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Αρµόδια Υπηρεσία -Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -∆ιεύθυνση ΑΕ & Πίστεως 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.indexsec.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2011 31/12/2010 1/1- 31/12/2011 1/1- 31/12/2010

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.031.445,07 1.073.283,60

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 223,30 971,00 224.817,25 470.298,36

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.527.639,23 1.268.207,02 -145.028,46 39.869,45

Απαιτήσεις από πελάτες 121.715,32 270.016,24 -641.184,72 -684.913,46

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.408.041,66 3.234.186,60 -1.095.176,99 -1.311.616,10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.089.064,58 5.846.664,46 Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους -868.744,18 -1.349.739,83

-7,74 -12,03

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 1.795.200,00 2.244.000,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.591.988,65 2.460.732,82 -598.140,83 -631.187,80

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α) 3.387.188,65 4.704.732,82

Προβλέψεις /λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 53.904,11 74.906,22

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 647.971,82 1.067.025,42  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ. Ποσά σε €

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 701.875,93 1.141.931,64 1/1- 31/12/2011 1/1- 31/12/2010

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 4.089.064,58 5.846.664,46 Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους (α) -868.744,18 -1.349.739,83

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0,00 0,00

-868.744,18 -1.349.739,83

31/12/2011 31/12/2010 Έµεση µέθοδος 1/1- 31/12/2011 1/1- 31/12/2010

4.704.732,82 6.204.472,65 Λειτουργικές δραστηριότητες

∆ιανοµή µερισµάτων 0,00 -150.000,00 -1.095.176,99 -1.311.616,10

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους -448.800,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -868.744,18 -1.349.739,83

3.387.188,65 4.704.732,82 Αποσβέσεις 43.043,89 53.725,66

Προβλέψεις 566.333,69 531.048,51

49.945,04 187.265,36

446.430,69 819.244,83

-398.390,64 -452.606,59

Καταβεβληµένοι φόροι -20.087,11 -38.124,03

-407.901,43 -211.062,36

σηµείωση 12 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης . Επενδυτικές δραστηριότητες 

0,00

οικονοµική κατάσταση της. -457,66 -3.863,34

4.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 0,00 20.338,54

Τόκοι εισπραχθέντες 19.300,95 32.271,20

6.Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων καταστάσεων . 26.750,75 66.966,14

45.594,04 115.712,54

εταιρείας Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

-269.280,00 0,00

9.Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά τα πρότυπα του ∆.Λ.Π 24 είναι: 0,00 -150.000,00

Πωλήσεις 0,00 -269.280,00 -150.000,00

Αγορές 0,00

Απαιτήσεις 0,00 -631.587,39 -245.349,82

Υποχρεώσεις  0,00 1.061.012,44 1.306.362,26

Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθ. στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης  261.140,14 429.425,05 1.061.012,44

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και  µέλη της ∆ιοίκησης 0,00

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και  µέλη της ∆ιοίκησης 0,00

                               Ο Προέδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                            Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Χαδέλης Μιχαήλ ∆ελής Γεώργιος Μαρία Καλοκουβάρου-Σταµοπούλου

Α.∆.Τ  Π 293865 Α.∆.Τ Ρ 225880 Α.∆.Τ ΑΚ 092376

ΑΜΟΕΕ 011551

Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)2.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009.Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην 

Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές  δραστηριότητες (β)

Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων και αύλων στοιχείων 

Μερίσµατα πληρωθέντα 

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες  διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

5.Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγ.χρήσης απασχολούσε 14 & 19 άτοµα αντίστοιχα.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

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

7. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες καταστάσεις άλλης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε € 

 Κύκλος εργασιών

 Μεικτά κέρδη/ζηµιές 

Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδ. και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων 

Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

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

               Αθήνα, 21/2/2012

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ. ∆εν σηµειώθηκε 

µεταβολή  στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση .

Μερίσµατα εισπραχθέντα 

Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων 

Είσπραξη από πώληση επενδυτικών τίτλων 

Ζηµιές µετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2011 και 1/1/2010 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)

Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΑΕ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη 

        INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011                                                                                                                                                                                                                                         

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 .

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 21/2/2012

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Γεώργιος Αθ.Καρύδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135  ,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ,ενοποιηµένες και µη ,κατά τα ∆ΛΠ)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μιχάλης Χαδέλης ,Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος-∆ελής Γεώργιος ,Αντιπρόεδρος  -Χαδέλη Αγγελική ,Μέλος .

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Αποτελέσµατα  προ φόρων 

Σύνολο εισροών /εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους 

Μείωση  ( αύξηση)απαιτήσεων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2011 και 31/12/2010 

Πλέον /µείον προσαρµογές για :

Λοιπές  µη ταµιακές συναλλαγές 

(Μείωση) αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)


