
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Γραφείο Γ.Ε.ΜΗ./ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ.: 31/5/2021 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ
Νόμιμος Ελεγκτής: Χρήστος Βαργιεμέζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 30891) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΙΖΑΣ
Ελεγκτική εταιρία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Σύμφωνη γνώμη ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.ekme.gr ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΒΙΟΣ

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2020 31/12/2019 Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2019
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.460.901,14 11.324.059,75 Κύκλος εργασιών 29.582.973,76 43.846.503,47
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 42.590,71 50.208,80 Μικτά κέρδη 3.775.354,59 2.369.028,14
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 256.107,37 595.979,26 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσμάτων  2.179.613,89 460.744,47
Αποθέματα 575.862,63 500.267,97 Κέρδη προ φόρων 1.732.663,49 425.721,99
Απαιτήσεις από πελάτες 18.011.316,18 18.940.147,34 Κέρδη μετά από φόρους (Α) 1.290.930,26 215.716,31
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 715.165,84 2.202.178,77 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (40.749,45) (2.093,14)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.914.321,06 7.101.012,69 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 1.250.180,81 213.623,17
Σύνολο Ενεργητικού 39.976.264,93 40.713.854,58 Κατανέμονται σε:

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,1320 0,0242
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0438 0,0026
Μετοχικό Κεφάλαιο 11.364.000,00 10.599.660,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 18.337.923,88 17.888.693,01 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.940.691,22 1.129.234,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  ( α) 29.701.923,88 28.488.353,01
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.338.800,13 1.176.360,76
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.935.540,92 11.049.140,81
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 10.274.341,05 12.225.501,57
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+(β) 39.976.264,93 40.713.854,58 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2019

Λειτουργικές  Δραστηριότητες
0,00 0,00 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.732.663,49 425.721,99

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 750.947,04 658.360,09
Αποσβέσεις Δικαιωμάτων Χρήσης Περιουσιακών Παγίων Στοιχείων 10.130,29 10.130,29

ποσά εκφρασμένα σε (€) 31/12/2020 31/12/2019 (Εσοδα)/Έξοδα από προβλέψεις 146.458,53 91.512,36
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2020 & 1/1/2019 αντίστοιχα) 28.488.353,01 28.440.791,18 Κέρδη από πώληση παγίων 18,22 (9.568,21)
Αποτελέσματα χρήσης 1.290.930,26 215.716,31 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) αποζημιώσεως προσωπικού 40.749,45 2.093,14
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου (36.609,94) 0,00 Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες 326.945,51 181.234,06
Λοιπά συνολικά έσοδα (40.749,45) (2.093,13) (Κέρδη)/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 112.935,94 (143.675,90)
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 (166.061,35) (Έσοδα)/έξοδα τόκων 8.458,75 (5.739,24)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2020 & 31/12/2019 αντίστοιχα) 29.701.923,88 28.488.353,01 (Έσοδα)/Έξοδα  από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγουμένων χρήσεων (297.089,50) (11.633,44)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές δραστηριότητες:
0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (75.594,66) 87.902,55

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.564.638,38 (3.831.805,53)
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της προηγούμενης χρήσης. Πέρα των ανωτέρω στην κλειόμενη χρήση δεν (Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.405,32 239.565,13
     σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού  λάθους ή αναταξινομήσεις  (Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην δανειακών) (2.016.633,51) 1.974.608,61
     κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Καταβεβλημένοι Τόκοι (12.916,12) (11.895,81)
2. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν Καταβεβλημένοι φόροι (431.393,54) (444.713,83)
    σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.870.723,59 (787.903,74)
3. Ειδικότερα τα ποσά των προβλεψεων που έχουν  διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:
    α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες 45.409,65 € Επενδυτικές  Δραστηριότητες
    β) Πρόβλεψη για Δικαστικές υποθέσεις 100.000,00 € Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων (880.688,56) (2.407.977,65)
    γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 453.064,02 € Εισπράξεις από πώληση παγίων 500,00 11.300,00
    δ) Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 242.375,36 € Τόκοι εισπραχθέντες 4.457,36 17.635,05
    ε) Λοιπές προβλέψεις 80.281,49 € Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές δραστηριότητες (β) (875.731,20) (2.379.042,60)
    στ) Πρόβλεψη για ζημιογόνα έργα 20.804,93 €
         Σύνολο Προβλέψεων 941.935,45 € Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας  και της προηγούμενης χρήσης Μερίσματα πληρωθέντα (181.684,02) (9.963,68)
    ήταν 237 και 258 άτομα αντίστοιχα Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (181.684,02) (9.963,68)
5.  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 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.813.308,37 (3.176.910,02)
      συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα : Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 7.101.012,69 10.277.922,71
      α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 147.900,00 € Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 8.914.321,06 7.101.012,69
      β) Απαιτήσεις από Πελάτες 375.612,29 €
      γ) Υποχρεώσεις σε μέλη του Δ.Σ. & Θυγατρικές 30.128,00 € Διαβατά, 31/05/2021
      δ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 330.000,00 €
      ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Δ.Σ. 13.624,58 €
      στ) Λοιπές  Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 191.593,92 €
6. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
7. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
8. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.  ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ

ΑΔΤ  ΑΟ 242964

                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
                                Α Δ Τ  ΑΕ 206298 Α Δ Τ  ΑΟ 243544 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 0006213

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση Μέθοδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 038333805000    Αρ. Μ.Α.Ε.: 36022/62/Β/96/150
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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.
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.

http://www.ekme.gr/

