SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020
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

31.12.2020

4
4
4
4

7.717.268,96
16.322.918,40
189.703,70
1.021.307,69
25.251.198,75

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

5

216.886,79

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

4

1.393.879,23

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7

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
Δουλεύμενα έσοδα περιόδου
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

46.666,56

26.908.631,33

8
8
8
8

9
10
11
12
12
13

2.211,84
2.756.874,73
3.360.787,31
75.835,42
6.195.709,30

31.12.2019 Καθαρή θέση, προβλέψεις και υποχρεώσεις
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
7.925.905,56 Κεφάλαιο
18.489.734,09
181.275,52 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
1.123.039,76 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
27.719.954,93 Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
262.451,76
Καθαρή θέση ιδιοκτητών μητρικής
37.716,91
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Σημείωση

31.12.2020

31.12.2019

14

8.353.664,00

8.353.664,00

15
15

51.642.942,00 42.755.633,70
40.375,77

46.687,38 Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
28.066.810,98 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

778,78
3.015.392,89
3.641.532,63
60.520,49
6.718.224,79

8.212.206,48
16.165.000,00
3.297.488,67
0,00
13.189,98
12.598.182,07
40.286.067,20

8.589.488,92
10.165.000,00
1.664.858,67
141.600,00
21.722,04
5.440.825,15
26.023.494,78

46.481.776,50

32.741.719,57

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο

73.390.407,83

38.192,80

51.683.317,77 42.793.826,50

16

597.672,39

587.946,51

17
18

5.000.000,00
2.219.268,97
7.219.268,97

527.042,00
2.836.280,90
3.363.322,90

19
17
20
21
22
23
24
25
26

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ενεργητικού

2.435.621,57 1.785.462,35
17.806.334,10 15.839.284,13
23.047.322,33 16.777.223,22
43.289.278,00 34.401.969,70

60.808.530,55 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

0,00 1.500.000,00
2.527.042,00
700.000,00
8.766.245,94 10.667.678,90
1.493.531,08
0,00
158.890,89
144.841,52
263.833,09
269.397,91
474.815,68
505.606,76
205.790,02
269.058,93
0,00
6.850,62
13.890.148,70 14.063.434,64

21.109.417,67 17.426.757,54
73.390.407,83 60.808.530,55
0,00
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0,00

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020
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

31.12.2020

31.12.2019

4
4
4
4

6.481.821,58
15.397.261,35
173.662,12
892.182,99
22.944.928,04

6.660.972,65
17.391.411,57
173.232,80
1.023.791,06
25.249.408,08

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

5

67.363,84

102.729,29

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

4

1.393.879,23

20.000,02

Καθαρή θέση, προβλέψεις και υποχρεώσεις
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Σημείωση

31.12.2020

31.12.2019

14

8.353.664,00

8.353.664,00

15
15

2.014.139,86
16.846.032,21
20.902.946,26
39.763.118,33

1.478.814,61
15.005.114,53
14.826.292,06
31.310.221,20

48.116.782,33

39.663.885,20

16

507.532,52

495.633,02

17
18

5.000.000,00
1.956.424,64
6.956.424,64

527.042,00
2.468.392,16
2.995.434,16

19
19
20
21
22
23
24
25
26

0,00
2.527.042,00
13.375.364,39
1.325.729,84
122.581,72
225.623,03
473.669,86
198.390,02
0,00
18.248.400,86

1.500.000,00
700.000,00
14.698.036,76
0,00
129.191,44
226.898,16
505.529,15
261.898,93
6.850,62
18.028.405,06

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
6
7

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

4.508.617,47
39.612,88
4.548.230,35

4.508.617,47
41.488,38
4.550.105,85

28.954.401,46

29.922.243,24

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο

2.211,84
2.756.874,73
2.969.730,08
75.835,42
5.804.652,07

778,78
3.015.392,89
3.316.942,03
60.520,49
6.393.634,19

7.684.349,81
16.165.000,00
0,00
2.799.944,28
13.189,98
12.407.602,75
39.070.086,82

7.840.542,27
10.165.000,00
141.600,00
1.580.012,62
21.422,04
5.118.903,08
24.867.480,01

Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

44.874.738,89

31.261.114,20

Σύνολο υποχρεώσεων

25.204.825,50

21.023.839,22

Σύνολο Ενεργητικού

73.829.140,35

61.183.357,44

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

73.829.140,35

61.183.357,44

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/ σεων
Δουλεύμενα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

8
8
8
8

9
10
12
11
12
13

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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2. 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

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

69.138.325,57
-49.801.629,61
19.336.695,96
3.550.126,38
22.886.822,34
-5.346.322,49
-5.428.024,34
-528.017,57
60.614,00
35.982,44
11.681.054,38

63.841.352,44
-48.268.260,06
15.573.092,38
888.380,96
16.461.473,34
-5.358.999,33
-5.125.649,08
-54.028,63
-7.042,17
208.402,65
6.124.156,78

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

27
28

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) 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

619.543,58
-614.822,56
11.685.775,40

336.942,90
-292.803,40
6.168.296,28

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους

21

-2.789.605,99
8.896.169,41

-1.344.974,42
4.823.321,86

8.887.308,30
8.861,11
8.896.169,41

4.815.583,13
7.738,73
4.823.321,86

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

Note

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

66.848.076,92
-49.838.219,24
17.009.857,68
2.974.867,51
19.984.725,19
-5.035.438,54
-5.144.736,44
-526.981,38
60.314,01
29.837,95
9.367.720,79

61.481.413,83
-48.494.740,02
12.986.673,81
783.336,55
13.770.010,36
-5.005.387,42
-4.816.359,47
-44.055,22
-7.042,17
208.402,65
4.105.568,73

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

27
28

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) 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

34
34
34

1.328.950,16
619.502,13
-609.668,05
10.706.505,03

1.042.441,60
336.926,53
-286.646,00
5.198.290,86

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους

21

-2.253.607,90
8.452.897,13

-880.272,64
4.318.018,22

29
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3. 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
Σύνολο καθαρής
Αποθεματικά
Αφορολόγητα & Αποτελέσματα εις
Δικαιώματα που Σύνολο καθαρής
θέσης ιδιοκτητών
νόμων & κατ/κού λοιπά αποθεματικά
νέο
δεν ασκούν έλεγχο
θέσης
μητρικής

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2019

8.353.664,00

1.492.555,67

14.158.632,61

13.935.198,29

37.940.050,57

35.692,47

37.975.743,04

Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

4.815.583,13

4.815.583,13

7.738,73

4.823.321,86

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (σημ. 6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μερίσματα πληρωθέντα (σημ. 34)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.238,40

-5.238,40

Διανομή κερδών σε αποθεματικά

0,00

292.906,68

0,00

-292.906,68

0,00

0,00

0,00

Μεταφορά σε ειδικό αποθεματικό Ν. 4172/13

0,00

0,00

1.042.441,60

-1.042.441,60

0,00

0,00

0,00

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04, 3908/11

0,00

0,00

616.596,28

-616.596,28

0,00

0,00

0,00

Μεταφορά σε ειδικό αποθεματικό απαλλαγής φόρου του N. 3908/2011

0,00

0,00

21.613,64

-21.613,64

0,00

0,00

0,00

8.353.664,00

1.785.462,35

15.839.284,13

16.777.223,22

42.755.633,70

38.192,80

42.793.826,50
8.896.169,41

Υπόλοιπο 31.12.2019
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

8.887.308,30

8.887.308,30

8.861,11

Διανομή κερδών σε αποθεματικά (σημ. 15)

0,00

650.159,22

0,00

-650.159,22

0,00

0,00

0,00

Μερίσματα πληρωθέντα (σημ. 34)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.678,14

-6.678,14

Μεταφορά σε ειδικό αποθεματικό Ν. 4172/13 (σημ. 15)

0,00

0,00

1.328.950,16

-1.328.950,16

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

616.378,10

-616.378,10

0,00

0,00

0,00

Μεταφορά σε ειδικό αποθεματικό απαλλαγής φόρου του N. 3908/2011 (σημ. 15)

0,00

0,00

21.721,71

-21.721,71

0,00

0,00

0,00

8.353.664,00

2.435.621,57

17.806.334,10

23.047.322,33

51.642.942,00

40.375,77

51.683.317,77

Υπόλοιπο 31.12.2020

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 01.01.2019

Αφορολόγητα & Αποτελέσματα εις
λοιπά αποθεματικά
νέο

Σύνολο

8.353.664,00

1.262.913,70

13.450.705,41

12.278.583,87

35.345.866,98

Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

4.318.018,22

4.318.018,22

Διανομή κερδών σε αποθεματικά

0,00

215.900,91

0,00

-215.900,91

0,00

Μεταφορά σε ειδικό αποθεματικό Ν. 4172/13

0,00

0,00

1.042.441,60

-1.042.441,60

0,00

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04, 3908/11

0,00

0,00

511.967,52

-511.967,52

0,00

8.353.664,00

1.478.814,61

15.005.114,53

14.826.292,06

39.663.885,20

Υπόλοιπο 31.12.2019
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

8.452.897,13

8.452.897,13

Διανομή κερδών σε αποθεματικά (σημ. 15)

0,00

535.325,25

0,00

-535.325,25

0,00

Μεταφορά σε ειδικό αποθεματικό Ν. 4172/13 (σημ. 15)

0,00

0,00

1.328.950,16

-1.328.950,16

0,00

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

0,00

0,00

511.967,52

-511.967,52

0,00

8.353.664,00

2.014.139,86

16.846.032,21

20.902.946,26

48.116.782,33

Υπόλοιπο 31.12.2020
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Κατάσταση χρηματοροών-Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Έμμεση μέθοδος)
SCHUR FLEXIBLES ABR A.B.E.E. - Βιομηχανία πλαστικών ευκάμπτων εκτυπωμένων υλικών συσκευασίας
Ποσά σε ευρώ
Σημείωση 01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

11.685.775,40

6.168.296,28

3.587.740,11
-617.011,93
113.770,49
218.058,83
230.656,18
0,00
-60.614,00
-11.482,80
15.146.892,28

3.426.528,81
-617.011,93
93.827,52
0,00
0,00
-100.000,08
7.042,17
-52.620,51
8.926.062,26

291.859,31
-1.323.253,51
-1.993.859,02
-104.044,61
12.017.594,45

-544.757,54
1.312.817,17
3.620.367,24
-4.764,57
13.309.724,56

34

-608.060,78
-1.296.074,91
10.113.458,76

-284.322,39
-1.833.460,32
11.191.941,85

4
5
4
10
34

-2.404.007,28
-35.260,00
70.300,00
-6.000.000,00
619.543,58
-7.749.423,70

-2.433.253,35
-125.972,92
19.800,02
-6.000.000,00
336.942,90
-8.202.483,35

6
17

0,00
7.000.000,00
-700.000,00
-1.500.000,00
-6.678,14
4.793.321,86

0,00
0,00
-776.400,00
570.842,92
-5.238,40
-210.795,48

7.157.356,92
5.440.825,15
12.598.182,07

2.778.663,02
2.662.162,13
5.440.825,15

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για υποτίμηση αποθεμάτων
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Καθαρά (κέρδη)/ζημίες 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 μακροπρόθεσμων δανείων
Πληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
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

4, 5
18, 29
16
9, 11
8, 32
33
4
34

16

34

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 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για υποτίμηση αποθεμάτων
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Καθαρά (κέρδη)/ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών
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)
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις μακροπρόθεσμων δανείων
Πληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
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

10.706.505,03

5.198.290,86

3.241.351,03
-511.967,52
80.757,50
218.058,83
230.656,18
0,00
-60.314,01
-1.328.950,16
-15.533,86
12.560.563,02

3.112.215,58
-511.967,52
84.824,97
0,00
0,00
-100.000,08
7.042,17
-1.042.441,60
-57.345,26
6.690.619,12

358.325,94
-847.618,47
-1.432.776,04
-68.858,00
10.569.636,45

-408.095,92
1.618.613,97
2.959.130,08
-4.764,57
10.855.502,68

34

-603.968,27
-927.878,06
9.037.790,12

-279.581,27
-1.208.504,22
9.367.417,19

4
5
4
10
34
34

-2.282.310,74
-2.760,00
70.000,00
-6.000.000,00
1.328.950,16
337.030,13
-6.549.090,45

-1.970.761,81
-10.563,30
19.800,02
-6.000.000,00
1.042.441,60
336.926,53
-6.582.156,96

17

7.000.000,00
-700.000,00
-1.500.000,00
4.800.000,00

0,00
-776.400,00
570.842,92
-205.557,08

7.288.699,67
5.118.903,08
12.407.602,75

2.579.703,15
2.539.199,93
5.118.903,08

4, 5
18, 29
16
9, 11
8, 32
33
4
34
34

16

13
13
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E.
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι
151 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 2886 000
Φαξ: 210 2886 905
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
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 2020, 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, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 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 2020, 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 γνώμης
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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και την ενοποιούμενη θυγατρική
της, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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 τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 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.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους
ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί 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 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 και του Ομίλου.
• 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 αρχής 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
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επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων
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 εταιρικών και ενοποιημένων
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.
• Αποκτούμε 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
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη
και την εκτέλεση του ελέγχου του Ομίλου. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας
γνώμη.
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 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2020.
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.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 19321
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, ΜΑΡΟΥΣΙ
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