ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45978/06/Β/00/42-ΑΡ.ΓΕΜΗ:3763601000

Έδρα: Πανεπιστημίου & Ομήρου 8, 105 64 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ". Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία:

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Διεύθυνση ΑΕ & Πίστεως
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
www.dynamicsec.gr

Αρμόδια εποπτική αρχή:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Αλέξανδρος Β. Πουλαρίκας
Παναγιώτης Β. Χλειμπάτσος
Βασίλειος Δ. Χλυμπάτσος
Άννα Α. Πουλαρίκα
Δημήτριος Α. Βουδούρης
Χρήστος Ν. Ρέτσας
Rudolf Dudler
Κωνσταντίνος Β. Φέγγος
Αικατερίνη Γ. Κωνσταντίνου

28 Φεβρουάριος 2014
Γεώργιος Π. Λαζάρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13721)
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31.12.2013

31.12.2012

2.801.297,18
150.279,54
2.432.253,48
5.507.340,17
6.784.862,83
17.676.033,20

2.938.687,10
185.749,96
2.312.084,18
3.854.077,93
5.563.062,84
14.853.662,01

6.094.698,86
52.615,93
74.000,39
6.221.315,18
899.254,00
247.810,86
1.497.801,09
8.809.852,07

6.094.698,86
0,00
(151.564,72)
5.943.134,14
1.129.342,00
299.388,35
1.532.015,83
5.949.781,69

11.454.718,02
17.676.033,20

8.910.527,87
14.853.662,01

Ποσά εκφρασμένα σε €
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β)
Συγκεντρωτικές συνολικές έσοδα / (ζημίες) μετά απο φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Διαφορά αποτίμησης συμμετόχων σε λοιπές επχειρήσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

31.12.2012

5.943.134,14

6.525.486,25

225.565,11

(483.606,65)

52.615,93

(98.745,46)

6.221.315,18

5.943.134,14

01.01-31.12.2012
2.792.465,25
609.014,87

108.818,60
123.733,96
225.565,11
0,00
225.565,11
0,1084
0,0000

(489.178,67)
(496.746,97)
(483.606,65)
0,00
(483.606,65)
(0,2325)
0,0000

277.928,02

(217.417,72)

01.01-31.12.2013

01.01-31.12.2012

123.733,96

(496.746,97)

169.109,42

271.760,95

101.959,68

(57.119,00)

Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31.12.2013

01.01-31.12.2013
3.466.374,19
1.064.211,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές εσοδα / (ζημίες) μετά απο φόρους (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του ΔΣ
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Έσοδα από μη χρησιμοποιούμενες προβλέψεις
Αποτελέσματα από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Κέρδη συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

0,00

(313.763,86)

(187.020,49)

(37.717,24)

0,00

0,00

2.112,16

0,00

0,00

198.964,75

194.933,08

(2.946.794,09)
2.894.348,16

(1.280.069,70)
1.773.436,16

(198.964,75)

(194.933,08)

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους
και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Μείον:

2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις του 2011 και 2012 η εταιρεία έχει ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές βάσει του
άρθρου 82&5 του Ν.2238/94 και δεν προκύψαν φορολογικές διαφορές .Εκκρεμεί φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2010.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

0,00

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: 31 και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης: 32.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

5. Στο κονδύλι του Ισολογισμού "Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις" περιλαμβάνονται και:

Απόκτηση χρεογράφων και ομολογιών

- προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις ποσό € 102.235,34,
- πρόβλεψεις για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσό € 9.000,00,
- προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού ποσό € 43.661,82.

Εισπράξεις απο πωλήσεις χρεογράφων
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων και ομολογιών
Τόκοι εισπραχθέντες

6. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

7. Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη .
8. Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης για το 2013 κατά τα πρότυπα του ΔΛΠ 24 ανέρχονται σε ποσό € 252.000,00.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις απο εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Μερική εξόφληση αγοράς ιδίων μετοχών για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

9. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.
10. Η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ 18.10.2010) με
ποσό € 1.401.588,10 και απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 45%. Κατά την 31.12.2013 η συμμετοχή αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία της και η
διαφορά αποτίμησης € 52.615,93 καταχωρήθηκε στα αποθεματικά.

(9.123,97)
(14.752,84)

0,00
26.353,11
(24.925,95)

0,00

1,00

(2.937.494,62)

(1.177.185,26)

2.809.123,56
0,00

1.180.571,89
30.000,00

208.052,93
64.929,03

195.213,86
203.675,54

(264.302,74)
0,00
0,00
(264.302,74)

611.106,76
(15.750,00)
0,00
595.356,76

(208.497,68)
1.870.722,36
1.662.224,68

825.385,41
1.045.336,95
1.870.722,36

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΑΘΗΝΑ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 152835

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 544707

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ - ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.:ΑΚ 092376 Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄Τάξης 011551

