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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εισήγηση του Προέδρου του ∆.Σ.

Κυρίες και Κύριοι,
όπως σας είναι γνωστό, αποστολή του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι
η προώθηση και προαγωγή της χρηµατιστηριακής ιδέας στη Βόρειο Ελλάδα και η
υποστήριξη των εργασιών του Οµίλου της ΕΧΑΕ στην περιοχή εντός και εκτός
συνόρων ιδίως στη Ν.Α. Ευρώπη.
Το Χ.Κ.Θ. αποτελεί ένα σεβαστό και αξιόπιστο ίδρυµα µε το απαιτούµενο κύρος, στη
Βόρειο Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη.
Όραµά του είναι η συν τω χρόνο, ενίσχυση της θέσης του ως το πλέον αναγνωρίσιµο
έγκυρο χρηµατιστηριακό κέντρο της περιοχής, κέντρο που θα αποτελεί τον πυλώνα του
Οµίλου για την ανάπτυξη των συνεργασιών στην περιοχή.
Οι δράσεις του Χ.Κ.Θ., για την επίτευξη της αποστολής του, περιλαµβάνουν µεταξύ
άλλων:
-

Τις ενέργειες για την προσέλκυση εταιριών προς εισαγωγή.

-

Την εξυπηρέτηση / υποστήριξη των ήδη εισηγµένων εταιριών.

-

Την

ανάληψη

χρηµατιστήριο

δραστηριοτήτων
µέσα

από

προσέλκυσης

δραστηριότητες

επενδυτών
εκπαίδευσης,

στο

ελληνικό

προώθησης,

ενηµέρωσης και πληροφόρησης, ερευνών αγοράς, αναλύσεων, συνεδρίων,
παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.
-

Την ανάπτυξη της ΕΑΓΑΚ και την συνεχή προσέλκυση εταιριών µε έδρα στις
αναδυόµενες χώρες για την εισαγωγή τους στο ΧΑ.

-

Τη συνεργασία του µε επιχειρήσεις, επιχειρηµατικούς συνδέσµους, επενδυτές,
ενώσεις επενδυτών της Βορείου Ελλάδος και όλης της χώρας.

-

Τη συνεργασία του µε τα χρηµατιστήρια και τις επιτροπές κεφαλαιαγοράς της
περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης για την προώθηση της διµερούς και πολυµερούς
συνεργασίας.
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-

Τη µεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου,
οργάνωσης αγορών, προώθησης κοινών προϊόντων στις χώρες της Ν.Α.
Ευρώπης.

Σηµαντικά πλεονεκτήµατα του Χ.Κ.Θ. είναι ότι κατέχει ήδη ανεπτυγµένη τεχνογνωσία
των επιχειρηµατικών και χρηµατιστηριακών θεµάτων της Β. Ελλάδας και της Ν.Α.
Ευρώπης και βρίσκεται σε εξαιρετική γεωγραφική στρατηγική θέση.
Για την επίτευξη των βασικών του στόχων σκοπεύει να αξιοποιήσει:
·

Τις διαγραφόµενες ευκαιρίες που συνδέονται µε την ανάπτυξη της Β. Ελλάδας
και τη σταδιακή βελτίωση των πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών των
γειτονικών µας χωρών

·

Την προωθούµενη ένταξή των χωρών αυτών στην Ε.Ε.

·

Τη συνεχή βελτίωση της αναγνωρισιµότητάς του, µέσω της λειτουργίας της
Γραµµατείας του Ετησίου Συνεδρίου Κεφαλαιαγορών

·

Την υλοποίηση του Ετησίου Συνεδρίου Κεφαλαιαγορών και

·

Τη συνεχή µετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε χρηµατοοικονοµικό κέντρο της
ευρύτερης περιοχής.

Κυρίες και κύριοι,
Το Χ.Κ.Θ. κατά το 2004 επεδίωξε την επίτευξη ενός αριθµού στόχων που είχαν τεθεί το
προηγούµενο έτος που απέφεραν σηµαντικά αποτελέσµατα σε ποσοτικό και ποιοτικό
επίπεδο. Σε ότι αφορά στην προώθηση των αγορών του Χ.Α., τα αποτελέσµατα για τη
Βόρειο Ελλάδα, ήταν στο ίδιο µάλλον επίπεδο µε αυτά για την υπόλοιπη χώρα όπου τη
συνεχή πτώση της δραστηριότητας έως τον Αύγουστο 2004 διαδέχθηκε µια ανάκαµψη,
που οδήγησε σε µέση άνοδο των χρηµατιστηριακών δεικτών κατά 23,09%. Σύµφωνα
µε στοιχεία του Κ.Α.Α., κατά την τρέχουσα περίοδο η Β. Ελλάδα συµµετέχει κατά
17,1% στο σύνολο των µερίδων επενδυτών µε υπόλοιπα και κατά 3,1% στη συνολική
κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.
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Το Χ.Κ.Θ. προώθησε περαιτέρω και µάλιστα ισχυρότερα κατά το 2004 τις επαφές του
µε τις κεφαλαιαγορές της Ν.Α. Ευρώπης, Ν.Α. Μεσογείου και των Παρευξείνιων χωρών.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν υπογραφεί M.o.U.’s µε τα Χρηµατιστήρια της Σόφιας, των

1

Ας ληφθεί υπόψη ότι το ως άνω µέγεθος πρέπει να γίνει δεκτό µε επιφύλαξη δεδοµένου ότι το 22% των
κωδικών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών δεν έχει ταυτοποιηθεί ως προς τη γεωγραφική του
διάσταση.1
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Σκοπίων, του Βουκουρεστίου, του Βελιγραδίου, το RTS της Μόσχας, το Κρατικό
Χρηµατιστήριο της Ουκρανίας καθώς και µε το µεγαλύτερο χρηµατιστήριο της χώρας,
το ιδιωτικό PFTS, το Χρηµατιστήριο Αξιών της Κύπρου, το Χρηµατιστήριο του Αµµάν,
το Χρηµατιστήριο του Μπακού και της Αιγύπτου (Αλεξανδρείας και Καΐρου) το
χρηµατιστήριο της Γεωργίας και της Αρµενίας.
Τα περισσότερα από τα παραπάνω µνηµόνια, αφορούν στην παροχή τεχνικής
βοήθειας στις προαναφερόµενες αγορές στο πλαίσιο του προγράµµατος DAC το οποίο
υλοποιεί το Χ.Κ.Θ., στην ενίσχυση της συνεργασίας σε θέµατα παροχής τεχνογνωσίας,
υποστήριξης των τοπικών εταιριών για την εισαγωγή τους στην ΕΑΓΑΚ κλπ. Το
πρόγραµµα που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2004 ήταν αξίας 1.875.000 Ευρώ και
χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια που παρέχει η Ελληνική ∆ηµοκρατία σε
αναπτυσσόµενες χώρες.
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος, το οποίο έχει σχεδιαστεί µε βάση τις
ανάγκες 12 χωρών της περιοχής, από τη Ρωσία µέχρι την Αίγυπτο και από τη Σερβία
µέχρι το Αζερµπαϊτζάν, στελέχη του Κέντρου έχουν εκπαιδεύσει περισσότερα από 900
στελέχη χρηµατιστηρίων, επιτροπών κεφαλαιαγοράς, τραπεζών, χρηµατιστηριακών και
εισηγµένων εταιριών στις χώρες αυτές, ενώ ταυτόχρονα µέσω εκδηλώσεων και
παρουσιάσεων παρουσιάσθηκε η ελληνική κεφαλαιαγορά στις τοπικές επιχειρηµατικές
κοινότητες και πολιτικές αρχές, ενισχύοντας και προβάλλοντας ταυτόχρονα το προφίλ
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της χώρας µας συνολικά.
ο
Παράλληλα, το Σεπτέµβριο του 2004 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το 2 ∆ιεθνές

Συνέδριο Κεφαλαιαγορών, στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι των επιτροπών
κεφαλαιαγοράς και των χρηµατιστηρίων 17 χωρών, που ζήτησαν αφενός να καταστεί το
συγκεκριµένο συνέδριο σηµείο αναφοράς και ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών για
τις αγορές της περιοχής, αφετέρου να ενισχυθεί η µόνιµη γραµµατεία συνεδρίου, καθώς
επίσης και να αναγνωρισθούν και να ενισχυθούν οι τρόποι και οι µέθοδοι συνεργασίας.
Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι το Χ.Κ.Θ. υπέγραψε το 2003 σύµφωνο συνεργασίας µε
το Χρηµατιστήριο του Βουκουρεστίου, προκειµένου µέσα στο 2004 να παράσχει όλη
την απαιτούµενη τεχνική βοήθεια µε στόχο την ίδρυση Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς
στη Ρουµανία, δράση η οποία από µεριάς µας ολοκληρώθηκε, αναµένοντας από την
διοίκηση του ΧΑΒ να ολοκληρώσει τις δικές της δράσεις.
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Κυρίες και Κύριοι,
Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών καταδεικνύει την ένταση της ενεργητικότητας του
Κέντρου και κατ΄ επέκταση την πίστη µας, σε αυτό που περιλαµβάνουν οι όροι
περιφερειακές συνεργασίες και δηµιουργία περιφερειακών αγορών.
Το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, διαθέτει εξειδίκευση για τις οικονοµίες της
περιοχής και συγκεντρώνει εξαιρετικά υψηλή τεχνογνωσία στα θέµατα του επιχειρείν για
τις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των χωρών του άξονα του
Καυκάσου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Σε ότι αφορά στην προώθηση των αγορών του Χ.Α., οι Υπηρεσίες του Χ.Κ.Θ., εξέτασαν
φακέλους εισαγωγής εταιριών κλείνοντας όλες τις εκκρεµότητες µε αυτές τις εταιρίες,
εξυπηρέτησαν τις εισηγµένες εταιρίες της Β. Ελλάδος, ενώ προέβαλλαν και προώθησαν
το έργο τους µε διάφορες ενέργειες. Επίσης, εξυπηρέτησαν τα µέλη ενώ προέβησαν σε
δραστηριότητες ενηµέρωσης και πληροφόρησης προς τους επενδυτές.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης απευθύνει τις
ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέβαλαν στην πρόοδο των εργασιών του.
Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σπύρος I. Καπράλος
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Οι βορειοελλαδικές εισηγµένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.
Κατά το 2004 εισήχθησαν 9 νέες εταιρίες στο Χ.Α. ∆ύο εκ των 9 φακέλων των
νεοεισαχθέντων εταιριών, εξετάστηκαν από το Τµήµα Εισαγωγής και Υποστήριξης
Εταιριών του Χ.Κ.Θ. που αντιστοιχεί στο 22,22% των φακέλων που εξετάστηκαν.
Ο αριθµός των βορειοελλαδικών εισηγµένων εταιριών είναι 46, ενώ το ποσοστό
συµµετοχής τους στο σύνολο των εισηγµένων στο Χ.Α. εταιριών είναι 12,26% (45/367
µη ανασταλµένες).
Αντίθετα, υποχώρησε το ποσοστό συµµετοχής των βορειοελλαδικών εισηγµένων
εταιριών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. κατά 0,85% και από 2,73% το 2003
(2.309 / 84.547 εκατ. €) σε 1,88% το 2004 (1.735/ 92,140 εκατ.€).
Από τις 46 βορειοελλαδικές εταιρίες, δραστηριοποιούνται
·

24 στον κλάδο της µεταποίησης και συγκεκριµένα στην κατηγορία
κλωστοϋφαντουργίας (6), τροφίµων (6), επίπλων (2), ειδών ενδυµασίας (2),
ξύλου & φελλού (2),

·

6 στον κλάδο χονδρικού και λιανικού εµπορίου,

·

3 στην κατηγορία πληροφορικής,

·

3 στην κατηγορία συµµετοχών,

·

2 στον κλάδο ξενοδοχείων και εστιατορίων,

·

2 στον κλάδο των κατασκευών,

·

1 στον κλάδο υγείας,

·

1 στον κλάδο δηµοσίου συµφέροντος,

·

1 στον κλάδο µεταφορών-επικοινωνιών,

·

1 στην κατηγορία τραπεζών και

·

2 στην µεταβατική κατηγορία - σηµαντικών αλλαγών δραστηριότητας.

8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Κέντρου σήµερα συνίστανται στην αποκέντρωση
µέρους των εργασιών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς καθώς και στην ισόρροπη
ανάπτυξη της περιφέρειας και εντοπίζονται σε πέντε κυρίως άξονες:
1. Παροχή υπηρεσιών στα υποκαταστήµατα των ΑΧΕ στη Θεσσαλονίκη
Η παροχή υπηρεσιών στα καταστήµατα των ΑΧΕ στη Θεσσαλονίκη περιλαµβάνει
την on line σύνδεση των εταιριών µε το Ολοκληρωµένο Αυτόµατο Σύστηµα
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, την
παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού για την πρόσβαση στο σύστηµα καθώς και
την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών.
2. Προσέλκυση εταιριών προς εισαγωγή / Εξέταση φακέλων
Το Χ.Κ.Θ. συντάσσει µελέτες αναφορικά µε τις εταιρίες που υπάρχουν στην
ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδος, έτσι ώστε τα στελέχη του να έχουν πλήρη εικόνα
του τοπικού επιχειρείν και αναλόγως να προσελκύουν και να έρχονται σε επαφή µε
στελέχη των επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για µελλοντική
εισαγωγή σε κάποια από τις αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το Χ.Κ.Θ.
παρέχει καθ΄ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντλήσουν
κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων καθώς και για την
επέκταση των δραστηριοτήτων τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ν.Α. Ευρώπη.
Σηµειώνεται επίσης, ότι στο Χ.Κ.Θ. λειτουργεί τµήµα εξέτασης φακέλων υποψήφιων
προς εισαγωγή εταιριών.
3. Εξυπηρέτηση / υποστήριξη των ήδη εισηγµένων εταιριών.
Το Κέντρο παρέχει εξυπηρέτηση/υποστήριξη στις ήδη εισηγµένες εταιρίες της Β.
Ελλάδος σε τρέχοντα θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης, οργανώνονται παρουσιάσεις εισηγµένων εταιριών της Β. Ελλάδος, αλλά και
άλλων εταιριών του Χ.Α., σε πόλεις της Β. Ελλάδος αλλά και πέραν αυτής, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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4.Συνεργασία του Κέντρου µε επιχειρήσεις, επιχειρηµατικούς συνδέσµους,
επενδυτές, ενώσεις επενδυτών της Βορείου Ελλάδος και όλης της χώρας.
Κύριος τοµέας δράσης σύµφωνα µε τη στρατηγική του Κέντρου αποτελεί η παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε µεγάλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό καθώς και η εκπόνηση µελετών, ενώ παραµένει πάντα στρατηγικός
στόχος η διεθνοποίηση των εργασιών του Κέντρου αποτελώντας τον προποµπό
του Οµίλου της ΕΧΑΕ στην πορεία προς την Α. Ευρώπη.
5.Συνεργασία

του

Κέντρου

µε

τα

χρηµατιστήρια

και

τις

επιτροπές

κεφαλαιαγοράς της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης
Το Χ.Κ.Θ. µε βάση την αποστολή του προωθεί συνεργασίες, οι οποίες συνοπτικά
αναφέρονται στη µεταφορά σε τρίτες αγορές, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας,
σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου, οργάνωσης αγορών, προώθησης κοινών
προϊόντων και αγορών. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε και λειτουργεί η µόνιµη
Γραµµατεία του Ετήσιου Συνεδρίου Κεφαλαιαγορών, η οποία ασχολείται µε την
ανακοίνωση και θεµατολογία του ετησίου συνεδρίου, την οργάνωση και διοικητική
υποστήριξη του συνεδρίου, την υλοποίησή του, την καταγραφή των εισηγήσεων και
την

έκδοση

των

πρακτικών.

Παράλληλα

µε

τη

λειτουργία

του

Κέντρου

Πληροφόρησης, φορέα συγκέντρωσης, επιτυγχάνεται η διάχυση και ανταλλαγή
πληροφόρησης µεταξύ των χρηµατιστηρίων και επιτροπών κεφαλαιαγοράς. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι το Κέντρο έχει αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο συνεργασιών µε τα
τοπικά χρηµατιστήρια και κεφαλαιαγορές της Ν.Α. Ευρώπης και της Μέσης
Ανατολής, βάσει των µνηµονίων που έχουν υπογραφεί.
6.Ανάληψη

δραστηριοτήτων

προσέλκυσης

επενδυτών

στο

ελληνικό

χρηµατιστήριο
Το Χ.Κ.Θ. πραγµατοποιεί εκδηλώσεις εκπαίδευσης, προώθησης, ενηµέρωσης και
πληροφόρησης,

ερευνών

αγοράς,

αναλύσεων,

συνεδρίων,

παρουσιάσεων

προσελκύοντας τους επενδυτές στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Επιπλέον, σε τακτά
χρονικά διαστήµατα το Χ.Κ.Θ. διοργανώνει σειρά σεµιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων.

Επίσης,

οργανώνει

Επενδυτικές

Ηµερίδες

παρουσίασης

εισηγµένων εταιριών τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε µεγάλες επαρχιακές πόλεις,
στοχεύοντας στην ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για την πορεία των
συγκεκριµένων επιχειρήσεων. Επίσης, το Κέντρο δραστηριοποιείται σε οργανωτικό
επίπεδο στην παρουσίαση και προώθηση εισηγµένων ελληνικών εταιριών σε
µεγάλες ξένες

αγορές, διεκδικώντας την ενίσχυση της παρουσίας διεθνών

κεφαλαίων στο Χ.Α. και ειδικότερα στις ελληνικές εταιρίες.
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7.Οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης-ενηµέρωσης προς το επενδυτικό
κοινό.
Το Χ.Κ.Θ. διοργανώνει δωρεάν, βραχύχρονα εκπαιδευτικά σεµινάρια στις πόλεις
της Β. Ελλάδος για τα προϊόντα της αγοράς αξιών και παραγώγων αντλώντας
θεµατολογία και υλικό από το Τµήµα Υποστήριξης Επενδυτών και τη ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης Εργασιών Παραγώγων του Χ.Α.. Παράλληλα διοργανώνει εξειδικευµένα,
επί

πληρωµή,

εκπαιδευτικά

σεµινάρια

σε

αξίες

και

παράγωγα,

σε

πόλεις/φορείς/συνδέσµους της Β. Ελλάδος. Τέλος, το Κέντρο πραγµατοποιεί ειδικές
εκδηλώσεις εκπαίδευσης για τους φοιτητές/σπουδαστές σε όλη τη Β. Ελλάδα και
επιπλέον εµπλουτίζει συνεχώς τη βιβλιοθήκη του η οποία στεγάζεται στις
εγκαταστάσεις του.
8. Ανάπτυξη και προώθηση της Ε.ΑΓ.Α.Κ..
Σκοπός αυτής της αγοράς είναι η επένδυση κεφαλαίων από τις ανεπτυγµένες
δυτικές οικονοµίες στις αναδυόµενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, των
Παρευξείνιων χωρών και της Μέσης Ανατολής, χωρίς να αποκλείεται επέκταση και
σε άλλες αναδυόµενες αγορές. Ο βασικός δηλαδή στόχος της Ε.ΑΓ.Α.Κ. είναι η
προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις στις αγορές αυτές, παρέχοντας στους
θεσµικούς και στους άλλους επενδυτές συγκεκριµένα επενδυτικά προϊόντα µέσω
του ανεπτυγµένου θεσµικού περιβάλλοντος και της ρευστότητας του Ελληνικού
Χρηµατιστηρίου. Η υποστήριξη της εν λόγω αγοράς γίνεται αποκλειστικά από το
Χ.Κ.Θ. ενισχύοντας µ΄ αυτό τον τρόπο την εξελισσόµενη προσπάθεια για ανάδειξη
της Θεσσαλονίκης ως Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
βοηθάει την ανάπτυξη όχι µόνο των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης αλλά αυτών του
Εύξεινου Πόντου.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

Η σύνδεση του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ) µε το Χρηµατιστήριο
Αθηνών (Χ.Α.) γίνεται µέσω δύο µισθωµένων γραµµών, ταχύτητας 2 Mbps, από τις
οποίες η κύρια είναι Panafon/ασυρµατική ζεύξη και η δευτερεύουσα ΟΤΕ/PRI.
Το κεντρικό σύστηµα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, επικοινωνεί µε το Χρηµατιστηριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης χρησιµοποιώντας την οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP. Για την
υποστήριξη των αναγκών δροµολόγησης και των συνδέσεων του ΧΚΘ, έχουν
εγκατασταθεί στο ΧΚΘ δύο δροµολογητές τύπου Cisco 7513 της σειράς 7500 καθώς
επίσης και ένας (1) µεταγωγέας τύπου Catalyst 4003. Ο παραπάνω εξοπλισµός ανήκει
στον οίκο Cisco Systems, ΗΠΑ. Σηµειώνεται ότι οι δύο δροµολογητές Cisco 7513
λειτουργούν παράλληλα, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στον ένα,
οι εργασίες να συνεχιστούν απρόσκοπτα µε την χρήση του δεύτερου.
Ο κύριος δικτυακός εξοπλισµός του Χ.Κ.Θ., είναι τοποθετηµένος σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους, στον πρώτο και δεύτερο όροφο (Computer Rooms), έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και αξιοπιστία του δικτύου. Στον χώρο του δεύτερου
ορόφου βρίσκεται και ο Οπτικός Κατανεµητής του ΟΤΕ, ο οποίος αυξάνει τις
τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες και τις υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει το Χ.Κ.Θ. .
Τα Γραφεία των Μελών στη Θεσσαλονίκη, επικοινωνούν µε τον κεντρικό κόµβο του
∆ικτύου Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών (∆ΧΣ) στο Χ.Κ.Θ., µέσω δύο µισθωµένων
γραµµών τεχνολογίας Μ1020, όπου η µία λειτουργεί ως εναλλακτική της άλλης. Σε κάθε
Μέλος έχει εγκατασταθεί ένας δροµολογητής τύπου Cisco 2621, ένας µεταγωγέας
τύπου Catalyst 1900, (και τα δύο του οίκου Cisco Systems) και δύο modems τύπου
Crocus HS NMS του οίκου Telindus. Με τον τρόπο αυτό έχει δοθεί, στα Μέλη από τα
Γραφεία τους στη Θεσσαλονίκη, η δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στην
εφαρµογή διαπραγµάτευσης µετοχών ΟΑΣΗΣ/ETS (µέχρι τρία τερµατικά) και στην
υπηρεσία ΣΑΤ του Κ.Α.Α. (ένα τερµατικό).
Επιπλέον, σε περιπτώσεις διακοπής της δικτυακής διασύνδεσης των Γραφείων ενός
Μέλους στο ∆ίκτυο Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών ή σε περιπτώσεις επέλευσης
γεγονότος ανωτέρας βίας, το Χ.Κ.Θ. διαθέτει (υπό προϋποθέσεις) στο Μέλος, ειδικά
διαµορφωµένο χώρο εργασίας (emergency box) εντός του κτιρίου της οδού Κατούνη
16-18, για την εξυπηρέτησή του στις παραπάνω περιπτώσεις. Οι βασικές υπηρεσίες
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που παρέχει στο Μέλος ένα emergency box είναι, ένα (1) τερµατικό ΟΑΣΗΣ/ORAMA,
έναν (1) εκτυπωτή, δύο (2) συνδέσεις γραµµών πόλεως (PSTN) µε αντίστοιχες
τηλεφωνικές συσκευές και µία (1) σύνδεση γραµµής πόλεως µε αντίστοιχη συσκευή
fax. Το Χ.Κ.Θ. διαθέτει γι’ αυτό το σκοπό τέσσερις (4) θέσεις εργασίας τύπου
Emergency Box.
Οι εγκαταστάσεις του Χρηµατιστηριακού Κέντρου περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες
διατάξεις, όπως σύστηµα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), γεννήτριας ηλεκτρικού
ρεύµατος κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης

Γενικός ∆ιευθυντής

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών
Υπηρεσία Εισαγωγής Εταιριών

Υπηρεσία Κύριας / Παράλληλης Αγοράς

Υπηρεσία
Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς
(ΝΕ.Χ.Α.)

Γραµµατεία
∆ιεύθυνση Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τµήµα Υποστήριξης Εργασιών
Ελληνικής Αγοράς Αναδυοµένων
Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ)
Υπηρεσία Εισαγωγής Τίτλων Ε.ΑΓ.Α.Κ.

Υπηρεσία Ανάπτυξης Εργασιών
επί των Παραγώγων

Υπηρεσία Μάρκετινγκ &
Ανάπτυξης Αγοράς

Υπηρεσία Λογιστηρίου

Υπηρεσία Προσωπικού

Υπηρεσία Οικονοµικών Αναλύσεων
& Προϋπολογισµού

Υπηρεσία ∆ηµοσίων Σχέσεων &
Επαφής µε το Κοινό
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Γενικός ∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία συνολικά όλων των
Τµηµάτων του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η παροχή Νοµικής Υποστήριξης επί των θεµάτων του Χρηµατιστηριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης καλύπτεται από νοµικό στέλεχος του Οµίλου της ΕΧΑΕ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Στέλεχος: ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
1 Στέλεχος: Υπηρεσία Λογιστηρίου
Το τµήµα ασχολείται µε τους εξής τοµείς:
α) Υπηρεσία Λογιστηρίου (Τήρηση και ενηµέρωση λογιστικών αρχείων - κατάρτιση
budget για δαπάνες του Χ.Κ.Θ. - φορολογικές υποχρεώσεις και συναλλαγές µε την
εφορία – συνεργασία µε πελάτες / προµηθευτές – συνεργασία µε τράπεζες.
β) Υπηρεσία Προσωπικού (Πρόσληψη και σύµβαση εργασίας - επιµόρφωση - Αµοιβή
εργασίας και άλλες παροχές - Ασφαλιστική κάλυψη - Εργασιακές σχέσεις - Κανονικές
άδειες ειδικές άδειες, απουσίες, αποχές - Υπηρεσιακά ταξίδια).
γ) Υπηρεσία Οικονοµικών Αναλύσεων και Προϋπολογισµού (Προϋπολογισµός,
Κατάρτιση Ισολογισµών και Λογιστικών Καταστάσεων, Φορολογία, Λογιστικοποίηση
γεγονότων)
δ) Εσωτερικός έλεγχος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1 Στέλεχος - Αναλυτής
Στο τµήµα εισαγωγής Κύριας / Παράλληλης Αγοράς εταιριών πραγµατοποιείται η
εξέταση των φακέλων και πληρότητας ενηµερωτικών δελτίων που υποβάλλουν οι
εταιρίες προς εισαγωγή, µέχρι και της τελικής εισήγησης για έγκριση από το ∆Σ του
Χ.Α..
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Παράλληλα, στο Τµήµα Εισαγωγής Εταιριών τηρείται αρχείο µε όλες τις αποφάσεις,
τους νόµους, τις διατάξεις και τους κανονισµούς που αφορούν θέµατα της
Κεφαλαιαγοράς και τη Χρηµατιστηριακή νοµοθεσία.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΝΕ.Χ.Α.)
1 Στέλεχος – Αναλυτής
Το τµήµα εισαγωγής εταιριών ασχολείται µε την αξιολόγηση των αιτήσεων, των
υποψήφιων εταιριών για την εισαγωγή των µετοχών τους στη Νέα Χρηµατιστηριακή
Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.) του Χ.Α.
Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποιείται η Εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών,
ενηµερωτικών δελτίων και στη συνέχεια γίνεται η εισήγηση στο ∆.Σ. του Χ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.ΑΓ.Α.Κ.
1 Στέλεχος
Σκοπός της παρούσας θέσης είναι η ανάπτυξη των εργασιών της ΕΑΓΑΚ στην Ελλάδα και
η
στο εξωτερικό η οποία θα προωθήσει την 4 αγορά του Χ.Α. και την περαιτέρω ανάπτυξη του

Χ.Κ.Θ. στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
1 Στέλεχος
Στόχος της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων των χρηµατιστηριακών
εταιριών της Βόρειας Ελλάδας αναφορικά µε τα παράγωγα προϊόντα, η προώθηση και
προβολή των προϊόντων του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων, καθώς και η εκπαίδευση
του επενδυτικού κοινού σχετικά µε τις έννοιες των παραγώγων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
1 Στέλεχος
Οι αρµοδιότητες του τµήµατος κινούνται πάνω σε δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τον
σχεδιασµό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση πλάνων που εντάσσονται στο πεδίο της
Επικοινωνίας, του Μάρκετινγκ και των ∆ηµοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό και ο δεύτερος αφορά τον τοµέα της προώθησης εργασιών, στο πλαίσιο
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κυρίως της Ελληνικής Αγοράς Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών αλλά και της γενικότερης
υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Χ.Κ.Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1 Στέλεχος Γραµµατειακής Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του τµήµατος εντάσσονται στην παροχή γραµµατειακής υποστήριξης
στη Γενική ∆ιεύθυνση και στα λοιπά τµήµατα του Χ.Κ.Θ.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι κύριοι στόχοι του Χ.Κ.Θ. για το 2005, για την επίτευξη της αποστολής του
συνοψίζονται στα εξής:
Ø Προσέλκυση εταιριών της Β. Ελλάδος και προβολή αυτών:
Ενισχύεται η εξυπηρέτηση/υποστήριξη των ήδη εισηγµένων εταιριών της Β. Ελλάδος σε
τρέχοντα θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους στο Χρηµατιστήριο, εταιρικά
γεγονότα µέσω των παρουσιάσεων εισηγµένων εταιριών της Β. Ελλάδος, αλλά και
άλλων εταιριών του Χ.Α., σε πόλεις της Β. Ελλάδος αλλά και πέραν αυτής, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, εγκαινίασε µια νέα µορφή επενδυτικών
ηµερίδων το έτος 2004. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν από το Κέντρο συνολικά οκτώ
(8) επενδυτικές ηµερίδες σε Θεσσαλονίκη (2), Καβάλα (2), Αλεξανδρούπολη (1),
Κατερίνη (1), Κοµοτηνή (1) και Λάρισα (1). Στις εν λόγω ηµερίδες συµµετείχαν δέκα
(10) εισηγµένες εταιρίες οι οποίες είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν στο ευρύ
επενδυτικό κοινό την πορεία τους και τα οικονοµικά τους µεγέθη ενώ συγχρόνως
πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες και παρουσιάσεις γύρω από χρηµατιστηριακά και
χρηµατοοικονοµικά θέµατα. Σηµειώνεται ότι η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού
ήταν θετική καθώς η προσέλευση σε κάθε επιµέρους εκδήλωση ξεπερνούσε τα
πενήντα άτοµα. Καταλυτικοί παράγοντες για την επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων
ήταν η συνεργασία µε τοπικούς φορείς (Επιµελητήρια, Σύνδεσµος βιοµηχάνων,
τράπεζες, χρηµατιστηριακά γραφεία, κτλ.) και τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ως
αποτέλεσµα της διοργάνωσης των εκδηλώσεων αυτών, το Χρηµατιστηριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης έχει αποδειχθεί ως ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την προώθηση της
χρηµατιστηριακής ιδέας στην Βόρειο Ελλάδα και την υποστήριξη των εισηγµένων
εταιριών σε θέµατα ενηµέρωσης των επενδυτών.
Σε συνέχεια της προσπάθειάς του 2004 το Χ.Κ.Θ. σχεδιάζει επενδυτικά Forum για το
πρώτο εξάµηνο του 2005 µε εµπλουτισµένο πρόγραµµα εκδηλώσεων το οποίο
προκύπτει από την εµπειρία κατά την προηγούµενη χρονιά, προσαρµοσµένο στις
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απαιτήσεις του επενδυτικού κοινού για ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις στην
Ελληνική Κεφαλαιαγορά και στις ανάγκες των εισηγµένων εταιριών.
Ø Ανάπτυξη και προώθηση της Ε.ΑΓ.Α.Κ.
Στους άµεσους στόχους του Χ.Κ.Θ. είναι η νέα προσέγγιση επιχειρήσεων και
αναδόχων µε παρουσιάσεις, εισηγήσεις, µέσω των παρουσιάσεων της Ε.ΑΓ.Α.Κ. στις
γειτονικές χώρες καθώς και προβολή των προς εισαγωγή εταιριών στην Ελλάδα.
Ø Ενηµέρωση – Εκπαίδευση
Το Χ.Κ.Θ. σχεδιάζει δωρεάν, βραχύχρονα εκπαιδευτικά σεµινάρια καθώς και
εξειδικευµένα, επί πληρωµή στις πόλεις της Β. Ελλάδος για τα προϊόντα της αγοράς
αξιών και παραγώγων. Προγραµµατίζονται επίσης οµιλίες, παρουσιάσεις, συνέδρια, για
τους ιδιώτες επενδυτές και τέλος ειδικές εκδηλώσεις εκπαίδευσης για τους
φοιτητές/σπουδαστές σε όλη τη Β. Ελλάδα. Ενισχύεται η λειτουργία και ο εµπλουτισµός
της βιβλιοθήκης του Χ.Κ.Θ..
Ø Περιφερειακές

συνεργασίες

του

Κέντρου

µε

χρηµατιστήρια

και

κεφαλαιαγορές
Προάγεται η συνεργασία του Χ.Κ.Θ. µε χρηµατιστήρια και κεφαλαιαγορές, µε βάση τα
µνηµόνια που έχουν υπογραφεί, ενώ παράλληλα προγραµµατίζεται η υπογραφή
µνηµονίων σε νέες χώρες. Οι συνεργασίες αυτές θα επιτευχθούν κυρίως µέσω της
λειτουργίας της µόνιµης Γραµµατείας Ετήσιου Συνεδρίου Κεφαλαιαγορών στο Κέντρο, η
οποία ασχολείται µε την ανακοίνωση και τη θεµατολογία του ετησίου συνεδρίου, την
οργάνωση και διοικητική υποστήριξη του, την υλοποίησή του, την καταγραφή των
εισηγήσεων και την έκδοση των πρακτικών. Η εν λόγω Γραµµατεία έχει και την ευθύνη
ου
για την πλήρη διοργάνωση - υλοποίηση του 3 Συνεδρίου Κεφαλαιαγορών.

ο
Στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου 2004 το Κέντρο διοργάνωσε το 2 ∆ιεθνές Συνέδριο

Κεφαλαιαγορών µε τη συµµετοχή κυρίως εκπροσώπων από τις χώρες της Ν.Α.
ου

Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου. Το εν λόγω Συνέδριο αποτέλεσε συνέχεια του 1

∆ιεθνούς Συνεδρίου Κεφαλαιαγορών, το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 2003 και
σηµείωσε απόλυτη επιτυχία, τόσο από οργανωτικής πλευράς, όσο και από την πλευρά
των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν.
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Στο 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Κεφαλαιαγορών, οι συµµετοχές ανήλθαν στις 110 µε την
πλειοψηφία αυτών να προέρχονται από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Ρουµανία, το
Αζερµπαϊτζάν, την Αρµενία, τη Γεωργία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Π.Γ.∆.Μ., την
Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Ως παρατηρητές συµµετείχαν επίσης διευθυντικά
στελέχη των Χρηµατιστηρίων του Μιλάνου, του Euronext και του ΟΜΧ της Στοκχόλµης.
Σηµειώνεται, επίσης ότι ειδική συµµετοχή στο συνέδριο είχε ο ΟΟΣΑ, στελέχη του
οποίου παρουσίασαν σειρά µελετών που έχουν επιµεληθεί για τις αγορές της περιοχής,
µε θεµατολογία που αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
και την εσωτερική πληροφόρηση. Χορηγός αυτών υπήρξε το ΧΑ και το ΧΚΘ..
ο
ου
Σηµειώνεται ότι κατά το 1 τρίµηνο του 2005 έχει αρχίσει η προετοιµασία του 3

∆ιεθνές Συνεδρίου Κεφαλαιαγορών το οποίο θα πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβρη του
2005 στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, το Κέντρο για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά παρουσιάζει την Ετήσια
Αναφορά Αναδυόµενων χωρών, η οποία έχει ως κύριο στόχο την έγκυρη ενηµέρωση
αναφορικά µε τις εξελίξεις τόσο στο χώρο της κεφαλαιαγοράς όσο και του ευρύτερου
πολιτικοοικονοµικού περιβάλλοντος των χωρών της περιοχής. Επίσης, στο πλαίσιο της
αναφοράς αξιολογούνται στοιχεία όπως: η πολιτική σταθερότητα κάθε χώρας, η
δυναµικότητα της τοπικής οικονοµίας καθώς και η ελληνική παρουσία στα οικονοµικά
δρώµενα.
Ø Ανάληψη µελετών
Το Χ.Κ.Θ. προτίθεται να υποβάλει κατά το 2005 προτάσεις για την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων που συνδέονται µε την αποστολή και τους
γενικούς στόχους του Χ.Κ.Θ. καθώς και µε την οικονοµία της Β. Ελλάδος. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το Χ.Κ.Θ. έχει ήδη υποβάλλει σε εθνικούς και πολυµερείς φορείς όπως το
Υπουργείο Εξωτερικών και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µελέτες για την
εξασφάλιση χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης σε προγράµµατα που συνδέονται µε την
αποστολή και τις δράσεις του Χ.Κ.Θ. .
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ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

Το Μάρτιο του 1996, ξεκίνησε η λειτουργία του Χρηµατιστηριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης, το οποίο έκτοτε παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη. Στους εννέα µήνες
λειτουργίας του το 1996 η ηµερήσια αξία συναλλαγών ήταν 1,123 εκατ. ευρώ, ενώ το
1997 ανήλθε σε 5,995 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 433%. Η αξία
συναλλαγών (αγορές – πωλήσεις) το 1998 έφτασε τα 4,466 δις ευρώ που αντιστοιχεί σε
ηµερήσιες συναλλαγές της τάξεως των 18,582 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε
σχέση µε το 1997 κατά 210%. Επίσης η αξία συναλλαγών (αγορές – πωλήσεις) το
1999 ανήλθε στα 22,836 δις ευρώ που αντιστοιχεί σε ηµερήσιες συναλλαγές της τάξεως
των 91,346 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το 1998 κατά 390%. Η
αξία

συναλλαγών (αγορές – πωλήσεις) το 2000 ανήλθε στα 14,467 δις ευρώ που

αντιστοιχεί

σε

ηµερήσιες

συναλλαγές

της

τάξης

των

παρουσιάζοντας πτώση κατά 37,15%. Το 2001 η αξία

57,408

εκατ.

ευρώ,

συναλλαγών (αγορές –

πωλήσεις) ανήλθε στα 5,673 δις ευρώ µέσω του ΟΑΣΗΣ και τα 9,161 δις. ευρώ σε όλη
τη Βόρεια Ελλάδα, ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε ηµερήσιες συναλλαγές της τάξεως
των 22,695 εκατ. ευρώ µέσω του ΟΑΣΗΣ και 36,646 εκατ. ευρώ από όλη τη Βόρεια
Ελλάδα, παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε το 2000 κατά 60,47% για τις συναλλαγές
µέσω του ΟΑΣΗΣ. Το 2002 η αξία συναλλαγών (αγορές – πωλήσεις) ανήλθε στα 2,484
δις ευρώ µέσω του ΟΑΣΗΣ και στα 4,574 δις ευρώ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ποσό
που αντιστοιχεί σε ηµερήσιες συναλλαγές της τάξεως των 10,058 εκατ ευρώ µέσω του
ΟΑΣΗΣ και 18,521 εκατ. ευρώ για τη Βόρεια Ελλάδα, παρουσιάζοντας µείωση σε
σχέση µε το 2001 κατά 55,68% για τις συναλλαγές µέσω του ΟΑΣΗΣ και 49,46% για τη
Βόρεια Ελλάδα. Το 2003 η αξία συναλλαγών (αγορές – πωλήσεις) ανήλθε στα 1,951
δις ευρώ µέσω του ΟΑΣΗΣ και στα 6,052 δις ευρώ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ποσό
που αντιστοιχεί σε ηµερήσιες συναλλαγές της τάξεως των 7,9 εκατ ευρώ µέσω του
ΟΑΣΗΣ και 24,504 εκατ. ευρώ για τη Βόρεια Ελλάδα, παρουσιάζοντας µείωση σε
σχέση µε το 2002 κατά 21,46% για τις συναλλαγές µέσω του ΟΑΣΗΣ και αύξηση κατά
32,30% για τη Βόρεια Ελλάδα. Στον πρώτο µήνα του 2004 ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α.
κινήθηκε ανοδικά, παρουσιάζοντας έντονες διακυµάνσεις. Παράλληλα, κατά το πρώτο
µήνα του 2004 οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Χ.Κ.Θ. έφθασαν τα 141,893
εκατ. ευρώ µέσω του ΟΑΣΗΣ και τα 751,617 εκατ. ευρώ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα,
ποσό που αντιστοιχεί σε άνοδο της τάξης του 61,43% για τις συναλλαγές µέσω του
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ΟΑΣΗΣ και 232,46% για τη Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του
2003. Οι ηµερήσιες συναλλαγές έφτασαν τα 7,094 εκατ. ευρώ µέσω του ΟΑΣΗΣ και τα
37,580 εκατ. ευρώ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Τιµή του Γ.∆.Τ. στο τέλος του µηνός

2.400,00

1.200,00

0,00

2003

2004

Πηγή: Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Ο γενικός δείκτης τιµών του Χ.Α. έκλεισε στο τέλος του 2004 στις 2.786,18 µονάδες,
παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 23,09% σε σχέση µε το κλείσιµο του δείκτη στο
τέλος του προηγούµενου έτους. Κατά το 2004 η ετήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα
35.736 εκ ευρώ, εκ των οποίων 6,01% αντιστοιχεί στο σύνολο των επενδυτών από τη
Β. Ελλάδα. Η ηµερήσια αξία συναλλαγών του Χ.Α. κατά το 2004 διαµορφώθηκε κατά
µέσο όρο σε 141,25 εκ. ευρώ σηµειώνοντας µείωση κατά 0,14%. Τέλος, σηµειώνεται
ότι από τις 383.799 µερίδες επενδυτών κατοίκων της Β. Ελλάδας, στο τέλος της χρήσης
31/12/2004 οι 205.997 (53,67%) είχαν µετοχές.
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Αξία συναλλαγών ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2003
Αξία συναλλαγών ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2004
Συµµετοχή ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ επί του Χ.Α. 2004
Συµµετοχή ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ επί του Χ.Α. 2003
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Πηγή: Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Σε ηµερήσια βάση ο µέσος όρος ενεργών µερίδων επενδυτών της Β. Ελλάδας
ανερχόταν στις 1.909 παρουσιάζοντας µέση ηµερήσια κίνηση 8,484 εκ. ευρώ. Οι
συνολικές συναλλαγές των επενδυτών από τη Β. Ελλάδα ανήλθαν σε 2.146 εκ. ευρώ
παρουσιάζοντας µείωση 29,07%.
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Αξία Συναλλαγών Βορείου Ελλάδος 2003 & 2004

Πηγή: Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.
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ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

To µετοχικό κεφάλαιο του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 3
εκατοµµύρια ευρώ (100.000 µετοχές των 30 ευρώ). Ο αριθµός των µετόχων ανέρχεται
σε 4 και είναι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Ποσοστό
συµµετοχής

· Χρηµατιστήρια Αθηνών ΑΕ

33,80%

· Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ

66,01%

· Αδάµ Γιαννόπουλος

0,09%

· Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος

0,10%

Σύνολο

100 ,00%

Μετοχική Σύνθεση

ΧΡΗΜΑΤΙΣ ΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
3 3 ,8 0 %

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣ ΤΗΡΙΑ
Α. Ε.
6 6 ,0 2 %

Α∆ΑΜ Ν
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΕ
0 ,0 9 %

Σ ΥΝ∆ΕΣ ΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
0 , 10 %
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΜΕΛΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Τσιµισκή 43

546 23

2310 242.516

ASPIS ΒΑΝΚ ATE

Β. Όλγας 10

546 40

2310 887570

CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Τσιµισκή 19

546 24

2310 222225

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τσιµισκή 43
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

546 22

2310 243625

EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
A.Ε.Π.Ε.Υ.

Τσιµισκή 27

546 24

2310 374330

EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

Ι. ∆ραγούµη 20

546 24

2310 266240

EUROSEC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

Αριστοτέλους 28

546 23

2310 227237

GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Κουντουριώτου 3

546 25

2310 535708

HSBC-ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Μητροπόλεως 8

546 25

2310 507900

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Μητροπόλεως 40 &
Καρόλου Ντηλ

546 23

2310 243337

ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ίωνος ∆ραγούµη 4

546 24

2310 360600

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Χ.Ε.

Καλαποθάκη 4

54624

2310 243494

Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Τσιµισκή 43

542 23

2310 251180

ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE A.X.E.Π.Ε.Υ.

Μητροπόλεως 20

546 24

2310 281640

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

Κατούνη 16-18

546 25

2310 548354

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

Μητροπόλεως 20

546 24

2310 223670

ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ιων. ∆ραγούµη 4

546 24

2310 242106

Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

Τσιµισκή 75

546 24

2310 232402

ΝEXUS EUROLINK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Τσιµισκή 43 & Βασ.
Ηρακλείου 38

546 46

2310 251300

ΝUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.

Τσιµισκή 33

546 24

2310 777100

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μητροπόλεως 20

546 24

2310 244171

Π & Κ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Τσιµισκή 27

546 24

2310 240439

ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Μοναστηρίου 5 &
Οδυσσέως 6

546 27

2310 527199

ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Καλαποθάκη 8

546 24

2310 222593

ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Εθνικής Αµύνης 5-7, 4ος
όροφος

546 21

2310 293222

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

∆ωδεκανήσου 23

546 26

2310 510115

ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αριστοτέλους 3

546 24

210 6970615
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 43α, παράγραφος 3, του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως αυτός ισχύει σήµερα, υποβάλλουµε για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις
οικονοµικές καταστάσεις του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης για τη χρήση
του 2004. Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των δεδοµένων των οικονοµικών
καταστάσεων της κρινόµενης χρήσης, επιθυµούµε να θέσουµε υπόψη σας ορισµένα
βασικά σηµεία και µεγέθη που έχουν ως εξής:
Τα κατεχόµενα χρεόγραφα στο τέλος του 2003 ανήλθαν στο ποσό των 47.239,20
ευρώ,. Παραθέτουµε ανάλυση κατά είδος χρεογράφου:

ΙΙΙ

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ
Τιµή µονάδος

Μετοχές

Συνολική Αξία

OTE

3.000

10,02

30.060.00

∆ΕΗ

480

17,50

8.400,00

ΟΠΑΠ

930

9,44

8.779,20

ΣΥΝΟΛΟ

47.239,20

Κατά την διάρκεια του έτους 2004 πουλήθηκαν όλα τα ανωτέρω χρεόγραφα.
Το Χρηµατιστηριακό Κέντρο στεγάζεται στο ιστορικό εµπορικό κέντρο της πόλης,
“Λαδάδικα”, από τις 26 Ιουνίου 1997 σε ιδιόκτητο διώροφο κτίριο που πρόσφατα
αναπαλαιώθηκε. Στο ιδιόκτητο ακίνητο δεν υπάρχει κανένα εµπράγµατο βάρος.
Αναφέρουµε ανάλυση κατά µονάδα οικοδοµών και ακινήτων στις 31/12/03.

27

ΕΙ∆ΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Οικόπεδο

Κατούνη 16-18

363.903,15

Κτίριο

Κατούνη 16-18

2.147.213,75

Το οικόπεδο του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης αναπροσαρµόσθηκε στην
εύλογη αξία µε βάση έκθεση ανεξάρτητου εκτιµητή, από την οποία προέκυψε διαφορά
αναπροσαρµογής ποσού €1.436.096,85 και καταχωρήθηκε στο λογαριασµό καθαράς
θέσης ΑΙΙΙ2 ”∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων”. ∆εν έγινε
αναπροσαρµογή της αξίας
31/12/03

του κτιρίου , επειδή η αναπόσβεστη αξία του κατά την

ήταν µεγαλύτερη από την εκτίµηση του ανεξάρτητου εκτιµητή κατά

€150.436,72.
Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε στο τέλος του 2004 στο ποσό των 6,065
εκατοµµυρίων ευρώ.
Οι υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές

έφθασαν στα 95

χιλιάδες ευρώ, ενώ οι

απαιτήσεις κατά πελατών διαµορφώθηκαν στο ύψος των 132 χιλιάδων ευρώ.
Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις αποζηµιώσεως προσωπικού ανέρχονται στα 48,3
χιλιάδων ευρώ.
Τα οργανικά έσοδα του Χρηµατιστηριακού Κέντρου ανήλθαν σε 565 χιλιάδες ευρώ και
αναλύονται:

α) από τις συναλλαγές των µελών του Χρηµατιστηριακού Κέντρου.
β) από την εισαγωγή εταιριών της Βόρειας Ελλάδας στο Χ.Α.
γ) από παροχή Feed στους Vendors και παροχή υπηρεσιών για την προώθηση του
πακέτου Smart (stock market in real time).
δ) έσοδα από πώληση Ηµερήσιου δελτίου τιµών και φωτοτυπιών
στ) από την διοργάνωση σεµιναρίων και ενοικίασης αίθουσας χρηµατιστηριακών
συναλλαγών του Χ.Κ.Θ..
ε) έσοδα από µελέτες και προγράµµατα
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι τα
έσοδα από την ενοικίαση του καταστήµατος στο ισόγειο του κτιρίου στην Εθνική
χρηµατιστηριακή ΑΕ. Το σηµερινό µηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στο ποσό των 4.110 ευρώ,
και τα έσοδα από επιδότηση προγράµµατος DAC από το Υπουργείο Εξωτερικών
ποσού ύψους 436.663,51 ευρώ.
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Οι πιστωτικοί τόκοι µέσα στην χρήση έφθασαν στο ποσό των 55,6 χιλιάδων ευρώ, ενώ
από αυτά έγινε παρακράτηση φόρου ύψους 662,44 ευρώ.
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 45.173,19 ευρώ
που προέρχονται από αποσβέσεις επενδυτικών επιχορηγήσεων.

Τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων

αφορούν κυρίως προράτα ΦΠΑ ποσού

28.978,54 ευρώ και ποσό 41216,01 ευρώ αφορά έσοδα από προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων προηγουµένων χρήσεων.
Βάση των ανωτέρω προκύπτει το θετικό αποτέλεσµα των 84.638,90 ευρώ, το οποίο
αφορά στην έννατη εταιρική χρήση.

∆ΕΙΚΤΕΣ
∆είκτες
Σχέση ιδίων κεφαλαίων
Ξένα κεφάλαια

=

5.815.571,76
0,00

Το σύνολο των κεφαλαίων της εταιρίας αποτελείται από ίδια
κεφάλαια.
Κεφάλαιο Κινήσεως
α) Κυκλοφορούν Ενεργητικό
(+) Μεταβ.Ενεργητικού
(-) Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
(-) Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού
Θετικό Κεφάλαιο Κινήσεως
β) Ίδια κεφάλαια + Προβλέψεις
(-) Αναπόσβεστα υπόλοιπα εξόδων εγκ/σεων +Παγίων
Θετικό Κεφάλαιο Κινήσεως

=
=+
===
=
==

2.856.824,85
12.282,32
199.979,15
1.485,18
2.667.642,84
5.863.941,75
3.196.298,91
2.667.642,84

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της και
αντιπροσωπεύει το γενικό δείκτη ρευστότητας.
Όσο µεγαλύτερη είναι η θετική διαφορά, τόσο καλύτερη είναι η
θέση της επιχειρήσεως.
∆είκτες Αποδοτικότητας
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως ( προ φόρων )
Ίδια Κεφάλαια

=

84.638,90 =
5.815.571,76

1,46 %

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
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Μικτά αποτελέσµατα
Κύκλος Εργασιών

=

112.288,08 =
565.181,56

19,87 %

=

84.638,90 =
1.127.482,98

7,51 %

Μικτά αποτελέσµατα
Κόστος πωλήσεων

=

112.288,08 =
452.893,48

24,79 %

Κύκλος εργασιών
Ίδια Κεφάλαια

=

565.181,56 =
5.815.571,76

9,72 %

Ολικά κέρδη εκµεταλλεύσεως
Έσοδα εκµεταλλεύσεως

=

-30.728,84 =
1.127.482,98

-2,73 %

α) Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

=

2.856.824,85 =
6.065.406,08

47,10 %

β) Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού

=

5.815.571,76 =
6.065.406,08

95,88 %

γ) Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

=

5.815.571,76 =
3.189.502,79

1,82

δ) Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

=

2.856.824,85 =
199.979,15

14,29

στ) Κεφάλαιο Κίνησης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

=

2.667.642,84 =
2.856.824,85

0,93

Ποσοστό Μικτού Κέρδους=19,87%
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ φόρων)
Σύνολο Εσόδων
Τα καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων αντιπροσωπεύουν το
7,51% των εσόδων

Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καλύπτει το 95,88% του
ενεργητικού
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2003-2004

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό 100.000 µετοχές των 30 Ευρώ
1.Καταβληµένο
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
Μείον:Ζηµία από υποτίµηση συµ/χών και χρεωγ προς συµψηφισµό
3. Ειδικά Αποθεµατικά
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

V Αποτελέσµατα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

3.000.000,00

3.000.000,00

1.436.096,85
288.581,13
1.724.677,98

0,00
333.754,32
333.754,32

163.687,72
-660.204,81
67.498,02
343.253,42
-85.765,65

160.936,96
-668.742,49
73.680,14
343.253,42
-90.871,97

1.176.659,43
5.815.571,76

1.176.659,43
4.419.541,78
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι βασικές Λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού και
του λογαριασµού “Αποτελέσµατα Χρήσης” αναφέρονται στο Προσάρτηµα του
Ισολογισµού που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει
σήµερα.
Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2005
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σπύρος I. Καπράλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Η παρούσα Έκθεση του ∆.Σ. αποτελούµενη από 32 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 21 Φεβρουαρίου 2005
Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2005
Νικόλαος Μουστάκης

∆έσποινα Ξενάκη

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13971

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14161

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Β
ΑΣ
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CASH FLOW

A/A
A

Α

Α

2004

Ανάλυση
Χρήση 2004
σε Euro
100Ταµειακές εισροές
101Πωλήσεις
565.181,56
102Άλλα έσοδα εκµετάλλεύσεως
493.112,65
103Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
45.173,19
104Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
28.978,54
105Πιστωτικοί τόκοι (Καταθέσεων κ.λ.π)
55.679,09
106Έσοδα χρεογράφων
3.036,00
107Πώληση χρεογράφων
215.726,74
108Μείωση απαιτήσεων
144,11
Αφαιρούνται:
109Αγορά χρεογράφων
92.126,12
110Αύξηση απαιτήσεων
49.356,40
1.265.549,36
Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100)
200Ταµειακές εκροές
201Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
344.046,32
202Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως
641.279,32
203Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως
0,00
204Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
0,00
205Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδρανείας
0,00
206Άλλα έξοδα
3.593,91
207Αύξηση αποθεµάτων
0,00
208Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού
12.000,00
209Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού
1.555,29
210Μείωση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)
20.638,42
Αφαιρούνται:
211Μείωση αποθεµάτων
0,00
212Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού
4.262,68
213Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού
0,00
214Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)
1.018.850,58
Σύνολο Ταµιακών Εικροών (Α 200)
300Ταµειακές Εκροές φόρων
301Φόροι εισοδήµατος
0,00
302Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
10.206,66
303∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου
0,00
304Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
10.344,29
Αφαιρούνται:
0,00
305Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη
0,00
20.550,95
Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α 300)
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές ) δραστηριότητες
(Α 100-Α 200- Α 300)=Α
226.147,83
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΜΑΕ 34189/62/Β/95/226

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά χρήσεως 2004 σε Ευρώ
Αξία κτήσεως

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

Αναπόσβεστη
αξία

Αποσβέσεις

Αξία κτήσεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά χρήσεως
2004 σε Ευρώ

Αναπόσβεστη
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
αξία
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό 100.000 µετοχές των 30 Ευρώ
93.022,01
0,07
1.Καταβληµένο
437.311,93
7.979,05 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων
530.333,94
7.979,12 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

93.022,01
444.994,93
538.016,94

0,07
6.796,05
6.796,12

93.022,08
445.290,98
538.313,06

7.314,16

4.349,64

2.964,52

7.314,16

2.886,72

1.800.000,00
2.147.213,75
652.778,95
279.363,38
4.879.356,08

0,00
804.133,23
641.495,78
258.521,62
1.704.150,63

1.800.000,00
1.343.080,52
11.283,17
20.841,76
3.175.205,45

363.903,15
2.147.213,75
652.778,95
278.604,51
3.442.500,36

0,00
696.777,03
617.332,98
240.595,73
1.554.705,74

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
363.903,15
1.Τακτικό αποθεµατικό
1.450.436,72 Μείον:Ζηµία από υποτίµηση συµ/χών και χρεογ προς συµψηφισµό
35.445,97
3. Ειδικά Αποθεµατικά
38.008,78
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
1.887.794,62

4.886.670,24

1.708.500,27

3.178.169,97

3.449.814,52

1.557.592,46

1.892.222,06

III. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαρ.διαχειρ.προκαταβ.και πιστώσεων
ΙIΙ. Χρεόγραφα
1.Μετοχές
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα εποµένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

100.689,93
41.216,01

131.625,26
42.390,18
0,00
174.015,44
0,00

123,82
2.682.685,59

100,93
2.573.925,04

2.682.809,41
2.856.824,85
12.000,00
282,32
12.282,32
6.065.406,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

3.000.000,00

3.000.000,00

1.436.096,85
288.581,13
1.724.677,98

0,00
333.754,32
333.754,32

163.687,72
-660.204,81
67.498,02
343.253,42
-85.765,65

160.936,96
-668.742,49
73.680,14
343.253,42
-90.871,97

1.176.659,43
5.815.571,76

1.176.659,43
4.419.541,78

48.369,99

40.737,66

48.369,99

40.737,66

95.204,40
21.577,96
12.358,82
63.046,46
7.791,51
199.979,15

113.307,36
21.618,25
12.690,13
0,00
9.995,66
157.611,40

1.485,18

3.040,47

6.065.406,08

4.620.931,31

4.427,44

V Αποτελέσµατα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
11.332,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
1.903.554,88 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού

11.332,82
3.189.502,79

131.625,26
0,00

Ποσά χρήσεως
2003 σε Ευρώ

Αποσβέσεις

93.022,08
451.790,98
544.813,06

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ποσά χρήσεως 2003 σε Ευρώ

59.473,92
23.969,11 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
144,11 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
83.587,14
1. Προµηθευτές
47.239,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
10.Μερίσµατα Πληρωτέα
2.574.025,97
11. Πιστωτές διάφοροι
2.704.852,31
Σύνολο υποχρεώσεων
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
4.545,00
4.545,00
4.620.931,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

940

2. Χρεωστικοί Λογ. Εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών

2,71 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
51.000,00 2. Πιστωτικοί Λογ. Εγγυήσεων & εµπραγάτων ασφαλειών
51.002,71

0,00
940,00

940,00

2,71

0,00
940,00

51.000,00
51.002,71

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Η εταιρία, κατ΄εφαρµογή του Ν.3229/04, αναπροσάρµοσε την αξία κτήσης του οικοπέδου της στην εύλογη αξία του, µε βάση έκθεση ανεξαρτήτου εκτιµητή, από την οποία προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού€ 1.436.096,85 που καταχωρήθηκε στο
λογαριασµό Καθαράς Θέσης Α ΙΙΙ 2 "∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων". ∆εν έγινε αναπροσαρµογή της αξίας του κτιρίου, επειδή η αναπόσβεστη αξία του κατά την 31/12/2003 ήταν µεγαλύτερη από τη σχετική εκτίµηση του ανεξάρτητου
εκτιµητή, κατά €150.436,72.
2. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί, ώστε να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της κλειοµένης χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)
Ποσά χρήσεως 2003 σε Ευρώ

Ποσά χρήσεως 2004 σε Ευρώ
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλεύσεως
Σύνολο
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
2. Έσοδα Χρεογράφων
3. Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων
4. Τόκοι πιστωτικοί και συναφή έσοδα
Μείον:
2. Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
Μείον
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζηµιές
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

565.181,56
452.893,48
112.288,08
493.112,65
605.400,73
701.724,43
-96.323,70
3.036,00
10.473,68
55.679,09

3.190,44
403,47
45.173,19
0,00
28.978,54
41.216,01

49.955,93
187.378,08
49.868,31

69.188,77

30.355,31
215,51

3.593,91
-30.728,84

59.340,59
11.928,34
0,00
3.228,93

115.367,74

0,00
0,00
0,00
0,00

61,44
0,18
678,86
2.118,91

0,00
84.638,90

160.530,61
160.530,61

195.197,68
0,00

195.197,68

84.638,90

Ποσά χρήσεως Ποσά χρήσεως
2004 σε Ευρώ
2003 σε Ευρώ
84.638,90
544.080,00

∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως
1.028.212,26 Μείον
824.555,86
203.656,40
Κέρδη εκ πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων
Πλέον
1.515.045,56
Ζηµία από πώληση χρεογράφων
1.718.701,96
Πρόβλεψη υποτιµήσεως συµµετοχών & χρεογράφων
1.502.891,93 Σύνολο
215.810,03 Πλέον
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγ. Χρήσεων
Μείον
1.Φόρος εισοδήµατος
287.202,32
Φόρος εισοδ. Ν.3296/04 αρ.9 παρ.4
Κέρδη προς διαθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
30.570,82
3. Μερίσµατα
472.441,53
6α Αφορολόγητο αποθεµατικό από
απαλλασσόµενα έσοδα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

10.473,68

187.378,08

1.936,00
0,00
76.101,22

18.194,75
0,00
374.896,67

1.176.659,43

854.067,88

0,00
10.304,00
1.242.456,65

0,00
0,00
1.228.964,55

2.750,76
63.046,46

17.682,60
0,00

0,00
1.176.659,43
1.242.456,65

34.622,52
1.176.659,43
1.228.964,55

74.497,86
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
Αποθεµατικών και κερδών από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων µε ζηµίες
από πώληση ή υποτίµησή τους, σύµφωνα µε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
Υπόλοιπο Ζηµιών εκ πωλήσεως ή υποτιµήσεως συµµετοχών ή
668.742,49
837.925,82
χρεογράφων
2.859,39 Πλέον
544.080,00 Ζηµίες από πώληση συµ/χών και χρεογράφων
1.936,00
18.194,75
Μείον
Κέρδη εκ πωλήσεων συµ/χων και χρεογράφων
10.473,68
187.378,08
Υπόλοιπο ακάλυπ. Ζηµιών, µεταφερόµενων προς µελλοντικό
0,00 συµψηφισµό
660.204,81
668.742,49
544.080,00

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ι.365608

ΠΑΥΛΟΣ Σ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ
A.∆.Τ. Κ 403943

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Α.∆.Τ. Φ 162374

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2005
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΟΦΙΑ Η. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Α.∆.T. Κ 888733

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους κ. κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε."
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρίας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του
Κ.Ν. 2190/1920«περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία και µας δόθηκαν οι
αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, εκτός της ανωτέρω Σηµείωσης Νο 1της εταιρίας.. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία
του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.Από
τον έλεγχό µας προέκυψε ότι η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003 και 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις , για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις - οι οποίες
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας - απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η Σηµείωση Νο 1 της Eταιρίας κάτω από τον ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και τα
αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν, εκτός της Σηµείωσης Νο 1, από εκείνες που η Εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.

Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2005
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΞΕΝΑΚΗ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13971

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14161

ERNST & YOUNG (HELLAS)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ

