
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 01/01/12-31/12/12 01/07/11-31/12/11

Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.protergia.gr (01.01.2012 & 01.07.2011 αντίστοιχα) 3.269.176 3.645.573

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (688.074) (376.397)

οικονομικών καταστάσεων : 10 Απριλίου 2013 Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 4.589.400 -

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ  / ΑΜ:25131 Λοιπά Αποθεματικά - -

Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Μ. 127 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στη Καθαρή Αξία - -

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (31.12.2012 & 30.12.2011 αντίστοιχα) 7.170.502 3.269.176

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Λειτουργικές Δραστηριότητες 01/01/12-31/12/12 01/07/11-31/12/11

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.229.202 16.975.323 Κέρδη πρό φόρων (686.932) (375.826)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.480.193 2.605.219 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.709.394 19.580.542 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (516) -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 667.758 361.580

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.200.000 600.000 κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 5.970.502 2.669.176 λειτουργικές δραστηριότητες :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) 7.170.502 3.269.176 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.088.270) (1.466.973)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.852.025 2.271.032
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 7.170.502 3.269.176 Μείον :

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - 133.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (667.758) (361.580)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.964.593 9.589.592 Καταβεβληµένοι φόροι - (380)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.574.299 6.588.774 Σύνολο εισροών/(εκροών) 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 19.538.892 16.311.366 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (923.694) 427.852
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 26.709.394 19.580.542

 Επενδυτικές Δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (3.254.521) -

01/01/12-31/12/12 01/07/11-31/12/11 Τόκοι εισπραχθέντες 516 -

Κύκλος Εργασιών - - Σύνολο εισροών/(εκροών) 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) - - από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.254.005) -
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (19.691) (14.246) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (686.932) (375.826) Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4.596.000 -

Μείον φόροι (1.142) (571) Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (6.600) -
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α) (688.074) (376.397) Σύνολο εισροών/(εκροών) 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.589.400 -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου (α) + (β) + (γ) 411.702 427.852
μετά από φόρους (Α) + (Β) (688.074) (376.397) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου (9.232.355) (9.660.208)
Κατανέµονται σε: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (8.820.653) (9.232.355)
Μετόχους Εταιρείας (688.074) (376.397)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - -
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (19.691) (14.246)

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα -
Έξοδα 10.040
Απαιτήσεις 5.950.238
Υποχρεώσεις 6.807.871

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. Η  Προϊστάμενη Λογιστηρίου 

Ντίνος Μπενρουμπή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παναγιώτα Ζαχαράκη 

Α.Δ.Τ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ. ΑE 568832

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 8111901000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΟΒΑΛ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Αρ. Μ.Α.Ε.: 65474/01AT/Β/08/100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου
αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

1. Η Βάση για Γνώμη με επιφύλαξη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αφορά τις «Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις», όπου απεικονίζεται συμμετοχή σε θυγατρική εταιρεία λογιστικής αξίας € 281.150 για την

οποία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης, η οποία κατά την 31.12.2012 εκτιμήθηκε στο ποσό των € 272.069 ευρώ. Ως συνέπεια, τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά €

11.113 και της προηγούμενης κατά € 260.956 αντίστοιχα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση «Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας.

2. Οι χρήσεις 1/7/2010 - 30/6/2011 & 1/7/2011 - 31/12/2011, έχουν ελεγχθεί από τους νόμιμους ελεγκτές και η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές.
3. Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής σε αυτές παρατίθενται αναλυτικά στη

σημείωση 6.1 των οικονομικών καταστάσεων.
4. Aπό τις 11.06.2012, η εταιρεία «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου Protergia A.E. η οποία δημοσιεύει ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνοντας τόσο την εταιρεία ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε. όσο και τις θυγατρικές της.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
6. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

7. Η εταιρεία, με σκοπό οι οικονομικές καταστάσεις να καλύπτουν περίοδο που λήγει σε ημερομηνία ταυτόσημη με αυτής της μητρικής εταιρείας, αποφάσισε οι εταιρικές της χρήσεις να έχουν αρχή 1η Ιανουαρίου και
λήξη 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Λόγω της μεταβολής αυτής, οι συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι οι πρώτες που έχουν λήξη την 31η Δεκεμβρίου, καλύπτουν περίοδο 6μηνη και ειδικότερα

1/7/2011 έως 31/12/2011.

8. Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται είναι οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία δεν παρουσιάζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, κάνοντας χρήση της παραγράφου 10 του ΔΛΠ 27.

9. Η ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 27η Φεβρουαρίου 2008.

10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρίας από και τις συνδεδεμένες εταιρίες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:


