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A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημείωση

31.12.2017

4
4
4
4

8.213.245,42
20.075.718,78
145.399,55
1.260.258,56
29.694.622,31

5

214.194,05

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 4

192.958,35

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
8.379.658,47 Κεφάλαιο
21.205.050,23
124.044,41 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
1.220.739,16 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
30.929.492,27 Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
242.987,61
Καθαρή θέση ιδιοκτητών μητρικής
451.404,61
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Σημείωση

8
8
8
8

0,00
2.563,61 Υποχρεώσεις
2.224.271,62 2.149.959,36 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.799.455,67 2.858.770,30 Δάνεια
182.677,32 158.356,74 Κρατικές επιχορηγήσεις
6.206.404,61 5.169.650,01 Σύνολο

9
10
11
12
13

10.417.486,16
7.275.000,00
734.104,50
11.786,70
1.909.964,13
20.348.341,49

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
26.554.746,10 21.677.825,96 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο
7.914.211,43
5.250.000,00
659.416,95
55.783,81
2.628.763,76
16.508.175,95

31.12.2016

8.353.664,00 8.353.664,00

15
15

1.218.804,55 974.743,56
11.501.762,79 10.897.081,95
12.205.204,41 9.373.512,25
24.925.771,75 21.245.337,76
33.279.435,75 29.599.001,76
33.307,15

32.595,12

33.312.742,90 29.631.596,88

16

564.874,21

544.840,79

17
18

6.203.442,00 7.940.926,94
3.942.917,24 4.547.598,08
10.146.359,24 12.488.525,02

19
17
20
21
22
23
24
25
26

1.424.205,28 822.600,00
2.176.400,00 2.751.808,95
7.873.852,61 5.869.018,87
273.973,93 330.799,11
184.814,75 231.547,14
243.465,45 237.439,47
236.755,11 250.912,67
225.451,94 142.724,83
37.922,74 50.000,00
12.676.841,81 10.686.851,04

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ενεργητικού

31.12.2017

14

50.103,28 Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις
30.146.072,06 31.673.987,77 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

44.297,35

31.12.2016 Καθαρή θέση, προβλέψεις και υποχρεώσεις

56.700.818,16 53.351.813,73 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

22.823.201,05 23.175.376,06
56.700.818,16 53.351.813,73
0,00

-0,01
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημείωση

31.12.2017

4
4
4
4

6.903.737,40
19.103.655,76
124.312,46
1.233.161,73
27.364.867,35

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

5

147.475,84

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

4

192.958,35

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

6
7

4.508.617,47
42.198,35
4.550.815,82

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

32.256.117,36

8
8
8
8

0,00
2.224.271,62
3.638.511,24
182.677,32
6.045.460,18

9
10
11
12
13

10.226.177,93
7.275.000,00
719.120,18
11.786,70
1.827.897,93
20.059.982,74

31.12.2016 Καθαρή θέση, προβλέψεις και υποχρεώσεις

Σημείωση

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
7.024.880,74 Κεφάλαιο
20.058.807,02
112.897,32 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
1.192.459,09 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
28.389.044,17 Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
181.439,03
Σύνολο καθαρής θέσης
451.404,61
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
4.144.447,47
46.935,98
4.191.383,45
Υποχρεώσεις
33.213.271,26 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
2.563,61
2.149.959,36
2.698.840,62 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
158.356,74 Τραπεζικά δάνεια
5.009.720,33 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
7.790.431,84 Λοιποί φόροι και τέλη
5.250.000,00 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
640.965,60 Λοιπές υποχρεώσεις
55.783,81 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
2.594.946,85 Έσοδα επομένων χρήσεων
16.332.128,10 Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

14

8.353.664,00 8.353.664,00

15
15

1.053.616,87 858.471,38
10.923.563,59 10.411.615,18
10.829.085,98 7.633.270,17
22.806.266,43 18.903.356,73
31.159.930,43 27.257.020,73

16

485.764,91

468.329,79

17
18

6.203.442,00 7.940.926,94
3.492.308,10 4.004.256,51
9.695.750,10 11.945.183,45

19
17
20
21
22
23
24
25
26

1.424.205,28 822.600,00
2.176.400,00 2.751.808,95
12.473.202,27 10.257.899,28
112.766,59 231.863,37
137.917,27 185.908,82
204.360,15 200.001,65
236.218,60 250.232,71
217.121,94 134.270,94
37.922,74 50.000,00
17.020.114,84 14.884.585,72

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

26.105.442,92 21.341.848,43 Σύνολο υποχρεώσεων

26.715.864,94 26.829.769,17

Σύνολο Ενεργητικού

58.361.560,28 54.555.119,69 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

58.361.560,28 54.555.119,69
0,00

0,00
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ενοποιημένη Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ

Σημείωση

01.01.2017-31.12.2017

01.01.2016-31.12.2016

52.314.289,18
-40.680.263,98
11.634.025,20
789.359,31
12.423.384,51
-2.865.525,70
-4.285.235,24
-117.841,94
5.022,76
238.289,10
5.398.093,49

44.352.798,24
-33.796.814,87
10.555.983,37
641.271,90
11.197.255,27
-2.660.620,61
-4.184.907,57
-444.695,51
37.632,90
478.391,31
4.423.055,79

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

27
28

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Καθαρά κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

30
31
32
4
33

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

34
34

274.691,87
-556.602,94
5.116.182,43

250.304,43
-677.617,87
3.995.742,34

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους

21

-1.430.832,31
3.685.350,12

-1.129.120,39
2.866.621,95

3.680.433,99
4.916,13
3.685.350,12

2.863.132,97
3.488,98
2.866.621,95

29

Το αποτέλεσμα χρήσεως κατανέμεται :
Στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ

Σημείωση 01.01.2017-31.12.2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

27
28

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Καθαρά κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

30
31
32
4
33

Έσοδα συμμετοχών
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους

01.01.2016-31.12.2016

51.520.243,00
-41.673.959,96
9.846.283,04
696.626,88
10.542.909,92
-2.577.708,34
-4.071.462,34
-100.109,90
3.922,77
238.157,78
4.035.709,89

43.772.107,89
-34.444.228,42
9.327.879,47
548.539,47
9.876.418,94
-2.413.200,18
-4.020.307,72
-443.390,46
37.632,90
471.407,30
3.508.560,78

34
34
34

1.200.785,90
274.681,70
-551.911,66
4.959.265,83

0,00
250.290,86
-674.174,71
3.084.676,93

21

-1.056.356,13
3.902.909,70

-915.851,55
2.168.825,38

29

4

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ
Αποθεματικά
νόμων & κατ/κού

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2016

Σύνολο καθαρής Δικαιώματα που
Αποτελέσματα εις θέσης ιδιοκτητών
δεν ασκούν
Σύνολο καθαρής
νέο
μητρικής
έλεγχο
θέσης

4.919.664,00

831.586,91

10.309.961,44

11.509.188,44

27.570.400,79

29.106,14

27.599.506,93

0,00

0,00

0,00

2.863.132,97

2.863.132,97

3.488,98

2.866.621,95

3.434.000,00

0,00

0,00

0,00

3.434.000,00

0,00

3.434.000,00

Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημ. 14)

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Μερίσματα πληρωθέντα (σημ. 36)

0,00

0,00

0,00

-4.268.532,00

-4.268.532,00

0,00

-4.268.532,00

Διανομή κερδών σε αποθεματικά (σημ. 15)

0,00

143.156,65

0,00

-143.156,65

0,00

0,00

0,00

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04, 3908/11 (σημ. 15)

0,00

0,00

587.120,51

-587.120,51

0,00

0,00

0,00

8.353.664,00

974.743,56

10.897.081,95

9.373.512,25

29.599.001,76

32.595,12

29.631.596,88

Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

3.680.433,99

3.680.433,99

4.916,13

3.685.350,12

Διανομή κερδών σε αποθεματικά (σημ. 15)

0,00

244.060,99

0,00

-244.060,99

0,00

0,00

0,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (σημ. 6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.830,00

1.830,00

Μερίσματα πληρωθέντα (σημ. 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.034,10

-6.034,10

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04, 3908/11 (σημ. 15)

0,00

0,00

604.680,84

-604.680,84

0,00

0,00

0,00

8.353.664,00

1.218.804,55

11.501.762,79

12.205.204,41

33.279.435,75

33.307,15

33.312.742,90

Υπόλοιπο 31.12.2016

Υπόλοιπο 31.12.2017

Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ
Αποθεματικά
νόμων & κατ/κού

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2016
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημ. 14)

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο

4.919.664,00

750.030,11

9.917.227,10

10.335.806,14

25.922.727,35

0,00

0,00

0,00

2.168.825,38

2.168.825,38

3.434.000,00

0,00

0,00

0,00

3.434.000,00

Μερίσματα πληρωθέντα (σημ. 36)

0,00

0,00

0,00

-4.268.532,00

-4.268.532,00

Διανομή κερδών σε αποθεματικά (σημ. 15)

0,00

108.441,27

0,00

-108.441,27

0,00

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04, 3908/11 (σημ. 15)

0,00

0,00

494.388,08

-494.388,08

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2016

8.353.664,00

858.471,38

10.411.615,18

7.633.270,17

27.257.020,73

Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

3.902.909,70

3.902.909,70

Διανομή κερδών σε αποθεματικά (σημ. 15)

0,00

195.145,49

0,00

-195.145,49

0,00

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04, 3908/11 (σημ. 15)
Υπόλοιπο 31.12.2017

0,00

0,00

511.948,41

-511.948,41

0,00

8.353.664,00

1.053.616,87

10.923.563,59

10.829.085,98

31.159.930,43

5

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατάσταση χρηματοροών-Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Έμμεση μέθοδος)
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ
Σημείωση 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Προβλέψεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Καθαρά κέρδη από διάθεση παγίων στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων
Πληρωμές για απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Πληρωμές μερισμάτων
Σύνολο
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

5.116.182,43

3.995.742,34

3.327.835,57
-604.680,84
139.887,58
-152.025,89
-5.022,76
271.014,25
8.093.190,34

3.086.562,44
-587.120,51
221.774,21
-18.358,88
-37.632,90
427.313,44
7.088.280,14

-891.900,45
-2.569.999,55
2.007.048,21
-69.854,11
6.568.484,45

-591.699,96
-26.484,65
-306.746,43
-10.352,21
6.152.996,89

34

-533.122,72
-1.487.657,49
4.547.704,24

-667.265,48
-1.146.469,47
4.339.261,94

4
5
4
10
34

-1.809.454,23
-28.772,00
37.523,20
-2.275.000,00
524.691,87
-3.551.011,16

-2.299.766,44
-70.412,04
53.690,89
0,00
304,43
-2.316.183,16

6

1.830,00
-1.711.288,61
-6.034,10
-1.715.492,71

3.434.000,00
-1.803.179,24
-4.268.532,00
-2.637.711,24

-718.799,63
2.628.763,76
1.909.964,13

-614.632,46
3.243.396,22
2.628.763,76

1.909.964,13

2.628.763,76

4, 5
18, 29
8, 16, 32
33
4
34

16

36

13
13
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Κατάσταση χρηματοροών-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Έμμεση μέθοδος)
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ
Σημείωση 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Προβλέψεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Καθαρά κέρδη από διάθεση παγίων στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

4.959.265,83

3.084.676,93

3.023.468,35
-511.948,41
127.113,20
-152.025,89
-3.922,77
-1.200.785,90
267.863,36
6.509.027,78

2.777.914,93
-494.388,08
218.380,39
-12.094,00
-37.632,90
0,00
423.883,85
5.960.741,12

-890.885,70
-2.507.994,24
2.215.846,16
-59.678,04
5.266.315,97

-618.838,17
13.574,85
471.505,97
-10.352,21
5.816.631,56

34

-529.961,66
-1.175.452,91
3.560.901,40

-644.339,42
-941.708,20
4.230.583,94

4
5
4
10
6
34
34

-1.733.382,51
-6.000,00
36.423,20
-2.275.000,00
-364.170,00
1.200.785,90
524.681,70
-2.616.661,71

-2.215.637,04
-41.129,79
53.690,89
0,00
0,00
0,00
290,86
-2.202.785,08

14

0,00
-1.711.288,61
0,00
-1.711.288,61

3.434.000,00
-1.803.179,24
-4.268.532,00
-2.637.711,24

-767.048,92
2.594.946,85
1.827.897,93

-609.912,38
3.204.859,23
2.594.946,85

1.827.897,93

2.594.946,85

4, 5
18, 29
8, 16, 32
33
4
34
34

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
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Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων
Πληρωμές για απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Πληρωμές για αύξηση συμμετοχών
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Πληρωμές μερισμάτων
Σύνολο

36

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

13
13

Κομοτηνή, 20 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστ. Λογιστηρίου

Schernthaner Michael

Αργυρόπουλος Χρήστος

Κοντοχριστόπουλος Κων/νος

Δαλακούρας Δημήτριος

Αρ. Διαβ. P 7534377

ΑΔΤ. AΝ 500784

ΑΔΤ. ΑΚ 537719

ΑΔΤ. ΑΙ 383341
Αρ. Άδειας Α' τάξης: 13916
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Πολυτεχνείου 4
54626 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 512 515
Φαξ: 2310 512 487
ey.com

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E.
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό
και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο της έκθεσης μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. και της θυγατρικής της (ο
Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως
ισχύει.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής Εταιρείας “PRISMA
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012-2016.
Επιπλέον, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας “ADAMS ECO PACK A.E.” που απορροφήθηκε
από τη Μητρική Εταιρεία εντός του 2013, βάσει του Ν 2166/1993, δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές για τη χρήση 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων
αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχουν σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη
με επιφύλαξη.
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Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει
τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα
διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν
οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το
γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της
καταστάσεων

διοίκησης

επί

των

εταιρικών

και

ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, όπως και
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση
είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη
μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
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αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν
που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές
και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα
γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την
έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και της
θυγατρικής της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου
μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο
αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία SCHUR FLEXIBLES ABR
A.B.E.E. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης
του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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