
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 31.12.2012 31.12.2011

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

Παπαδάκης Νικόλαος (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 1.572.909,10 4.119.069,36

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.: Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -2.107.901,35 -2.546.160,26

Μαλλιωτάκη − Παπαδάκη Παρασκευή Λοιπές µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 1.373.502,00 0,00

Μέλος ∆.Σ.: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης χρήσεως

Παπαδάκης Ιωάννης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 838.509,75 1.572.909,10

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων

οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

στοιχεία και πληροφορίες): 28 Ιουνίου 2013 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε  €

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Μ. Λώλος - Α.Μ. ΣΟΕΛ 13821

Ελεγκτική Εταιρία: ΣΟΛ Α.Ε.- Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 01.01 - 01.01 - 

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Γνώµη µε εξαιρέσεις και έµφαση θέµατος 31.12.2012 31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασµένα σε  € Αποτελέσµατα προ φόρων -1.642.884,23 -2.476.509,48

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

31.12.2012 31.12.2011 Αποσβέσεις 341.811,17 377.567,11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Προβλέψεις 632.154,00 2.059.660,31

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 9.632.478,95 10.019.837,71 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 18.308,06 28.539,59 επενδυτικής δραστηριότητας 29.496,96 13.947,29

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 105.390,41 105.390,41 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 542.185,35 676.616,86

Αποθέµατα 755.794,11 1.235.842,01 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Απαιτήσεις από πελάτες 221.864,11 2.091.992,16 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.136.405,72 4.438.670,55 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 180.047,90 1.243.993,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.870.241,36 17.920.272,43 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.442.907,94 3.693.487,66

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -6.017.489,62 -2.022.197,22

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον:

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.950.000,00 1.950.000,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -542.185,35 -676.616,86

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -1.111.490,25 -377.090,90 Καταβεβληµένοι φόροι -11.041,63 -176.763,69

Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων  (α) 838.509,75 1.572.909,10 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -5.044.997,51 2.713.185,30

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.596.003,06 3.548.448,06 Επενδυτικές δραστηριότητες

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.335.687,15 563.140,03 Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων -970,69 -35.960,51

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.291.597,67 3.130.929,52 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 16.382,11 4.360,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.058.443,73 9.104.845,72 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 15.411,42 -31.600,51

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 14.281.731,61 16.347.363,33

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 15.120.241,36 17.920.272,43 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις δανείων 4.972.968,83 0,00

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -2.838.054,63

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -47.867,68 -135.313,73

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.925.101,15 -2.973.368,36

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε  € Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -104.484,94 -291.783,57

01.01 - 01.01 - Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 117.811,67 409.595,24

31.12.2012 31.12.2011 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 13.326,73 117.811,67

Κύκλος εργασιών 1.535.037,26 9.708.660,87

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 531.231,42 1.821.826,21

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

αποτελεσµάτων -1.071.201,92 -1.785.945,33

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -1.642.884,23 -2.476.509,48

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) -2.120.223,49 -2.546.160,26

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 12.322,14 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) -2.107.901,35 -2.546.160,26

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -3,2429 -3,9172

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – προσαρµοσµένα (σε €) -2,8789 -                      

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

-729.390,75 -1.408.378,22

Συναλλαγές και υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη: Ποσά σε €

α) Αγορές και έξοδα 28.311,24

β) Πωλήσεις 1.154.635,01

γ) Απαιτήσεις 797.486,29

δ) Υποχρεώσεις 5.666.318,71

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών

 και µελών της διοίκησης 0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3.297.173,59

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου Κρήτης, 28 Ιουνίου 2013

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α.∆.Τ.  Χ 417006 Α.∆.Τ.  Χ 916299 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. PACK Α.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. PACK Α.Ε.»

«N.G.P. PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ.Μ.Α.Ε. 49119/071/Β/2001/0003 - Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 024552841000

Ε∆ΡΑ: Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου Κρήτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

1. O τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι µε επιφυλάξεις σχετικά µε α) απαιτήσεις που εµπίπτουν στις απαγορευτικές

διατάξεις του Άρθρου 23α του κ.ν. 2190/20 συνολικού ύψους 3.297.173 ευρώ, β) µε τη µη διενέργεια προβλέψεων

υποτίµησης απαιτήσεων κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 797.486 ευρώ γ) µε τη µη αποµείωση

της αξία των συµµετοχών της εταιρείας ύψους 100.000 ευρώ και δ) τη µη διενέργεια πρόβλεψης διαφορών

φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προδιαγράφονται από τον

κ.Ν. 2190/20 και τα ∆.Π.Χ.Α. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι µε έµφαση σχετικά µε τη δυνατότητα συνέχισης

της δραστηριότητας της εταιρείας.

2. 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 57,46% β) επιπροσθέτως µε

δικαιώµατα επί µετοχών (επικαρπία) 42,54%.

3. Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στη Σηµείωση 27 των Οικονοµικών Καταστάσεων.

4. ∆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.

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ανήλθε σε

17 και 59 άτοµα, αντίστοιχα.

6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσεως αφορούν σε προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών εύλογης

αξίας.

7. 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.


