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ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

Παράγοντες που επηρεάζουν τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας
Έσοδα
Η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά παρουσίασε ιδιαίτερη δυναµική κατά την αρχή του
έτους και ο όγκος συναλλαγών της, µετά από κάποια παροδική πτώση κατά τη διάρκεια του
δευτέρου τριµήνου, επανέκαµψε έντονα το δεύτερο εξάµηνο, µε το µέσο επίπεδο να κινείται
περίπου 17% υψηλότερα σε σχέση µε το 2004. Η αγορά παραγώγων σε µέσο επίπεδο αριθµού
συµβολαίων κινήθηκε υψηλότερα κατά 3,7% σε σχέση µε το 2004.

Αγορά αξιών
Ο µέσος ηµερήσιος τζίρος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κατά το 2005 - ανήλθε στα 210 εκ.
€, έναντι 141 εκ. € του αντίστοιχου περσινού έτους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49%.

Έξοδα
Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων, τα µεγέθη αυτών - στο µέγιστο ποσοστό τους – είναι
σταθερά και ανελαστικά και δεν ακολουθούν την αυξοµείωση των εσόδων.
Παρότι η φύση των εξόδων είναι η προαναφερόµενη, εντούτοις είναι βελτιώσιµη όσον
αφορά στο απόλυτο ύψος αυτών, µε λήψη µέτρων που αναιρούν τις επιπτώσεις που
προκαλούσε η προηγούµενη δύσκαµπτη και αναποτελεσµατική οργανωτική δοµή.
Η διοίκηση της Εταιρίας έχει, ήδη από την προηγούµενη περίοδο, υιοθετήσει δράσεις
προς την κατεύθυνση του περιορισµού των δαπανών και τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται στις
Οικονοµικές Καταστάσεις του 2005.

Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 2005
Για το ΧΚΘ, το 2005 µπορεί να χαρακτηρισθεί ως έτος υλοποίησης της λειτουργικής
αναδιοργάνωσης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει αποφασιστεί και εφαρµόζεται από την
∆ιοίκηση. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι η συγκέντρωση οµοειδών λειτουργιών
στην ΕΧΑΕ, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες αυτές προς τις υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου.
Αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών είναι ο περιορισµός των λειτουργικών δαπανών, η επίτευξη
συνεργιών, καθώς και η παροχή πιο αποτελεσµατικού έργου.

(ποσά σε ευρώ)

1

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα της αναδιάρθρωσης, που ξεκίνησε την
προηγούµενη χρονιά, είναι εµφανή στις οικονοµικές καταστάσεις του 2005, µε τον περιορισµό
των λειτουργικών δαπανών, το όφελος από τις ενέργειες αυτές αναµένεται να βαίνει αυξανόµενο
κατά τα επόµενα χρόνια.
Από 1-1-2005 ο Όµιλος ΕΧΑΕ εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ – IFRS) και οι οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στην
παρούσα έκθεση, έχουν καταρτισθεί µε βάση λογιστικές αρχές και πολιτικές που έχουν
υιοθετηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας και είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα αυτά.
Όλες οι λογιστικές αποκλίσεις, µεταξύ των προηγούµενων λογιστικών αρχών (µε βάση τον ν.
2190/1920 και τον ΚΒΣ) και των ∆ΛΠ, περιγράφονται στο κεφάλαιο Ε της παρούσας έκθεσης.
Οι «ανά χείρας» ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 είναι οι πρώτες που
καταρτίζονται µε βάση τα ∆ΛΠ.

Η επίδραση από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ δεν ήταν

σηµαντική.Σηµειώνεται ότι, το ΧΚΘ

προσάρµοσε τα αντίστοιχα περσινά δεδοµένα του

ισολογισµού σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, προκειµένου να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά του 2005.
Κατά το 2005, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, µετά την αφαίρεση του
φόρου εισοδήµατος, το ΧΚΘ εµφάνισε ζηµιές ποσού 175.590 €, σε σύγκριση µε τα καθαρά
κέρδη ποσού 44.460 € του περσινού έτους. Η εµφάνιση των ζηµιών προέρχεται κυρίως από
την ανυπαρξία των επιχορηγήσεων στο 2005, σε σύγκριση µε τα 436.664 € την αντίστοιχη
περίοδο του 2004 και του φόρου εισοδήµατος των 136.000 € που καταβλήθηκε το 2005.
Η συνεχιζόµενη µείωση του προσωπικού (7 εργαζόµενοι την 31-12-2005, έναντι 10 την
31-12-2004) αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας στην προσπάθεια περιορισµού των
δαπανών.
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Προς τους κ.κ.Μετόχους της Εταιρίας Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας Χρηµατιστηριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005. H
ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική
µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών
καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.
O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τον σχεδιασµό και
την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο
έλεγχός περιλαµβάνει την εξέταση , σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ό
έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των
εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια
την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, και τα αποτελέσµατα των
εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας
της

χρήσης

που

έληξε

αυτή

την

ηµεροµηνία,

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες
οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Νικόλαος Γ.Μουστάκης

∆έσποινα Ξενάκη

Α.Μ.ΣΟΕΛ 13971

Α.Μ.ΣΟΕΛ 14161
ERNST & YOUNG
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών
Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Β. Ισολογισµός
Γ.

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων χρήσης

∆. Κατάσταση ταµειακών ροών χρήσης
Ε. Πίνακας προσαρµογών ιδίων κεφαλαίων µεταξύ ελληνικών λογιστικών προτύπων και
διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
ΣΤ. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
1. Πληροφορίες για την Εταιρία
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
3. Βασικές λογιστικές αρχές
4. ∆ιαχείριση κινδύνων
5. Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες
6. Αµοιβές και αριθµός προσωπικού
7. Υποχρεώσεις προς εργαζοµένους
8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
9. ∆ιαθέσιµα
10. Πάγια στοιχεία
11. Συµµετοχές και λοιπές µακροχρόνιες απαιτήσεις
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12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
13. Προβλέψεις
14. Αναβαλλόµενη φορολογία
15. Φόρος εισοδήµατος
16. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά
17. Μερίσµατα
18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη
19. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
20. Αµοιβές και έξοδα τρίτων
21. Λοιπά έξοδα
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Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Έσοδα
Έσοδα από αγορά αξιών
Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες

Σηµειώσεις

5

Σύνολο εσόδων
Κόστος εργασιών και δαπάνες
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Τηλεφωνικά έξοδα
Επισκευές/συντηρήσεις/µηχ.υποστήριξη
Ενοίκια και ασφάλιστρα εγκαταστάσεων
Έξοδα µάρκετινγκ και διαφήµισης
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Λοιπά έξοδα
Φόροι –τέλη-ΦΠΑ µη εκπιπτόµενος
Προβλέψεις
Σύνολο
λειτουργικών
εργασιών
και
δαπανών
Λειτουργικό αποτέλεσµα προ αποσβέσεων
(EBITDA)
Αποσβέσεις
Λειτουργικό αποτέλεσµα (EBIT)
Έσοδα κεφαλαίων

6
20

21

31/12/04

31/12/05

358.962
494.280

300.513
873.149

853.242

1.173.662

266.674
260.966
59.057
6.947
5.805
5.228
767
150.001
80.006

379.414
193.593
61.532
6.598
5.805
15.225
403
263.848
59.215
8.762

835.451

994.395

17.791
124.944
(107.153)

179.267
157.885
21.382

50.053

58.715

Κέρδη/ζηµίες χρεογράφων
6.263
Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες πριν
από τον φόρο εισοδήµατος

(57.100)

86.360

(109.494)
(8.996)

(16.486)
(25.414)

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) µετά από
φόρους

(175.590)

44.460

Καθαρό /κέρδος/(ζηµιά)

(175.590)

44.460

Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενη φορολογία

(ποσά σε ευρώ)

15

5

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Β.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σηµειώσεις

ΧΚΘ Α.Ε.
31.12.2005

31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
∆ιαθέσιµα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

9
8

2.734.881
143.597

2.682.809
186.298

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογία

10
11
14

2.910.033
11.333
44.964

3.024.769
11.333
53.960

5.844.808

5.959.169

257.883

104.481

8.412

21.578

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

12

Φόροι πληρωτέοι
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

12.802

12.359

279.097

138.418

262.998

288.581

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις και λοιπ. µακροπροθ. υποχρεώσεις
Προβλέψεις

13

21.827

24.862

284.825

313.443

3.000.000
574.439

3.000.000
574.439

Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Αποθεµατικό για παροχή δικαιωµάτων προαίρεσης

16
16

12.216
258.134

496.772

∆ιαφορές από αναπρ. περιουσιακ.στοιχείων

1.436.097

1.436.097

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5.280.886

5.507.308

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.844.808

5.959.169

Σωρευµένα κέρδη

(ποσά σε ευρώ)
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Η

Γ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό

Αποθεµατικά

κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01/01/2004

3.000.000

1.516.655

Μεταφορά στα αποθεµατικά
3.000.000

452.585

273

(273)

0

496.772

5.507.308

(175.590)

(175.590)

(63.048)

(63.048)

258.134

5.280.886

Μερίσµατα 2004
3.000.000

44.460
493.608

12.216

Αποθεµατικό για παροχ.δικαιωµάτων προαίρεσης

4.969.240

2.010.536

Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης

(ποσά σε ευρώ)

Κεφαλαίων

493.608

Αναβαλλόµενη φορολογία στην καθαρή θέση

Υπόλοιπα 31/12/2005

Σύνολο ιδίων

44.460

Καθαρό Αποτέλεσµα χρήσης

Υπόλοιπα 31/12/2004

Σωρευµένα
κέρδη/ζηµιές

2.022.752

12.216
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∆. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Χ.Κ.Θ.
31.12.2005

31.12.2004

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

(57.100)

86.360

Αποσβέσεις

124.944

157.885

Προβλέψεις προσωπικού
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Έσοδα από µερίσµατα

(3.035)
(25.583)
-

3.286
(45.173)
(1.636)

Λοιπά µη ταµιακά (αποτελέσµατα χρεογράφων)
Έσοδα από τόκους

12.216
(50.054)

(41.216)
(58.715)

42.700
153.790

(55.891)
(22.193)

(122.660)
50.054

(16.526)
58.715

125.272

64.896

(10.207)
-

(9.199)
51.450

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Καταβεβληµένοι φόροι
Εισπραχθέντες τόκοι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων
Αγορά χρεογράφων

-

1.636

(10.207)

43.887

Μερίσµατα πληρωθέντα

(62.993)

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(62.993)

0

Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

52.072

108.783

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

2.682.809

2.574.026

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

2.734.881

2.682.809
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Ε. Πίνακας προσαρµογών ιδίων κεφαλαίων µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
και ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Ε.1. Πίνακας Προσαρµογών της 31.12.03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΠ
31/12/2003

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

∆ΠΧΠ
31/12/2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
∆ιαθέσιµα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρεόγραφα

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.574.026
129.348
47.239
2.750.613

1.900.201
11.333
1.911.534

4.211

1.273.254

2.574.026
129.348
51.450
2.754.824

3.173.455
11.333
3.184.788

4.662.147

5.939.612

(126.344)
(21.618)
(12.690)
(160.652)

(126.344)
(21.618)
(12.690)
(160.652)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις & λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη Φορολογία

(81.955)
0
0
(81.955)

Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Σωρευµένα κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(3.000.000)
(242.883)
(1.176.659)
(4.419.542)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(4.662.147)

(ποσά σε ευρώ)

20.222
(333.754)
(414.233)

(1.767.380)
1.217.682

(61.732)
(333.754)
(414.233)
(809.720)

(3.000.000)
(2.010.263)
41.023
(4.969.240)
(5.939.612)
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Ε.2. Πίνακας προσαρµογών της 31.12.04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΠ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
31/12/2004 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

∆ΠΧΠ
31/12/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
∆ιαθέσιµα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.682.809
186.298
2.869.107

3.184.966
11.333
0
3.196.299

2.682.809
186.298
2.869.107

(160.197)
53.960

6.065.406

3.024.769
11.333
53.960
3.090.062
5.959.169

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις & λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

(167.527)
(21.578)
(12.359)
(201.464)

63.046

(104.481)
(21.578)
(12.359)
(138.418)

(48.370)
0
(48.370)

23.508
(288.581)

(24.862)
(288.581)
(313.443)

Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Σωρευµένα κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(3.000.000)
(1.638.912)
(1.176.660)
(5.815.572)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(6.065.406)

(371.624)
679.888

(3.000.000)
(2.010.536)
(496.772)
(5.507.308)
(5.959.169)

∆εν παρουσιάζεται αντίστοιχη ανάλυση για την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, εξαιτίας της αλλαγής
στον τρόπο απεικόνισης. Ενώ µέχρι τώρα γίνονταν µε βάση τις δαπάνες ανά λειτουργία (ΕΛΠ), λόγω των
∆ΠΧΠ, η εµφάνιση γίνεται πλέον βάσει της κατηγορίας της δαπάνης.

Συµφωνία των αποτελεσµάτων της περιόδου µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΠΧΠ παρουσιάζεται στην κατάσταση Ε4.

(ποσά σε ευρώ)
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Ε.3. Ανάλυση προσαρµογών

ΕΤΑΙΡΙΑ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων ΧΚΘ Ν.2190
Αποτίµηση χρεογράφων
∆ιαγραφή ασωµάτων ακινητοποιήσεων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Αναπροσαρµογή κτιρίου
Αντιλογισµός διανοµής µερισµάτων
Αναβαλλόµενη φορολογία
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων ΧΚΘ ∆ΠΧΠ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ
προ φόρων Ν.2190
Αποτίµηση χρεογράφων
∆ιαγραφή ασωµάτων ακινητοποιήσεων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ

31/12/2003

31/12/2004

4.419.542
4.211
(12.407)
20.222
(333.754)
1.285.660

5.815.572

(414.233)
4.969.241

(9.761)
23.508
(288.581)
(150.437)
63.046
53.961
5.507.308
84.639
(4.211)
2.646
3.286
41.900
44.460

µετά φόρων ∆ΠΧΠ

Όλες οι εγγραφές προσαρµογής αφορούν αλλαγές λογιστικών αρχών, λόγω εφαρµογής ∆ΠΧΠ.

(ποσά σε ευρώ)
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Πληροφορίες για την Εταιρία
Η εταιρία «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 ∆ήµος Θεσσαλονίκης και τα γραφεία της βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη,
οδός Κατούνη 16-18. Η Εταιρία έχει ως καταστατικό σκοπό, την παροχή υπηρεσιών στον τοµέα
χρηµατιστηριακών συναλλαγών στην Ελληνική κεφαλαιαγορά καθώς και την συνεργασία µε
επιχειρήσεις των Βαλκανικών χωρών για την εισαγωγή τους στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Οι
οικονοµικές καταστάσεις του 2005 έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. του ΧΚΘ την 13-2-2006 και
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Όµιλος ΕΧΑΕ. Η
εταιρία ανήκει στον όµιλο «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών» (ΕΧΑΕ),
από την οποία ελέγχεται κατά 99,9%. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31-12-05 έχουν
εγκριθεί από το ∆.Σ. του ΧΚΘ την 13-2-2006 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2005, που καλύπτουν περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση
•

την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, (όπως
ακίνητα και εµπορικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων).

•

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),

•

την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων,

•

την οµοιοµορφία παρουσίασης,

•

τη σηµαντικότητα των στοιχείων,

και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)
τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς
και τις ερµηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον
Κανονισµό 1606/2002 κατά την 31.12.2005.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή
των ∆ΠΧΠ», καθώς αποτελούν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής

(ποσά σε ευρώ)

12

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

χρήσης για την οποία καταρτίζονται και δηµοσιεύονται οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΠ (χρήση 2005). Ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου και κατ’επέκταση του ΧΚΘ
στα νέα πρότυπα, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2004.
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες
τις περιόδους που παρουσιάζονται.
Οι τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας είχαν συνταχθεί
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Ν.2190/1920, όπως ίσχυε τότε (Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), που διαφέρουν - σε κάποιες περιοχές - από τα ∆ΠΧΠ. Η ∆ιοίκηση
τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης που χρησιµοποιούσε
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για σκοπούς συµµόρφωσης µε τα ∆ΠΧΠ. Τα
συγκριτικά στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναµορφωµένα µε βάση τις τροποποιήσεις
αυτές. Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης - λόγω της µετάβασης από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα στα ∆ΠΧΠ - στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της εταιρίας,
παρατίθενται στο Κεφάλαιο Ε.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων
και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από τον Όµιλο. Οι σηµαντικότερες
από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών
Καταστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις
αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και του Οµίλου,
σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτές.

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν από την εταιρία για τη σύνταξη των
οικονοµικών της καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
3.1

Ενσώµατα Πάγια
Ακίνητα
Τα ακίνητα που ανήκουν στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις, στις εύλογες αξίες τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την
τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Η Εταιρία ανέθεσε την εκτίµηση των ακινήτων της σε

(ποσά σε ευρώ)
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ανεξάρτητο εκτιµητή µε σκοπό την αποτύπωση αυτών στις εύλογες αξίες τους κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης. Η εύλογη αξία των ακινήτων κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού
δεν διαφέρει σηµαντικά από την αξία, η οποία απεικονίζεται στον ισολογισµό.
Λοιπά ενσώµατα Πάγια
Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
στις αξίες κτήσης τους, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση 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 ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι
δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν
από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων, τα οποία
δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής τους ως εξής:
Συντελεστής απόσβεσης
- Οικόπεδα

0%

- Κτίρια

5%

- Μηχανολογικός εξοπλισµός

12%-20%

- Αυτοκίνητα

15%-20%

- Λοιπός εξοπλισµός

10%-30%

Η ωφέλιµη διάρκεια ζωής των ενσωµάτων παγίων αναθεωρείται περιοδικά και οι
συντελεστές αποσβέσεων αναπροσαρµόζονται για την τρέχουσα και τις µελλοντικές
χρήσεις, αν είναι σηµαντικά διαφορετικές από τις εκτιµήσεις που προηγήθηκαν. Όταν οι
λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους,
η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
3.2

Ασώµατα πάγια
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες λογισµικού, που αποτιµούνται
στο κόστος κτήσης, µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή
µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, περίπου 3 έτη.
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3.3

Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού
Τα στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (τιµή πώλησης µειωµένη κατά τα
έξοδα πώλησης) και της αξίας χρήσης (όπως υπολογίζεται από τις καθαρές ταµιακές
ροές). Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν
η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι
µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.

3.4

Χρηµατοοικονοµικά µέσα (χρεόγραφα)
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον
ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τα χρεόγραφα, τις λοιπές απαιτήσεις, τις
συµµετοχές,

τις

βραχυπρόθεσµες

και

µακροπρόθεσµες

υποχρεώσεις.

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 Εταιρία, 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 (∆ΛΠ 32 & 39) 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 κατά την
ηµεροµηνία συναλλαγής, που είναι η ηµεροµηνία που δεσµεύεται η εταιρία να αγοράσει ή
να πουλήσει το µέσο.
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά
στο κόστος, που είναι η πραγµατική αξία του δοθέντος ανταλλάγµατος (για περιουσιακά
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στοιχεία) ή του ληφθέντος ανταλλάγµατος (αν πρόκειται για υποχρεώσεις), στο οποίο
κόστος, περιλαµβάνονται και τα έξοδα συναλλαγής.
Για την εταιρία, τα χρεόγραφα χαρακτηρίζονται ως τίτλοι για εµπορικούς σκοπούς, δηλαδή
θεωρείται ότι αγοράσθηκαν και διατηρούνται µε σκοπό τη ρευστοποίησή τους σε
βραχυχρόνιο διάστηµα για την αποκόµιση κέρδους.
Συνεπώς, εντάσσονται στην κατηγορία του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης» και η
αποτίµησή τους γίνεται στην εύλογη αξία τους, ενώ τα εξ αποτίµησης κέρδη ή ζηµιές
συµπεριλαµβάνονται στο αποτέλεσµα της περιόδου.
Οι

εύλογες

αξίες

των

χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων

ενεργητικού

που

είναι

διαπραγµατεύσιµα σε χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές
ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη
χρήση τεχνικών αποτίµησης, όπως, ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών συγκρίσιµων
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών.
3.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις περιλαµβάνουν εγγυήσεις µισθωµάτων, εγγυήσεις
προς οργανισµούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.) και λοιπά ποσά, µακροπρόθεσµης
διάρκειας, και σε περίπτωση που τα ποσά είναι σηµαντικά, γίνεται προεξόφληση αυτών
σε παρούσα αξία για τα επόµενα χρόνια που αναµένεται να εισπραχθούν.
3.6

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα
Το ΧΚΘ, µολονότι είναι ο φορέας της αγοράς των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων και είναι ο κάτοχος των συστηµάτων (ΟΑΣΗΣ, ΣΑΤ) µέσω των οποίων
διενεργούνται οι συναλλαγές στα παράγωγα προϊόντα, δεν χρησιµοποιεί για ίδιο
λογαριασµό τέτοια προϊόντα.

3.7

Εµπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (εισπρακτέες σε περίοδο
µικρότερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης) και καταχωρούνται στην
εύλογη αξία τους, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης και ένδειξης αποµείωσης
της απαίτησης υπολογίζεται πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση αυτή,
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η απαίτηση αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτής, δηλαδή στην παρούσα αξία των
µελλοντικών ροών που εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν.
Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης.
3.8

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο
ταµείο, καθώς και βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως οι τραπεζικές
καταθέσεις, µε διάρκεια έως τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης αυτών.

3.9

Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται σε µείωση του
προϊόντος της έκδοσης, στην διαφορά υπέρ το άρτιο.

3.10 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τρέχοντες και
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή φόρους ή φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε
οικονοµικά οφέλη που προέκυψαν κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά έχουν ήδη
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.
Οι υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος που εµφανίζονται στον Ισολογισµό
περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις φορολογικές
αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος
της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που αφορούν
προηγούµενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόµους που ισχύουν κατά τις διαχειριστικές περιόδους που αφορούν, επί
των αντίστοιχων φορολογητέων κερδών. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα
φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των
φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης
(liability method), βάσει των προσωρινών διαφορών 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.
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Για τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας εισοδήµατος χρησιµοποιούνται οι
φορολογικοί συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Η εταιρία αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις όταν είναι πιθανόν τα
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για τον συµψηφισµό των προσωρινών
διαφορών.
Σηµειώνεται ότι δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος για τις προσωρινές
διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, αφού είναι πιθανό οι
προσωρινές διαφορές να µη µπορούν να αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται ως µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης. Μόνο όταν µεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού ή υποχρεώσεων, που
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές, αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια της
εταιρίας (όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας), η αντίστοιχη αλλαγή
στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις εµφανίζεται έναντι του
σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.
3.11 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους
(εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται
ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
Τυχόν ανεξόφλητο ποσό κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η εταιρία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως
στοιχείο του ενεργητικού

(προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η

προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
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).
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Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως
έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της εταιρίας αφορά στη νοµική υποχρέωσή της
για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε
εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό 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 ∆ηµοσίου.
Το ΧΚΘ αναγνώρισε το σύνολο των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης, και σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια τακτική αναγνώρισης αυτών και στις
επόµενες χρήσεις (σηµείωση 8).
3.12 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας
παρά µόνο όταν υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι:
α) η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της
επιχορήγησης, και
β) το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία του ληφθέντος ανταλλάγµατος και αναγνωρίζονται µε
τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων
µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται
συστηµατικά στα έσοδα κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγούµενου
παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

(ποσά σε ευρώ)
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3.13 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 37, 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 προφόρου 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 ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικού όφελους
είναι πιθανή.
3.14 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται
µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, πιο συγκεκριµένα:
Έσοδα από Μέλη (δικαιώµατα)
Έσοδα από την διαπραγµάτευση και εκκαθάριση των συναλλαγών αναγνωρίζονται κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής στο Χρηµατιστήριο και είσπραξης από τα Μέλη
της αγοράς Αξιών και Παραγώγων. Τα έσοδα προεισπράττονται, ενώ το αντίστοιχο
τιµολόγιο εκδίδεται ανά δεκαπενθήµερο.
Έσοδα από εισηγµένες εταιρίες
Τα έσοδα που αναφέρονται σε συνδροµές, εφάπαξ δικαιώµατα, εισαγωγές εταιριών,
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου και υπηρεσίες συστήµατος ΕΡΜΗ, καταχωρούνται κατά το
χρόνο έκδοσης των αντίστοιχων τιµολογίων σε συνδυασµό µε το χρόνο ολοκλήρωσης της
προσφερόµενης υπηρεσίας. Οι συνδροµές προκαταβάλλονται.

(ποσά σε ευρώ)
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Έσοδα από παροχείς πληροφόρησης (Vendors)
Τα έσοδα από την πηγή αυτή καταχωρούνται µε βάση το χρόνο ολοκλήρωσης της
προσφερόµενης υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι αυτή είναι βέβαιη και ανακτήσιµη.
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
Τα έσοδα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες τιµολογούνται κατά τη λήξη της εκπαίδευσης.
Απαραίτητη είναι η σταδιακή προείσπραξη των διδάκτρων πριν από το τέλος των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Το έσοδο αναγνωρίζεται µε βάση το χρόνο ολοκλήρωσης
της προσφερόµενης υπηρεσίας.
Υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης
Τα έσοδα από υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης καταχωρούνται µε βάση το χρόνο
ολοκλήρωσης της προσφερόµενης υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι αυτή είναι βέβαιη
και ανακτήσιµη.
Λοιπές υπηρεσίες
Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες καταχωρούνται µε βάση το χρόνο ολοκλήρωσης της
προσφερόµενης υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται
µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.
Τόκοι
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων
(λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου).
Μερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης
από τους µετόχους, δηλαδή µετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.
Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα λογίζονται σε συστηµατική βάση κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης.
3.15 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων (σηµείωση 18).

(ποσά σε ευρώ)
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3.16 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών, έχουν
ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών των οποίων η
εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2006. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων
προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής:
∆ΠΧΠ 6: Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ΠΧΠ7:Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών µέσων
∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου
∆ΕΕΧΠ 3: ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις
∆ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 στις οικονοµικές καταστάσεις του 2006 βάσει των
µεταβατικών του διατάξεων, που σηµαίνει ότι θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 µε βάση τα
γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου 2005. Η εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4
δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιασδήποτε από τις ισχύουσες
συµβάσεις του Οµίλου.
∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού,
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ΕΕΧΠ 6:Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες
αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ΕΕΧΠ 7:Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ29
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ΕΕΧΠ 8:Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ2
∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

4.

∆ιαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η εταιρία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις
κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε

(ποσά σε ευρώ)
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συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών της εταιρίας
και τα βασικά στοιχεία αναλύονται παρακάτω.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της εταιρίας, δεδοµένου ότι οι
συναλλαγές µε τους πελάτες & τους προµηθευτές σε ξένο νόµισµα είναι ελάχιστες.
Κίνδυνος τιµής
Η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής της αξίας των χρεογράφων που κατέχει. Ο
κίνδυνος αυτός θεωρείται περιορισµένος, αφού το χαρτοφυλάκιο που αποτελείτο κυρίως
από ΟΕ∆ έχει ήδη ρευστοποιηθεί.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε µέλη του ΧΑ και
της αγοράς παραγώγων, καθώς και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού µε µεγάλη
πιστοληπτική ικανότητα. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται ότι είναι
ελάχιστος.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών
διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές,
τόσο του ΧΑ, όσο και της αγοράς παραγώγων, εισπράττονται άµεσα (t+2).
Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών της εύλογης αξίας λόγω
µεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της εταιρίας είναι ανεξάρτητα από µεταβολές των
επιτοκίων.
5.

Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες
Τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες περιλαµβάνουν τα εξής:

Έσοδα από Vendors
Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από εκδηλώσεις
Έσοδα από προγράµµατα – µελέτες
Έσοδα από επιχορηγήσεις –επιδοτήσεις
Έσοδα από σεµινάρια
Έσοδα από ∆ικ. νέων εις & αυξ. µετοχικού κεφαλαίου
Έσοδα από αντιπρ.ΕΕ σε Αίγυπτο
Έσοδα από παρουσιάσεις
Λοιπά
Σύνολο εσόδων από λοιπές δραστηριότητες

(ποσά σε ευρώ)

31/12/2005
1.056
102.286
3.435
37.350
32.262
2.035

31/12/2004
1056
58.519
122.465
91.186
436.664
15.650
18.342

315.856

494.280

109.043
20.224
873.149
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Η πτώση στα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες οφείλεται στη σηµαντική µείωση των
εσόδων από επιχορηγήσεις (€ 437 χιλ. € το 2004), από προγράµµατα/µελέτες (€ 37,3 χιλ.
έναντι 91 χιλ. € το 2004) και από παρουσιάσεις (109 χιλ. το 2004).
6.

Αµοιβές και αριθµός προσωπικού

Τα αποτελέσµατα της λειτουργικής αναδιοργάνωσης του ΧΚΘ συνεχίζουν να εµφανίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για το 2005 όπου οι αµοιβές και τα έξοδα του
προσωπικού είναι µειωµένα κατά περίπου 113.000 € ή 29%.
Η εταιρία την 31-12-2005 απασχολούσε 7 εργαζόµενους, έναντι 10 της αντίστοιχης
περιόδου του 2004. Η εξέλιξη του αριθµού των εργαζοµένων της εταιρίας εµφανίζεται
στον παρακάτω πίνακα:

31/12/2005

31/12/2004
7
0
7

Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι
Σύνολο
31/12/2005
Αποδοχές εργαζοµένων
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές
∆ικαιώµατα προαίρεσης
Σύνολο

199.872
46.355
8.231
12.216
266.674

10
0
10
31/12/2004
279.389
61.488
38.537
379.414

7.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 ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ 19), που είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον ισολογισµό και
την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Κατά την αναλογιστική αποτίµηση (actuarial valuation)
ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονοµικές και δηµογραφικές παράµετροι που σχετίζονται µε τους
εργαζόµενους του Οµίλου.
Ο υπολογισµός της σχετικής υποχρέωσης της 31.12.2005 έγινε από ειδικό αναλογιστή µε
στοιχεία της 30.9.2005 και προβολή αυτών έως την 31.12.2005. Η διοίκηση δεν θεωρεί ότι η
υποχρέωση που υπολογίστηκε µε αυτό τον τρόπο διαφέρει σηµαντικά από την υποχρέωση που
θα υπολογίζονταν µε τα στοιχεία της 31.12.2005. Η κίνηση της πρόβλεψης φαίνεται αναλυτικά
στο κάτωθι πίνακα:

(ποσά σε ευρώ)
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Εταιρεία
Υπόλοιπο 1.1.2005

24.862

Προβλέψεις χρήσης

(3.035)
-

Πληρωµές
Υπόλοιπο 31.12.2005

21.827

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν στην αναλογιστική µελέτη είναι οι
ακόλουθες:

Τεχνικό επιτόκιο
Αύξηση µισθών
Πληθωρισµός
Πίνακας υπηρεσίας
Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover) 0,5%
Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Ηµεροµηνία αποτίµησης
∆οµή ασφαλισµένης οµάδας
Περιουσία του Ταµείου

4,5%
3,5%
2,5%
E V K 2000
Άνδρες: 65 ετών και Γυναίκες: 60 ετών
31/12/2004 (ή ισοδύναµα 1.1.2005)
Κλειστή: Υποθέτουµε µηδενική είσοδο ατόµων.
Περιουσία του Ταµείου = 0 €

∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών προς το προσωπικό του Οµίλου
Η Γενική συνέλευση του Οµίλου ΕΧΑΕ της 25/4/2005, αποφάσισε τη διανοµή δικαιωµάτων
προαίρεσης προς τα στελέχη του Οµίλου, ως εξής:

Ηµεροµηνία χορήγησης:26/4/2005
Αριθµός µετοχών:702.000
∆ικαίωµα συµµετοχής: 33 στελέχη του Οµίλου
∆ιάρκεια προγράµµατος:3 έτη
Περίοδος εξάσκησης: µη άσκηση δικαιώµατος κατά το πρώτο έτος (2005)
Άσκηση έως 55% κατά το δεύτερο έτος (2006)
Άσκηση έως 45% κατά το τρίτο έτος (2007)
Όροι εξάσκησης: καθαρή απόδοση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων των
απασχολούµενων ιδίων κεφαλαίων: 10%-15%
Ατοµική αξιολόγηση κάθε µέλους του προγράµµατος

(ποσά σε ευρώ)
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Η εκτιµηθείσα αξία για κάθε δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε € 1,58. Για τον υπολογισµό της
εύλογης αξίας του Προγράµµατος χρησιµοποιήθηκε ένα διωνυµικό µοντέλο (binomial option
pricing model), µε τις ακόλουθες παραδοχές:
Τιµή µετοχής κατά την έναρξη του προγράµµατος (26/4/05):

€ 6,72

Τιµή εξάσκησης:

€6

Μεταβλητότητα (volatility) µετοχής:

25,36%

Μερισµατική απόδοση (dividend yield)

2,25%

Risk free rate:

2,91%

Η Μεταβλητότητα υπολογίστηκε µε βάση τα ιστορικά στοιχεία της µετοχής ενώ η µερισµατική
απόδοση αφορά εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου.
Το ποσό που επιµερίσθηκε στα έξοδα της χρήσης 2005 του Χρηµατιστηριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης, µε βάση το πλήθος των ατόµων της Εταιρίας που εντάσσεται στο πρόγραµµα,
ως πρόβλεψη για το δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών, ανήλθε στα € 12.216, ενώ η
πίστωση εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το προσχέδιο ΕΕΧΠ D17.
8.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προεξόφληση
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ανάλυση των πελατών και των λοιπών
απαιτήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πελάτες
Μείον: προβλέψεις
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών
και πιστώσεων

31/12/2005
99.141
0
99.141
40.026

31/12/2004
131.625
0
131.625
41.290

4.429
143.597

13.383
186.298

Οι χρεώστες διάφοροι αναλύονται ως εξής:

31/12/2005
∆εδουλευµένοι τόκοι (έσοδα)
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Προκαταβολές προσωπικού
Παρακρατούµενοι φόροι
Προκαταβολή φόρου
∆οσοληπτικοί Λογαριασµοί

(ποσά σε ευρώ)

36
39.155
835
40.026

31/12/2004
282
12.000
13.307
15.701
0
41.290
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9.

∆ιαθέσιµα
Η ανάλυση των διαθεσίµων της εταιρίας έχει ως εξής:

Προθεσµιακές Καταθέσεις
Λογαριασµοί όψεως
Ταµείο
Σύνολα

31/12/2005
2.536.000
198.250
631
2.734.881

31/12/2004
2.644.240
38.446
123
2.682.809

Όλα τα διαθέσιµα του ΧΚΘ είναι σε ευρώ και οι προθεσµιακές καταθέσεις φέρουν µέσο
επιτόκιο 2,2%..

10.

Πάγια στοιχεία
Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρίας αποτιµήθηκαν στην αγοραία τους αξία, µε βάση
εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή. Η αξία τους εκτιµήθηκε ως ο µέσος όρος που προέκυψε
από την εφαρµογή των µεθόδων προσόδου και συγκριτικών στοιχείων κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης. Η υπεραξία αναπροσαρµογής € 1,4 εκ. καταχωρήθηκε στα ίδια
κεφάλαια, αφού αφαιρέθηκαν οι αναβαλλόµενοι φόροι και η αποµείωση που προέκυψε €
150 χιλ. καταχωρήθηκε στα κέρδη εις νέο. ∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις
στα ακίνητα της εταιρίας.

(ποσά σε ευρώ)
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Η ανάλυση των παγίων, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια & τεχνικά έργα

Αξία κτήσης
την 31/12/04
1.800.000

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
Προσθήκες
περιόδου
0

Μειώσεις περιόδου
0

1.997.163

Αξία κτήσης
την 31/12/05
1.800.000
1.997.163

Μηχ/τα

652.778

0

652.778

Έπιπλα & λοιπ. Εξοπλισµός

279.363

10.305

1.300

288.368

4.729.304
21.277

10.305
1.202

1.300

Λογισµικά Προγράµµατα

4.738.309
22.479

Σύνολο

4.750.581

11.507

(1.300)

4.760.788

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

804.518

Προσθήκες
περιόδου
107.356

641.496
258.522

4.311
12.075

1.704.535

123.742

21.277

1.202

1.725.812

124.944

0

1.850.756

3.024.769

113.436

1.300

2.910.033

31/12/04
Κτίρια – τεχνικά έργα

Μειώσεις περιόδου

31/12/05
911.874

Μηχ/α – τεχνικές
Εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπ. Εξοπλισµός

645.807
270.596

0

1.828.277

Λογισµικά Προγράµµατα

Σύνολο αποσβέσεων
Αναπόσβεστη αξία

(ποσά σε ευρώ)

22.479
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ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ

Γήπεδα –
Οικόπεδα
Κτίρια &
τεχνικά έργα

Αξία κτήσης την
31/12/03
1.800.000

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου
0

0

Αξία κτήσης την
31/12/04
1.800.000

1.997.163

1.997.163

Μηχ/τα

652.778

0

652.778

Έπιπλα &
λοιπ.
Εξοπλισµός

278.605

758

279.363

4.728.546
21.277

758

4.749.823

758

Λογισµικά
Προγράµµατα

0

4.729.304
21.277

4.750.581

Σύνολο
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Προσθήκες

Μειώσεις
περιόδου

31/12/03
697.161

περιόδου
107.357

617.333
240.596

24.163
17.926

1.555.090

149.446

21.277

0

Σύνολο
αποσβέσεων

1.576.367

149.446

0

1.725.813

Αναπόσβεστη
αξία

3.173.456

0

0

3.024.768

Κτίρια –
τεχνικά έργα

31/12/2004
804.518

Μηχ/α –
τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Έπιπλα &
λοιπ.
Εξοπλισµός

Λογισµικά
Προγράµµατα

(ποσά σε ευρώ)

641.496
258.522

0

1.704.536

21.277
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11.

Συµµετοχές και λοιπές µακροχρόνιες απαιτήσεις

Αποθεµατικό διαχειριστικής επιτροπής

12.

31/12/2005

31/12/2004

11.333

11.333

11.333

11.333

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:

Προµηθευτές
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα εποµένων χρήσεων

31/12/2005
39.751
18.132
200.000
257.883

31/12/2004
95.204
9.277
104.481

Οι πιστωτές διάφοροι αναλύονται ως εξής:

31/12/2005
Μερίσµατα πληρωτέα
∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων
∆εδουλευµένες δαπάνες

13.

31/12/2004
54
8.220
1.057
9.277

18.078
18.132

Προβλέψεις
31/12/2005
Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Σύνολο

(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.(8)

21.827
21.827

31/12/2004

24.862
24.862
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Το ΧΚΘ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και 2004, παρά το γεγονός ότι έχει
ζητηθεί η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές.Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι κατά
τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις φορολογικές αρχές δεν πρόκειται να προκύψει φόρος.

14.

Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως εξής:
31/12/2005
Αναπροσαρµογή αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων

31/12/2004

1.898

3.123

37.609

43.627

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές µετά την έξοδο
από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

15.

5.457

7.210

44.964

53.960

Φόρος εισοδήµατος

Το ποσό των φόρων έχει υπολογισθεί µε χρησιµοποίηση των πραγµατικών φορολογικών
συντελεστών των προηγούµενων χρήσεων. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει συνεπή
σχεδιασµό να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση στηριζόµενη στα κίνητρα που
παρέχει η φορολογική νοµοθεσία. Με αυτή τη βάση, έχει θεωρηθεί ότι τα κέρδη της
περιόδου που πραγµατοποίησε η Εταιρία 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 εταιρία ως µη δυνάµενα να δικαιολογηθούν
ως

παραγωγικές

δαπάνες

σε

ενδεχόµενο

φορολογικό

έλεγχο

και

οι

οποίες

αναµορφώνονται από την ∆ιοίκηση κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος Φόρος (σηµείωση 15)
Φόρος εισοδήµατος

31/12/2005
109.494
8.996
118.490

31/12//2004
16.486
25.414
41.900

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε τα κέρδη ζηµιές πριν το φόρο µε βάση τους
ισχύοντες συντελεστές και του εξόδου της φορολογίας έχει ως εξής:

(ποσά σε ευρώ)
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Κέρδη προ φόρων
Φόρος 32% (2004: 35%)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά
Συµψηφισµός ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
Φόρος εισοδήµατος

(57.100)
(18.272)
96.874
39.888

86.360
30.226

118.490

41.900

Deleted: <sp><sp>

11.674

Παρατίθεται η κίνηση του λογαριασµού:
Φόροι πληρωτέοι
31.12.2004

21.578

Φόρος εισοδήµατος 31.12.2005

109.494
-122.660

Πληρωµή φόρου
31.12.2005

16.

8.412

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 100.000 ονοµαστικές µετοχές, µε
ονοµαστική τιµή 3,0 € ανά µετοχή και ανέρχεται στο ποσόν των 3.000.000 €.
31.12.05
Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα και ειδικά φορολογηθέντα αποθεµατικά
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής ακινήτων
Αποθεµατικά για παροχ.δικαιωµάτων προαίρεσης
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.04

163.688
163.688
343.253
343.253
1.436.097 1.436.097
12.216
67.498
67.498
2.022.752 2.010.536

Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά έχουν σχηµατιστεί 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 σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές
φορολογίας εισοδήµατος κατά τη χρονική στιγµή της διανοµής (32% για το 2005).Για τη
χρήση του 2005 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα.

17.

Μερίσµατα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 20/03/05 εγκρίθηκε η
διανοµή µερίσµατος ύψους € 63.046 , το οποίο καταβλήθηκε και αντιστοιχεί σε € 0,63 ανά
µετοχή.Για τη χρήση 1/1-31/12/2005 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα.

(ποσά σε ευρώ)
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18.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας µε συνδεδεµένες εταιρίες
στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 48.099 και €7.140 αντίστοιχα. Οι
δαπάνες που αναφέρονται σε συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρίες ανέρχονται στο ποσό
των € 44.000 , ενώ τα έσοδα σε € 403.962.
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΧΚΘ αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Σπύρος Καπράλος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Παύλος Λαζαρίδης
Αντιπρόεδρος (ΕΤΕ)
Χριστόδουλος Αντωνιάδης
Μέλος ∆.Σ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
∆ηµήτριος Μπακατσέλος
Μέλος ∆.Σ. (ΕΒΕΘ)
Γεώργιος Περβανάς
Μέλος ∆.Σ. (ΣΜΕΧΑ)
Γιώργος Μυλωνάς
Αλέξανδρος Χαϊτογλου
Μέλος ∆.Σ. (∆ικηγόρος)

19.

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις.

20.

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές & Έξοδα Ελεγκτών
Αµοιβές υποστηρικτικών
υπηρεσιών οµίλου ΕΧΑΕ
Αµοιβές γραφείων εκπόνησης
µελετών
Μηχανογρ.Υπηρεσίες
Αµοιβές Europ.Profiles για
έργο της Αιγύπτου
Λοιπές

(ποσά σε ευρώ)

31/12/2005
3.450

31/12/2004
3.630

44.000
34.850

178.445
221
260.966

188.559
1.404

193.593
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21.

Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:

∆ΕΗ
Ύδρευση
Ταχυδροµικά
Υλικά & Έξοδα καθαρισµού
Υπηρεσίες φύλαξης
Υποστήριξη µηχανογράφησης
Έξοδα ταξιδίων
Συνδροµές-Εισφορές
Έντυπα – γραφική ύλη
Έξοδα υλοπ. DAC
Έξοδα εκδηλώσεων
Έξοδα δηµοσίευσης
Φόροι Προηγ.χρήσεων
Έξοδα σεµιναρίων
Λοιπά
Σύνολο

(ποσά σε ευρώ)

31/12/2005
17.307
2.674
4.279
7.018
32.781
0
19.415
2.763
2.522
5.191
749
7.684
43.241
154
4.223
150.001

31/12/2004
20.490
6.844
6.810
6.151
42.144
51.736
30.274
3.272
3.401
74.155
701
5.550
3.278
9.042
263.848
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ

(ποσά σε ευρώ)
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