
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Χαδέλη Αγγελική-Αλίκη, Μέλος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 1/1 - 31/12/08 1/1 - 31/12/07

1.165.514,59 1.209.480,99 1.184.039,78 1.372.158,71
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 730.456,54 888.304,98
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.172,26 7.576,22 328.321,31 431.953,05

1.482.803,74 845.066,68 -2.849.536,76 2.450.578,48
863.439,58 1.586.724,49 -2.155.475,36 2.275.700,03

4.279.727,57 9.214.729,32 -19,21 20,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.795.657,74 12.863.577,70 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - σε €                        —                       —                       —

381.140,49 495.178,75

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 2.244.000,00 3.291.948,00 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 3.829.983,55 6.244.502,54 1/1 - 31/12/08 1/1 - 31/12/07
6.073.983,55 9.536.450,54 9.536.450,54 7.272.751,20

78.849,74 121.000,00 Κέρδη / Ζηµιές χρήσεως µετά από φόρους -2.155.475,36 2.275.700,03
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.642.824,45 3.206.127,16 Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου -1.047.948,00 0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.721.674,19 3.327.127,16 Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού - Λοιπές κινήσεις -259.043,63 -12.000,69

7.795.657,74 12.863.577,70 6.073.983,55 9.536.450,54

Καθαρό Αποτέλεσµα προ φόρων -2.849.536,76 2.450.578,48
Αποσβέσεις 52.819,18 63.225,70
Προβλέψεις δαπανών χρήσεως 3.524.557,93 71.312,79
Λοιπά ταµειακά -336.710,20 -2.081.361,19
Μείωση απαιτήσεων 2.895.993,72 -462.387,55
Αύξηση υποχρεώσεων -5.130.010,90 -619.097,87
Πληρωµές φόρων 694.061,40 -209.338,18

Σύνολο Εισροών/Εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.148.825,63 -787.067,82

Επενδυτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από πώληση ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 167.438,66 44.092,34
Πληρωµή για αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -5.448,82 -21.559,19
Είσπραξη από πώληση επενδυτικών τίτλων -208.072,22 859.628,42
Πληρωµή για αγορά επενδυτικών τίτλων 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 100.855,30 91.697,56
Μερίσµατα εισπραχθέντα 184.883,49 210.167,41

Χαδέλης Μιχαήλ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Καρύδης Γεώργιος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13431

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/08 και 1/1/07 αντίστοιχα) 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 

∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6,  ΑΘΗΝΑ

Κύκλος εργασιών

Χαδέλης Ηλίας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ελή Ανδρονίκη, Αντιπρόεδρος

∆ελής Γεώργιος, Μέλος
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 31/12/08 και 31/12/07 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1/1 - 31/12/08 1/1 - 31/12/07

1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .  (Ποσά εκφρασµένα σε €) 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Προβλέψεις /λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Μικτά Αποτελέσµατα

Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους 
Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων 

1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Με σύµφωνη γνώµη 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Απαιτήσεις από πελάτες 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (α)

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 23689/06/Β/91/23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2008 ΜΕΧΡΙ 31/12/2008  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2190/1920 , ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑ ∆ΛΠ

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους ανά Μετοχή - βασικά (σε €)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Αρµόδια Υπηρεσία Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως
www.indexsec.gr

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

24/2/2009
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ελεγκτική Εταιρία 
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας «INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ». Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη ,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία ,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας,όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

1. Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στην εφαρµογή των ∆ΛΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2007. ∆εν σηµειώθηκε 
µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

2. ∆εν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, 
αναδιάρθρωση ή διακοπή εκµετάλλευσης. 

3. ∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη. 

4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις άλλης 
εταιρείας.

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στην σηµείωση 34 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

6. Τα ποσά της πρόβλεψης που έχουν σχηµατιστεί για τις ανέλεγκτες χρήσης 2008 και 2007 ανέρχονται σε € 10.000 
και 10.000 αντίστοιχα. Εκτός των ανωτέρω δεν έχουν σχηµατιστεί άλλες σηµαντικές προβλέψεις για επίδικες 
υποθέσεις ή άλλες υποχρεώσεις.

Μερίσµατα εισπραχθέντα 184.883,49 210.167,41
Σύνολο Εισροών/Εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 239.656,41 1.184.026,54

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -1.047.948,00 0,00
Σύνολο Εισροών/Εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.047.948,00 0,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -1.957.117,22 396.958,72

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.677.242,41 3.280.283,69

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.720.125,19 3.677.242,41

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί 1/1/2008 1/1/2007

σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 7.597.117,90 5.800.888,79

Προσαρµογές
1.825.965,97 1.560.977,10
-12.000,69 0,00

Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης 20.344,44 16.371,57

από τους Μετόχους 224.400,00 0,00

κερδών σε µετρητά -121.000,00 -110.000,00
Λοιπές προσαρµογές 51.622,92 44.513,74
Αναγνώριση λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων -50.000,00 -40.000,00

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Σύνολο Αξίας Προσαρµογών 1.939.332,64 1.471.862,41

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως προκύπτουν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή

Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 9.536.450,54 7.272.751,20

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ∆ΕΛΗ
Α.∆.Τ. Χ 148969 Α.∆.Τ. Ξ 225006

Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 011551

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ-ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΠ ΣΕ ∆ΛΠ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Προσαρµογή στην εύλογη αξία Εµπορικού Χαρτοφυλακίου
Προσαρµογή στην εύλογη αξία ∆ιαθεσίµων προς Πώληση

Αποαναγνώριση προτεινόµενων µερισµάτων µέχρι να εγκριθούν

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών και άλλων οφειλών προς υπαλλήλους και διανοµή
ΗΛΙΑΣ ΧΑ∆ΕΛΗΣ
Α.∆.Τ. Π 293847

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας «INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ». Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη ,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία ,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας,όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

1. Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στην εφαρµογή των ∆ΛΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2007. ∆εν σηµειώθηκε 
µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

2. ∆εν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, 
αναδιάρθρωση ή διακοπή εκµετάλλευσης. 

3. ∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη. 

4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις άλλης 
εταιρείας.

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στην σηµείωση 34 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

6. Τα ποσά της πρόβλεψης που έχουν σχηµατιστεί για τις ανέλεγκτες χρήσης 2008 και 2007 ανέρχονται σε € 10.000 
και 10.000 αντίστοιχα. Εκτός των ανωτέρω δεν έχουν σχηµατιστεί άλλες σηµαντικές προβλέψεις για επίδικες 
υποθέσεις ή άλλες υποχρεώσεις.

7. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των στοιχείων του Ισολογισµού.

8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της. 

9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν 
δεκαεννέα (19) και δεκαοχτώ (18) άτοµα αντίστοιχα.


