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(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ Λ Π)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 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.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
8.968.432,64
9.434.299,64
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
15.764,00
28.906,53
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
81.063,44
81.694,10
Αποθέματα
250.026,57
273.457,76
Απαιτήσεις από πελάτες
15.204.915,08
15.769.639,97
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
8.128.900,03
8.233.454,41
Σύνολο Ενεργητικού
32.649.101,76
33.821.452,41

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α)
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+(β)

8.724.000,00
19.602.301,05
28.326.301,05
1.542.081,33
2.780.719,38
4.322.800,71
32.649.101,76

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε (€)
31/12/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 & 1/1/2011 αντίστοιχα)
28.205.981,74
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
1.420.319,31
Διανεμηθέντα μερίσματα
(1.300.000,00)
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2012 & 31/12/2011 αντίστοιχα)
28.326.301,05

8.724.000,00
19.481.981,74
28.205.981,74
1.534.395,96
4.081.074,71
5.615.470,67
33.821.452,41

31/12/2011
28.019.907,79
2.186.073,95
(2.000.000,00)
28.205.981,74

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους
ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο Αθηνών "ΜΕΤΚΑ Α.Ε." με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008 καθώς επίσης και για την χρήση 2011 η Εταιρεία έλαβε
φορολογικό πιστοποιητικό μετά από έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994.
4. Οι επίδικες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.26 των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5. Ειδικότερα τα ποσά των προβλεψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:
α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες
85.539,34
β) Πρόβλεψη για Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
120.000,00
γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού
154.642,35
δ) Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
168.294,27
Σύνολο Προβλέψεων
528.475,96
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης
ήταν 150 και 175 άτομα αντίστοιχα
7. Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη
της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα
συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
2.281.936,25
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
0,00
γ) Απαιτήσεις
1.191.946,01
δ) Υποχρεώσεις
396.205,67
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
389.450,00
στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
31.062,36
ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
1.845,00
8. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
9. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
10. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΙΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ
ΜΕΛΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ
ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέμονται σε:
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση Μέθοδος
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
(Κέρδη)/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες
Έσοδα/έξοδα τόκων
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγουμένων χρήσεων
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην δανειακών)
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1 - 31/12/2012
15.102.586,15
2.169.647,43
1.250.331,85
1.468.085,55
1.420.319,31
0,00
1.420.319,31

1/1 - 31/12/2011
22.185.585,70
3.764.770,29
2.499.888,95
2.716.261,91
2.186.073,95
0,00
2.186.073,95

0,1954
0,0000

0,3007
0,1788

1.862.011,25

3.095.571,58

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

1.468.085,55
595.326,02
16.353,38
29.529,64
0,00
(18.893,23)
(1.532.680,08)
(271.464,24)
0,00

2.716.261,91
576.287,46
19.395,17
142.715,68
0,09
71.294,40
(569.473,74)
(321.633,20)
(165.911,55)

23.431,19
564.724,89
(329.579,14)
(2.059.686,89)
(620.902,38)
(2.135.755,29)

2.717,18
663.189,84
(716.993,62)
(39.501,15)
(3.034.092,12)
(655.743,65)

(132.669,87)
0,00
282.087,67
149.417,80

(273.104,14)
347.175,50
332.878,09
406.949,45

0,00
0,00

(2.000.000,00)
(2.000.000,00)

(1.986.337,49)
5.629.948,02
3.643.610,53

(2.248.794,20)
7.878.742,22
5.629.948,02

Διαβατά, 15/03/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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