GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

52ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ,
ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 081842540

Σελίδα 1 από 31

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020.________ 3
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ____________________________ 11
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ____________________________________ 14
Κατάσταση Αποτελεσμάτων________________________________________________ 16
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης ____________________________________ 17
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2020 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)_________ 18
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία ____________________________________ 18
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της επιχείρησης ως
συνεχιζόμενης δραστηριότητας ____________________________________________ 18
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι ____________________________________________ 18
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ________________________ 24
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα
από ένα κονδύλια του ισολογισμού _________________________________________ 25
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ___ 25
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ________________________________ 27
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως - Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις _____________________________________________________________ 28
9. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις __________________________________________ 29
10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας _ 29
11. Φόρος εισοδήματος ____________________________________________________ 30
12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού ___________________________________ 30
13. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ________ 30
14. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη _________________________________________ 30
15. Εμπράγματα βάρη _____________________________________________________ 30
16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις _____________________________________________ 31
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού _________________________ 31

Σελίδα 2 από 31

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη
για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά τη χρήση 2020. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι
εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018.
Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη
χρήση 2020 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή
και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία το επόμενο
έτος.

Α. Εξέλιξη των επιδόσεων της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020
Το συνολικό ύψος του κάθε σκέλους του ισολογισμού είναι € 7.176.877. Από το σκέλος του
Ενεργητικού, ποσό € 4.668.584 αντιπροσωπεύει το Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό και ποσό €
2.508.294 αντιπροσωπεύει το Κυκλοφορούν Ενεργητικό .
Από το σκέλος του Παθητικού € 1.963.680 αντιπροσωπεύει το σύνολο της Καθαρής Θέσης,
4.000,00€ αντιπροσωπεύει τις Προβλέψεις, € 1.182.125 αντιπροσωπεύει το σύνολο των
Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων ενώ οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ανέρχονται €
4.027.072.
Επί των ανωτέρω μεγεθών πρέπει να σχολιάσουμε τα εξής :
α) Η Καθαρή Θέση της Εταιρίας ανήλθε σε € 1.963.680 στις 31/12/2020 έναντι € 1.803.296
στις 31/12/2019.
β) Τα Διαθέσιμα της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά € 212.285.
Τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 6.201.676. Τα έσοδα αυτά προέρχονται
κυρίως από πωλήσεις προϊόντων στο εσωτερικό ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των
€ 4.562 οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα ανήλθαν σε € 23 και τα Λοιπά έσοδα και
Κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 86.400 .
Από την άλλη το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 4.888.842, τα έξοδα διοίκησης
ανήλθαν στον ποσό των € 514.981, τα έξοδα διάθεσης στο ποσό των € 481.214, τα Λοιπά
έξοδα και ζημιές στο ποσό των € 19.822 και οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα στο ποσό
των € 168.311. Το τελικό απόθεμα ανήλθε σε ευρώ € 981.051€
Έτσι προέκυψε κέρδος προ φόρων € 219.489.
Επί των ανωτέρω μεγεθών πρέπει να σχολιάσουμε τα εξής :
α) Τα Ακαθάριστα Έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση 12,63%, από € 6.201.676 στην
Χρήση 2020 σε € 5.506.236 στην Χρήση 2019.
β) Το Περιθώριο του Μικτού Κέρδους επί των Πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,85%, από 20,32%
στη χρήση 2019 σε 21,17% στη χρήση 2020.
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Β) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1969, με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.ΤΡΥΦΩΝΑΣ και στην συνέχεια
μετασχηματίστηκε σε Κώστας Γεωργίου & ΣΙΑ ΟΕ. Το 2003, άλλαξε νομική μορφή και
μετονομάστηκε σε ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία της πλαστικής και χάρτινης τσάντας
ενώ παράλληλα καλύπτει μια πλούσια γκάμα επαγγελματικής συσκευασίας. Παράγει
πλαστικές τσάντες από πολυαιθυλένιο (LDPE, HDPE) από πολυπροπυλένιο (PP), καθώς και
βιοδιασπώμενες φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμόζοντας τα συστήματα ποιότητας IQ NET
– DQS EN ISO 9001 : 2008 & HACCP 22000:2005.
Με σημαντικό σταθμό το έτος 1999, η εταιρία ξεκίνησε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Σήμερα σε ιδιόκτητο οικόπεδο 7.000
τ.μ βρίσκεται το Α’ Εργοστάσιο επιφάνειας 2.700 τ.μ. στο 52 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών –
Λαμίας, ΒΙΠΕ Αυλώνα. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το Β’ Εργοστάσιο επιφάνειας 1.700 τ.μ
. Οι γραμμές παραγωγής έχουν πλήρως ανακαινισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών
προτύπων πιστοποίησης για την παραγωγή των νέων προϊόντων.
Γ) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Η εταιρία έχοντας εκτιμήσει τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο κλάδο μας έχει
προσανατολισθεί σε νέες αγορές.
Ειδικότερα οι νέες κατηγορίες που θα δραστηριοποιηθεί και αφορούν κατά ένα σημαντικό
μέρος υφιστάμενο πελατολόγιο είναι:
1. Ετικέτα τύπου wrap around για εμφιαλωμένα νερά και αναψυκτικά.
2. Συρρικνωμένο φιλμ συσκευασίας νερών, αναψυκτικών και μεταφοράς τροφίμων
3. Συσκευασία προϊόντων μιας χρήσεως όπως καλαμάκια, ποτήρια.
4. Συσκευασία προϊόντων οικιακής χρήσεως.
5. Συσκευασία χαρτοβιομηχανίας.
6. Συσκευασίες τροφίμων έως 1 μήνα χρόνος ζωής του προϊόντος.
Αυτές είναι οι 6 βασικές νέες κατηγορίες που η εταιρία δραστηριοποιήθηκε το 2020. Οι
επενδύσεις του 2018 & 2019 έγιναν στοχευμένα στην δημιουργία υποδομής για την είσοδο της
εταιρίας σε αυτές τις κατηγορίες που έχουν σημαντικά υψηλότερο μικτό κέρδος από το
αντίστοιχο της παραδοσιακής αγοράς (πλαστική σακούλα) που δραστηριοποιούταν η εταιρία.
Στην αρχή του 2019 με την αγορά λαμιναριστικού μηχανήματος στοχεύσαμε σε αγορές
κυρίως τροφίμων για προϊόντα με μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο "ράφι" όπως ζυμαρικά, όσπρια,
καφές, κατεψυγμένα, μπάρες, σοκολάτες παστέλια, snack, croissant και πολλά ακόμα νέα
προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας. Σε αυτή τη κατηγορία με δεδομένη τη υπάρχουσα
συνεργασία με πελάτες μας έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα αγοράς επεκταθήκαμε σε αυτού
του είδους τις συσκευασίες.
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Η στρατηγική της εταιρίας είναι η απόσυρση από την πλαστική σακούλα μεταφοράς των
supermarket που είχαμε κατευθυνθεί εδώ και 6-7 χρόνια με πάνω από το 50% του
υφιστάμενου τζίρου, αντικαθιστώντας τον με τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν σημαντικά
υψηλότερο μικτό και προοπτικές ανάπτυξης.
Δ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση της επιχείρησης παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον
για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται
πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας δίνουν
έμφαση:
1)Στην παροχή υψηλής ποιότητας πωλήσεων προϊόντων .
2)Στην εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση
κοινών αρχών και κανόνων, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του μεγαλύτερου κεφαλαίου της
Εταιρίας «των ανθρώπων» της.

E) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των
ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και
μη

χρηματοοικονομικοί

δείκτες

επιδόσεων

(ΜΧΔΕ)

κλειόμενης

και

προηγούμενης χρήσης.
Στο πιο κάτω πινακάκι παρατίθενται συγκριτικά οι επιδόσεις της κλειόμενης χρήσης σε σχέση
με την προηγούμενη με χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2020
2.508.294
7.176.877
4.668.584
7.176.877

34,95%

65,05%

31/12/2019
1.824.325
6.342.629
4.518.304
6.342.629

28,76%

71,24%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη
κυκλοφορούν ενεργητικό.
Καθαρή θέση

1.963.680

37,67%

Σύνολο υποχρεώσεων
5.213.198
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

1.803.216
4.539.333

39,73%

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

5.213.198
7.176.877

72,64%

4.539.333
6.342.629

71,51%

Καθαρή θέση

1.963.680
7.176.877

27,36%

1.936.945

28,43%

Σύνολο παθητικού

6.342.629
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Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Καθαρή θέση

1.963.680

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

4.668.584

42,06%

1.936.945
4.518.304

39,91%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού της
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.508.294

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.027.072

62,29%

1.824.325

85,95%

2.122.465

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

31/12/2020
219.489

3,54%

6.201.676

31/12/2019
57.642

1,05%

5.506.236

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των
τόκων και των φόρων.

Μικτά αποτελέσματα

1.312.834

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

6.201.676

21,17%

1.118.983

20,32%

5.506.236

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων
της εταιρείας.

Mη χρηματοοικονομικοί δείκτες:
Σαφείς Στόχοι
Η Διοίκηση της εταιρίας θέτει σαφείς στόχους στους διευθυντές των τμημάτων και το κάθε
τμήμα σε συνεργασία προσπαθεί να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής και
άμεση συνεργασία της διοίκησης με το κάθε τμήμα ξεχωριστά .Οι στόχοι οι οποίοι θέτονται
από τη διοίκηση είναι στα πλαίσια του εφικτού και σε εύλογα διαστήματα επαναξιολογούνται.
Τα αποτελέσματα των στόχων που συγκεντρώνονται ,εξετάζονται από τη διοίκηση της
εταιρίας με μεγάλη προσοχή και αξιολογούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η
όσο το δυνατό καλύτερη λήψη αποφάσεων.
Επικέντρωση - Εστίαση
Οι πληροφορίες εστιάζουν στις προτεραιότητες που θέτει η επιχείρηση - κύριους στόχους –
(αποθέματα – εμπορική πολιτική κτλ) και που χρειάζεται βελτίωση. Η επιχείρηση αξιολογεί
πως αυτοί οι δείκτες επηρεάζουν την συμπεριφορά της και «χτίζει» αυτή τη γνώση σύμφωνα
με την επιλογή και εξέλιξη των δικών της δεικτών αποδοτικότητας.
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Ευθυγράμμιση» στόχων
Το σύστημα μέτρησης της αποδοτικότητας είναι ευθυγραμμισμένο με τους σκοπούς - στόχους
και την ουσιαστική απόδοση της Επιχείρησης. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεικτών
αποδοτικότητας που χρησιμοποιούνται για «επιχειρησιακό» σκοπό και των δεικτών που
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συλλογικής απόδοσης.
Ισορροπία
Το σύνολο των δεικτών, αντίστοιχα, εμφανίζουν μια ισορροπημένη εικόνα της απόδοσης της
επιχείρησης , αντανακλώντας τους κυρίους στόχους, περιλαμβάνοντας τα αποτελέσματα και
την γνώμη του χρήστη των προϊόντων της εταιρίας. Επίσης, για το σύνολο των δεικτών
υπάρχει ισορροπία μεταξύ του κόστους συλλογής - επιλογής των δεικτών και την αξία της
πληροφορίας που παρέχεται.
Συνεχής βελτίωση
Οι δείκτες αποδοτικότητας πρέπει να είναι πάντα επίκαιροι, ώστε να ανταποκρίνονται στις
συνεχιζόμενες αλλαγές. Η εταιρία διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της συνεπούς
πληροφόρησης, ώστε να παρακολουθούνται οι αλλαγές στην απόδοση και να
αντικατοπτρίζεται η εκάστοτε προτεραιότητα.
Ενσώματα και άυλα περιουσιακών στοιχεία:
H εταιρία στην κλειόμενη χρήση προέβη σε προσθήκες/βελτιώσεις συνολικού ποσού € 210
χιλ. περίπου.

ΣΤ) Κυριότεροι κίνδυνοι
Η εταιρία εξασφαλίζει ομαλά την αγορά εμπορευμάτων και Α’ υλών. Οι βασικοί προμηθευτές
της είναι από την εγχώρια αγορά και την ευρωπαϊκή. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους
είναι σύμφωνα με τους συνήθης όρους της αγοράς.
Η εταιρία επιδιώκει και ακολουθεί πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και δεσμεύεται μέσω των
πολιτικών της να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.
Κίνδυνος αποθεμάτων-προμηθευτών:
Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις
ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ.
Επίσης, η Εταιρία θεωρεί ότι, η εξάρτηση από τους βασικούς
προμηθευτές είναι
περιορισμένη κυρίως : 1) Λόγω του ότι συνεργάζεται με μεγάλες και εύρωστες εταιρίες τις
οποίες εξοφλεί σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Κίνδυνος πελατών:
H εταιρία αξιολογεί τους πελάτες της και συνεργάζεται κυρίως με φερέγγυες οικονομικά
εταιρίες και πελάτες λιανικής. Η εταιρία στοχεύει στην ικανοποίηση όλο και μεγαλύτερου
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πλήθους πελατών κρατώντας σταθερή την ήδη μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτει, και
αφετέρου επιδιώκοντας την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη της.
Λοιποί κίνδυνοι:
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρία πραγματοποιεί
εμπορικές συναλλαγές με χώρες εντός της ζώνης του ευρώ και συνεπώς δεν εκτίθεται σε
σοβαρό συναλλαγματικό κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από μελλοντικές
εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
Κίνδυνος μεταβολής των τιμών δεν υπάρχει ιδιαίτερος , λόγω της φύσης των συναλλαγών της
εταιρίας. Ακόμη όμως και εάν υπάρξει η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων της εταιρίας
είναι τέτοια ,ώστε να μην επηρεαστεί ιδιαίτερα.
Ζ) Περιβαλλοντικά ζητήματα
Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της
εταιρίας. Για το λόγο αυτό στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία, λαμβάνει αυστηρά
μέτρα τα οποία ορισμένες φορές εκτείνονται και πέρα των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
Η εταιρία επενδύει στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (best available techniques) για την
προστασία του περιβάλλοντος, παρακολουθεί στενά τις δρομολογούμενες αλλαγές στην
περιβαλλοντική νομοθεσία και φροντίζει να λαμβάνει εκ των προτέρων τα απαιτούμενα μέτρα,
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος µη έγκαιρης συμμόρφωσης µε την νέα νομοθεσία,
μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ. H εταιρία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά και το
περιβάλλον, και φροντίζει να συνεργάζεται με προμηθευτές, οι οποίοι εμπορεύονται προϊόντα
(όπου υπάρχει δυνατότητα) ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον.
Η εταιρία μας θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση αποδεικνύοντας εμπράκτως την
κοινωνική της ευαισθησία και το σεβασμό στο περιβάλλον.
Η) Εργασιακά ζητήματα
Η εταιρία το 2020 απασχόλησε 60 εργαζομένους διαφορετικών φύλων, ηλικιών και
εθνικοτήτων στις εγκαταστάσεις που διατηρεί.
Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς:
-Υγιεινή και ασφάλεια.
-Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
-Εκπαίδευση εργαζομένων.
Η εταιρεία έχοντας την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι αποτελούν το πολυτιμότερο αγαθό μιας
εταιρίας, επιλέγει με απόλυτα αξιοκρατικά κριτήρια το προσωπικό της και μεριμνεί καθημερινά
για την εξέλιξη του. Αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον
εργασίας που συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους αλλά και ενδυναμώνει την
διάθεση τους για εξυπηρέτηση.
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Πιστεύοντας ότι η διαρκής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί τον σίγουρο
δρόμο, τόσο για το προσωπικό όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν
δημιουργικά, η εταιρεία GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE επενδύει συνεχώς στην
επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της σε τομείς όπως:
- Τρόποι αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικές αποδοτικής επικοινωνίας (μεταξύ
ατόμων, ομάδων, τμημάτων)
- Εκπαίδευση και εφαρμογή σε θέματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ηardware-Software)
- Εκπαίδευση των αρμοδίων υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα
- Μέθοδοι οργάνωσης και διοίκησης
Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρίας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος
εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου
δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση
πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην Εταιρία αποτελεί κύριο μέλημα της διοίκησης
όπως επίσης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους καθώς και η τήρηση της εργατικής
νομοθεσίας .Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους της εταιρίας, αποτελεί κυρίαρχη
προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σε διαρκή
και σταθερή βάση υλοποιείται ένα πρόγραμμα που αποβλέπει στην εμπέδωση της
κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρίας και στην αέναη
εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της Εταιρίας. Επιπλέον εφαρμόζονται ευρύτατα
εκπαιδευτικά προγράμματα για την συστηματική, διαρκή και στοχευµένη σε όλα τα αναγκαία
πεδία εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής της
εργασίας, των οποίων η εφαρμογή ελέγχεται αδιαλείπτως από την σχετική διεύθυνση της
Εταιρίας.
Θ) Επιπλέον πληροφόρηση:
 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας
Οι προοπτικές μας για την χρήση 01/01/2021-31/12/2021 πιστεύουμε ότι είναι ελπιδοφόρες
παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση λόγω COVID 19. Επιπλέον σημειώνουμε ότι: Κατά
το χρονικό διάστημα από την 01/01/2021 και μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική
κατάσταση της Εταιρίας.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν διαβλέπει για το άμεσο μέλλον σημαντικούς κινδύνους και
αβεβαιότητες ικανές να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
 Δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)
Σχετικά με τομέα έρευνας και ανάπτυξης η εταιρία δεν προτίθεται να επενδύσει σημαντικά
κονδύλια στο άμεσο μέλλον.


Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920,
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Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν
τέτοια)
Δεν υπάρχουν
 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων:
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Πρόεδρος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γεωργίου

Τρύφων Γεωργίου

Γεώργιος Γεωργίου
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «GEORGIOU FLEXIBLE
PACKAGING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και
μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου
2020 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 59 χιλ., με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ευρώ 59 χιλ., τα ίδια κεφάλαια να
εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 59 χιλ. και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά
ευρώ 13 χιλ.
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις από 2015 μέχρι 2020. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την πιθανή
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για
την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται να σχηματιστεί.
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
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, 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
οικονομικών 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 μας.
Άλλο Θέμα
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
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 οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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 αρχής 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 προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο 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 οικονομικές 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 οικονομικές
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 τη 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 τη
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 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 να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών 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 οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
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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:
1. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2020.
2. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία GEORGIOU
FLEXIBLE PACKAGING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου
εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο «Βάση για
γνώμη με επιφύλαξη» της έκθεσης ελέγχου.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Π. Παναγόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ: 36471
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημ.

31/12/2020

31/12/2019

6.1
6.1
6.1

2.095.799
1.856.554
243.960
4.196.313

2.263.790
2.021.166
206.549
4.491.504

6.2

11.928
11.928

12.260
12.260

450.064

-

10.279
460.343

14.540
14.540

4.668.584

4.518.304

355.146
4.601
608.407
12.896
981.051

376.733
7.446
400.204
10.890
795.273

1.207.594
41.362
5
6.683
271.599
1.527.243

928.689
22.668
1.059
17.322
59.314
1.029.052

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.508.294

1.824.325

Σύνολο Ενεργητικού

7.176.877

6.342.629

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο

7.1

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και υλικά
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

7.1.1

7.1.3
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις
νέον
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης

31/12/2020

31/12/2019

1.537.640

1.537.640

5.536
29.540

5.536
29.540

390.965

230.581

1.963.680

1.936.945

4.000

4.000

4.000

4.000

842.267

-

108.500
231.358

2.412.868

1.182.125

2.412.868

Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις

9.2

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.1.2

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

10.2.1

1.136.893

1.021.038

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

10.2.1

2.000.527

932.500

420.467

-

84.517
67.346
45.703
255.103
16.518

25.308
88.523
43.097
11.999

Σύνολο

4.027.072

2.122.465

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.209.198

4.535.333

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων
και Υποχρεώσεων

7.176.877

6.342.629
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Σημ.

31/12/2020

31/12/2019

6.201.676
4.888.842
1.312.834

5.506.236
4.387.253
1.118.983

4.562

3.233

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

514.981
481.214
19.822
86.400
387.777

469.130
407.061
57.260
46.832
235.597

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

23
168.311
219.489

9
177.964
57.642

59.106

22.668

160.383

34.974

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Κεφάλαιο

Αποθεματικά
Επιχορηγήσεις

1.537.640

203.698

-

195.607

1.936.945

Εσωτερικές μεταφορές

-

-168.623

-

-

-168.623

Αποτελέσματα περιόδου

-

-

-

34.974

34.974

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2019

1.537.640

35.075

-

230.581

1.803.296

Υπόλοιπα 1/1/2020

1.537.640

35.075

-

230.581

1.803.296

Μεταβολές στοιχείων στην χρήση

-

-

-

-

-

Εσωτερικές μεταφορές

-

-

-

-

-

Αποτελέσματα περιόδου

-

-

-

160.383

160.383

1.537.640

35.075

-

390.965

1.963.680

Υπόλοιπα 1/1/2019

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2020

Καταθέσεις
Ιδιοκτητών

Συνολικά Ίδια
Κεφάλαια
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2020 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία Georgiou Flexible Packaging (εφεξής «η Εταιρεία»), εδρεύει στο 52ο
ΧΛΜ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Αυλώνας, Τ.Κ. 190.11.και είναι καταχωρημένη στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μ.Α.Ε 54822/04/Β/03Β103
και αριθμό ΓΕ.ΜΗ 005330901000.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας
δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον
παρόντα νόμο. Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα. Το νόμισμα παρουσίασης
είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της επιχείρησης ως
συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην
εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις
περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων,
τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της
εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
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3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το
οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον
κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην
ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 40 έτη.



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10
έτη.



Μεταφορικά μέσα 10 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει
υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι
μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την
εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το
μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της
αξίας χρήσεως αυτών.
Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση του κατάλληλου μετά από φόρο
προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την
διαχρονική αξία του χρήματος.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις – δικαιώματα
και λογισμικά προγράμματα.
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Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν
λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την
επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων
αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να
τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και
τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται
στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών
προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής
μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών
προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Η απόσβεση όλων
αποτελεσμάτων.

των

ανωτέρω

στοιχείων

περιλαμβάνεται

στην

κατάσταση

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη
αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως,
εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο
χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το
ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται
ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή
γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία
απομειώσεως.
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία
του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν
τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά
όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές
μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Στην
περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως
καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο
κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα
ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα
χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η
απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης
του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε
να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
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Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης
λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται
σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην
οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα
αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική
επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και
αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού.
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3.1.10. Έσοδα και έξοδα
Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται
με την κυριότητά τους.
 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας
από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:
 Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη
σταθερή μέθοδο.
 Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα
στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από
το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία
δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα
μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές
γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
γεγονότα,
γνωστοποιούνται
εφόσον
είναι
σημαντικά,
στις
σημειώσεις
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων
που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών
εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην χρήση, στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την χρήση και μελλοντικές περιόδους,
κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα χρήση 2020 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως
του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση
αυτή.
Στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα
από ένα κονδύλια του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019
Σωρευμένες
αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2019
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020
Σωρευμένες
αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2020

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

1.633.341
110.041
1.743.382

2.981.950
230.396
3.212.346

379.356
27.017
406.372

-

295.879
18.717
314.596

1.026.783
164.397
1.191.180

164.697
35.126
199.823

835.004

1.428.785

2.021.166

206.549

835.004
835.004

1.595.686
1.595.686

3.060.750
151.615
3.212.364

406.372
56.027
462.399

-

314.596
20.295
334.891

1.191.180
164.630
1.355.810

199.823
18.616
218.440

835.004

1.260.795

1.856.554

243.960

Γήπεδα

Κτίρια

835.004
835.004

Υφίστανται προσημειώσεις συνολικού ποσού € 1.396.530 οι οποίες εξασφαλίζουν την
υπ’αριθμ.1797133 σύμβαση πιστώσεως και € 293.470 οι οποίες εξασφαλίζουν την
υπ’αριθμ.2040133 σύμβαση πιστώσεως, επί ακινήτων ιδιοκτησίας της πιστούχου.
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λοιπά άυλα στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019

47.248

Προσθήκες Περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

47.248

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου

30.873
4.115

Υπόλοιπο 31.12.2019

34.988

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

12.260

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες Περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020

47.248
2.000
49.248

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020

34.988

Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

2.332
37.321

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

11.928

6.3. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

450.064
450.064

0,00
0,00

31/12/2020
355.146
4.601
608.407
12.896
981.051

31/12/2019
376.733
7.446
400.204
10.890
795.273

6.4 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και υλικά
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Δάνεια και Απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι Απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Δάνεια και Απαιτήσεις
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο

31/12/2020
10.279
10.279

31/12/2019
14.540
14.540

7.2 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2020
1.071.414
-4.588
73.152
55.815
11.801
1.207.594

31/12/2019
764.101
0,00
108.774
55.815
0
928.689

7.3 Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Οι απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Σύνολο

31/12/2020
41.362
41.362

31/12/2019
22.668
22.668

7.4 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές Απαιτήσεις
Προπληρωμένα Έξοδα & Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2020
6.683

31/12/2019
18.381

6.683

18.381
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7.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2020
189
271.410
271.599

31/12/2019
770
58.544
59.314

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως - Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Η ανάλυση της καθαρής θέσης παρουσιάζεται παρακάτω:
Καθαρή Θέση
Κεφάλαιο
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

31/12/2020
1.537.640

31/12/2019
1.537.640

5.536

5.536

29.540
390.965
1.963.680

29.540
230.581
1.803.296

Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι η κάτωθι:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2020
842.267

31/12/2019
0,00

108.500
231.358
1.182.125

0,00
2.412.868
2.412.868

31/12/2020
4.000,00

31/12/2019
4.000,00

4.000,00

4.000,00

Η πρόβλεψη επισφαλών πελατών είναι:
Προβλέψεις
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο
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9. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
9.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Σύνολο

31/12/2020
1.136.893

31/12/2019
1.021.038

1.136.893

1.021.038

9.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί Φόροι και Τέλη
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
Λοιπές Υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

31/12/2020
2.000.527
420.467
84.517
67.346
45.703
255.103
16.518
2.890.181

31/12/2019
932.500

0,00
25.308
88.523
43.097
0,00
11.999
1.101.427

Υφίστανται προσημειώσεις συνολικού ποσού € 1.396.530 οι οποίες εξασφαλίζουν την
υπ’αριθμ.1797133 σύμβαση πιστώσεως και € 293.470 οι οποίες εξασφαλίζουν την
υπ’αριθμ.2040133 σύμβαση πιστώσεως, επί ακινήτων ιδιοκτησίας της πιστούχου.

10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πωλήσεις
Σύνολο

31/12/2020
6.201.676
6.201.676

31/12/2019
5.506.236
5.506.236

Έξοδα
Κόστος Πωλήσεων
Σύνολο

31/12/2020
4.888.842
4.888.842

31/12/2019
4.387.253
4.387.253
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11. Φόρος εισοδήματος
Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήματος που περιλαμβάνεται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων:
Φόρος Εισοδήματος
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Σύνολο

31/12/2020
59.106
59.106

31/12/2019
22.668
22.668

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2020
19
43
62

Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2019
16
38
54

Η Εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
31/12/2020
1.097.172
1.097.172

Μισθοί και ημερομίσθια
Σύνολο

31/12/2019
937.302
937.302

13. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
μόνο στο γραφείο του Λογιστηρίου της οντότητας διεύθυνση 52ο ΧΛΜ Εθνικής Οδού Αθηνών
– Λαμίας, Αυλώνας Αττικής και στο διαδίκτυο www.gfpack.gr

14. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Κατά την 31/12/2020 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της
Διοίκησης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωνσταντίνος Γεωργίου
Σύνολο

Κατά την 31/12/2020
Απαιτήσεις από
Υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένα πρόσωπα
συνδεδεμένα πρόσωπα
50.200
-

50.200

15. Εμπράγματα βάρη
Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού €
1.690.001 για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
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16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Κατά της Εταιρείας δεν έχει ασκηθεί αγωγή από κανέναν ενδιαφερόμενο. Για το λόγο αυτό
δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές
καταστάσεις.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση του 2009. Οι
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αφορούν τις χρήσεις 2015 έως 2020 μετά τη
σχετική απόφαση του ΣτΕ.

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2020 που να επηρεάζουν την
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 11η Οκτωβρίου 2021.

Πρόεδρος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Κωνσταντίνος Γεωργίου

Τρύφων Γεωργίου

Μιχαήλ Καραμαλής
ΑΑ64939 – Α’ Τάξη

Γεώργιος Γεωργίου
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