbroker Plus ανήλθαν στο ποσό των €474 χιλ. το πρώτο εξάμηνο
του 2013 έναντι €361 χιλ. της αντίστοιχης περυσινής χρήσης εμφανίζοντας αύξηση 31,3%.
Τα ανωτέρω αναλύονται σε πίνακα ως εξής :

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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30.06.2013

30.06.2012

Αγορά data feed για πρ. in brocker plus (1)

166

160

Υπηρεσίες in broker resseler ΧΑ-ΧΚΘ (2)

157

80

23

0

Inbroker - Info ΧΑ-ΧΑΚ (3)
Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (4)

128

121

Σύνολο

474

361

(1)
(2)
(3)
(4)

Λήψη χρηματιστηριακής πληροφορίας από ξένα χρηματιστήρια
Σύμφωνα με τη σύμβαση (Reselling Agreement) μεταξύ ΧΑ-ΧΚΘ
Συνδρομή για παροχή χρηματιστηριακής πληροφορίας (Media2day)
Συνδρομή για παροχή χρηματιστηριακής πληροφορίας (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

5.17. Ασφάλιστρα
Τα ασφάλιστρα κτιρίου και εξοπλισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στο ποσό των €3 χιλ.
έναντι €2 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

5.18. Έξοδα λειτουργίας
Τα έξοδα λειτουργίας για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στο ποσό των €13 χιλ. έναντι €15 χιλ.
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 13,3%.

30.06.2013
Έξοδα δημοσιεύσεων
Υπηρεσίες υποστηρικτικής λειτουργίας

1

4

11

9

1

2

13

15

Έξοδα ταξιδίων
Σύνολο

30.06.2012

5.19. Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στο ποσό των €8 χιλ. έναντι €1 χιλ. το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται σε διάφορα έξοδα προηγούμενης
χρήσης ποσού €7 χιλ.

5.20. Δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες
Στις δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες εμφανίζεται η πρόβλεψη ποσού €100 χιλ. που έχει διενεργηθεί
στο πρώτο εξάμηνο του 2013 για ενδεχόμενους κινδύνους. Για το περυσινό διάστημα δεν υπήρξε
αντίστοιχο ποσό.

5.21. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά
στοιχεία
Η αναπόσβεστη αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της Εταιρίας κατά την 30.06.2013
παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΧΚΘ

Αξία κτήσεως και αποτιμήσεως κατά την
31/12/2011
Αξία κτήσεως και αποτιμήσεως κατά την
31/12/2012
Συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά την
31/12/2011

Εδαφικές
Εκτάσεις

Ασώματα
Κτίρια και Μηχ/τα &
Έπιπλα και
Μεταφορι
πάγια
τεχνικά
Λοιπός
λοιπός
κά Μέσα
Προγράμ/τα
έργα
Εξοπλ.
εξοπλισμός
Η/Υ

Σύνολο

1.800

2.004

653

0

282

22

4.761

1.800

2.004

653

0

282

22

4.761

0

1.518

653

0

282

22

2.475

Αποσβέσεις περιοδου 2012

101

101

Σύνολο αποσβέσεων κατά την 31/12/2012
0

1.619

653

0

282

22

2.576

κατά την 31/12/2011

1.800

486

0

0

0

0

2.286

κατά την 31/12/2012

1.800

385

0

0

0

0

2.185

Αναπόσβεστη αξία

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΧΚΘ

Αξία κτήσεως και αποτιμήσεως κατά την
31/12/2012
Αξία κτήσεως και αποτιμήσεως κατά την
30/06/2013
Συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά την
31/12/2012

Εδαφικές
Εκτάσεις

1.800

Ασώματα
Κτίρια και Μηχ/τα &
Έπιπλα και
Μεταφορι
πάγια
τεχνικά
Λοιπός
λοιπός
κά Μέσα
Προγράμ/τα
έργα
Εξοπλ.
εξοπλισμός
Η/Υ
2.004

653

0

282

22

Σύνολο

4.761

1.800

2.004

653

0

282

22

4.761

0

1.619

653

0

282

22

2.576

Αποσβέσεις περιοδου 2013

40

40

Σύνολο αποσβέσεων κατά την 30/06/2013
0

1.659

653

0

282

22

2.616

κατά την 31/12/2012

1.800

385

0

0

0

0

2.185

κατά την 30/06/2013

1.800

345

0

0

0

0

2.145

Αναπόσβεστη αξία

5.22. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
30.06.2013 31.12.2012
Εγγυήσεις για αποθεματικό διαχειριστικής επιτροπής

11

11

Σύνολο

11

11

5.23. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Αναβαλλόμενη Φορολογία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

30.06.2013

31.12.2012

30

23

0

0

30

23

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Ενσώματα Συνταξιοδοτικές
πάγια
υποχρεώσεις

Σύνολο

1/1/2012

23

2

25

(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσματα

(2)

0

(2)

31/12/2012

21

2

23

(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσματα

6

1

7

30/6/2013

27

3

30

Κίνηση αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος 30.06.2013

31.12.2012

Υπόλοιπο έναρξης

23

25

(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσματα

7

(2)

Υπόλοιπο

30

23

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμοζόταν από τις εταιρίες
έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν 20%, ενώ τον Ιανουάριο 2013 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός
νόμος (Ν.4110/2013) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής των νομικών
προσώπων αυξήθηκε σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Η χρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος (αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση) στην
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιέχει τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν
κυρίως από λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα φορολογηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για
αναβαλλόμενους φόρους (αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά
εκπεστέες κατά την πραγματοποίηση τους. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης
φορολογίας συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος εισπραττόμενους από την
φορολογική αρχή.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.24. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

30.06.2013

31.12.2012

574

436

Πελάτες
Πελάτες
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις

(20)

(20)

554

416

Λοιπές απαιτήσεις
Δεδουλευμένα έσοδα (τόκοι τοποθετήσεων)

7

9

Παρακρατηθέντες φόροι καταθέσεων

9

14

Προπληρωμένα μη δεδουλευμένα έξοδα

0

6

Χρεώστες διάφοροι

4

6

20

35

Σύνολο

Στους πελάτες περιλαμβάνονται η Τράπεζα Πειραιώς λόγω αυξημένης τιμολόγησης κατά την
30.06.2013 (€ 270 χιλ.), Medιa2day (€64 χιλ.), ΧΑ (€50 χιλ.), ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕ (€28 χιλ.) κλπ.

5.25. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Η ανάλυση των διαθεσίμων της Εταιρείας έχει ως εξής:

30.06.2013 31.12.2012
Καταθέσεις όψεω ς
Προθεσμιακές Καταθέσεις < 3Μηνώ ν
Ταμείο
Σύνολο

295

113

2.633

2.686

1

1

2.929

2.800

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας τοποθετούνται σε βραχυχρόνιες τοκοφόρες επενδύσεις με σκοπό να
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη, σύμφωνα πάντα με την πολιτική που χαράσσεται από την Επιτροπή
Επενδύσεων της ΕΧΑΕ.
Από την τοποθέτηση των διαθεσίμων στη χρηματαγορά σε τοκοφόρες επενδύσεις, η εταιρία είχε τόκους
έσοδα €57 χιλ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 έναντι €67 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

5.26. Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικά
α) Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €3.000.000 και αποτελείται από 100.000
μετοχές ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε μια.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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β) Αποθεματικά
30.06.2013 31.12.2012
Αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτω ν
Αποθεματικό από δικ. προαίρεσης επί μτχ στο προσω πικό
Αφορολόγητα και ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά
Λοιπά
Τακτικό αποθεματικό
Σύνολο

1.436

1.436

49

49

343

343

67

67

228

228

2.123

2.123

Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά παρέμειναν αμετάβλητα και έχουν
σχηματιστεί, όπως εμφανίζεται στο παραπάνω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα (κέρδη από πώληση μετοχών, κλπ). Σε
περίπτωση που αποφασιστεί διανομή αυτών θα πρέπει να καταβληθεί φόρος, ο υπολογισμός του οποίου
θα γίνει με βάση τους ισχύοντες συντελεστές φορολογίας εισοδήματος κατά τη χρονική στιγμή της
διανομής.

5.27. Επιχορηγήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αφορά επιχορήγηση από το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος για την αγορά του Πάγιου Εξοπλισμού με
στόχο την προώθηση της δραστηριότητας του ΧΚΘ στη Βόρειο Ελλάδα. Οι επιχορηγήσεις αποσβένονται
σταθερά σε ετήσια βάση με αντίστοιχη πίστωση των εσόδων από λοιπές δραστηριότητες στο τέλος της
χρήσης κατά πάγια τακτική.

5.28. Προβλέψεις

Σημ. 30.06.2013
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις

5.9
α

Σύνολο

31.12.2012

13

12

116

16

129

28

Η κίνηση των προβλέψεων εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας μεταβολώ ν προβλέψεω ν
Υπόλοιπο
την
31.12.12

Χρησιμοποιηθείσα

Πρόσθετη
πρόβλεψη στην
περίοδο

πρόβλεψη

Έσοδο από
αχρησιμοποίητες
προβλέψεις

Υπόλοιπο την
30.06.2013

Αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Προβλέψεις για λοιπούς
κινδύνους
Σύνολο

12

0

1

0

13

16
28

0
0

100
101

0
0

116
129

(α)
Η Εταιρεία έχει διενεργήσει προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους συνολικού ποσού €116 χιλ.
προκειμένου να εξασφαλιστεί σε περίπτωση πραγματοποίησής τους.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.29. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Η ανάλυση των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

30.06.2013
Δεδουλευμένες παροχές τρίτων

194

31.12.2012
28

Λοιποί φόροι

26

0

Προμηθευτές

607

430

Πρόβλεψη ΔΠ/ΕΑ/ΔΧ

7

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Σύνολο

2

2

836

460

Στους προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται το Χρηματιστήριο Αθηνών και ξένα χρηματιστήρια (LONDON
STOCK EXCHANGE, DEUTSCHE BORSE AG, NASDAQ STOCK MARKET LLCEURONEXT NV, NYSE
MARKET INC, EURONEXT NV κ.α). Από το συνολικό ποσό της υποχρέωσης των €604 χιλ προς τους
προμηθευτές, το μεγαλύτερο μέρος, €432 χιλ. οφείλεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης στις
δεδουλευμένες παροχές τρίτων έχει καταχωρηθεί πρόβλεψη ποσού αναλογίας εξαμήνου ύψους €187
χιλ. που αφορά τη σύμβαση Resseler του χα με το ΧΚΘ.

5.30. Τρέχων φόρος εισοδήματος και φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Η Διοίκηση της εταιρίας – στηριζόμενη στις δυνατότητες που παρέχει η φορολογική νομοθεσία σχεδιάζει την πολιτική της με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί τη φορολογική της επιβάρυνση. Βάσει αυτής
της παραδοχής, έχει θεωρηθεί ότι τα κέρδη της περιόδου που πραγματοποίησαν η Εταιρεία και οι
θυγατρικές της θα διανεμηθούν σε αφορολόγητα αποθεματικά κατά το μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο
ποσό τους.
Οι µη εκπιπτόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν, κυρίως προβλέψεις, διάφορα έξοδα, καθώς επίσης ποσά τα
οποία θεωρούνται από την εταιρεία ως μη δυνάμενα να δικαιολογηθούν ως παραγωγικές δαπάνες σε
ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο και οι οποίες αναμορφώνονται από τη διοίκηση κατά τον υπολογισμό
του φόρου εισοδήματος.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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30.06.2013
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος Φόρος

1
(7)
(6)

(Έσοδο) / Έξοδο φόρου εισοδήματος

30.06.2012
0
1
1

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος με τα κέρδη προ φόρων, με βάση τους ισχύοντες
συντελεστές και του εξόδου της φορολογίας, έχει ως εξής:

Ζημίες προ φόρων
Συντελεστής φόρου
Αναμενόμενο έξοδο φόρου

30.06.2013
(268)
26%
(70)

Φορολογική επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού
συντελεστή
(Έσοδο) / Έξοδο φόρου εισοδήματος

30.06.2012
(104)
20%
(21)

70

22

(6)
(6)

0
1

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Για τη χρήση του 2011 η Εταιρεία έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγήθηκε την 11 Ιουλίου 2012.
Δεν προέκυψε καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
Για τη χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της
εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30.06.2013. Αν μέχρι τη ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύπτουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

5.31. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
Δεν υπάρχουν συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης για το
Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Στη συνέχεια αναλύονται τα ενδοομιλικά υπόλοιπα της 30.06.2013 καθώς και τα αντίστοιχα της
31.12.2012.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (σε € ) 30-06-2013
ΕΧΑΕ
ΧΑ
ΧΚΘ
ΕΤΕΚ
ΕΧΑΕ Απαιτήσεις
70.848,00 16.273,00 3.756.326,20
Υποχρεώσεις
1.692.455,07
0,00 23.311.600,00
ΧΑ

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

1.692.455,07
70.848,00

589.581,60
49.780,27

ΧΚΘ

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

0,00
16.273,00

49.780,27
589.581,60

ΕΤΕΚ Απαιτήσεις
23.311.600,00
Υποχρεώσεις 3.756.326,20

10.332,00
0,00

0,00
10.332,00
0,00
0,00

0,00
0,00

ΕΝΔΟΟΜIΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ( σε € ) 31-12-2012
ΕΧΑΕ
ΧΑ
ΧΚΘ
ΕΤΕΚ
ΕΧΑΕ Απαιτήσεις
27.638,00 10.369,00
240.750,70
Υποχρεώσεις
1.561.459,66
0,00
1.600,00
ΧΑ

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

1.561.459,66
27.638,00

319.584,95
13.438,18

ΧΚΘ

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

0,00
10.369,00

13.438,18
319.584,95

ΕΤΕΚ Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

1.600,00
240.750,70

0,00
19.547,45

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

19.547,45
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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Στην συνέχεια παρατίθενται οι διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου της 30.06.2013 και 30.06.2012
καθώς και τα αντίστοιχα μεγέθη του περυσινού έτους.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (σε €) 30-6-2013

ΕΧΑΕ

ΧΑ

ΧΚΘ

ΕΤΕΚ

ΕΧΑΕ Εσοδα

0,00

166.257,90

4.800,00

5.397.967,50

Έξοδα

0,00

148.431,46

30.000,00

0,00

Εσοδα 148.431,46

0,00

289.581,53

22.800,00

Έξοδα 166.257,90

0,00

38.203,29

0,00

ΧΑ

ΧΚΘ Εσοδα

30.000,00

38.203,29

0,00

0,00

Έξοδα

4.800,00

289.581,53

0,00

0,00

ΕΤΕΚ Εσοδα
0,00
Έξοδα 5.397.967,50

0,00

0,00

0,00

22.800,00

0,00

0,00

ΕΝΔΟΟΜIΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ( σε € ) 30-06-2012
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΧΑΕ
ΧΑ
ΧΚΘ
ETEK
ΕΧΑΕ
Εσοδα
Εσοδα
Εξοδα
ΧΑ
Εσοδα
Εσοδα
Εξοδα
ΧΚΘ
Εσοδα
Εσοδα
Εξοδα
ETEK
Εσοδα
Εξοδα

162.657,90
10.800.000,00
133.913,49

από Μερίσματα

133.913,49
από Μερίσματα
162.657,90

4.500,00 5.609.463,95
0,00
30.000,00
0,00

0,00 187.737,33

18.000,00

0,00

34.796,50

0,00

30.000,00

34.796,50

0,00

0,00

4.500,00

187.737,33

0,00

0,00

από Μερίσματα
5.609.463,95

1.200.000,00
18.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

από Μερίσματα

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες (λογιστήριο, ασφάλεια, διοικητικές
υπηρεσίες, κλπ), μηχανογραφικές υπηρεσίες καθώς και υπεραξίες υποστήριξης χρηστών Η/Υ, που
τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές που διενεργούνται μεταξύ τρίτων.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.32. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρίας
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά την 30.06.2013, αναφέρονται στο πίνακα που
ακολουθεί:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Όνομα

Θέση

Σωκράτης Λαζαρίδης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Παύλος Λαζαρίδης

Αντιπρόεδρος

Χριστόδουλος Αντωνιάδης

Μέλος Δ.Σ.

Εμμανουήλ Βλαχογιάννης

Μέλος Δ.Σ.

Βασίλης Μάργαρης

Μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Περβανάς

Μέλος Δ.Σ.

Αθανάσιος Σαββάκης

Μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες τους.

5.33. Επίδικες ή υπό
υποχρεώσεις

διαιτησία διαφορές

και

λοιπές

ενδεχόμενες

Δεν υπάρχουν. Όλες οι απαιτήσεις εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν στο ακέραιο.

5.34. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
Δεν υπάρχει κάποιο γεγονός άξιο αναφοράς για την περίοδο από την ημερομηνία των ενδιάμεσων
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2013 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της
εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26 Ιουλίου 2013, που να αφορούν
την Εταιρεία για το οποίο να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε
αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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