∆ΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 23604/06/Β/91/18
Ε∆ΡΑ : Σταδίου 33, 105 59 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δηµοσιευµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ∆ΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία
: Υπουργείο Οικονοµικών Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις
: www.tsekourasbrokers.com
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
:Ανδρέας ∆ηµ. Τσαµάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101
Ηµεροµηνία λήξεως της τρέχουσας χρήσης
: 31.12.2012
Ελεγκτική Εταιρεία
:∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
∆ιάρκεια χρήσεως
: 12 µήνες
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου
:Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης
Τύπος των Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
: Ετήσιες
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
α) Στέφανος ∆ηµ. Τσεκούρας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (από τις οποίες
β) Χρήστος Στεφ Τσεκουρας, Αντιπρόεδρος
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
: 31 Ιανουαρίου 2013
γ) Ανδρέας ∆ηµ. Τσεκούρας, Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
δ) ∆ηµήτριος Στεφ. Τσεκούρας, Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης ∆εκεµβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
1.01-31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2012
1.170.489
180.847
210.602
363.913
1.925.852

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων Εταιρείας (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

2.000.000
(993.134)
1.006.866
10.977
908.010
918.986
1.925.852

31.12.2011
1.193.659
205.772
234.990
459.575
2.093.997

2.000.000
(893.568)
1.106.432
10.977
976.588
987.564
2.093.997

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Ζηµίες προ φόρων
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

24.198
(1.709)
(346)
(82.263)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
86.241
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(63.738)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(346)
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(60.106)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και αϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
1.01-31.12.2012
Κύκλος εργασιών
Μικτές Ζηµίες
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµίες προ φόρων
Ζηµίες µετά από φόρους
Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.01-31.12.2011

43.196
(60.067)
(106.461)
(104.406)
(99.566)

57.381
(56.986)
(108.368)
(106.162)
(103.112)

(0,3983)
(82.263)

(0,4124)
(76.806)

31.12.2012
1.106.432
(99.566)
1.006.866

31.12.2011
1.209.544
(103.112)
1.106.432

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους
ΣύνολοΙδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

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

(106.162)
31.562
(1.843)
(364)
(76.806)

102.145
(38.075)
(364)
(13.099)

(297)
(1.029)
2.401
1.075

(149)
(487)
2.570
1.934

(59.031)
420.582
361.551

(11.165)
431.747
420.582

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 2011.
2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 7 άτοµα. Kατά την προηγούµενη χρήση ο αριθµός
απασχολούµενου προσωπικού ανερχόταν επίσης σε 7 άτοµα.
3. Το θέµα έµφασης που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και
παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 7 των σηµειώσεων επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και δεν έχει διενεργηθεί οποιαδηποτε πρόβλεψη. Οι λοιπές προβλέψεις και οι προβλέψεις για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις που έχουν σχηµατιστεί τη 31.12.2012 ανέρχονται σε€ 0 και € 0 αντίστοιχα.
5. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη
λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως
ακολούθως (ποσά σε ευρώ):
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
45.580
6. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης η Εταιρία δεν κατείχε ίδιες µετοχές.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.01-31.12.2011

(104.406)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
A.∆.Τ. ΑΒ 022111/05

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 506033

