
Αρμόδια Υπηρεσία : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών 01/01/13-31/12/13 01/01/12-31/12/12

Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.movalsa.gr (01.01.2013 & 01.01.2012 αντίστοιχα) 7.170.502 3.269.176
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (930.998) (688.074)
των οικονομικών καταστάσεων : 24 Απριλίου 2014 Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 2.999.450 4.589.400

Νόμιμος Ελεγκτής : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΣ  Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131 Λοιπά Αποθεματικά - -

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

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : (31.12.2013 & 30.12.2012 αντίστοιχα) 9.238.955 7.170.502

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Λειτουργικές Δραστηριότητες 01/01/13-31/12/13 01/01/12-31/12/12

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.986.098 20.229.202 Κέρδη πρό φόρων (929.640) (686.932)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.821.691 6.480.193 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.807.788 26.709.394 Απομειώσεις 271.968 -

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1.433) (516)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 633.534 667.758

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.250.000 1.200.000 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 7.988.955 5.970.502 κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) 9.238.955 7.170.502 λειτουργικές δραστηριότητες :
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 556.416 (4.088.270)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 9.238.955 7.170.502 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.970.558) 3.852.025

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.964.593 8.964.593 Μείον :

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.604.241 10.574.299 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (633.534) (667.758)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17.568.834 19.538.892 Καταβεβληµένοι φόροι (500) -
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 26.807.788 26.709.394 Σύνολο εισροών/(εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.073.747) (923.694)

 Επενδυτικές Δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
01/01/12-31/12/13 01/01/12-31/12/12 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (1.029.222) (3.254.521)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Τόκοι εισπραχθέντες 1.433 516

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (25.570) (19.691) Σύνολο εισροών/(εκροών) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (929.640) (686.932) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.027.789) (3.254.005)
Μείον φόροι (1.358) (1.142)

Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α) (930.998) (688.074) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.000.000 4.596.000
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (550) (6.600)
μετά από φόρους (Α) + (Β) (930.998) (688.074) Σύνολο εισροών/(εκροών) 
Κατανέµονται σε: από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.999.450 4.589.400
Μετόχους Εταιρείας (930.998) (688.074) Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου (α) + (β) + (γ) (102.085) 411.702
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου (8.820.653) (9.232.355)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (8.922.738) (8.820.653)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (25.570) (19.691)

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα -
Έξοδα 15.040
Απαιτήσεις 5.636.574
Υποχρεώσεις 4.869.871

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης -

9.  Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της  31/12/2012.

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 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(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. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου της www.movalsa.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

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

2. Η εταιρεία έχει αποδεχθεί το υπ’ αριθμό 101420/1/01/12/2010 εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009-2010 του ν.3888/2010.Για τις χρήσεις που έληξαν την 30/06/2011 και 

31/12/2011 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26.7.2011. Για χρήση 2012, η εταιρεία ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε., ελέγχθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές και έλαβε εντός του 2013, Πιστοποιητικό 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για το 2013 , ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

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. 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. 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 ΔΠΧΑ 10. 

8. 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: 

http://www.movalsa.gr/

