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ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

1.

εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση της 30.06.2018 και τα
αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018 της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2.

εξ’ όσων γνωρίζουμε, η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου εξαμήνου 2018
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, τη θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

3.

εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου
2018 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 30.07.2018

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο

Ο

ΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

NIΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Α.Δ.Τ.: Χ-501829

Α.Δ.Τ.: ΑΚ-218278

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 129341
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
(σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007)
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD)
παρουσιάζει την εξαμηνιαία Έκθεσή του για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου
που έληξε την 30.06.2018 σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν.2190/1920.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε την 30.06.2018 στις 757,57 μονάδες, μειωμένος κατά
8% από τις 823,74 μονάδες στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η μέση κεφαλαιοποίηση της
αγοράς διαμορφώθηκε στα €55,7 δις, αυξημένη κατά 17,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2017 (€47,5 δις).
Η συνολική αξία συναλλαγών το πρώτο εξάμηνο 2018 (€8,31 δις) είναι αυξημένη κατά 13,7% σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€7,31 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε σε €68,1 εκ. έναντι
€58,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2017, εμφανίζοντας αύξηση κατά 15,6%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών
μειώθηκε κατά 43,2% και διαμορφώθηκε στα 48,5 εκ. μετοχές έναντι 85,5 εκ. μετοχές.
Στην αγορά παραγώγων, η συνολική συναλλακτική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 26,9% (2018: 7,6 εκ.
συμβόλαια, 2017: 10,4 εκ.), ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 25,7% (62,6 χιλ.
συμβόλαια έναντι 84,2 χιλ. συμβόλαια).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σημαντικές Εταιρικές πράξεις – Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
Μάρτιος 2018 - Υποστήριξη της Πρότασης Εξαγοράς των Ελληνικών Πιστοποιητικών των μετοχών της
εταιρείας Mermern Kombinat AD – Prilep από την εταιρεία Παυλίδης Ανώνυμη Εταιρεία Μάρμαρα – Γρανίτες.
Υποχρεωτικές εξαγορές εισηγμένων εταιρειών
Ιούνιος 2018 - Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς των εναπομεινάντων μετοχών της
εισηγμένης εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ιούνιος 2018 – Ξεκίνησε η διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς των εναπομεινάντων μετοχών της εισηγμένης
εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του
Ιουλίου.
Κανονισμός (ΕΕ) 909/2014 (CSDR) - Στρατηγική προσαρμογή της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Α.Ε.» (ATHEXCSD) στο νέο περιβάλλον
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 909/2014 («Κανονισμός CSDR») «σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων» εντάσσεται στη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον τομέα των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση συνθηκών
ενιαίας αγοράς. Ο εν λόγω Κανονισμός επιδρά στη λειτουργία του συστήματος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς,
επιφέροντας σημαντικές αλλαγές μέσω: α) της απελευθέρωσης των υπηρεσιών ΚΑΤ που εισάγεται σε επίπεδο
ΕΕ και β) της υιοθέτησης των συλλογικών λογαριασμών για την τήρηση τίτλων.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ATHEXCSD συμμετέχει ενεργά στις δράσεις προσαρμογής της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς στο νέο περιβάλλον, ιδίως δε όσον αφορά στην αδειοδότηση της εταιρίας σύμφωνα με τον
Κανονισμό CSDR εντός του 2019, υπό την προϋπόθεση ψήφισης εντός του 2018 του νομοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονομικών για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του εν λόγω
Κανονισμού («νομοσχέδιο CSDR») που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο διάστημα 15-25/7/2017.
ο
Ειδικότερα, κατά το 1 εξάμηνο του 2018, η ATHEXCSD συμμετείχε ενεργά στις ακόλουθες δράσεις:


Προπαρασκευαστικές ενέργειες της ATHEXCSD για την έγκαιρη υλοποίηση των μεταβατικών
διατάξεων του προαναφερθέντος νομοσχεδίου CSDR μετά την ψήφισή του.
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Υλοποίηση δράσεων συμμόρφωσης της ATHEXCSD, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησής της
σύμφωνα με τον Κανονισμό CSDR.



Μελέτη των CSDR Level 2 regulatory & technical standards σχετικά με τη λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση της αδυναμίας διακανονισμού (settlement discipline) που δημοσιεύθηκαν από την
Ευρωπαική Επιτροπή τον Μάιο 2018, για σκοπούς ανάλυσης επιπτώσεων και σχεδιασμό/υλοποίηση
δράσεων συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι τα σχετικά standards αναμένεται να τεθούν σε ισχύ δύο (2)
έτη μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργο επικαιροποίησης στοιχείων Μερίδων στο Σ.Α.Τ. από τους Χειριστές, σύμφωνα με τις αποφάσεις
1/736/2.11.2015 (ΦΕΚ Β’ 2558/26.11.2015) & 7/759/29.6.2016 (ΦΕΚ Β’ 2130/11.07.2016) του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση αρ. 6/27.06.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου
της ATHEXCSD όπως ισχύει από τις 30/6/2016.
Σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
ATHEXCSD, το 2018 οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν δράσεις περιοδικών (μηνιαίων και τετραμηνιαίων)
ελέγχων ορθότητας καταχωρήσεων στις ενεργές Μερίδες Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) από
την ATHEXCSD και αντίστοιχης ενημέρωσης των Χειριστών Σ.Α.Τ., με σκοπό την επικαιροποίηση των σχετικών
στοιχείων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
Η παρακολούθηση προόδου των δράσεων του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιείται συμπληρωματικά
μέσω σχετικού ερωτηματολογίου προς τους Χειριστές Σ.Α.Τ. ανά τετράμηνο (Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο)
κάθε έτους. Το σύνολο των σχετικών δράσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ομαλή
μετάβαση του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στο νέο περιβάλλον υπό τον Κανονισμό CSDR που θα
πραγματοποιηθεί με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην ATHEXCSD
σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.
Ολοκλήρωση των αναγκαίων προσαρμογών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου
Χρηματιστηρίου Αθηνών και των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά, ιδίως της ATHEXCSD και των
Χειριστών Σ.Α.Τ., αναφορικά με την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σύμφωνα με
την σχετική νομοθεσία.
Οι σχετικές δράσεις και έργα αφορούν:


Τη συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για την εφαρμογή της νομοθεσίας FATCA, όπως έχει ενσωματωθεί στην
ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4493/2017 (ΦΕΚ Α’ 164/31-10-2017).



Την οδηγία 2011/16/ΕΕ όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ, όπως έχουν
ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ν.4170/2013 και το ν.4378/2016.



Την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ («Κοινό Πρότυπο Αναφοράς»), όπως έχει
ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ν.4428/2016.

Με βάση τα παραπάνω υπεβλήθησαν από την ATHEXCSD οι κάτωθι αναφορές σχετικά με τηρούμενα
χαρτοφυλάκια στον ειδικό λογαριασμό:


Ιούνιος 2018 – Υποβολή 1 αναφοράς σε εφαρμογή της νομοθεσίας FATCA, σύμφωνα με την αριθ.
ΠΟΛ 1094/21.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1891/24.05.2018) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ



Ιούνιος 2018 – Υποβολή 2 αναφοράς για το έτος 2017, σε εφαρμογή της Πολυμερούς Συμφωνίας
Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ («Κοινό Πρότυπο Αναφοράς») και της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όπως έχει
τροποποιηθεί με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ, σύμφωνα με τις ΠΟΛ. 1135/2017, 1137/2017, 1090/2018
& 1102/2018.

ης

ης

Ανάπτυξη εργασιών υπηρεσίας AXIAlei
Η ATHEXCSD ανταποκρινόμενη στην ανάγκη έκδοσης κωδικού Αναγνωριστικού Νομικών Προσώπων (Legal
Entity Identifier – LEI), για όλες τις νομικές οντότητες που διενεργούν συναλλαγές επί κινητών αξιών από
8
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3/1/2018, εντός του 1 εξαμήνου 2018 σύμφωνα με την από 27/12/2017 σχετική Δήλωση της ESMA (ΕΑΚΑΑ)
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού MiFIR,
ο
παρείχε επιτυχώς τις σχετικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το 1 εξάμηνο 2018:


εκδόθηκαν από την ATHEXCSD πάνω από 850 νέοι κωδικοί LEI,



ανανεώθηκαν από την ATHEXCSD 488 κωδικοί LEI,



9 κωδικοί LEI μεταφέρθηκαν από άλλο πάροχο υπό το χειρισμό της ATHEXCSD,



7 κωδικοί LEI μεταφέρθηκαν από το χειρισμό της ATHEXCSD σε άλλο πάροχο.

Λειτουργία και ανάπτυξη αγορών
Κατ΄εφαρμογή της Οδηγίας MiFID II, τον προηγούμενο χρόνο αναδιαρθρώθηκε σε σημαντικό βαθμό ο τρόπος
λειτουργίας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του και κατ΄επέκταση το θεσμικό πλαίσιο του ΑΤΗΕΧ και οι υποδομές
που τα υποστηρίζουν.
Ως εκ τούτου το H1 το 2018 αποτέλεσε το πρώτο διάστημα εφαρμογής όλων των παραπάνω από το οποίο
προέκυψε η ανάγκη για την υλοποίηση και θέση σε λειτουργία σημαντικών Βελτιώσεων & Προσαρμογών σε
συστήματα, στις νέες υπηρεσίες οι οποίες πλαισιώθηκαν και με τις ανάλογες προσαρμογές στο θεσμικό
πλαίσιο.
Στο πλαίσιο του άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού που αναφέρεται σε δράσεις «Βελτίωσης – επέκτασης των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών – κινητοποίηση συμμετεχόντων» έγινε μια προμελέτη σκοπιμότητας
αναφορικά με τη διαμόρφωση και παροχή από το ΑΤΗΕΧ ενός πακέτου υπηρεσιών που συνοψίζονται στο
τίτλο «Υπηρεσία Προαγοράς» και αφορά στις υπηρεσίες εκείνες που αφορούν στη διαπραγμάτευση τίτλων
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πρωτογενούς διάθεσης τους (IPO) και μέχρι την επίσημη εισαγωγή
τους και την διαπραγμάτευση τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ. Η Υπηρεσία Προαγοράς
συμπεριλαμβάνεται στην επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ανάπτυξη συστημάτων
Η Διεύθυνση ανάπτυξης συστημάτων εκτός από τη συνεχή αναβάθμιση των συστημάτων ΣΑΤ και ΟΑΣΙΣ.
ασχολήθηκε με σημαντικό αριθμό αναπτυξιακών έργων στο πρώτο εξάμηνο 2018 που αναφέρονται
παρακάτω:
Σύστημα συναλλαγών παραγώγων ενέργειας – ATM, Ανάπτυξη και μεταφορά στην παραγωγή της έκδοσης
RISK v.1.12, Ανάπτυξη και μεταφορά στην παραγωγή της έκδοσης RISK v.1.13, MarketOrder OMS, Ανάπτυξη
και υποστήριξη MarketOrder OMS σχετιζόμενη ειδικά με τη λειτουργία του δικτύου XNET και του ΗΒΙΠ,
Ανάπτυξη και υποστήριξη MarketOrder OMS σχετιζόμενη ειδικά με την Πλατφόρμα Δημοπρασιών του
ΔΕΣΦΑ, Σύστημα Διαπραγμάτευσης SPOT για το Χρηματιστήριο Ενέργειας, MarketOrder Application Server
(XOAS), Athex Office - Market Office, InBroker, Υλοποίηση νέων λειτουργιών στον IB lite client και IB lite IR,
υποδομής InBroker, Προσαρμογή στην οδηγία MIFID II, GDPR και Έργο ROOTS.
Ασφάλεια πληροφορίας
Η Μονάδα Ασφάλειας Πληροφοριών κινούμενη στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου και των
ανειλημμένων έργων της, συνέχισε να κινείται στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης των έργων αυτών και της
καλύτερης απορρόφησης των αποτελεσμάτων αυτών από τον Όμιλο. Στο έργο «Σχέδιο Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών» (ΣΔΑΠ) σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του Σχεδίου.
Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν από την ανάδοχο ένωση και αφού υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Διαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών σημαντικός αριθμός διαδικασιών και πολιτικών.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο κύκλος εργασιών της ATHEXCSD για το πρώτο εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκε στα €6,1 εκ. έναντι €5,1 εκ.
αυξημένος κατά 19,6% από το περσινό εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,4 εκ.
στο πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι των €545 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση κατά
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163%. Η αύξηση των καθαρών κερδών οφείλεται αφενός στην αύξηση των εσόδων διακανονισμού
συναλλαγών και αφετέρου στην μη ύπαρξη της πρόβλεψης επισφαλειών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε
αντίθεση με το περσινό εξάμηνο όπου διενεργήθηκε πρόβλεψη ύψους €400 χιλ.
Με απόφαση του Δ.Σ τον Ιανουάριο του 2017 η πάγια ετήσια χρέωση διακανονισμού που εισπράττει η
ATHEXCSD από την ATHEXClear υπολογίζεται ως 60% επί των εσόδων εκκαθάρισης του εκκαθαριστικού οίκου
με ετήσιο ελάχιστο τα €3 εκ. και ετήσιο μέγιστο τα €15 εκ.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθοι χρηματοοικονομικοί δείκτες:

30.06.2018
EBITDA

44%

30.06.2017

Απόκλιση %

31%

44%

28%

12%

133%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

3,46%

1,37%

152%

Tαμειακές ροές μετά από επενδύσεις (σε χιλ.€)

2.815

205

1273%

84%

85%

(1)%

Απόδοση επένδυσης (ROI)

Βαθμός οικονομικής αυτάρκειας

Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν στα €3,4 εκ., έναντι €3,5 εκ. της
περσινής περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 4,6%.
Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν στο ποσό των €1,8 εκ., έναντι των €1,6 εκ. της αντίστοιχης
περσινής περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση κατά 12,51% που οφείλεται στη καταβολή αποζημιώσεων λόγω
αποχώρησης προσωπικού ύψους €231 χιλ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €24.078.000 και αποτελείται από 802.600 μετοχές
ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μεταβλήθηκε στη διάρκεια της
χρήσης 2017.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.5.2018 αποφάσισε στην αυτόκλητη καθολική συνεδρίαση της τη διανομή
μερίσματος ύψους €802.600 ή €1,00 ανά μετοχή. Το μέρισμα καταβλήθηκε την 14.06.2018 στο Χρηματιστήριο
Αθηνών ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Το σύνολο των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη ανέρχεται στο ποσό των €153 χιλ., και αφορούν αμοιβές
διευθυντικών στελεχών, έναντι €128 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Πέραν αυτών των συναλλαγών δεν
πραγματοποιήθηκαν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24, οι
οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας
κατά την εν λόγω περίοδο.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 2018
Η σχεδιαζόμενη έξοδος από το Μνημόνιο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σειράς από διαρθρωτικές
αλλαγές, που σε συνδυασμό με τα σαφή σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας τροφοδοτούν την
οικονομική δραστηριότητα αλλά και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.
Η προσδοκώμενη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος θα δώσει ευκαιρίες για άντληση κεφαλαίων μέσα από
τη χρηματιστηριακή αγορά. Για το 2018 προγραμματίζονται νέες εισαγωγές εταιρειών καθώς και αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο θα ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Στο πλαίσιο
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αυτό, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων μέσω του
Χρηματιστηρίου. Με τη σειρά της, μια τέτοια εξέλιξη θα ανατροφοδοτούσε το θετικό κλίμα για την
χρηματιστηριακή αγορά.
Παρότι η Ελληνική κεφαλαιαγορά κατόρθωσε κατά τη διάρκεια της κρίσης να διατηρήσει το ενδιαφέρον της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, εκτιμάται ότι η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τοπίου μέσω πιθανών
εξαγορών και συγχωνεύσεων, η πρόοδος στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), οι
ιδιωτικοποιήσεις, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδα καθώς και οι εκδόσεις κρατικών
ομολόγων αναμένεται να κινήσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, αρκεί να παραμείνει
η προσήλωση σε πολιτικές που εστιάζουν στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος.
Οι προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώνονται επίσης και από της Κανονιστικές αλλαγές που
πραγματοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και από την εστίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δυνατότητα
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των κεφαλαιαγορών εξαιτίας της συνεχούς
απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα και από τις ευρύτερες εξελίξεις στο διεθνές μακροοικονομικό
περιβάλλον.
Ο Κανονισμός EMIR δημιούργησε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον δομής, αδειοδότησης, λειτουργίας και
επιτήρησης των Οίκων Εκκαθάρισης ενώ το 2019 η εφαρμογή της CSDR δημιουργεί αντίστοιχο περιβάλλον για
τα Αποθετήρια. Η προσαρμογή του Ομίλου στα νέα μοντέλα λειτουργίας δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης
νέων εργασιών και συνεργασιών και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής και κερδοφόρας λειτουργίας σε ένα
διεθνές περιβάλλον αυξημένης ασφάλειας και μειωμένου κινδύνου.
Σε αυτές τις συνθήκες, η Εταιρεία προσπαθεί να περιορίζει το κόστος λειτουργίας της, να φροντίζει για την
εύρυθμη λειτουργία των αγορών της, να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, να αξιοποιεί τις υποδομές
της εμπλουτίζοντάς με νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να επιτελέσει αποτελεσματικά το ρόλο της στην
μεταφορά επενδυτικών πόρων στον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας.
Η άρτια οργάνωση της Εταιρείας και του Ομίλου, η απρόσκοπτη λειτουργία της Χρηματιστηριακής αγοράς, οι
συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και διαδικασίες, η έλλειψη δανειακών υποχρεώσεων, η
αναγνώριση της αξιοπιστίας των από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης καθώς και η ρευστότητα
που διαθέτει αποτελούν τα εχέγγυα για τη μακροχρόνια επιβίωση με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Τα έσοδα της Εταιρείας και του Ομίλου, διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες τους οποίους δεν
δύναται να επηρεάσει, καθώς συνδέονται με τις εξελίξεις των μεγεθών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τα
οποία με τη σειρά τους επηρεάζονται από μια σειρά από παράγοντες, όπως τα βασικά οικονομικά στοιχεία
των εισηγμένων εταιρειών, τα θεμελιώδη μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης
και από τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Σημαντικές πηγές εσόδων για την Εταιρεία, εκτός από τις προμήθειες των OTC συναλλαγών
(εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις) που διενεργούνται στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι η
ετήσια πάγια χρέωση διακανονισμού συναλλαγών καθώς και οι εντολές γνωστοποίησης συναλλαγών. Επίσης
η Εταιρεία έχει έσοδα από την υπηρεσία In Broker και την υπηρεσία Colocation. Αντίθετα με το σκέλος των
εσόδων, των οποίων το μέγεθος δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις Εταιρείες του Ομίλου, στο σκέλος των εξόδων
καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες εξορθολογισμού τους, με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου ακόμα και υπό δυσμενείς συνθήκες αγοράς.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τους κινδύνους για
τους ξένους και ντόπιους επενδυτές με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση των χρηματιστηριακών συναλλαγών
καθώς και των εταιρικών πράξεων, που οδηγεί με τη σειρά του στη μείωση των εσόδων της Εταιρείας .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι
αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών.
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Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας διεκπεραιώνεται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών
του Ομίλου και της Εταιρείας και τα βασικά στοιχεία αναλύονται παρακάτω:
Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρείας,
δεδομένου ότι οι συναλλαγές με τους πελάτες & τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι ελάχιστες.
Κίνδυνος τιμής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της αξίας των χρεογράφων.
Πιστωτικός κίνδυνος Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές της αγοράς αξιών.
Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι ελάχιστος.
Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών
διαθεσίμων, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές εισπράττονται άμεσα.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Τα
λειτουργικά έσοδα, όσο και οι ταμειακές ροές, της Εταιρείας είναι ανεξάρτητα από μεταβολές των επιτοκίων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
H Εταιρική Υπευθυνότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των προηγμένων κοινωνιών και οικονομιών και
αφορά στη συνεχή προσπάθεια για την ενίσχυση του οικονομικού περιβάλλοντος, την καλλιέργεια ανοικτού
διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων στην κοινωνία.
Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα
στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου
δράσης τους οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το
περιβάλλον. Ένας από τους άξονες, μέσω των οποίων εκφράζεται η κοινωνική υπευθυνότητα των
επιχειρήσεων είναι η Εταιρική Υπευθυνότητα.
Στην Εταιρεία πιστεύουμε ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι υπόθεση όλων μας. Είναι η ευθύνη μας για τον
αντίκτυπό μας στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος μας δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με προκλήσεις που
αφορούν στην αποδοτικότητά του αλλά και στην παρουσία του ως αναπόσπαστου μέλους του κοινωνικού και
οικονομικού γίγνεσθαι. Στο περιβάλλον αυτό, η τάση που ισχύει παγκοσμίως πλέον είναι να ενθαρρύνονται οι
επιχειρήσεις για την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς
αναγνωρίζεται ο καθοριστικός τους ρόλος και η συνεισφορά τους στις κοινωνικές προκλήσεις.
Για εμάς στον Όμιλο, η Εταιρική Υπευθυνότητα σχετίζεται άμεσα με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει
εθελοντικό χαρακτήρα δράσεων και αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Έχουμε δημιουργήσει και συνεχίζουμε
ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία:


Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη μείωση της φτώχειας ενισχύοντας το έργο εθελοντικών
οργανισμών που στηρίζουν συνανθρώπους μας.



Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την προστασία του περιβάλλοντος με καθημερινές ενέργειες
ανακύκλωσης και υιοθέτηση απλών πρακτικών λειτουργίας του κτιρίου που έχουν σαν σκοπό την
εξοικονόμηση ενέργειας.



Προωθούμε και στηρίζουμε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης & εκπαίδευσης σε μαθητές, φοιτητές και
στελέχη της αγοράς στοχεύοντας στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας.



Υποστηρίζουμε ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική
Υπευθυνότητα που στοχεύει στην προώθηση και προβολή της Εταιρικής Υπευθυνότητας τόσο στο
επιχειρηματικό και κοινωνικό σύνολο όσο και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κερδοφορίας και
βιώσιμης ανάπτυξης.



Η Εταιρεία προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών σε όλο το προσωπικό, όπου
τηρούνται τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία. Επιπλέον, η Εταιρεία φροντίζει για τα
εργασιακά θέματα των εργαζομένων και επενδύει συνεχώς στην επαγγελματική τους εκπαίδευση και
ανάπτυξη.
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γεώργιος Χαντζηνικολάου

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωκράτης Λαζαρίδης

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Πιμπλής

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Πορφύρης

Εκτελεστικό Mέλος

Διονύσιος Χριστόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία τηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη στην οδό Κατούνη 16-18.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δεν υπάρχει γεγονός με σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας, που έλαβε χώρα ή
ολοκληρώθηκε μετά την 30.06.2018, ημερομηνία των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του 2018 και
μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου 2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας την 30.07.2018.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

14

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε»

Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές ενδιάμεσες
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης
περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που
συνθέτουν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση
αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας
ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων με βάση την
επισκόπησή μας.

Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης
(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο
οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας έκανε
να πιστεύουμε ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Α.Ε» κατά την 30η Ιουνίου 2018, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για
την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113
Δέσποινα Μαρίνου
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681

Φώτης Σμυρνής
ΑΜ ΣΟΕΛ 52861

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487
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4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30η Ιουνίου 2018
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σημ.
Έσοδα
Διακανονισμός Συναλλαγών (Settlement)
Υπηρεσίες Αποθετηρίου
Υπηρεσίες Πληροφορικής
Παρεπόμενες υπηρεσίες (XNET, LEI, INBROKER)
Έσοδα επανατιμολογούμενων δαπανών
Λοιπές Υπηρεσίες

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Κύκλος κύριων εργασιών
Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

5.12

01.01
30.06.2018

01.01
30.06.2017

01.04
30.06.2018

01.04
30.06.2017

3.731
1.388
20
661
61
240
6.101
(49)
6.052

3.025
1.286
23
501
47
233
5.115
(29)
5.086

1.749
738
10
337
28
121
2.983
(22)
2.961

1.871
729
11
231
23
115
2.980
(20)
2.960

1.783
27
284
132
115
149
303

1.546
34
292
150
92
208
737

910
17
151
55
12
66
141

757
12
165
54
(7)
100
583

2.793

3.059

1.352

1.664

5.20

455

374

253

214

5.21

105

82

61

37

3.353

3.515

1.666

1.915

2.699

1.571

1.295

1.045

(778)

(704)

(402)

(355)

1.921

867

893

690

134
(2)
2.053
(619)

66
(1)
932
(387)

69
(1)
961
(265)

34
0
724
(326)

Κέρδη μετά από φόρους(A)

1.434

545

696

398

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

1.434
0
1.434

545
0
545

696
0
696

398
0
398

Σύνολο εσόδων
Κόστος εργασιών και δαπανών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Συντηρήσεις/μηχανογραφική υποστήριξη
Φόροι
Διαχείριση κτηρίων/εξοπλισμού
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εργασιών και δαπανών προ
παρεπόμενων δραστηριοτήτων και αποσβέσεων
Δαπάνες παρεπόμενων Υπηρεσιών (XNET,
Πληροφορική)
Δαπάνες επανατιμολογούμενες
Σύνολο κόστους λειτουργικών εργασιών με
παρεπόμενες δραστηριότητες προ αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Έσοδα κεφαλαίων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων (EBT)
Φόρος εισοδήματος

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

5.22

5.25
5.25
5.28

Καθαρά Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β)
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα (Α) + (Β)

Τυχόν διαφορές σε ποσά των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε αντίστοιχα ποσά στις
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της 30.06.2018.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2018

31.12.2017

BS1

BS2

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

5.22

20.434

20.628

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5.22

1.915

1.641

Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5.23

57

57

22.406

22.326

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες

5.24

1.292

2.617

Λοιπές απαιτήσεις

5.24

2.034

2.638

Φόρος εισοδήματος απαιτητός

5.32

0

0

Tαμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα

5.25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23.118

21.106

26.444

26.361

48.850

48.687

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.26

24.078

24.078

Αποθεματικά

5.26

9.538

9.445

Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5.26

7.794

7.256

41.410

40.779

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

5.29

557

646

Λοιπές προβλέψεις

5.29

40

40

Αναβαλλόμενη φορολογία

5.27

1.512

1.568

2.109

2.254

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

5.30

4.209

5.136

Φόροι πληρωτέοι

5.28

1.045

370

77

148

5.331

5.654

7.440

7.908

48.850

48.687

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τυχόν διαφορές σε ποσά των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε αντίστοιχα ποσά στις
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της 30.06.2018.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01/01/2017

Αποθεματικά
Κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

24.078

9.390

6.280

39.748

Κέρδη περιόδου

0

0

545

545

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
μετά από φόρους
Διανομή μερίσματος

0

0

0

0

0

0

545

545

0

0

(803)

(803)

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

0

55

(55)

0

24.078

9.445

5.967

39.490

1.297

1.297

(8)

(8)

Υπόλοιπα 30/06/2017
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
μετά από φόρους
Υπόλοιπα 31/12/2017

0

0

1.289

1.289

24.078

9.445

7.256

40.779

Κέρδη περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
μετά από φόρους
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

0

0

1.434

1.434

0

0

1.434

1.434

0

93

(93)

0

Διανομή μερίσματος (5.31)

0

0

(803)

(803)

24.078

9.538

7.794

41.410

Υπόλοιπα 30/06/2018

Τυχόν διαφορές σε ποσά των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε αντίστοιχα ποσά στις
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της 30.06.2018.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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4.4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Σε χιλ.€)

Σημ

1.130.06.2018

1.130.06.2017

2.053

932

778

704

Ταμειακές ροες από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

5.22

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

5.13

9

14

Έσοδα τόκων

5.25

(134)

(66)

2

1

1.929

(1.262)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτ/κές
δραστ/τες
Αύξηση/Mείωση απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(1.096)

305

Σύνολο προσαρμογών για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαιου κίνησης

3.541

628

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(2)

(1)

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτ/κές δραστ/τες (α)

3.539

627

Αγορά ενσώματων και άϋλων στοιχείων

5.22

(858)

(488)

Εισπραχθέντες τόκοι

5.25

134

66

(724)

(422)

(803)

(803)

Σύνολο εκροών από χρημ/κές δραστ/τες (γ)

(803)

(803)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα έναρξης περιόδου (α) + (β)

2.012

(598)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδ/κές δραστ/τες (β)
Πληρωμές μερισμάτων

5.25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

5.25

21.106

18.271

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

5.25

23.118

17.673

Τυχόν διαφορές σε ποσά των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε αντίστοιχα ποσά στις
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της 30.06.2018.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995 και είναι εγγεγραμμένη στο
ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) με αριθμό 057958104000. Μετά την αναδιάρθρωση του Ομίλου
Χρηματιστηρίου Αθηνών, έδρα της Εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος της Αθήνας και τα γραφεία της βρίσκονται
στη Λεωφόρο Αθηνών 110.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2018 της Εταιρείας έχουν εγκριθεί στη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.07.2018. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου
Αθηνών και έχουν δημοσιοποιηθεί με ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.athexgroup.gr.

Διαχειριστής Συστήματος Άυλων Τίτλων
Μετά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Ομίλου ΕΧΑΕ, η Εταιρεία απέκτησε την ιδιότητα του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού και την ιδιότητα του Διαχειριστή
του Συστήματος Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την υπ’ αριθμόν 667/9.12.2013
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φεκ. Β’ 3307/24.12.2013).

5.2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2017, πλέον των νέων προτύπων
και διερμηνειών που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1
Ιανουαρίου 2018. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν την
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.
Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού
κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων Ενεργητικού σε εύλογες
αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας «going concern».
Η άρτια οργάνωση της Εταιρείας και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η άψογη λειτουργία της
Χρηματιστηριακής αγοράς, οι συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και διαδικασίες, η έλλειψη
δανειακών υποχρεώσεων, η αναγνώριση της αξιοπιστίας της από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους
αξιολόγησης καθώς και η ρευστότητα που διαθέτει αποτελούν τα εχέγγυα για τη μακροχρόνια επιβίωση με
σημαντικά οφέλη για τους μετόχους. Η πρόσφατη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, και η επιβολή των
capital controls δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία και την κερδοφορία της Εταιρείας, όμως
εκτιμάται ότι με την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα μνημονίων στο πλαίσιο της Ε.Ε και εντός του
Ευρωσυστήματος, θα ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και η χώρα θα επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης
υποστηριζόμενη από τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Η σύνταξη των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές
εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, τη γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός
ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις
και τις τρέχουσες συνθήκες τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις
αυτές.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα
υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι τομείς όπου απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές
για τις Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται κατωτέρω.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Φόρος εισοδήματος
Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για το φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.
Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικά αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήματος στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα (σημείωση 5.28).

Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της
Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (σημείωση 5.29).

Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των άυλων
περιουσιακών στοιχείων- Αποτίμηση
Η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβεστέων παγίων. Αυτές οι
υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεχίζουν να είναι
κατάλληλες. Επίσης η Διοίκηση αξιολογεί τις συνθήκες της αγοράς των ακίνητων και προβαίνει σε εκτιμήσεις
αναφορικά με την αποτίμηση τους (σημ. 5.22).

Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς
συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης
των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα (σημείωση 5.13).

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια
των οποίων απαιτεί από την Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση
των αμοιβών των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω
πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές (σημ.5.13 &
5.29).

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και
αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν
καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας (σημ.
5.33).

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

24

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων
Δεν υπάρχουν σημαντικές παραδοχές οι οποίες να έγιναν σχετικά με το μέλλον ή άλλες πηγές αβεβαιότητας
των εκτιμήσεων που να μπορούν να προκαλέσουν σημαντικό κίνδυνο για ουσιώδης προσαρμογή στη
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
Η οικονομική κρίση της χώρας εντείνει την αβεβαιότητα και την ανησυχία, όμως μετά τη συμφωνία με τους
δανειστές εντός ΕΕ και εντός της Ευρωζώνης και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος από
τους θεσμούς, η Ελλάδα σταδιακά αναμένεται να ξεπεράσει την οικονομική κρίση και υποστηριζόμενη από τις
σημαντικές και απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης.

Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern)
Η Διοίκηση εξετάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, την τήρηση των
μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών, μαζί με τους υφιστάμενους δανειακούς όρους αν υπάρχουν, για να
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση της δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern) είναι κατάλληλη
να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.
Εκτιμάται ότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια, σταδιακά θα ξεπεραστεί η κρίση που αντιμετωπίζει η Ελληνική
Οικονομία και θα δοθεί η δυνατότητα στη χώρα να σταθεί στα πόδια της. Το γεγονός αυτό μαζί με την έναρξη
της συζήτησης για αναδιάρθρωση του χρέους δημιουργεί μια ευκαιρία υψηλών προσδοκιών για τη χώρα και
την οικονομία. Η άρση των capital controls θα βοηθήσει την επαναφορά του υγιούς οικονομικού κλίματος και
περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Μεγάλο στοίχημα παραμένει η ταχύτητα με την οποία μπορεί η χώρα να
ανακτήσει πλήρως την πρόσβαση της στις αγορές.
Οι Εταιρείες του Ομίλου είναι πολύ καλά τοποθετημένες στην εγχώρια και διεθνή Χρηματιστηριακή αγορά και
άρτια οργανωμένες ώστε να ξεπερνούν επιτυχώς τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν.

Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα στοιχεία της Εταιρείας της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
Στο πλαίσιο της παροχής μεγαλύτερης διαφάνειας και ουσιαστικότερης πληροφόρησης των επενδυτών έγινε
ανακατάταξη των κονδυλίων της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. Αποτέλεσμα των αλλαγών είναι να
απαιτείται να προσαρμοστούν ανάλογα και τα δεδομένα της αντίστοιχης περσινής περιόδου τα οποία έχουν
δημοσιευτεί, ώστε να είναι δυνατή η μεταξύ τους σύγκριση.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ταξινόμηση της δημοσιευμένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
της Εταιρείας, στην νέα δομή / παρουσίαση των λογαριασμών που αποφάσισε να εφαρμόσει η Εταιρεία από
την 01.01.2016 και εφεξής.

Σημ.

01.01

01.01

30.06.2017

30.06.2017

Τροποποιημένα

Δημοσιευμένα

Έσοδα
Διακανονισμός Συναλλαγών (Settlement)

3.025

3.025

Υπηρεσίες Αποθετηρίου

1.286

1.286

23

23

501

501

47

47

Υπηρεσίες Πληροφορικής
Νέες Υπηρεσίες (XNET, ΚΠ ΧΑΚ-Sibex, Πληρ.)
Εσοδα εοανατιμολογούμενων δαπανών
Λοιπές Υπηρεσίες

233

233

5.115

5.115

(29)

(29)

Σύνολο λειτουργικών εσόδων

5.086

5.086

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.546

1.546

Κύκλος κύριων εργασιών
Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

34

34

292

292
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Συντηρήσεις/μηχανογραφική υποστήριξη

150

Φόροι

150

92

92

Διαχείριση κτηρίων/εξοπλισμού

208

208

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

737

8

Έξοδα συμμετοχής σε φορείς

0

154

Ασφάλιστρα

0

14

Έξοδα λειτουργίας

0

116

ΤτΕ - χρηματικός διακανονισμός

0

23

Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εργασιών και δαπανών
Δαπάνες επανατιμολογούμενες
Δαπάνες νέων υπηρεσιών (XNET, ΚΠ ΧΑΚ-Sibex, Πληρ.)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες
δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

1.571

0

22

3.059

2.659

82

82

374

374

0

400

3.515

3.515
1.571

5.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη σύνταξη των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων έχουν ως εξής:

5.3.1. Μετατροπή ξένου νομίσματος
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται στο νόμισμα του οικονομικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα).
Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τον διακανονισμό
συναλλαγών σε ξένο νόμισμα καθώς και από την αποτίμηση, στο τέλος της χρήσης, των νομισματικών
στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται στην
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που
αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται
όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

5.3.2. Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Τα ακίνητα (οικόπεδα - κτίρια) που ανήκουν στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις
αναπροσαρμοσμένες αξίες τους με την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ και στη συνέχεια σε εύλογη αξία που
βασίζεται σε αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές, μείον τις μεταγενέστερες
αποσβέσεις των κτιρίων. Οι αποτιμήσεις διεξάγονται τακτικά ούτως ώστε η εύλογη αξία του
αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου να μη διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Τα υπόλοιπα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως στις
οικονομικές καταστάσεις μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης 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 ενσώματων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο, μόνο αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όμιλο και
εφόσον το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, όταν
πραγματοποιείται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην των εδαφικών εκτάσεων, τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
Ωφέλιμη Ζωή μετά την 1/1/2014
Κτίρια και τεχνικά έργα

25 χρόνια ή 4%

Μηχανολογικός εξοπλισμός

5 χρόνια ή 20%

Μεταφορικά μέσα

6,25 χρόνια ή 16%

Λοιπός εξοπλισμός

5-10 χρόνια ή 20-10%

Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται ετησίως. Όταν οι
λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της
πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.

5.3.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται άδειες λογισμικού, που αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, που προϋπολογίζεται σε περίπου 3 έτη. Τονίζεται ότι οι συντελεστές
απόσβεσης για τα άυλα στοιχεία/δικαιώματα ανέρχονται σε 10%.

5.3.4. Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για
τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι καταχωρημένες αξίες των περιουσιακών στοιχείων
αναθεωρούνται για τυχόν απομείωση όποτε τα γεγονότα ή οι αλλαγές περιστάσεων υποδεικνύουν ότι η
καταχωρημένη αξία ίσως να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η καταχωρημένη αξία ενός στοιχείου υπερβαίνει την
ανακτήσιμη αξία του, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Το
ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται ως το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της
αξίας σε χρήση. Η εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που προκύπτει από την πώληση ενός
στοιχείου σε ανεξάρτητη συναλλαγή μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών, μετά την αφαίρεση όλων των
άμεσων επιπρόσθετων εξόδων πώλησης, ενώ η αξία σε χρήση είναι η τρέχουσα αξία της εκτιμώμενης
μελλοντικής ταμειακής ροής που αναμένεται να προκύψει από τη συνεχιζόμενη χρήση του στοιχείου και από
τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για την αξιολόγηση της απομείωσης, τα στοιχεία του
ενεργητικού ομαδοποιούνται στο κατώτατο επίπεδο για το οποίο υπάρχουν ξεχωριστές αναγνωρίσιμες
ταμειακές ροές.

5.3.5. Χρηματοοικονομικά μέσα
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,
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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 Εταιρεία, 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 χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για
τον οποίο αποκτήθηκαν. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαμβάνεται από την Διοίκηση κατά την αρχική
αναγνώριση του στοιχείου ενεργητικού.
Χρηματοοικονομικά μέσα στο αναπόσβεστο κόστος
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά και δεν υπάρχει πρόθεση εμπορίας τους.
Περιλαμβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό εκτός και εάν λήγουν σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών
από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην κατάσταση οικονομικής
θέσης περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τα διαθέσιμα τρίτων σε λογαριασμό της ATHEXClear, τις εμπορικές και
τις λοιπές απαιτήσεις, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει (δηλαδή να αποσύρει από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή όπου είναι κατάλληλο, μέρος του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή μέρος μιας ομάδας όμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) όταν:


εκπνέουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου ή



μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή αναλαμβάνει μία συμβατική δέσμευση να πληρώσει όλες εκείνες τις
ταμιακές ροές, για λογαριασμό των παρεπόμενων παραληπτών, χωρίς ουσιαστική καθυστέρηση
μέσω συμφωνίας μετακύλησης και είτε (α) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, ή (β) η
Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού
στοιχείου.

5.3.6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δύναται να περιλαμβάνουν εγγυήσεις μισθωμάτων, εγγυήσεις προς
οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) και λοιπά ποσά μακροπρόθεσμης διάρκειας. Οι λοιπές
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

5.3.7. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμούνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών
απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς
απαιτήσεις εκτιμούνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το
υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε
ημερομηνία κλεισίματος οικονομικών καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς
κινδύνους.
Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται σχεδόν καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι
δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από
πελάτες και χρεώστες συνήθως διακανονίζονται μέχρι 60 ημέρες για την Εταιρεία, ενώ σε περιπτώσεις μη
έγκαιρης είσπραξης δεν καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας στους πελάτες.
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Απομείωση
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και
όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μια
εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Για τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, η
Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών.
Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται
με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών είναι
ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου εντός των
επόμενων 12 μηνών από την ημέρα αναφοράς. Πάντως, όταν υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου.

5.3.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
Για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

5.3.9. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε
κυκλοφορία.

5.3.10. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τα κέρδη της
κάθε Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους
εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης και προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται όταν προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού
στοιχείου ή μίας υποχρέωσης από συναλλαγή η οποία δεν συνιστά σε ενοποίηση επιχειρήσεων και κατά το
χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα (κέρδος /
ζημία).
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που
έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων και
αναμένεται να εφαρμοστούν όταν το σχετικό στοιχείο Ενεργητικού θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα
διακανονιστεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
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προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό
δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που
επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε στην ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε
διαφορετικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα
υπόλοιπα σε καθαρή βάση.

5.3.11. Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες.
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).
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της Εταιρείας αφορά στη νομική υποχρέωσή του για καταβολή στο
προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 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 παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών
χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα
καταχωρούνται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα (σημ.5.13).

5.3.12. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση ενσώματων παγίων στοιχείων
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η Εταιρεία θα
συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Όταν οι κρατικές
επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με ετήσιες
ισόποσες δόσεις με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που
επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με τη δαπάνη, αναγνωρίζεται ως έσοδο στη διάρκεια της
χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε συστηματική βάση στις δαπάνες τις οποίες
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προορίζεται να αποζημιώσει. Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων εμφανίζονται στα Λοιπά Έσοδα στο
λογαριασμό λοιπές υπηρεσίες στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.

5.3.13. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:


Η Εταιρεία 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 προ-φόρου 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 οφέλους είναι πιθανή.

5.3.14. Αναγνώριση Εσόδων
Η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδα, εξαιρουμένων των εσόδων από τόκους, μερίσματα καθώς και από
οποιαδήποτε άλλη πηγή που προέρχεται από χρηματοοικονομικά μέσα (τα οποία αναγνωρίζονται με βάση το
ΔΠΧΑ 9), στο βαθμό που αντικατοπτρίζουν το τίμημα το οποίο η Εταιρεία δικαιούται από τη μεταβίβαση των
αγαθών και των υπηρεσιών με βάση μια προσέγγιση πέντε βημάτων:


Αναγνώριση των συμβάσεων με τους πελάτες



Αναγνώριση των όρων εκτέλεσης των συμβάσεων



Προσδιορισμός του τιμήματος της συναλλαγής



Επιμερισμός του τιμήματος της συναλλαγής ανάλογα με τους όρους εκτέλεσης των συμβάσεων



Αναγνώριση του εσόδου όταν η Εταιρεία εκπληρώνει τους όρους εκτέλεσης των συμβάσεων.

Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση
του εσόδου:
Έσοδα από μετοχικές αξίες, ομόλογα, ETF’s (Διαπραγμάτευση, Εκκαθάριση & Διακανονισμός)
Τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών, ομολόγων κλπ. αναγνωρίζονται κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της
συναλλαγής και τη σχετική διενέργεια της εκκαθάρισης και του διακανονισμού της στο Χρηματιστήριο.
Έσοδα από παράγωγα προϊόντα
Τα έσοδα από αγορά παραγώγων αναγνωρίζονται κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της
συναλλαγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω της ATHEXClear, που αποτελεί τον βραχίονα εκκαθάρισης
συναλλαγών.
Έσοδα από Μέλη (δικαιώματα)
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται με την έκδοση των τιμολογίων στα Μέλη σε κάθε τέλος του μήνα και για τις
αξίες και για τα παράγωγα.
Η είσπραξη των συναλλαγών για την αγορά αξιών γίνεται την επόμενη ημέρα του διακανονισμού ή την Τρίτη
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Για την αγορά παραγώγων
η είσπραξη γίνεται την επόμενη ημέρα του διακανονισμού.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

31

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Έσοδα από εισηγμένες εταιρείες
Τα έσοδα αναφέρονται σε συνδρομές, εφάπαξ δικαιώματα, εισαγωγές εταιρειών, αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου και υπηρεσίες συστήματος ΕΡΜΗΣ και αναγνωρίζονται κατά το χρόνο έκδοσης των αντίστοιχων
τιμολογίων, όταν ολοκληρώνεται η εταιρική πράξη. Οι συνδρομές αναγνωρίζονται ως έσοδα στην αρχή κάθε
τριμήνου.
Έσοδα από παροχείς πληροφόρησης (Vendors)
Τα έσοδα από την πηγή αυτή καταχωρούνται 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.
Λοιπές υπηρεσίες
Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες καταχωρούνται με βάση το χρόνο ολοκλήρωσης της προσφερόμενης
υπηρεσίας.
Έσοδα από Τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί
της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

5.3.15. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την
εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και
λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται μέχρι
60 ημέρες για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

5.3.16. Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, σε δεδουλευμένη βάση.
Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, καθαρή από κάθε
σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος (μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων), ενώ καταχωρείται ως
υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.3.17. Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν
στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας το μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν
από τον Όμιλο ως ίδιες μετοχές.
Τα απομειωμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται
στους μετόχους της Μητρικής (αφού αυτό προσαρμοστεί με τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων
μετοχών που απομειώνουν τη συμμετοχή) με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά
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τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την επίδραση όλων των δυνητικών τίτλων μετοχών που
απομειώνουν τη συμμετοχή).

5.3.18. Έρευνα και ανάπτυξη
Οι δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται με την προοπτική να αποκτήσει η
Εταιρεία νέες τεχνικές γνώσεις και αντιλήψεις, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως
έξοδα όταν πραγματοποιούνται. Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες προϋποθέτουν την εκπόνηση μελέτης ή
προγράμματος για την παραγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Τα
έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται μόνο αν το κόστος ανάπτυξης μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το
προϊόν ή η διαδικασία είναι παραγωγικά, τεχνικά και εμπορικά υλοποιήσιμη, αναμένονται στο μέλλον
οικονομικά οφέλη, και ο Όμιλος έχει την πρόθεση, έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεση του επαρκείς πόρους, να
ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
Η κεφαλαιοποίηση των δαπανών περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων εξόδων συμβουλευτικών υπηρεσιών,
την άμεση εργασία και κατάλληλη αναλογία των γενικών εξόδων. Λοιπές δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Οι δαπάνες ανάπτυξης που έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά
οφέλη που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο αναφέρονται. Όλες οι άλλες
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία και εμπορικά
σήματα, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Η απόσβεση αναγνωρίζεται στην
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων από την ημερομηνία που είναι διαθέσιμα για χρήση. Η
ωφέλιμη ζωή για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο στην κεφαλαιοποίηση κόστους Ανάπτυξης είναι 10
χρόνια.
Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από τη διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου. Αυτό το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν το
περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται.

5.3.19. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2018 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου
σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση


ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39. Επιπλέον,
το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Ο κύριος αντίκτυπος από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 είναι ότι οι ζημίες απομείωσης για εμπορικές
απαιτήσεις και περιουσιακά στοιχεία της σύμβασης υπολογίζονται με βάση τις αναμενόμενες
καθυστερήσεις κατά την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής (ECL) αντί αντικειμενικών στοιχείων που η
εταιρεία δεν θα μπορέσει να συλλέξει, όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα πρότυπα. Αυτό δεν
προκαλεί αλλαγή στις αναμενόμενες ταμειακές ροές της εταιρείας. Αντιθέτως, δημιουργεί μία
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αλλαγή στη στιγμή της αναγνώρισης των ζημιών, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
νωρίτερα σύμφωνα το ΔΠΧΑ 9 συγκριτικά με τα προηγούμενα πρότυπα.
Η Εταιρεία εφάρμοσε το πρότυπο από την 1 Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσει τις
συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών. Η υιοθέτηση του ΔΧΠΑ 9 πραγματοποιήθηκε
χωρίς την αναθεώρηση των συγκριτικών πληροφοριών και συνεπώς οι προσαρμογές που προέκυψαν
από τη νέα ταξινόμηση και τους νέους κανόνες απομείωσης δεν εμφανίζονται στην
χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2017, αλλά αναγνωρίστηκαν στην χρηματοοικονομική
θέση έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2018.
Την 1η Ιανουαρίου 2018 (την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9), η διοίκηση της
Εταιρείας αξιολόγησε τα επιχειρηματικά μοντέλα που ισχύουν για τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία και τα ταξινόμησε στην κατάλληλη κατηγορία του ΔΠΧΑ
9.
Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων την
ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Η εφαρμογή του νέου προτύπου δεν είχε καμία επίδραση επί
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει
τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
Την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 15, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη
αναδρομική μέθοδο, με βάση την οποία η όποια επίδραση από τη μετάβαση αναγνωρίζεται
συσσωρευτικά στα «Υπόλοιπο εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώνονται. Ωστόσο η
Εταιρεία δεν είχε καμία επίδραση στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση της κατά την
πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15. Επομένως, δεν έγινε καμία προσαρμογή στo «Υπόλοιπο εις νέο» την 1
Ιανουαρίου 2018.



ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια συμβόλαια»
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο α) παρέχει την επιλογή σε
όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που προέκυψαν λόγω της
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β)
παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων,
την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι
οποίες έχουν επιλέξει να αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, συνεχίζουν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ
39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η Εταιρεία θα αξιολογήσει την επίδραση από την εφαρμογή του
προτύπου στη διάρκεια της χρήσης.



ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό
σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε
παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά
τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο
να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης
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υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των
εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το
αποδίδει στις φορολογικές αρχές.


ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή
από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να
θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το
ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί.



Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής
όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία
έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για
συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)


ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία
κατά την αρχική αναγνώριση.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους


ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.



ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο
για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως την υπάρχουσα λογιστική
αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας.
Ωστόσο, δεν έχει εκτιμήσει ακόμα: 1) το ύψους των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
για μελλοντικές πληρωμές, που οι δεσμεύσεις αυτές θα τους δημιουργήσουν και 2) τον τρόπο που
αυτές οι δεσμεύσεις θα επηρεάσουν τόσο τα αποτελέσματα, όσο και την ταξινόμηση των ταμειακών
ροών.
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Το πρότυπο εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία δεν σκοπεύει να υιοθετήσει το πρότυπο πριν από την ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής του και μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξαίρεση των βραχυπρόθεσμων και
χαμηλής αξίας μισθώσεων.


ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις
αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που
βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του
προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να
παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα
προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται
σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της
καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου
του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η
Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην
επιχείρηση αυτή.



ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.



IAS 23 «Κόστος δανεισμού»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.

Στρογγυλοποιήσεις
Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

5.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Περιβάλλον Διαχείρισης Κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους
οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές
αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου.
Η άρτια οργάνωση της Εταιρείας, η αξιόπιστη λειτουργία της Χρηματιστηριακής αγοράς, οι συνεχείς
επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και διαδικασίες, η έλλειψη δανειακών υποχρεώσεων, η αναγνώριση της
αξιοπιστίας της από διεθνής αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης καθώς και η ρευστότητα που διαθέτει
αποτελούν τα εχέγγυα για τη μακροχρόνια επιβίωση με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους. Η πρόσφατη
οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, και η επιβολή των “capital controls” συνεχίζει να δημιουργεί
προβλήματα στη λειτουργία της Εταιρείας, που όμως εκτιμάται ότι θα ξεπεραστούν σύντομα.

Στρατηγική Κινδύνου και Διαχείριση Κινδύνου
Η στρατηγική κινδύνου της Εταιρείας είναι ευθυγραμμισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική για την
παροχή των κατάλληλων υποδομών για αξιόπιστη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της χρηματιστηριακής
αγοράς. Σύμφωνα με την στρατηγική του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται το επίπεδο διάθεσης
ανάληψης κινδύνου ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της αγοράς, να περιορίζεται το κόστος για τους
συμμετέχοντες, να γίνεται η μέγιστη εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών αλλά ταυτόχρονα να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια της αγοράς και η κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και, ως εκ τούτου, η λειτουργία της Εταιρείας
δεν επηρεάζεται από συναλλαγματικό κίνδυνο.

Κίνδυνος τιμής
Καθώς η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία των οποίων η αξία να επηρεάζεται από την
μεταβολή της τιμής, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές της αγοράς αξιών και της αγοράς
παραγώγων, καθώς και εισηγμένων εταιρειών και μελών. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι
είναι περιορισμένος.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων και άμεσα
ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. Τα έσοδα από συναλλαγές της αγοράς αξιών εισπράττονται άμεσα την
επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (ΤΔ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου
ημερολογιακού μήνα, εφόσον το μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα, ενώ τα έσοδα της αγοράς παραγώγων
εισπράττονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (T+1).

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα, όσο και οι ταμειακές ροές, της Εταιρείας είναι ανεξάρτητα από μεταβολές των
επιτοκίων.

Χρηματοοικονομικά προϊόντα – Εύλογη αξία
Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης
τους.

5.5. ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης καθώς και των υγειών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και
να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και να μεγιστοποιείται η αξία των
Μετόχων.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

5.6. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (SETTLEMENT)
30.06.2018
Εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων OTC
Χρηματιστηριακών συναλλαγών
Εντολών γνωστοποίησης συναλλαγών
Πάγιες χρεώσεις διακανονισμού εντολών
Σύνολο

30.06.2017

809

495

3

1

333

300

2.586

2.229

3.731

3.025

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκαν στα €3,73 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι €3 εκ. το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 23% και περιλαμβάνουν έσοδα από τις υπηρεσίες
διακανονισμού των συναλλαγών που παρείχε στην ATHEXClear, ως πάγια χρέωση διακανονισμού ύψους
€2,58 εκ., έσοδα από εντολές γνωστοποίησης διακανονισμού ύψους €333χιλ., καθώς και έσοδα από
εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις ύψους €809 χιλ..

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD τροποποιήθηκε η πάγια ετήσια χρέωση διακανονισμού εντολών
από 1.1.2017 και υπολογίζεται σε ποσοστό 60% επί των εσόδων της εκκαθάρισης των συναλλαγών όπως
διαμορφώνονται στον οίκο εκκαθάρισης, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό τα €3,0 εκ. και μέγιστο
καταβαλλόμενο ποσό τα €15,0 εκ. ετησίως.

5.7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έσοδα από Α.Μ.Κ. εκδοτριών, τριμηνιαίες συνδρομές χειριστών καθώς
και τα έσοδα από κληρονομιές κλπ. Το ύψος των εσόδων αυτών για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε
€1,39 εκ., έναντι €1,28 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος εμφανίζοντας αύξηση κατά 8%.

30.06.2018
Εκδοτριών (Α.Μ.Κ.-AXIA LINE) (1)

30.06.2017

540

348

Ομόλογα - τίτλους ελληνικού δημοσίου

51

71

Επενδυτών

66

45

Εφάπαξ δικαιώματα εισαγωγής (3)
Χειριστών (2)
Σύνολο

0

180

731

642

1.388

1.286

(1) Τα δικαιώματα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν
σε €278 χιλ. (€73 χιλ. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, €40 χιλ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, €64 χιλ. ATTICA BANK, €27 χιλ.
ΙΑΣΩ, €24 χιλ. ΝΙΚΑΣ, €19 χιλ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ, καθώς και εισαγωγή εταιρικών ομολόγων
€10 χιλ. ΓΕΚΤΕΡΝΑ, €10 χιλ.CORAL.€6 χιλ B&F κλπ.), έναντι €199 χιλ. (€95 χιλ. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, €31
χιλ. ΝΙΚΑΣ ,€30 χιλ. TRASTOR, €4 χιλ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, €4 χιλ. ΝΤΙΟΝΙΚ, €3,5 χιλ. FOURLIS, €3 χιλ.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ, €3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, κλπ. καθώς και εισαγωγή εταιρικών ομολόγων €10 χιλ.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, €10 χιλ. SUNLIGHT, €10 χιλ. ΟΠΑΠ), ήτοι αυξημένα κατά 39,7%.
Τα έσοδα από ηλεκτρονική ενημέρωση εισηγμένων εταιρειών ανήλθαν σε €105 χιλ. στο πρώτο
εξάμηνο του 2018 έναντι €101 χιλ. το περσινό διάστημα. Τα έσοδα από γνωστοποίηση δικαιούχων
χρηματικής καταβολής ανήλθαν σε €37 χιλ. έναντι €33 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Επίσης
συμπεριλαμβάνονται έσοδα από Ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών €69 χιλ. για το πρώτο εξάμηνο του
2018 ενώ δεν υπήρξε αντίστοιχο ποσό για το 2017.
(2) Στα έσοδα χειριστών περιλαμβάνονται έσοδα από μηνιαίες συνδρομές ποσού €545 χιλ. έναντι €469
χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2017, που υπολογίζονται με βάση την αξία του Χαρτοφυλακίου των
χειριστών (υπάρχει αύξηση και στο αριθμό των χαρτοφυλακίων αλλά και στη μέση αξία των
χαρτοφυλακίων), έσοδα από αριθμό εξουσιοδότησης χρήσης ποσού €70 χιλ. έναντι €54 χιλ., έσοδα
από άνοιγμα μερίδας επενδυτή €38 χιλ. έναντι €58 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2017, και λοιπά
έσοδα χειριστών.
(3) Τα έσοδα από εφάπαξ δικαιώματα εισαγωγής στο ΧΑ ανήλθαν σε €180 χιλ. το περσινό πρώτο
εξάμηνο και αφορούν την εισαγωγή του ΑΔΜΗΕ στο ΧΑ. Για το πρώτο εξάμηνο του 2018 δεν υπήρξε
αντίστοιχο ποσό.

5.8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής που αναφέρονται σε άδεια χρήσης τερματικών ΣΑΤ, το πρώτο εξάμηνο του
2018 ανήλθαν σε €20 χιλ. μειωμένα κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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30.06.2018
Άδειες χρήσης τερματικών ΣΑΤ
Σύνολο

30.06.2017

20

23

20

23

5.9. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τα έσοδα από παρεπόμενες υπηρεσίες εμφάνισαν αύξηση κατά 31,9% και αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα.
30.06.2018
Έσοδα από X-NET
Έσοδα από Inbroker (πίνακας παρακάτω)
Υπηρεσίες Colocation (1)
Κοινή πλατφόρμα ΧΑΚ

30.06.2017

60

51

238

285

29

57

97

7

151

43

Market suite

56

58

Υπηρ.χρήσης πλατφόρμας δημοπρασιών - ΔΕΣΦΑ

30

0

661

501

Υπηρεσία EmirTR/LEI (2)

Σύνολο

(1) Οι υπηρεσίες Colocation αφορούν παραχώρηση χώρου, παροχή υπηρεσιών δικτύου και βάσης
δεδομένων και ανήλθαν σε €29 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι €57 χιλ. το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2017.
(2) Κατά την αναφορά των συναλλαγών τα υπόχρεα μέρη αναγνωρίζονται με βάση τον κωδικό Legal
Entity Identifier (LEI), ένα μοναδικό κωδικό για κάθε νομική οντότητα που εκδίδεται σύμφωνα με το
πρότυπο ISO17442 και εποπτεύονται από την εποπτική αρχή Regulatory Oversight Committee for the
Global Entity Identifier System (LEIROC) που έχει οριστεί από το Financial Stability Board.

Στον πίνακα παρακάτω αναλύονται περαιτέρω τα έσοδα από την υπηρεσία InBroker:

30.06.2018
Inbroker τεχνολογική υποδομή

30.06.2017

66

65

102

119

Inbroker τεχνική λύση

52

41

Inbroker ΧΝΕΤ

18

60

238

285

Inbroker τερματικά

Σύνολο

5.10. ΕΣΟΔΑ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τα ποσά των δαπανών που επανατιμολογήθηκαν στους πελάτες, για το πρώτο εξάμηνο του 2018
διαμορφώθηκαν σε €61 χιλ. έναντι €47 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα και αφορούν έσοδα από
κατανάλωση ρεύματος colocation.

5.11. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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30.06.2018
Εκπαίδευση
Ενοίκια
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Εταιρείες Ομίλου

1

146

137

93

93

0

2

240

233

Λοιπά
Σύνολο

30.06.2017
1

5.12. ΠΟΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Στα λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 δεν υπολογίζεται ο πόρος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος ανήλθε στα €49 χιλ. έναντι €29 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο πόρος
εισπράττεται για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην οποία και αποδίδεται εντός δύο μηνών από
τη λήξη κάθε εξαμήνου.

5.13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το κόστος μισθοδοσίας στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε €1,78 εκ. έναντι €1,55 εκ. το αντίστοιχο
περσινό διάστημα αυξημένο κατά 10,5%.
Σύμφωνα με την λογιστική αρχή που εφαρμόζεται από 01.01.2013 κεφαλαιοποιούνται και οι δαπάνες
(δημιουργία CAPEX) που αφορούν ανάπτυξη συστημάτων της Εταιρείας. Το ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε για
το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανέρχεται στις €182 χιλ. έναντι των €208 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων στην Εταιρεία, καθώς και η ανάλυση των αμοιβών προσωπικού
εμφανίζεται παρακάτω:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

30.06.2018

30.06.2017

Μισθωτοί

85

88

Σύνολο Προσωπικού

85

88

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αποδοχές προσωπικού

30.06.2018

30.06.2017

1.152

1.123

Εργοδοτικές εισφορές

249

253

Αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης προσωπικού
Καθαρή μεταβολή στην πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού (αναλογιστική μελέτη)
Λοιπές παροχές (ασφάλιστρα κλπ.)

231

0

10

14

141

156

1.783

1.546

Σύνολο

Η αύξηση στις αμοιβές και έξοδα του προσωπικού προέρχονται από τις καταβληθείσες αποζημιώσεις
αποχώρησης εργαζομένων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Το κόστος της καθαρής μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημίωσης με βάση την αναλογιστική Μελέτη
προέρχεται από το άθροισμα του συνολικού εξόδου που καταχωρείται στα αποτελέσματα αφαιρουμένου του
ποσού που έχει καταβάλλει η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης (βλέπε πίνακα με τις απεικονίσεις του
ΔΛΠ 19 κατωτέρω).

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Υποχρεώσεις προς εργαζομένους
Η κίνηση της πρόβλεψης για τα το πρώτο εξάμηνο του 2018 φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Λογιστικές Απεικονίσεις σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19
(ποσά σε €)
Περίοδος
Ποσά αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσικού στοιχείου)
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκου
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου (σημ.5.29)
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Σύνολο δαπάνης που αναγνωριστηκε στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλους της περιόδου (σημ. 5.29)

Εταιρεία
30.06.2018

30.06.2017

557.296
557.296

717.273
717.273

5.070
4.465
9.535
9.535

7.877
6.258
14.135
14.135

547.761
5.070
4.465
557.296

703.138
7.877
6.258
717.273

547.761

703.138

9.535
557.296

14.135
717.273

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 είναι
οι ακόλουθες:

Αναλογιστικές παραδοχές
Επιτόκιο προεξόφλησης
Αύξηση αποδοχών ( μακροχρ.)
Πληθωρισμός
Θνησιμότητα
Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)
Ηλικίες κανονικής αποχώρησης
Διάρκεια υποχρεώσεων

30.06.2018
1,63%
1,00%
1,00%
E V K 2000 (ελβετικός πίνακας)
0,50%
Οι όροι αποχώρησης του Ταμείου
Κοινωνικής Ασφάλισης που
ανήκει ο κάθε εργαζόμενος
16.46

31.03.2017
1,78%
1,00%
1,00%
E V K 2000 (ελβετικός πίνακας)
0,50%
Οι όροι αποχώρησης του Ταμείου
Κοινωνικής Ασφάλισης που
ανήκει ο κάθε εργαζόμενος
16,70

5.14. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων της Εταιρείας αναλύονται παρακάτω:

30.06.2018
Αμοιβές ελεγκτών
Αμοιβές συμβούλων
Σύνολο

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

30.06.2017

18

13

9

21

27

34

42
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5.15. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
30.06.2018

30.06.2017

Σταθερή - Κινητή τηλεφωνία-Ιnternet

42

52

Μισθωμένα κυκλώματα - ΔΧΣ

30

52

210

186

2

2

284

292

ΔΕΗ
ΕΥΔΑΠ
Σύνολο

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σταθερή και κινητή τηλεφωνία
και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που ανήλθαν συνολικά σε €284 χιλ..

5.16. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο λογαριασμός συντηρήσεις / μηχανογραφική υποστήριξη περιλαμβάνει τη συντήρηση του υλικοτεχνικού
εξοπλισμού της Εταιρείας, καθώς και τη μηχανογραφική υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής. Για το
πρώτο εξάμηνο του 2018 η δαπάνη αυτή ανήλθε στο ποσό των €132 χιλ. έναντι των €150 χιλ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2017.

5.17. ΦΟΡΟΙ
Οι φόροι, κυρίως ΦΠΑ, που επιβαρύνουν το κόστος εργασιών ανήλθαν στα €115 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του
2018 έναντι €92 χιλ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα
τιμολόγια ξένων οίκων το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 για τα οποία
καταβλήθηκε ΦΠΑ πράξης λήπτη.

5.18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έξοδα όπως: φυλάξεις και καθαρισμός εγκαταστάσεων, επισκευές και
συντηρήσεις εξοπλισμού και κτιρίων κ.λπ.
Τα έξοδα διαχείρισης κτηρίων και εξοπλισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2018 αναλύονται στο παρακάτω
πίνακα.

30.06.2018
Υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης

30.06.2017

112

110

22

85

Καύσιμα και λοιπά υλικά γεννήτριας

8

4

Κοινόχρηστα

7

9

149

208

Επισκευές & συντηρήσεις κτιρίων-λοιπού εξοπλισμού

Σύνολο

Στα έξοδα επισκευών & συντηρήσεων κτιρίου περιλαμβάνεται και η ετήσια σύμβαση συντήρησης κτιρίου. Το
αυξημένο ποσό στις επισκευές και συντηρήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2017 οφείλεται στην διενέργεια
αυξημένων προβλέψεων.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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5.19. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Τα έξοδα λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €303 χιλ. έναντι €737 χιλ. το αντίστοιχο περσινό
διάστημα μειωμένα κατά 58,9%.

ΤτΕ - χρηματικός διακανονισμός
Έντυπα, γραφική ύλη, έξοδα αποστολής
Έξοδα μεταφορών

30.06.2018

30.06.2017

23

23

8

6

5

5

Υπηρεσίες υποστηρικτικής λειτουργίας (1)

89

79

Ενοίκια D.R. Site

11

11

Έξοδα ταξιδίων (2)

13

13

Ασφάλιστρα πυρός κτηρίων

11

14

137

154

Έξοδα προβολής, υποδοχής και φιλοξενίας

6

2

Έξοδα εκδηλώσεων

7

6

(7)

424

303

737

Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

Λοιπά (3)
Σύνολο

1.

Αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τις θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Αθηνών με βάση διεταιρικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

2.

Τα έξοδα ταξιδίων αφορούν συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες στο εξωτερικό καθώς και σε
εκπαιδευτικά προγράμματα.

3.

Στα λοιπά έξοδα του 2017 περιλαμβάνονται προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων €400 χιλ..

5.20. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (XNET, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
Οι δαπάνες παρεπόμενων υπηρεσιών και αναλύονται παρακάτω:

30.06.2018

30.06.2017

Δαπάνες Χ-ΝΕΤ

258

258

Δαπάνες Υπηρεσιών Πληροφορικής (LEI)

112

36

85

80

455

374

ΦΠΑ παρεπόμενων δραστηριοτήτων
Σύνολο

Οι δαπάνες Χ-ΝΕΤ αναλύονται περαιτέρω ως εξής:

Αγορά DATA FEED In Broker Plus
Δαπάνες διακανονισμού και συνδρομή σύνδεσης για
αλλοδαπές αξίες
Έξοδα τραπεζών που αφορούν αλλοδαπές αξίες
Σύνολο
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

30.06.2018

30.06.2017

221

222

36

34

1

2

258

258
44
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Η αύξηση των δαπανών πληροφορικής οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες απόκτησης κωδικών LEI.
Τα αντίστοιχα έσοδα εμφανίζονται στη σημ. 5.9.

5.21. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ
30.06.2018
Μισθωμένα κυκλώματα (ΔΧΣ)

30.06.2017
4

Δαπάνες προβολής
Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Colocation
Λοιπές
Σύνολο

5

3

2

89

65

9

10

105

82

5.22. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενσώματα και ασώματα πάγια της Εταιρείας κατά την 30.06.2017 και την 31.12.2017 αναλύονται ως εξής:

ATHEXCSD
Εδαφικές
Εκτάσεις
Αξία κτήσεως και
αποτιμήσεως κατά την
31/12/2016
Προσθήκες περιόδου 2017
Μειώσεις περιόδου 2017
Αξία κτήσεως και
αποτιμήσεως κατά την
31/12/2017
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις κατά την
31/12/2016
Αποσβέσεις χρήσης 2017
Μείωση συσσωρευμένων
αποσβέσων 2017
Σύνολο αποσβέσεων κατά
την 31/12/2017
Αναπόσβεστη αξία
κατά την 31/12/2016
κατά την 31/12/2017

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ & ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Μηχ/τα &
Έπιπλα και
Μεταφορικά
Λοιπός
λοιπός
Μέσα
Εξοπλ.
εξοπλισμός

Κτίρια και
τεχνικά
έργα

Σύνολο

4.500

26.859

24

9

1.488

1.697

34.577

0
0

4
0

0
0

0
0

78
(18)

741
0

823
(18)

4.500

26.863

24

9

1.548

2.438

35.382

0

9.883

24

5

1.257

532

11.701

0

1.075

0

1

85

265

1.426

0

0

0

0

(14)

0

(14)

0

10.958

24

6

1.328

797

13.113

4.500
4.500

16.976
15.905

0
0

4
3

231
220

1.165
1.641

22.876
22.269

ATHEXCSD
Εδαφικές
Εκτάσεις
Αξία κτήσεως και
αποτιμήσεως κατά την
31/12/2017
Προσθήκες περιόδου 2018
Μειώσεις περιόδου 2018
Αξία κτήσεως και
αποτιμήσεως κατά την
30/06/2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Ασώματα
πάγια

Κτίρια και
τεχνικά έργα

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ & ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Μηχ/τα &
Έπιπλα και
Μεταφορικά
Λοιπός
λοιπός
Μέσα
Εξοπλ.
εξοπλισμός

Ασώματα
πάγια

Σύνολο

4.500

26.863

24

9

1.548

2.438

35.382

0
0

45
0

0
0

0
0

353
0

460
0

858
0

4.500

26.908

24

9

1.901

2.898

36.240

0

10.958

24

6

1.328

797

13.113

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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κατά την 31/12/2017
Αποσβέσεις περιοδου 2018
Σύνολο αποσβέσεων κατά
την 30/06/2018
κατά την 31/12/2017
κατά την 30/06/2018

0

539

0

0

52

187

778

0

11.497

24

6

1.380

984

13.891

4.500
4.500

15.905
15.411

0
0

3
3

220
521

1.641
1.914

22.269
22.349

Στα ποσά των ασώματων παγίων συμπεριλαμβάνονται ποσά €182 χιλ. που αφορούν κεφαλαιοποίηση
δαπανών (δημιουργία CAPEX) που αφορούν ανάπτυξη συστημάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

5.23. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν €46 χιλ. εγγύηση για ΔΕΗ και €11 χιλ. αποθεματικό
διαχειριστικής επιτροπής κτιρίου Κατούνη στη Θεσσαλονίκη.
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2018

31.12.2017

Αποθεματικό διαχειριστικής επιτροπής

11

11

Εγγυήσεις μισθώσεων

46

46

Σύνολο

57

57

5.24. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής θέσης. Η ανάλυση των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
30.06.2018
Πελάτες (1)

31.12.2017

2.830

Πελάτες Ομιλικοί (1)

3.017

124

1.262

(1.662)

(1.662)

1.292

2.617

1.783

2.528

47

26

9

8

Λοιποί παρακρ/ντες φόροι

15

11

Προπληρωμένα μη δεδουλευμένα έξοδα

60

71

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Φόρος (0,2%) (2)
Παρακρατηθέντες φόροι καταθέσεων
Δεδουλευμένα έσοδα (τόκοι τοποθετήσεων)

Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο

120

(6)

2.034

2.638

1.

Στους Ομιλικούς πελάτες περιλαμβάνεται η πάγια χρέωση διακανονισμού και εντολών γνωστοποίησης
λογαριασμού που οφείλει η ATHEXClear προς την ATHEXCSD

2.

Η απαίτηση φόρου 0,20%, αποδίδεται από τα μέλη στο ΤΔ+1, ενώ ορισμένα μέλη εκμεταλλεύονται το
δικαίωμα να αποδίδουν το φόρο εφάπαξ στην ATHEXCSD την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του μήνα
που έγιναν οι συναλλαγές.

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο 31.12.2016

1.262

Πρόσθετη πρόβλεψη του 2017

400

Υπόλοιπο 31.12.2017

1.662

Πρόσθετη πρόβλεψη στο 2018

0

Υπόλοιπο 30.06.2018

1.662

5.25. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Η ανάλυση των διαθεσίμων της Εταιρείας έχει ως εξής:
30.06.2018
Διαθέσιμα τρίτων σε λ/σμο Athexcsd
Καταθέσεις όψεως σε εμπορικές τράπεζες

31.12.2017

21

12

815

691

22.279

20.397

Ταμείο

3

6

Σύνολο

23.118

21.106

Προθεσμιακές Καταθέσεις < 3Μηνών

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας τοποθετούνται σε βραχυχρόνιες τοκοφόρες επενδύσεις με σκοπό να
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη, σύμφωνα πάντα με την πολιτική που χαράσσεται από την Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων του Ομίλου. Από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων σε βραχύχρονες τοκοφόρες επενδύσεις, η
Εταιρεία είχε έσοδα €134 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι €66 χιλ. έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
2017. Τα έξοδα ανήλθαν σε € 2,0 χιλ. περίπου.

5.26. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
α) Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €24.078.000 και αποτελείται από 802.600
μετοχές ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε μια.

β) Αποθεματικά
30.06.2018
Τακτικό αποθεματικό

31.12.2017

1.152

1.059

454

454

Αποθεματικά

1.436

1.436

Αποθεματικό Απόσχισης Κλάδου

6.447

6.447

49

49

9.538

9.445

Αφορολόγητα και ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά

Αποθεματικό από δικ. προαίρεσης επί μτχ. στο προσωπικό
Σύνολο

Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά παρέμειναν αμετάβλητα και έχουν σχηματιστεί,
όπως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα, 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, ο υπολογισμός του οποίου θα γίνει με βάση
τους ισχύοντες συντελεστές φορολογίας εισοδήματος κατά τη χρονική στιγμή της διανομής.
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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γ) Αποτελέσματα εις νέο
Ο λογαριασμός αποτελέσματα εις νέο με υπόλοιπο την 31.12.2017 €7.256 χιλ. μετά την προσθήκη των κερδών
μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου του 2018 €1.434 χιλ., την διανομή μερίσματος €803 χιλ. προς την
μητρική και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού €93 χιλ. διαμορφώνεται σε €7.794 χιλ.

5.27. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής:

Αναβαλλόμενη Φορολογία

30.06.2018

31.12.2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(1.512)

(1.568)

Σύνολο

(1.512)

(1.568)

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Υπόλοιπο 1/1/2017
(Χρέωση) / πίστωση
αποτελεσμάτων
(Χρέωση) / πίστωση λοιπών
συνολικών εσόδων
Υπόλοιπο 31/12/2017
(Χρέωση) / πίστωση
αποτελεσμάτων
(Χρέωση) / πίστωση λοιπών
συνολικών εσόδων
Υπόλοιπο 30/06/2018

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2017
Χρέωση / (πίστωση)
αποτελεσμάτων
Χρέωση / (πίστωση) λοιπών
συνολικών εσόδων
Υπόλοιπο 31/12/2017
Χρέωση / (πίστωση)
αποτελεσμάτων
Χρέωση / (πίστωση) λοιπών
συνολικών εσόδων
Υπόλοιπο 30/06/2018

43

0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
203

(5)

0

0

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σύνολο

139

385

(48)

28

(25)

0

3

0

3

38

0

158

167

363

(2)

0

2

(28)

(28)

0

0

0

0

36

0

160

139

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΚΙΝΗΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

335

Σύνολο

0

(2.096)

0

0

(2.096)

0

165

0

0

165

0

0

0

0

0

0

(1.931)

0

0

(1.931)

0

84

0

0

84

0

0

0

0

0

0

(1.847)

0

0

(1.847)

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται με βάση το
ν.4334/2015, ανέρχεται σε 29% από τη χρήση του 2015 και εφεξής.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές 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.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

48

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

5.28. ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ
Οι µη εκπιπτόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν, κυρίως προβλέψεις, διάφορα έξοδα, καθώς επίσης ποσά τα
οποία θεωρούνται από την Εταιρεία ως μη δυνάμενα να δικαιολογηθούν ως παραγωγικές δαπάνες σε
ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο και οι οποίες αναμορφώνονται από τη διοίκηση κατά τον υπολογισμό του
φόρου εισοδήματος.

Υποχρεώσεις από φόρους
30.06.2018

31.12.2017

Υποχρεώσεις / (απαιτήσεις)

370

(1.007)

Έξοδο φόρου εισοδήματος

675

1.104

0

273

1.045

370

Φόροι καταβληθέντες / (εισπραχθέντες)
Υποχρεώσεις / (Aπαιτήσεις)

Η Εταιρεία κατά την 30.06.2018 εμφανίζει υποχρέωση φόρου εισοδήματος €1.045 χιλ., ενώ κατά την
31.12.2017 €370 χιλ.

30.06.2018

30.06.2017

Φόρος εισοδήματος

675

471

Αναβαλλόμενος Φόρος (σημ.5.27)

(56)

(84)

Έξοδο φόρου εισοδήματος

619

387

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος με τα κέρδη προ φόρων, με βάση τους ισχύοντες συντελεστές και του
εξόδου της φορολογίας, έχει ως εξής:

Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη προ φόρων

30.06.2018

30.06.2017

2.053

932

Συντελεστής φόρου εισοδήματος

29%

29%

Αναμενόμενο έξοδο φόρου

595

270

24

117

619

387

Φορολογική επίδραση μη εκπιπτομένων δαπανών
Έξοδο φόρου εισοδήματος

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που οι
ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α του
Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή
ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρία «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» και στην συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Από τη χρήση 2016 και μετά η έκδοση του «Ετήσιου Πιστοποιητικού» είναι προαιρετική. Η φορολογική αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο εντός του θεσπισθέντος πλαισίου όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 36 του Ν.4174/2013.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει περαιώσει οριστικά όλες τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, μέχρι και τη χρήση του 2009.
Η Εταιρεία έχει ανέλεγκτη χρήση την χρήση του 2010 και δεν αναμένει σημαντική επίδραση επί των
οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
Για την χρήση 2011, η Εταιρία έχει ελεγχθεί από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.και για τις χρήσεις 2012 –
2016 έχει ελεγχθεί από την Ernst and Young AE και έχει λάβει «Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης» χωρίς
επιφύλαξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011-2013
και άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014-2015).
Για τη χρήση 2017 ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. σύμφωνα με το
άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μέχρι το
τέλος του τρίτου τριμήνου 2018. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας
δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις με ουσιώδη επίδραση
οικονομικές καταστάσεις.

5.29. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι προβλέψεις της Εταιρείας στις 30.06.2018.

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (σημ. 5.13)
Λοιπές προβλέψεις αποζημίωσης
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

30.06.2018

31.12.2017

557

548

0

98

557

646

40

40

597

686

Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

Η κίνηση των προβλέψεων αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

Προβλέψεις
Αποζημίωσης
Υπόλοιπο την 31.12.2016

0

Προβλέψεις
για λοιπούς
κινδύνους
40

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση

98

0

Υπόλοιπο την 31.12.2017

98

40

Προβλέψεις
Αποζημίωσης
Υπόλοιπο την 31.12.2017
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη στην περίοδο
Υπόλοιπο την 30.06.2018

Προβλέψεις
για λοιπούς
κινδύνους

98

40

(98)

0

0

40

5.30. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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30.06.2018
Προμηθευτές

31.12.2017

1.174

455

0

188

Προμηθευτές Ομιλικοί
Επιταγές Πληρωτέες

71

0

Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

49

56

Φόρος επί των πωλήσεων μετοχών 0,2% (1)

2.017

3.534

Δεδουλευμένες παροχές τρίτων

107

215

Πρόβλεψη αποδοχών

242

123

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

85

71

ΦΠΑ/Λοιποί Φόροι (2)

87

107

328

328

49

59

4.209

5.136

Χρηματική Διευκόλυνση Διακανονισμού ΧΝΕΤ(3)
Πιστωτές διάφοροι (4)
Σύνολο

1.

Η Εταιρεία, μετά την απορρόφηση του κλάδου Αποθετηρίου από την ATHEX, ως καθολικός διάδοχος
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με βάση την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν2579/88 όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν2742/99 μεσολαβεί στην είσπραξη από τα Μέλη του ΧΑ και την απόδοση
στο Ελληνικό Δημόσιο του Φόρου (0,20%) επί των πωλήσεων μετοχών που πραγματοποιούνται στο
ΧΑ. Το ποσό των €2 εκ. αντιπροσωπεύει τον φόρο (0,20%) επί των πωλήσεων μετοχών που έχει
εισπραχθεί για τον μήνα Ιούνιο του 2018 και αποδόθηκε στο Δημόσιο εντός του Ιουλίου 2018.

2.

Περιλαμβάνει ΦΠΑ εκροών και χαρτόσημα.

3.

Αναφέρεται στη χρηματική διευκόλυνση που παρέχει το ATHEX στην Εταιρεία για τη διευκόλυνση του
διακανονισμού X-NET σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του «Δικτύου συναλλαγών XNET»του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4.

Στους πιστωτές περιλαμβάνεται ποσό €10 χιλ που αφορά εγγύηση μισθώματος κτιρίου Κατούνη
καθώς και ενδιάμεσο λογαριασμό απόδοσης τοκομεριδίων €21 χιλ..

Η λογιστική αξία των παραπάνω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.

5.31. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €1,4 εκ. έναντι
€ 545 χιλ. εκ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2017 και τα κέρδη ανά μετοχή σε €1,8 και €0,68 αντίστοιχα.
Η Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.5.2018 ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. για την
καταβολή μερίσματος ύψους €802.600 στο μοναδικό μέτοχο Χρηματιστήριο Αθηνών (802.600 μετοχές Χ €1,00
ανά μετοχή) για τη χρήση 2017.

5.32. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η αξία των συναλλαγών & τα υπόλοιπα της ATHEXCSD με συνδεδεμένα μέρη αναλύεται στον παρακάτω
πίνακα:
30.06.2018
Aμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης

153

30.06.2017
128

Στη συνέχεια αναλύονται τα ενδοομιλικά υπόλοιπα κατά την 30.06.2018 και 31.12.2017, καθώς και οι
διεταιρικές συναλλαγές των Εταιρειών του Ομίλου, κατά την 30.06.2018 και 30.06.2017
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΕΝΔΟΟΜIΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ( σε € ) 30-06-2018
ATHEX

ATHEXCSD

ATHEXCLEAR

ATHEX

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

0
0

383.621
3.962

0
0

ATHEXCSD

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

3.962
383.621

0
0

120.323
1.600

ATHEXCLEAR

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

0
0

1.600
120.323

0
0

ΕΝΔΟΟΜIΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ( σε € ) 31-12-2017
ATHEX

ATHEXCSD

ATHEXCLEAR

ATHEX

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

0
0

569.926
0

68.090
0

ATHEXCSD

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

0
569.926

0
0

1.261.736
6.637

ATHEXCLEAR

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

0
68.090

6.637
1.261.736

0
0

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (σε € ) 30-06-2018
ATHEX
ATHEX

Εσοδα
Έξοδα
Έσοδα από
μερίσματα

ATHEXCSD

ATHEXCLEAR

0
0

207.873
155.669

54.911
0

0

802.600

0

ATHEXCSD

Εσοδα
Έξοδα

155.669
207.873

0
0

2.975.181
8.124

ATHEXCLEAR

Εσοδα
Έξοδα

0
54.911

8.124
2.975.181

0
0

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (σε € ) 30-06-2017
ATHEX
ATHEX

Εσοδα
Έξοδα
Έσοδα από
μερίσματα

ATHEXCSD

ATHEXCLEAR

0
0

215.789
151.164

50.204
0

0

802.600

0

ATHEXCSD

Εσοδα
Έξοδα

151.164
215.789

0
0

2.587.745
6.770

ATHEXCLEAR

Εσοδα
Έξοδα

0
50.204

6.770
2.587.745

0
0

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν, πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών (άρθρο 1 απόφαση 1 περί
χρεώσεων ATHEXCSD), εντολές διακανονισμού (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεων ATHEXCSD),
υποστηρικτικές υπηρεσίες (λογιστήριο, ασφάλεια, διοικητικές υπηρεσίες, κλπ), μηχανογραφικές υπηρεσίες,
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Η/Υ, που τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές που
διενεργούνται μεταξύ τρίτων.

5.33. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν.

5.34. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δεν υπάρχει γεγονός με σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας, που έλαβε χώρα ή
ολοκληρώθηκε μετά την 30.06.2018, ημερομηνία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του πρώτου
εξαμήνου 2018 και μέχρι την έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας την 30.07.2018.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

53

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

_________________

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

_________________

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ

_________________

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ

_________________

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
_________________
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