
Αρµόδια Νοµαρχία :                      Κιλκίς

∆ιεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  www.gaplastics.com 
01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012
(Αναδιατυπωµένα)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :       Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος: Μυλωνάς Α. Γεώργιος Κύκλος Εργασιών 2.747.508 2.903.973

Αντιπρόεδρος: Μυλωνά Α. Ευαγγελία Μικτά Κέρδη 477.182 586.576

                                               Εκτελεστικά Μέλη: Μυλωνά Α. Ευτυχία, Daniel P. Gallina, Dario P. Gallina 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
211.777 324.175

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κέρδη προ φόρων 210.645 275.528

των οικονοµικών καταστάσεων : Κέρδη µετά από φόρους 127.310 216.652

Νόµιµος Ελεγκτής:         Κωνσταντίνος Κατσαγάννης Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 120.588 216.652

Ελεγκτική Εταιρία :                        ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :          Με σύµφωνη γνώµη 294.754

31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Αναδιατυπωµένα)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.220.657 2.342.420

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.148 21.148

Αποθέµατα 514.849 609.158 31.12.2013 31.12.2012

(Αναδιατυπωµένα)

Απαιτήσεις από Πελάτες 1.953.531 1.841.656
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
2.606.593 2.700.361

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 955.145 816.889 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 120.588 216.652

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.665.330 5.631.271 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - (310.420)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
2.727.181 2.606.593 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (456.500 µετοχές των € 3,16 έκαστη) 1.442.540 1.442.540

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.284.641 1.164.053

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 2.727.181 2.606.593

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 915.754 944.903

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.547.700 1.547.899

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 474.695 531.876

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 2.938.149 3.024.678

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 5.665.330 5.631.271
01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη χρήσης προ φόρων 210.645 275.528

Αναπροσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 125.346 131.193

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (117.595) (78.038)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 118.727 126.685

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (42.369) (43.448)

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (4.541) -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 17.832 10.000

Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων 18.517 36.221

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 3.460 3.049

330.022 461.190

(Αύξηση)/ Μείωση σε:

Αποθέµατα 75.791 191.057

Εµπορικές απαιτήσεις (129.707) 221.437

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές (8.668) (1.854)

Αύξηση/ (Μείωση) σε:

Εµπορικές υποχρώσεις (103.631) (199.887)

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 32.797 (18.589)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 118.726 126.685

Φόροι εισοδήµατος καταβεβληµένοι 62.103 4.474

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 
15.775 522.195

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (3.583) -

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 117.595 78.038

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
114.012 78.038

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων (199) 199

Μερίσµατα πληρωθέντα - (310.420)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
(199) (310.221)

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
129.588 290.012

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της 

χρήσεως
800.912 510.900

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους 

χρήσεως
930.500 800.912

411.920

Κιλκίς, 27 Μαρτίου  2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Γ.Α.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ   Α.Ε.

27 Μαρτίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52070 / 55 / Β / 10 / 10 -Ε∆ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 611 00, ΚΙΛΚΙΣ - Γ.Ε.ΜΗ. 14678635000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.".
Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η 

έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται. 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   
 ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

   
ΜΥΛΩΝΑ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Α∆Τ ΑΒ 689463

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Ε. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Α∆Τ ΑΑ 273119

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ

1)  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά 
πρότυπα και διερµηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2013, λαµβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση της λογιστικής πολιτικής που αφορά τις προβλέψεις 
αποζηµίωσης των εργαζοµένων του ∆ΛΠ 19, η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών στα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 8, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων. Τα αντίστοιχα ποσά των συγκριτικών περιόδων έχουν αναπροσαρµοστεί αναλόγως, 
εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ 8.

2) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενσωµατώνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που 
συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρία "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", η οποία έχει έδρα στη Βιοµηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Νοµού Κιλκίς 
και συµµετέχει µε ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

4) Το απασχολούµενο προσωπικό στις 31.12.2013 και στις 31.12.2012 είναι 7 και 7 εργαζόµενοι αντίστοιχα.

5) ∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας.

6) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων της Εταιρίας προς συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως  
ανέρχονται στο ποσό των € 972 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 916 χιλ. ) και € 796 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 570 χιλ.). Τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, από συνδεδεµένα µέρη, στην λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 1.574 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 
1.298 χιλ.) και € 140 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 157 χιλ.). 

7) H Eταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2007-2010. Το ποσό της πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε € 70 χιλ.


