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                                                                                                                         ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10559

Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία : Υπουργείο Οικονομία̋ς, Υποδομών, Ναυτιλία̋ς και Τουρισμού, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.indexsec.gr

Ελεγκτική Εταιρία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΑΕ  ΟΕΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-17 31-12-16 1/1- 31/12/2017 1/1- 31/12/2016
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 700.103,91 851.704,98
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,78 0,78 74.783,67 93.003,68
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 601.153,62 627.912,81 -14.346,57 -72.428,51
Απαιτήσεις από πελάτες 122.088,95 12.051,18 -32.508,08 -189.971,11
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 289.286,16 257.362,31 -32.645,02 -206.949,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.712.633,42 1.749.032,06 Ζημιές μετά από φόρους -56.456,73 -380.809,20

-0,5032 -3,3940

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00
Μετοχικό κεφάλαιο 1.447.380,00 1.447.380,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -320.533,99 -264.077,25 -21.674,75 -171.947,39
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 1.126.846,01 1.183.302,75
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.984,00 17.098,73
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 580.803,41 548.630,58  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ποσά σε €
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 585.787,41 565.729,31 31-12-17 31-12-16
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 1.712.633,42 1.749.032,06 Ζημιές μετά από φόρους (α) -56.456,73 -380.809,20

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 0,00 0,00
-56.456,73 -380.809,20

31-12-2017 31-12-2016 Έμεση μέθοδος 31-12-17 31-12-16
1.183.302,75 1.564.111,95 Λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -32.645,02 -206.949,93
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -56.456,73 -380.809,20

1.126.846,02 1.183.302,75 Αποσβέσεις 10.833,33 18.023,72
Προβλέψεις -45.981,54 -45.289,21

-1.380,32 30.931,76
-523,37 46.968,74

82.153,85 222.964,09
20.058,08 -118.720,47

Καταβλημένοι φόροι
της ετήσιας οικονομικής έκθεσης . Σύνολο εισροών 

  
32.515,01 -52.071,30

οικονομική κατάσταση της.
4.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Επενδυτικές δραστηριότητες 

-340,00 -288,32
6.Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων . Τόκοι εισπραχθέντες 873,57 617,85

Μερίσματα 
 

0,00 6.848,00
εταιρείας 533,57 7.177,53

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
9.Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τα πρότυπα του Δ.Λ.Π 24 είναι: 0,00 0,00
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης  57.547,17
Υποχρεώσεις προς Διευθ. στελέχη και μέλη της Διοίκησης  12.997,88 0,00 0,00

33.048,58 -44.893,77

10.449,44 55.343,21

43.498,02 10.449,44

                               Ο Προέδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος                            Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου
                               Χαδέλης Μιχαήλ Δελής Γεώργιος Μαρία Καλοκουβάρου-Σταμοπούλου
                              Α.Δ.Τ Π 293865 Α.Δ.Τ Ρ 225880 Α.Δ.Τ  ΑΚ 092376

ΑΜΟΕΕ 011551

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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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 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 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: 18/2/2018

              ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1129601000

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ ΤΣΑΜΑΚΗΣ 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε € 

 Κύκλος εργασιών

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 

2.Σχετικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην σημείωση 12

Λοιπές  μη ταμιακές συναλλαγές 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2017 και 31/12/2016

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
1. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Δεν σημειώθηκε μεταβολή  στις 
λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση .

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

Πλέον /μείον προσαρμογές για :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2017 και 1/1/2016

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Ζημιές μετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά

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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Χαδέλης Μιχάλης ,Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος-Δελής Γεώργιος ,Αντιπρόεδρος -Χαδέλη Αγγελική ,Μέλος .

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη 

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδ. και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

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

 Μεικτά κέρδη/ζημιές 

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

               Αθήνα, 18 /2/2018

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Αγορά ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους 

Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές  δραστηριότητες (β)

Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

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

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 
Διεθνών 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 στις 31.12.2016 σε € 303.026,29 και στις 31.12.2017 σε € 
327.296,19 αντίστοιχα.

5.Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγ.χρήσης απασχολούσε 4 & 4 άτομα αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 

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

 Αποτελέσματα  προ φόρων 


	Φύλλο1

