
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε  €
Αρµόδια Εποπτική Αρχή: Νοµαρχία Ν. Λασιθίου Κρήτης
∆ιεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας: http://www.ngpsa.gr 31.12.2010 31.12.2009
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος ∆.Σ.: Παπαδάκης Νικόλαος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.:  Σπανουδάκης Ιωάννης (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 8.175.787,50 3.774.050,87
Μέλη ∆.Σ.: Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -1.421.655,57 352.816,63
Μαλλιωτάκη - Παπαδάκη Παρασκευή Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 4.048.920,00
Παπάζογλου Ιωάννης Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης χρήσεως

Χαΐτογλου Κωνσταντίνος (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 6.754.131,93 8.175.787,50
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων
οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα 
στοιχεία και πληροφορίες): 30 Απριλίου 2011 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε  €

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Μ. Λώλος-ΑΜ. ΣΟΕΛ 13821
Ελεγκτική Εταιρία: ΣΟΛ Α.Ε.- ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 01.01 - 01.01 - 
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη 31.12.2010 31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασµένα σε  € Αποτελέσµατα προ φόρων -1.536.256,83 336.817,24

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
31.12.2010 31.12.2009 Αποσβέσεις 787.534,09 504.656,34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έσοδα/έξοδα 222.326,64 3.326,69
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 16.130.265,94 16.534.239,07Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 33.734,95 33.260,21  επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.014.495,35 1.829.972,11Χρηµατοοικονοµικό κόστος 607.158,21 559.342,72
Αποθέµατα 3.558.627,63 2.165.185,82Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
Απαιτήσεις από πελάτες 4.067.492,71 3.786.070,59 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.036.930,43 3.819.016,07Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.393.441,81 -1.163.971,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.841.547,01 28.167.743,87 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -737.200,98 -2.272.365,26

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 383.459,68 -187.559,31
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον:
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.100.000,00 5.100.000,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -711.240,60 -460.842,79
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.654.131,93 3.075.787,50 Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00
Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων  (α) 6.754.131,93 8.175.787,50 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.377.661,60 -2.680.595,41

Επενδυτικές δραστηριότητες
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.145.187,97 11.019.417,25 Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων -733.986,14 -5.110.158,49
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.128.643,08 5.632.637,69 Αγορά / (πώληση) λοιπών επενδύσεων 678.000,00 -678.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.813.584,03 3.339.901,43 Εισπράξεις από πώληση ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 22.087.415,08 19.991.956,37 Τόκοι εισπραχθέντες 8.490,81 13.172,42
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 28.841.547,01 28.167.743,87 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -47.495,33 -5.774.986,07

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 4.048.920,00

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε  € Εισπράξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια 3.668.321,93 2.595.092,83

Εισπράξεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.405,00 3.128.520,00
01.01 - 01.01 - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -1.741.526,72 -1.243.889,01

31.12.2010 31.12.2009 Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων 364.696,19 71.207,56
Κύκλος εργασιών 7.218.991,77 6.525.744,89 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.296.896,40 8.599.851,38
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 1.645.634,83 2.393.189,76 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -128.260,53 144.269,90

αποτελεσµάτων -929.098,62 896.159,96 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 214.654,24 70.384,34
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -1.536.256,83 336.817,24 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 86.393,71 214.654,24

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) -1.421.655,57 352.816,63

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) -1.421.655,57 352.816,63
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -0,8363 0,2619 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000

303.826,13 1.400.816,30

Συναλλαγές και υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη: Ποσά σε €
α) Εισροές 897.363,39
β) Έκροές 548.251,67
γ) Απαιτήσεις 1.725.575,26
δ) Υποχρεώσεις 1.238.599,42
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
 και µελών της διοίκησης 0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 240.202,67
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου Κρήτης, 30 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α.∆.Τ.  Χ 417006 Α.∆.Τ.  AΒ 649672 Α.∆.Τ.  Ξ 143590

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «N.G.P. PLASTICΑ.Β.Ε.Ε.» Συνιστούµε εποµένως στον

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού

ελεγκτή λογιστή.

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων 

«N.G.P. PLASTIC Α.Β.Ε.Ε.»
«N.G.P. PLASTIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60787/071/Β/06/0006
Ε∆ΡΑ: Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου Κρήτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που

συντάσσει η εταιρεία "N.G.P. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε." µε έδρα την Ελλάδα, µε τη µέθοδο της

ολικής ενσωµάτωσης και µε ποσοστό συµµετοχής α) Πλήρους κυριότητας µετοχών 62,36%β) επιπροσθέτως µε

δικαιώµατα επί µετοχών (επικαρπία) 5,29%.
2.Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στη Σηµείωση 31των Οικονοµικών Καταστάσεων.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ανήλθε σε

61και 49άτοµα, αντίστοιχα.
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει

από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24,παρατίθενται στον σχετικό πίνακα.


