∆ΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 23604/06/Β/91/18
Ε∆ΡΑ: Σταδίου 33 105 59 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "∆ΗΜ.ΑΘ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ".
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η Εκθεση Ελέγχου
(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Αρµόδια Αρχή:

Υπουργείο Οικονοµικών Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ∆ιέυθυνση ΑΕ και Πίστεως

Στέφανος ∆ηµ. Τσεκούρας - Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ενδιάµεσων Οικον. Καταστάσεων:
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Γεώργιος ∆ηµ. Τσεκούρας - Αντιπρόεδρος

Νόµιµος Ελεγκτής:

Γρηγόρης Ηλ. Κούτρας

Χρήστος Στεφ. Τσεκούρας - Μέλος

Ελεγκτική Εταιρεία:

∆ιεθνής Ελεγκτική ΑΕ

Ανδρέας ∆ηµ. Τσεκούρας - Μέλος

Τύπος Εκθεσης Επισκόπησης :

Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης

∆ηµήτριος Στέφ. Τσεκούρας - Μέλος

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.tsekourasbrokers.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31.12.2014

31.12.2013

1.121.006

1.139.904

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

-

Επενδυτικά Ακίνητα

-

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

340.844

Αποθέµατα

-

01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

(108.093)

(63.030)

24.198

26.357

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

142.343
-

Ζηµίες προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Εµπορικές Απαιτήσεις

176.755

345.242

Αποσβέσεις

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

239.871

360.510

(Κέρδη)/Ζηµιές ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

-

1.878.475

1.988.000

Κέρδη από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων

-

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Προβλέψεις
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Μετοχικό Κεφάλαιο (250.000 µετοχές των € 8,00)
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

2.000.000

2.000.000

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

(1.167.348)

(1.057.683)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

832.652

942.317

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

832.652

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

-

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

124.241

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

-

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

921.582

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

942.317
122.668
923.015

1.045.823

1.045.683

1.878.475

1.988.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Αύξηση/(Μείωση) σε λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Μικτές ζηµίες
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

01.01 - 31.12.2013

33.808

53.192

(68.305)

(49.328)

(109.305)
(108.093)
(109.665)

(64.623)
(63.030)
(64.549)

(109.665)

(64.549)

Κατανέµονται σε:

-

168.487

169.753

(1.433)

(103.273)

(459)

(544)

(198.500)
(117.012)

(7.444)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Εσοδα από αυξηση µετοχικού κεφαλαίου

01.01 - 31.12.2014

-

(1.593)

Μείον:

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Κύκλος εργασιών

(1.213)

(35.113)

Αγορά επενδυτικών ακινήτων
Τόκοι εισπραχθέντες
Πωλήσεις χρηµ/κών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής
Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(5.060)
1.672
(3.387)

1.658
123
2.137
3.919

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

-

-

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

-

-

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού

-

-

Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού

-

-

Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-

-

Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµ.διαθ.και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες µητρικής

(109.665)

(64.549)

(109.665)

(64.549)

- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

-

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά & αποµειωµένα (σε €)

(120.400)

(3.525)

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Χρήσης

358.025

361.551

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Χρήσης

237.624

358.025

-

(0,4387)

(0,2580)

(85.107)

(38.266)

31.12.2014

31.12.2013

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013)

942.317

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους

(109.665)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013)

832.652

1.006.866
(64.549)
942.317

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων η Ετιαρεία εφάρµοσε τα ∆.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές
των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013.
2. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 13 Φεβρουαρίου 2014.
3. Ο αριθµός προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 στα 7 άτοµα. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 ο αντίστοιχος αριθµός ήταν 7.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
5. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή τις λογιστικές εκτιµήσεις.
6. Οι κεφαλαιακές επενδύσεις της Εταιρίας για την χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 ανέρχονται σε € 5.060.
7. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από 1/1/2010 εως 31/12/2014.
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της
Εταιρείας. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι € 0.

9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.
10. Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 0.
11. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου
που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:
Αγορές και πωλήσεις από και προς συνδεµένες επιχειρήσεις για την χρήση 1/1- 31/12/2014 ανέρχονται σε € 0 και € 0 αντίστοιχα.
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις από και προς συνδεµένες επιχειρήσεις για την χρήση 1/1-31/12/2014 ανέρχονται σε € 0 και € 0 αντίστοιχα.
Αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών ∆Σ για την χρήση 1/1-31/12/2014 ανήλθαν σε € 0. Το αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση ήταν € 0
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις από και προς τα ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη ∆Σ κατα την 31 ∆εκεµβρίου 2014 ανέρχονται σε € 0 και € 0 αντίστοιχα.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2015

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 016392/07

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Α.∆.Τ ΑΒ 022111/05

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ ΑΕ 506033

