INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 23689/06/Β/91/23
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1129601000
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10559
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Ν.4548/2018 άρθρο 149-150, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ,ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της 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 νόµιµου ελεγκτή .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία -Νοµαρχία : Υπουργείο Οικονοµία̋ς, Υποδοµών, Ναυτιλία̋ς και Τουρισµού, ∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.indexsec.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Χαδέλης Μιχάλης ,Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος-∆ελής Γεώργιος ,Αντιπρόεδρος -Χαδέλη Αγγελική ,Μέλος .
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 19/2/2022
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :Ανδρέας ∆ηµ.Τσαµάκης
Ελεγκτική Εταιρία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΕΛ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Γνώµη µε επιφύλαξη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α)
Προβλέψεις /λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31/12/2021

31/12/2020

674.037,33
6.034,59
526.313,52
60.882,05
231.653,37
1.498.920,86

1.447.380,00
-518.615,24
928.764,76
25.119,17
545.036,94
570.156,11
1.498.920,86

49.829,85 Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδ. και επενδυτικών αποτελεσµάτων
238.458,34 Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων
1.518.909,36 Ζηµιές µετά από φόρους
Ζηµιές µετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - σε €
1.447.380,00 Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
-490.264,55 αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
957.115,45
18.353,53
543.440,39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ. Ποσά σε €
561.793,92
1.518.909,37 Ζηµιές µετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2021 και 1/1/2020
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2021 και 31/12/2020

1/1- 31/12/2021 1/1- 31/12/2020

683.935,10
5.178,10 Κύκλος εργασιών
541.507,97 Μεικτά κέρδη/ζηµιές

31/12/2021
957.115,44
-28.350,69
928.764,75

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €
31/12/2020 Έµεση µέθοδος
983.415,37 Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
-26.299,92 Πλέον /µείον προσαρµογές για :
957.115,44 Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π/ ∆.Π.Χ.Α. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές
µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, πέραν της εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 16 " Μισθώσεις " λόγω Covid_19

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

2.Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2015 έως και για την τρέχουσα χρήση 2021
Σχετικά µε τις ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην σηµείωση 12 της ετήσιας
οικονοµικής έκθεσης .
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση της.
4.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών
/εκροών από

5.Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγ.χρήσης απασχολούσε 5 & 5 άτοµα αντίστοιχα.
6.Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων καταστάσεων .
7. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες καταστάσεις άλλης
εταιρείας
8.∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη .
9.Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά τα πρότυπα του ∆.Λ.Π 24 είναι:
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθ. στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
37.546,86
Υποχρεώσεις προς ∆ιευθ. στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
31.098,40

Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους

101.387,45
10.809,12

82.121,80
-3.135,18

-9.645,98

-13.669,40

-9.461,24
-28.350,69

-13.782,20
-26.299,92

-0,2527

-0,2344

0,00

0,00

-1.648,39

-5.382,50

31/12/2021

31/12/2019

-28.350,69
0,00
-28.350,69

-26.299,92
0,00
-26.299,92

31/12/2021

31/12/2020

-9.461,24

-13.782,20

7.997,59
-12.535,81
-10.584,38
0,00

8.286,90
-49.884,47
-10.107,14
0,00

14.155,84

47.366,82

2.112,68

35.530,53

-1.011,88
-9.327,20

-2.793,93
14.616,51

2.968,59
0,03
0,00
2.968,62

-7.903,55
0,26
0,00
-7.903,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών /εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

10.Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίµων, στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας περιλαµβάνονται και τα πιστωτικά
υπόλοιπα των πελατών της, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’
εντολή και για λογαριασµό τους.
Τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, σύµφωνα µε την πρόσφατη υπ’αριθµ.12/2016 Ανακοίνωση της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς , καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή
Οδηγία 91/674.
Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν 31.12.2020 σε € 508.004,49 και στις 31.12.2021 σε €
515.323,72 αντίστοιχα.

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα (α)+(β)+(γ)

-6.358,58

6.713,22

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

7.382,40

669,18

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.023,82

7.382,40

11. Α. Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής και Γνωστοποιήσεις
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων (πολιτικών), καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων
όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τους καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι
συγκρίσιµα. Στην κλειόµενη χρήση 2021 δέν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους – Μεταβατικές
διατάξεις εφαρµογής της οριστικής απόφασης ηµερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανοµή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας» Με βάση την
ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ∆ΛΠ 19 ως
προς το θέµα αυτό, και κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονοµικές
οντότητες που συντάσσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την
λογιστική τους πολιτική. Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Στην τρέχουσα χρήση δεν εντοπίστηκε σφάλµα
προηγούµενης περιόδου.

Αθήνα,19 /2/2022
Ο Προέδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Χαδέλης Μιχαήλ
Α.∆.Τ Π 293865

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ
∆ελής Γεώργιος
Α.∆.Τ Ρ 225880

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Μαρία Καλοκουβάρου-Σταµοπούλου
Α.∆.Τ ΑΚ 092376
ΑΜΟΕΕ 011551

