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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΡΕΙΑ»

µε διακριτικο τίτλο
«ISOCON AE”

για τη Χρήση 2013
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,
ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
µε διακριτικό τίτλο

« ISOCON Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος κ. Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής

θέτει υπ’ όψιν του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου την ακόλουθη Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα
πεπραγµένα της χρήσης 2013, η οποία έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2013 –
31/12/2013
Κύριοι μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της
Εταιρείας µας, τον απολογισµό και τα αποτελέσµατα για την δέκατη έβδοµη εταιρική
χρήση (από 1.1.2013 έως 31.12.2013) προκειµένου να ενηµερωθείτε για την πορεία των
εργασιών και το τελικώς επιτευχθέν οικονοµικό αποτέλεσµα.
Η εταιρεία εφαρµόζει πλήρως και συντάσσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) από το 2005.
Υποβάλλουµε επίσης, υπό την έγκριση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που
έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013 που περιλαµβάνουν την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, την
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την
Κατάσταση Ταµειακών Ροών καθώς και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις όπως προβλέπεται
από τον Νόµο.
Την χρήση που έκλεισε η εταιρεία πέτυχε τα παρακάτω οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Κύκλος εργασιών.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την δραστηριότητα της εταιρείας στην κλεισµένη χρήση ανήλθαν
σε 3.620.462,84 €. Το µέγεθος αυτό παρουσιάζεται µειωµένο κατά 287.596,12 € ή σε
ποσοστό 7,36% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Β. Μικτά κέρδη.
Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 3.016.129,12 € ή σε ποσοστό 83,31 % του
κύκλου εργασιών. Παρουσιάζεται δηλαδή µία διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση,
όπου το κόστος αντιπροσώπευε το 84,29 % του αντίστοιχου κύκλου εργασιών.
Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως ανέρχονται σε 662.581,62 € είναι δε το
18,30 % του κύκλου εργασιών. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης χρήσης ήταν
729.574,37 € και σε ποσοστό 18,67 %.
Οι ζηµιές εκµεταλλεύσεως ανήλθαν σε 52.393,33 € έναντι ζηµιών της προηγούµενης
χρήσεως 128.733,10 €, ήτοι βελτιώθηκε η θέση της εταιρείας έναντι των ζηµιών µε µείωση
αυτών από την προηγούµενη χρήση κατά 59,30% περίπου .
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Στην χρήση 2013 καταχωρήθηκε πρόβλεψη για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων 11.883,62
€ .Στην προηγούµενη χρήση δεν είχε υπάρξει ανάγκη πρόβλεψης.
Γ. Καθαρά κέρδη (ζηµιές).
Τα αποτελέσµατα του 2013 συµπεριλαµβανόµενων των καθαρών χρηµατοοικονοµικών
εξόδων, ποσού 1.796,15 € και φόρων ανέρχονται σε συνολική ζηµιά -54.189,48 € ενώ το
αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών επιβαρύνσεων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανέρχεται στο ποσό των -50.741,33 € (ζηµίες).
∆. Καθαρή θέση
Η Καθαρή θέση της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε 7.785,41.€ µε
συνέπεια να συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 48 του Ν 2190/20. Προς
αντιµετώπιση του θέµατος το ∆.Σ. θα θέσει το θέµα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων προτείνοντας µέτρα µε σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας

Ε. Αριθµοδείκτες
α. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού:
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν
Υποχρεώσεις

Ενεργητικό

/

2013
99,12%
0,84%

2012
83,67%
-13,30%

108,61%

77,06%

-1,40%
16,69%

-3,20%
15,70%

Βραχυπρόθεσµες

β. Αριθµοδείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας
EBITDA / Κύκλος Εργασιών
Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις
ΣΤ. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Οι συνήθεις
κίνδυνοι στους οποίους υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές
ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα:
εµπορικές απαιτήσεις, ταµιακά διαθέσιµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Η
διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που
αξιολογεί πληροφορίες που λαµβάνονται από την αγορά.
α) Κίνδυνος αγοράς
i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Η
Εταιρεία δεν έχει κατά κανόνα συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα (για τη χρήση 2013
υπήρχαν αγορές 24.000 USD) και έτσι δεν είναι εκτεθειµένη σε ιδιαίτερους κινδύνους από
ξένο νόµισµα.
ii) Κίνδυνος τιµών και Κίνδυνος ταµειακών ροών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών καθώς µεταβάλλεται, λόγω του ανταγωνισµού η
αξία των πωλούµενων ειδών. Η ∆ιεύθυνση Πωλήσεων και η Οικονοµική ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας διεκπεραιώνουν αυτούς του κινδύνους.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία υπάρχει στα χρηµατικά διαθέσιµα, στις καταθέσεις
τραπεζών και κυρίως σε πιστωτική έκθεση σε πελάτες. Ωστόσο για να περιορίζεται έχει
θεσπίσει µεθόδους µε πιστωτικά όρια ανά πελάτη και αποτρέπεται κάθε συναλλαγή της µε
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πελάτες εφόσον δεν έχουν ικανή πιστοληπτική ικανότητα.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµιακά υπόλοιπα,
δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων µέσω ενός επαρκούς ύψους δεσµευµένων πιστωτικών
διευκολύνσεων και δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς. Η ρευστότητα της
Εταιρείας παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας.
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και
υποχρεώσεων:
31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα
Σύνολο

191.137,03
448.501,25
289.216,59
928.854,87

162.375,03
417.417,11
337.833,35
917.625,49

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

855.194,73
855.194,73

1.190.748,78
1.190.748,78

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της
ικανότητάς της να συνεχίσει τη δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για
τους εταίρους της και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. ∆ε συντρέχει
κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη
µητρική εταιρεία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., και των µηδενικών δανειακών
υποχρεώσεων. Οι µέτοχοι δεσµεύονται να διατηρούν το ποσοστό συµµετοχής των και να
υποστηρίζουν τη ρευστότητα της εταιρείας.
ΣΤ. Λοιπές πληροφορίες.
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από
την λήξη της χρήσης µέχρι τον χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσης.
Οι λογιστικές αρχές και πολιτικές που εφαρµόζονται από την Εταιρεία µας για την χρήση
2013 διατυπώνονται στην σηµ. 3 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Τέλος υποβάλουµε την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ής ∆εκεµβρίου 2013 µαζί
µε Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και
Κατάσταση Ταµειακών Ροών καθώς και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της χρήσης 2013
µαζί µε την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και παρακαλούµε όπως
αποφασίσετε την έγκριση τους και την απαλλαγή µας ως και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζηµίωσης ή άλλης, για την χρήση που έκλεισε.
Αγ. Ι. Ρέντης 05.06.2014
Για το ∆. Σ
Ο Πρόεδρος
Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η “Eταιρεία”), οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη
7

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άλλο Θέµα
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012,
είχαν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές µε ηµεροµηνία έκθεση ελέγχου την
6η Ιουνίου 2013 επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 5 Ιουνίου, 2014
Ιωάννης Ψυχουντάκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 20161
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σηµείωση

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Πωλήσεις

4

3.620.462,84

3.908.058,96

Κόστος Πωληθέντων

5

(3.016.129,12 )

(3.294.280,92 )

604.333,72

613.778,04

Μικτό Κέρδος
Έξοδα ̟ωλήσεων

5

(301.385,62 )

(380.318,58 )

Έξοδα διοίκησης

5

(361.196,00 )

(349.255,79 )

Λοι̟ά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

6

5.854,57

(12.936,77 )

(52.393,33 )

(128.733,10 )

(1.796,15)

3.320,58

(54.189,48 )

(125.412,52 )

(169.833,62 )

(170.000,00 )

(224.023,10 )

(295.412,52 )

-

-

(224.023,10)

(295.412,52)

Α̟οτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
καθαρά

7

Zηµιές ̟ρο φόρων
Φόρος εισοδήµατος

Καθαρές ζηµιές ̟εριόδου
Λοι̟ά Συνολικά Εισοδήµατα
Συνολικές Ζηµιές

8

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

10

ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Σηµείωση

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα ̟άγια

10

3.331,42

4.845,74

Λοι̟ές α̟αιτήσεις

11

4.956,56

4.415,13

Αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις

12

0,00
8.287,98

169.833,64
179.094,51

Α̟οθέµατα

13

191.137,03

162.375,03

Πελάτες

11

448.501,25

417.417,11

∆ιαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα

14

289.216,59

337.833,35

928.854,87

917.625,49

937.142,85

1.096.720,00

Κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία

Σύνολο ̟εριουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

15

174.000,00

162.000,00

∆ιαφορά Υ̟ερ το Αρτιο

15

726.000,00

338.000,00

Λοι̟ά α̟οθεµατικά

16

173.368,19

173.368,19

(1.065.582,78)

(841.559,68)

7.785,41

(168.191,49)

20

26.162,71

26.162,71

18

48.000,00
74.162,71

48.000,00
74.162,71

Προµηθευτές

17

823.023,61

1.163.589,62

Λοι̟ές Υ̟οχρεώσεις

17

Ζηµιές εις νέον

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Λοι̟ές Προβλέψεις
Προβλέψεις για ̟αροχές στους εργαζόµενους
µετά την έξοδο α̟ό την υ̟ηρεσία

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
32.171,12

27.159,16

855.194,73

1.190.748,78

Σύνολο υ̟οχρεώσεων

929.357,44

1.264.911,49

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ̟οχρεώσεων

937.142,85

1.096.720,00

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ύ̟ερ το
Άρτιο

Λοι̟ά
Α̟οθεµατικά

Κέρδη
(ζηµιές) εις
νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Υ̟όλοι̟ο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Λοι̟ά Συνολικά Εισοδήµατα
01/01-31/12/2012

150.000,00

0,00

173.368,19

(546.147,16)

(222.778,97)

-

-

-

-

-

Καθαρή ζηµιά 01/01-31/12/2012

-

-

-

(295.412,52)

(295.412,52)

12.000,00

338.000,00

-

350.000,00

162.000,00

338.000,00

173.368,19

(841.559,68)

(168.191,49)

-

-

-

-

-

-

-

-

(224.023,10)

(224.023,10)

12.000,00

388.000,00

-

400.000,00

174.000,00

726.000,00

(1.065.582,78)

7.785,41

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβριου 2012
Λοι̟ά Συνολικά Εισοδήµατα
01/01-31/12/2013
Καθαρή ζηµιά 01/01-31/12/2013
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

173.368,19

Οι σηµειώσεις στις σελίδες ̟ου ακολουθούν α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

31 ∆εκεµβρίου 2013

31 ∆εκεµβρίου 2012

(54.189,48)

(125.412,52)

11.883,62
1.652,00
1.796,15
(38.857,71)

0,00
3.818,13
(3.320,58)
(124.914,97)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) /µείωση α̟οθεµάτων
(Αύξηση) /µείωση α̟αιτήσεων
Μείωση υ̟οχρεώσεων

(28.762,00)
(43.509,19)
(335.691,71)

106.095,80
451.426,98
(752.796,22)

Σύνολο

(407.962,90)

(195.273,44)

(1.796,15)

3.320,58

(448.616,76)

(316.867,83)

Ταµειακές ροές α̟ό ε̟ενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων ̟αγίων

0,00

(1.197,32)

Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό ε̟ενδυτικές δραστηριότητες

0,00

(1.197,32)

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

400.000,00

0,00

Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

400.000,00

0,00

Καθαρή µείωση στα διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

(48.616,76)

(318.065,15)

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως

337.833,35

655.898,50

Ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες
Kέρδη (Ζηµιές) ̟ρό Φόρων
Προσαρµογές για:
Προβλέψεις, Καθαρή Κίνηση
Α̟οσβέσεις ενσώµατων ̟αγίων στοιχείων
Έξοδα /(έσοδα) τόκων
σύνολο

(Καταβληθέντες)/-εισ̟ραχθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές
δραστηριότητες

Ταµιακές ροές α̟ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στο τέλος της
289.216,59
̟εριόδου
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

337.833,35
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» (“ISOCON”
A.E.) είναι µία ελληνική ανώνυµη εταιρεία η ο̟οία δραστηριο̟οιείται στη διάθεση και εµ̟ορία
H

βιοµηχανικών ορυκτών και µονοτικών δοµικών υλικών.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996.
Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Αγ. Άννης αρ.23 Αγιος Ιωάννης Ρέντης και η διάρκειά της έχει οριστεί
για 30 έτη.

1.2 ΜΕΤΟΧΟΙ
Μέτοχοι της εταιρείας είναι :
α. S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. µε ̟οσοστό συµµετοχής 60%
β. ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

2.
(α)

µε ̟οσοστό συµµετοχής 40%

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
(εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») ό̟ως έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
∆εν υ̟άρχουν Πρότυ̟α ̟ου να έχουν εφαρµοστεί ̟ριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της
συνέχισης της δραστηριότητας.

(β)

(γ)

Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ α̟αιτεί ό̟ως η
∆ιοίκηση ̟ροβαίνει σε εκτιµήσεις και υ̟οθέσεις ̟ου ε̟ηρεάζουν τα υ̟όλοι̟α των λογαριασµών
ενεργητικού και ̟αθητικού, την γνωστο̟οίηση ενδεχόµενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα
και έξοδα ̟ου ̟αρουσιάζονται κατά τις υ̟ό εξέταση χρήσεις και ̟εριόδους. Οι εν λόγω
εκτιµήσεις, ̟αραδοχές και κρίσεις ε̟ανεξετάζονται ̟εριοδικά ̟ροκειµένου να αντα̟οκρίνονται
στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τούς εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην ̟ρογενέστερη εµ̟ειρία της ∆ιοίκησης σε σχέση µε το ε̟ί̟εδο/όγκο των συναφών
συναλλαγών ή γεγονότων. Τα ̟ραγµατικά α̟οτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν α̟ό τις
εκτιµήσεις αυτές. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι ο̟οίες αναφέρονται σε
δεδοµένα η εξέλιξη των ο̟οίων θα µ̟ορούσε να ε̟ηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών
καταστάσεων, τους ε̟όµενους 12 µήνες αναφέρονται στην εκτίµηση των ύψους της α̟αιτούµενης
̟ρόβλεψης για ε̟ισφαλείς ̟ελάτες και για τα βραδέως κινούµενα α̟οθέµατα καθώς και στην
ανάκτηση των αναβαλλόµενων φορολογικών α̟αιτήσεων.
Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
̟ου έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 5η
Ιουνίου 2014. Ε̟ισηµαίνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις τελούν υ̟ό την έγκριση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας.
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(δ)

Λογιστικές Αρχές : Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση του 2013 έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α). Οι λογιστικές αρχές και ̟ολιτικές ̟ου
χρησιµο̟οιήθηκαν για την ̟ροετοιµασία και την ̟αρουσίαση των οικονοµικών συνάδουν µε
εκείνες ̟ου είχαν υιοθετηθεί κατά την ̟ροηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός α̟ό τα ̟αρακάτω
τρο̟ο̟οιηµένα ̟ρότυ̟α τα ο̟οία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2013:

•

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τρο̟ο̟οίηση) – Παρουσίαση των
στοιχείων του Λοι̟ού Συνολικού Εισοδήµατος
Η τρο̟ο̟οίηση αυτή αλλάζει την οµαδο̟οίηση των στοιχείων ̟ου ̟αρουσιάζονται στα
Λοι̟ά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία ̟ου µ̟ορούν να αναταξινοµηθούν (ή να
"ανακυκλωθούν¨) στα Α̟οτελέσµατα Χρήσης σε κά̟οια χρονική στιγµή στο µέλλον (για
̟αράδειγµα, καθαρό κέρδος α̟ό αντιστάθµιση καθαρής ε̟ένδυσης, συναλλαγµατικές
διαφορές α̟ό τη µετατρο̟ή αλλοδα̟ών δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων
ταµειακών ροών και καθαρή ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων
διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση) θα ̟αρουσιάζονται χωριστά α̟ό άλλα στοιχεία τα ο̟οία δεν θα
αναταξινοµηθούν ̟οτέ (για ̟αράδειγµα, αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε ̟ρογράµµατα
καθορισµένων ̟αροχών και ανα̟ροσαρµογή οικο̟έδων και κτηρίων). Η τρο̟ο̟οίηση
ε̟ηρεάζει µόνο την ̟αρουσίαση και δεν έχει καµία ε̟ίδραση στην οικονοµική θέση της
Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η ∆ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ̟ρότυ̟ο δεν έχει ε̟ίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία.

•

∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση)
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 εισάγει µια σειρά α̟ό τρο̟ο̟οιήσεις της λογιστικής των
̟ρογραµµάτων καθορισµένων ̟αροχών, συµ̟εριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών
και ζηµιών τα ο̟οία αναγνωρίζονται ̟λέον στα Λοι̟ά Συνολικά Εισοδήµατα και
εξαιρούνται µόνιµα α̟ό τα Α̟οτελέσµατα Χρήσης. Ε̟ίσης, οι αναµενόµενες α̟οδόσεις των
̟ρογραµµάτων ̟εριουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται ̟λέον στα Α̟οτελέσµατα
Χρήσης, ενώ υ̟άρχει α̟αίτηση αναγνώρισης του τόκου ε̟ί της καθαρής υ̟οχρέωσης (ή
̟εριουσιακού στοιχείου) καθορισµένης ̟αροχής στα Α̟οτελέσµατα Χρήσης, ο ο̟οίος
υ̟ολογίζεται χρησιµο̟οιώντας το ̟ροεξοφλητικό ε̟ιτόκιο ̟ου χρησιµο̟οιείται για την
ε̟ιµέτρηση της υ̟οχρέωσης καθορισµένης ̟αροχής. Τα µη κατοχυρωµένα κόστη
̟ροϋ̟ηρεσίας αναγνωρίζονται ̟λέον στα Α̟οτελέσµατα Χρήσης στη νωρίτερη ηµεροµηνία
µεταξύ της ηµεροµηνίας ̟ραγµατο̟οίησης της τρο̟ο̟οίησης και της ηµεροµηνίας
αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. Άλλες τρο̟ο̟οιήσεις
̟εριλαµβάνουν νέες γνωστο̟οιήσεις, ό̟ως ̟οσοτικές γνωστο̟οιήσεις ευαισθησίας. Η
∆ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ̟ρότυ̟ο δεν έχει ε̟ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρεία.

•

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστο̟οιήσεις (τρο̟ο̟οίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υ̟οχρεώσεων
Οι τρο̟ο̟οιήσεις αυτές α̟αιτούν α̟ό µια εταιρεία να γνωστο̟οιήσει ̟ληροφορίες για τα
δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (̟χ. διακανονισµούς
εξασφαλίσεων). Οι γνωστο̟οιήσεις αυτές ̟αρέχουν στους χρήστες ̟ληροφόρηση η ο̟οία
είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση της ε̟ίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστο̟οιήσεις α̟αιτούνται για όλα
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ̟ου έχουν αναγνωριστεί και έχουν υ̟οστεί συµψηφισµό
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σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστο̟οιήσεις εφαρµόζονται
ε̟ίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα ̟ου υ̟όκεινται σε εκτελεστέους «κύριους
διακανονισµούς
συµψηφισµού»
(master
netting
arrangement)
ή
̟αρόµοιους
διακανονισµούς, ανεξάρτητα α̟ό το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η
∆ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ̟ρότυ̟ο δεν έχει ε̟ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρεία.
•

∆ΠΧΑ 13 Ε̟ιµέτρηση Εύλογης Αξίας
Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο ̟ηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις
ε̟ιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις α̟αιτήσεις αναφορικά µε το ̟ότε η
εταιρεία α̟αιτείται να χρησιµο̟οιήσει την εύλογη αξία αλλά ̟αρέχει καθοδήγηση στο τρό̟ο
ε̟ιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία α̟αιτείται ή ε̟ιτρέ̟εται. Η
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 13 δεν ε̟ηρέασε σηµαντικά τις ε̟ιµετρήσεις εύλογης αξίας ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνταν α̟ό την Εταιρεία. Το ∆ΠΧΑ 13 α̟αιτεί ε̟ίσης συγκεκριµένες
γνωστο̟οιήσεις εύλογης αξίας, µερικές α̟ό τις ο̟οίες αντικαθιστούν τις υφιστάµενες
α̟αιτήσεις γνωστο̟οίησης άλλων ̟ροτύ̟ων, συµ̟εριλαµβάνοντας το ∆ΠΧΑ 7
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστο̟οιήσεις. Η ∆ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ̟ρότυ̟ο δεν
έχει ε̟ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία.

•

∆ιερµηνεία 20 ∆α̟άνες α̟οκάλυψης κατά την ̟αραγωγική φάση του ορυχείου
Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις δα̟άνες α̟οκάλυψης ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται κατά
την διαδικασία εξόρυξης της ε̟ιφάνειας στη διάρκεια της ̟αραγωγικής φάσης του ορυχείου
('δα̟άνες α̟οκάλυψης κατά την ̟αραγωγή'). Η διερµηνεία αναφέρεται στη λογιστική
α̟εικόνιση της ωφέλειας α̟ό τη δραστηριότητα α̟οκάλυψης. Η ∆ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι
το ̟ρότυ̟ο δεν έχει ε̟ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία.

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το ο̟οίο
̟εριέχει τρο̟ο̟οιήσεις των ̟ροτύ̟ων και των σχετικών βάσεων συµ̟εράσµατος. Το
̟ρόγραµµα των ετήσιων αναβαθµίσεων ̟αρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής α̟αραίτητων
αλλά όχι ε̟ειγουσών τρο̟ο̟οιήσεων των ∆ΠΧΑ:








∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει
τη διαφορά µεταξύ εθελοντικών ̟ρόσθετων συγκριτικών ̟ληροφοριών και των
συγκριτικών ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η α̟αιτούµενη
συγκριτική ̟ερίοδος ̟ου α̟αιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η ̟ροηγούµενη ̟ερίοδος.
∆ΛΠ 16 Ενσώµατα ̟άγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά
ανταλλακτικά και ο εξο̟λισµός συντήρησης ̟ου ̟ληροί τον ορισµό των ενσώµατων
̟αγίων και εξο̟λισµού δεν είναι α̟όθεµα.
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι
οι φόροι εισοδήµατος ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων
λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.
∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει
τις α̟αιτήσεις γνωστο̟οιήσεων για τα συνολικά ̟εριουσιακά στοιχεία ανά τοµέα
̟ληροφόρησης µε τις συνολικές υ̟οχρεώσεις ανά τοµέα ̟ληροφόρησης στις
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει ε̟ίσης τη
συµµόρφωση των γνωστο̟οιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τις
ετήσιες.

Τα ̟αρακάτω ̟ρότυ̟α έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα εφαρµογή:
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τρο̟ο̟οίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών
Περιουσιακών
Στοιχείων
και
Χρηµατοοικονοµικών
Υ̟οχρεώσεων: Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου
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ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
-

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Ε̟ιµέτρηση: Η τρο̟ο̟οίηση
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2015.

-

Ε̟ενδυτικές Ε̟ιχειρήσεις (τρο̟ο̟οίηση σε ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27). Η
τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2014.

-

∆ιερµηνεία 21:Εισφορές: Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους
̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

H Εταιρεία δεν έχει νωρίτερα υιοθετήσει κά̟οιο άλλο ̟ρότυ̟ο, διερµηνεία ή τρο̟ο̟οίηση ̟ου
έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµοσθεί.

3.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(α)

Νόµισµα Μέτρησης και Αναφοράς και Μετατρο̟ή ξένων νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης
και αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέ̟ονται σε
Ευρώ χρησιµο̟οιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι ο̟οίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
των συναλλαγών.
Οι α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις σε ξένο νόµισµα ̟ροσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού.
Τα κέρδη και οι ζηµίες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και α̟ό
την α̟οτίµηση τέλους χρήσεως των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα
̟εριλαµβάνονται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων της χρήσεως,

(β)

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα
ενσώµατα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία
(µηχανήµατα - µηχανολογικός εξο̟λισµός, µεταφορικά µέσα και έ̟ι̟λα - σκεύη) α̟οτιµώνται
στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες α̟οσβέσεις και τις τυχόν ̟ροβλέψεις α̟οµείωσης της
αξίας τους.
Οι ε̟ισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της ο̟οίας
̟ραγµατο̟οιούνται.
Σηµαντικές µεταγενέστερες δα̟άνες κεφαλαιο̟οιούνται όταν ̟ροσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή
του ̟αγίου, την ̟αραγωγική του δυναµικότητα, ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του.
Η αξία κτήσεώς και οι σωρευµένες α̟οσβέσεις ενός ̟αγίου διαγράφονται α̟ό τους
λογαριασµούς κατά την ̟ώληση ή α̟όσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται ̟λέον άλλα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α̟ό την συνέχιση της εκµετάλλευσης του.
Κάθε κέρδος ή ζηµία ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟ώληση ή διαγράφη του ̟αγίου ̟εριλαµβάνεται
στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων της χρήσεως κατά την ο̟οία το εν λόγω ̟άγιο α̟οµακρύνθηκε.
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα
αναφορικά µε το κατά ̟όσον ένα ενσώµατο ̟άγιο ̟εριουσιακό στοιχείο ή µία οµάδα ενσώµατων
̟άγιων ̟εριουσιακών στοιχείων έχει α̟οµειωθεί. Η ̟ροκύ̟τουσες ζηµίες α̟οµείωσης
αναγνωρίζονται στα α̟οτελέσµατα χρήσεως.

Οι α̟οσβέσεις υ̟ολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι ο̟οίοι αντανακλούν
τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των εν λόγω ̟αγίων, ̟εριλαµβάνονται δε στην κατάσταση
α̟οτελεσµάτων.
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Οι οφέλιµες ζωές των ενσώµατων ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων είναι οι ακόλουθες:

(γ)

Κατηγορία

Έτη

Λοι̟ά µηχανήµατα και µηχανολογικός εξο̟λισµός

5-8

Λοι̟ά µεταφορικά µέσα
Έ̟ι̟λα και λοι̟ός εξο̟λισµός
Α̟οθέµατα:

5-9
3-5

Τα α̟οθέµατα α̟οτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστο̟οιήσιµης
αξίας.
Το κόστος των α̟οθεµάτων ̟εριλαµβάνει την αξία κτήσης ̟ροσαυξηµένη µε κάθε είδους
δα̟άνη η ο̟οία α̟αιτείται ̟ροκειµένου να φτάσουν στην ̟αρούσα κατάσταση και θέση τους,
̟ροσδιορίζεται δε βάσει της µεθόδου του ετήσιου σταθµικού µέσου όρου.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή α̟αξιωµένα α̟οθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται
α̟αραίτητο.
(δ)

Λογαριασµοί α̟αιτήσεων: Οι λογαριασµοί α̟αιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους
αξία, µετά α̟ό ̟ροβλέψεις για τυχόν µη εισ̟ρακτέα υ̟όλοι̟α.
Η Εταιρεία έχει θεσ̟ίσει κριτήρια για τη ̟αροχή ̟ίστωσης στους ̟ελάτες, τα ο̟οία σε γενικές
γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του ̟ελάτη µε ̟αράλληλη εκτίµηση
σχετικών οικονοµικών ̟ληροφοριών.
Οι συναλλαγές γενικά ̟ραγµατο̟οιούνται µε τους ̟ελάτες σε όρους αγοράς.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις εκτιµώνται
για να ̟ροσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη ̟ρόβλεψης για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις.
Το υ̟όλοι̟ο της συγκεκριµένης ̟ρόβλεψης για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις ̟ροσαρµόζεται
κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους
̟ιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους.
Κάθε διαγραφή υ̟ολοί̟ων ̟ελατών χρεώνεται στην υ̟άρχουσα ̟ρόβλεψη για ε̟ισφαλείς
α̟αιτήσεις.
Α̟οτελεί ̟ολιτική της Εταιρείας να µη διαγράφεται καµία α̟αίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες
οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσ̟ραξή της.

(ε)

Εύλογη Αξία: Τα ̟οσά ̟ου εµφανίζονται στις συνηµµένες Οικονοµικές Κατστάσεις για τα
διαθέσιµα, τις α̟αιτήσεις και τις βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, ̟ροσεγγίζουν τις αντίστοιχες
̟ραγµατικές τους αξίες λόγω της βραχυ̟ρόθεσµης λήξης τους.

(στ)

Χρηµατικά διαθέσιµα: Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων ̟εριλαµβάνουν τα µετρητά
στο ταµείο καθώς και τις τρα̟εζικές καταθέσεις.

(ζ)

Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος
υ̟ολογίζονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και σύµφωνα µε την
ισχύουσα ελληνική φορολογική νοµοθεσία.
Η δα̟άνη για φόρο εισοδήµατος της χρήσης α̟οτελείται α̟ό τον φόρο εισοδήµατος ̟ου
̟ροκύ̟τει βάσει των α̟οτελεσµάτων της εταιρείας ό̟ως αναµορφώνονται στις φορολογικές της
δηλώσεις, τους ̟ρόσθετους φόρους εισοδήµατος ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τους φορολογικούς
ελέγχους των φορολογικών αρχών και α̟ό τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει
των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υ̟ολογίζονται βάσει της µεθόδου υ̟οχρέωσης και για
κάθε ̟ροσωρινή διαφορά η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό την διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης
ενός στοιχείου ενεργητικού και ̟αθητικού και της αξίας τους, ό̟ως αυτή εµφανίζεται στις
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οικονοµικές καταστάσεις.
∆εν λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού εφόσον δεν είναι ̟ιθανό το
αναµενόµενο φορολογικό όφελος να ̟ραγµατο̟οιηθεί στο εγγύς µέλλον.
Για συναλλαγές ̟ου αναγνωρίζονται α̟’ ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική
ε̟ίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση.

Ο υ̟ολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων ̟ραγµατο̟οιείται χρησιµο̟οιώντας το
νοµοθετηµένο ή ουσιαστικά νοµοθετηµένο φορολογικό συντελεστή βάσει του ο̟οίου αναµένεται
να εκκαθαριστεί η κάθε φορολογική α̟αίτηση/υ̟οχρέωση.
(η)

Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι µισθώσεις ό̟ου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη
και τους κινδύνους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την κυριότητα του ̟εριουσιακού στοιχείου
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Οι ̟ληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα
α̟οτελέσµατα συστηµατικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

(θ)

∆ιανοµή µερισµάτων: Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υ̟οχρέωση
στις οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία η διανοµή εγκρίνεται α̟ό την
Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους ο̟οίους
υ̟άγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ε̟ιτόκιο, τιµές αγοράς),
̟ιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα
̟αρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµ̟ορικές α̟αιτήσεις, ταµιακά διαθέσιµα, ̟ροµηθευτές και
λοι̟ές υ̟οχρεώσεις, δανεισµός. Η διαχείριση των κινδύνων διεκ̟εραιώνεται α̟ό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας ̟ου αξιολογεί ̟ληροφορίες ̟ου λαµβάνονται α̟ό την αγορά.
α) Κίνδυνος αγοράς
i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος ̟ροκύ̟τει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Η Εταιρεία δεν έχει
συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και έτσι δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους α̟ό ξένο νόµισµα. Τα
̟εριουσιακά στοιχεία και οι υ̟οχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε το̟ικό νόµισµα,
̟ου είναι το λειτουργικό της νόµισµα.
ii) Κίνδυνος τιµών και Κίνδυνος ταµειακών ροών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών καθώς µεταβάλλεται, λόγω του ανταγωνισµού η αξία των
̟ωλούµενων ειδών. Η ∆ιεύθυνση Πωλήσεων και η Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας
διεκ̟εραιώνουν αυτούς του κινδύνους.

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία υ̟άρχει στα χρηµατικά διαθέσιµα, στις καταθέσεις τρα̟εζών,
και κυρίως σε ̟ιστωτική έκθεση σε ̟ελάτες. Ωστόσο για να α̟οτρέ̟ονται έχει θεσ̟ίσει µεθόδους µε
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̟ιστωτικά όρια ανά ̟ελάτη και α̟οτρέ̟εται κάθε συναλλαγή της µε ̟ελάτες εφόσον δεν έχουν ικανή
̟ιστολη̟τική ικανότητα.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνε̟άγεται ε̟αρκή ταµιακά υ̟όλοι̟α, δυνατότητα
άντλησης κεφαλαίων µέσω ενός ε̟αρκούς ύψους δεσµευµένων ̟ιστωτικών διευκολύνσεων και
δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς. Η ρευστότητα της Εταιρείας ̟αρακολουθείται και
υ̟οστηρίζεται α̟ό τη ∆ιοίκηση της µητρικής εταιρείας.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της ικανότητας
της να συνεχίσει τη δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους εταίρους της και να
διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. ∆ε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία,
λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη µητρική εταιρεία.
Η µητρική εταιρεία έχει δεσµευτεί επίσηµα να διατηρεί το ποσοστό συµµετοχής της και να
υποστηρίζει τη ρευστότητα της εταιρείας καθώς και να παρέχει χρηµατοοικονοµική στήριξη στην
Εταιρεία εώς 30/06/2015.
Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 είναι κατώτερο
από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου της, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προς τούτο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην προσεχή
Γενική Συνέλευση θα προτείνει την λήψη των κατάλληλων µέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.

20

ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Η ανάλυση των εσόδων της εταιρείας κατά γεωγραφικό τοµέα έχει ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013
Εσωτερικού
Χώρες Ε.Ε.

3.569.733,36

3.717.759,24

35.766,86

166.443,72

4.777,61

17.066,00

10.185,01

6.790,00

3.620.462,84

3.908.058,96

Ευρω̟αικές χώρες εκτός Ε.Ε.
Άλλες τρίτες χώρες
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου
2012

5. ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 2013

31 ∆εκεµβρίου 2012

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
̟ωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
̟ωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους

0,00

201.820,93

169.345,74

371.166,67

0,00

261.484,99

155.921,00

417.405,99

Προβλέψεις για α̟οζηµιώση λόγω
εξόδου α̟ό την υ̟ηρεσία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.016.129,12

0,00

0,00

3.016.129,12

3.294.280,92

0,00

0,00

3.294.280,92

Α̟οσβέσεις ενσώµατων ̟αγίων

0,00

0,00

1.652,00

1.652,00

0,00

0,00

3.818,13

3.818,13

Αµοιβές Τρίτων

0,00

0,00

85.665,58

85.665,58

0,00

0,00

84.198,86

84.198,86

Παροχές Τρίτων

0,00

73.284,49

80.030,06

153.314,55

0,00

76.186,76

78.372,45

154.559,21

Φόροι-Τέλη

0,00

0,00

9.656,08

9.656,08

0,00

0,00

12.090,62

12.090,62

∆ιάφορα Έξοδα

0,00

26.280,20

14.846,54

41.126,74

0,00

42.646,83

14.854,73

57.501,56

3.016.129,12

301.385,62

361.196,00

3.678.710,74

3.294.280,92

380.318,58

349.255,79

4.023.855,29

Ποσά σε Ευρώ

Κόστος α̟οθεµάτων
αναγνωρισµένο ως έξοδα

Σύνολο
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6. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α
Τα λοι̟ά έσοδα/ (έξοδα) ̟ου ̟αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Έσοδα α̟ό ̟αροχη υ̟ηρεσιας

0,00

1.185,00

Λοι̟ά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

5.854,57

(14.121,77 )

Σύνολο

5.854,57

(12.936,77 )

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΟ
Το χρηµατοοικονοµικό (κόστος)-έσοδο ̟ου ̟αρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

- Λοι̟ά

(1.796,15)

3.320,58

Σύνολο

(1.796,15)

3.320,58

8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήµατος ̟ου ̟αρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Αναβαλλόµενος φόρος έξοδο

(169.833,62)

(170.000,00)

Σύνολο

(169.833,62)

(170.000,00)
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Ο φόρος ε̟ί των κερδών της Εταιρείας ̟ρο φόρων διαφέρει α̟ό το θεωρητικό ̟οσό το ο̟οίο θα
̟ροέκυ̟τε αν χρησιµο̟οιούσαµε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της εταιρείας ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013
Ζηµιές ̟ρο φόρων

31 ∆εκεµβρίου
2012

(54.189,48)
26%

(125.412,52)
20%

(14.089,26)

(25.082,50)

Μη αναγνωρισθείσες φορολογικές ζηµίες

18.848,38

26.052,02

Έξοδα ̟ου δεν εκ̟ί̟τουν για φορολογικούς σκο̟ούς

(4.759,12)

(969,52)

∆ιαγραφή Αναβαλλόµενης Φορολογικής Α̟αίτησης

(169.833,62)

(170.000,00)

Σύνολο

(169.833,62)

(170.000,00)

Φόρος υ̟ολογισµένος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές για τα κέρδη (ζηµίες)

9. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

31 ∆εκεµβρίου
2013
Μισθοί και ηµεροµίσθια

31 ∆εκεµβρίου
2012

219.733,06

256.498,11

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

59.423,57

70.612,85

Μισθοί µελών ∆ιοικητικού συµβουλίου

79.200,00

79.200,00

Α̟οζηµιώσεις Α̟ολειωµένων

12.810,04

11.095,03

371.166,67

417.405,99

Σύνολο
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10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενσώµατα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου ̟αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Μηχ/κός
εξο̟λισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έ̟ι̟λα και
εξαρτήµατα

Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2012

25.520,84
0,00
25.520,84

60.461,17
0,00
60.461,17

67.559,15
1.197,32
68.756,47

153.541,16
1.197,32
154.738,48

Συσσωρευµένες α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2012
Α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2012

18.059,48
2.615,68
20.675,16

60.461,12
0,00
60.461,12

67.554,01
1.202,45
68.756,46

146.074,61

4.845,68

0,05

0,01

4.845,74

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2013
Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2013

25.520,84
137,68
25.658,52

60.461,17
0,00
60.461,17

68.756,47
0,00
68.756,47

154.738,48
137,68
154.876,16

Συσσωρευµένες α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2013
Α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2013

20.675,16
1.652,00
22.327,16

60.461,12
0,00
60.461,12

68.756,46
0,00
68.756,46

149.892,74
1.652,00
151.544,74

3.331,36

0,05

0,01

3.331,42

Ανα̟όσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2012

Ανα̟όσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2013

Σύνολο

3.818,13
149.892,74
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11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ̟ελάτες και λοι̟ές α̟αιτήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013
Πελάτες
Ε̟ιταγές εισ̟ρακτέες
Μείον: Προβλέψεις
Τελικές Α̟αιτήσεις Πελατών
Προκαταβληµένοι φόροι
∆οθείσες Εγγυήσεις

962.463,48
2.301.881,19
(2.821.299,25)
443.045,42

1.016.219,45
2.209.649,30
(2.809.415,63)
416.453,12

5.455,83

963,99

448.501,25
4.956,56

417.417,11
4.415,13

453.457,81

421.832,24

31 ∆εκεµβρίου
2013
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου
2012

4.956,56
448.501,25
453.457,81

31 ∆εκεµβρίου
2012
4.415,13
417.417,11
421.832,24

Η κίνηση του λογαριασµού ̟ροβλέψεων για ε̟ισφαλείς ̟ελάτες είχε ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Υπόλοιπο έναρξης

2.809.415,63

2.809.930,68

Προσθήκες χρήσεως

11.883,62
0,00
2.821.299,25

0,00
(515,05)
2.809.415,63

Μειώσεις Χρήσεως
Υπόλοιπο λήξεως

Η σχηµατισθείσα ̟ρόβλεψη αφορά σε ̟οσό συγκεκριµένων ̟ελατών των ο̟οίων η α̟αίτηση θεωρείται
α̟ό την διοίκηση ως ε̟ισφαλής. Το ̟οσό της ̟ρόβλεψης κρίνεται ε̟αρκές, καθ’ όσον η ̟ελατειακή
βάση ̟αρουσιάζει µεγάλη διασ̟ορά και, ε̟ι̟λέον, για ελαχιστο̟οίηση των κινδύνων ̟ου α̟ορρέουν
α̟ό τις εµ̟ορικές ̟ιστώσεις, έχουν τεθεί διαδικασίες ειδικού ελέγχου της φερεγγυότητας και της
οικονοµικής κατάστασης των ̟ελατών καθώς και όρια ̟ίστωσης ανά ̟ελάτη.

25

ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

31-∆εκ-13

0-30 ηµέρες

Μη ληξι̟ρόθεσµα
και µη α̟οµειωµένα
31-∆εκ-12

30-90 ηµέρες

103.567,22
0-30 ηµέρες

Μη ληξι̟ρόθεσµα
και µη α̟οµειωµένα

208.599,32
30-90 ηµέρες

138.825,07

90-180
ηµέρες

Ληξι̟ρόθεσµα

136.334,71
90-180
ηµέρες

93.095,71

Σύνολο
448.501,25

Ληξι̟ρόθεσµα

1.212,66

184.283,67

Σύνολο
417.417,11

12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υ̟άρχει ένα νόµιµο
ασκητό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές α̟αιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υ̟οχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος σχετίζονται µε την ίδια
φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ̟οσά είναι τα ̟αρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά α̟ό 12 µήνες

0,00

169.833,64

Σύνολο

0,00

169.833,64

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η ̟αρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου
2013
Υ̟όλοι̟ο έναρξης:
Φόρος α̟οτελεσµάτων
Υ̟όλοι̟ο τέλους ̟εριόδου

169.833,64

31 ∆εκεµβρίου
2012
339.833,64

(169.833,64)

(170.000,00)

0,00

169.833,64
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Η κίνηση στις αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις κατά την διάρκεια της ̟εριόδου, χωρίς να
λαµβάνεται υ̟όψη ο συµψηφισµός των υ̟ολοί̟ων µέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η
̟αρακάτω:

Προβλέψεις
ε̟ισφαλών
α̟αιτήσεων

Προβλέψεις
α̟οζηµείωσης
̟ροσω̟ικού

Σύνολο

01.01.2012

13.600,00

326.233,64

339.833,64

Πίστωση στα α̟οτελέσµατα
31.12.2012

0,00
13.600,00

(170.000,00)
156.233,64

(170.000,00)
169.833,64

Πίστωση στα α̟οτελέσµατα
31.12.2013

0,00
13.600,00

(169.833,64)
-13.600,00

(169.833,64)
0,00

Η εταιρεία έχει σωρευµένες φορολογικές ζηµιές. ∆εν αναγνωρίζει α̟αίτηση α̟ό αναβαλλόµενους
φόρους ε̟ί των φορολογικών ζηµιών εξαιτίας της αβεβαιότητας όσον αφορά στον

χρόνο των

διαθέσιµων φορολογητέων κερδών έναντι των ο̟οίων θα µ̟ορούσαν να συµψηφιστούν οι σωρευµένες
φορολογικές

ζηµίες.

Ωστόσο

λόγω

του

δυσµενούς

οικονοµικού

̟εριβάλλοντος

στο

ο̟οίο

δραστηριο̟οιείται η εταιρεία ε̟ανεξετάζει σε κάθε χρήση την δυνατότητα ανάκτησης των
αναβαλλόµενων φόρων.

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα α̟οθέµατα ̟ου ̟αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Εµ̟ορεύµατα

203.501,46

174.739,46

Μείον: Προβλεψη α̟αξίωσης

(12.364,43)

(12.364,43)

Σύνολο

191.137,03

162.375,03
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14. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιµα ̟ου ̟αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις α̟οτελούνται α̟ό :

31 ∆εκεµβρίου
2013
∆ιαθέσιµα στο ταµείο

31 ∆εκεµβρίου
2012

2.558,06

12.173,60

Τρα̟εζικές καταθέσεις

286.658,53

325.659,75

Σύνολο

289.216,59

337.833,35

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Την 31 ∆εκεµβρίου 2013 το εκδοθέν και καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε
€

174.000 α̟οτελούµενο α̟ό 58.000 ανώνυµες κοινές µετοχές αξίας € 3,00 η κάθε µία και την 31

∆εκεµβρίου 2012 ανερχόταν σε € 162.000 α̟οτελούµενο α̟ό 54.000 ανώνυµες κοινές µετοχές αξίας € 3,00
η κάθε µία.

Στην χρήση 2013 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο µε κεφαλαιο̟οίηση υ̟οχρεώσεων ̟ρος
τους µετόχους µε έκδοση 4.000 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 3 έκαστη
και τιµής διάθεσης € 87,50 έκαστη.

Μετοχικό κεφάλαιο
Υ̟όλοι̟ο την 1 Ιανουαρίου 2012
Εκδοθέν στην Χρήση 2012
Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012
Εκδοθέν στην Χρήση 2013
Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

Αριθµός
Μετοχών

Μ.Κ.

Υ̟ερ το
άρτιο

Σύνολο

50.000

150.000

0

150.000

4.000

12.000

338.000

350.000

54.000

162.000

338.000

500.000

4.000

12.000

388.000

400.000

58.000

174.000

726.000

900.000
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16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα α̟οθεµατικά ̟ου ̟αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Τακτικό
α̟οθεµατικο

Αφορολόγητα
α̟οθεµατικά

Λοι̟ά
α̟οθεµατικά

Σύνολο

31.12.2012

55.051,09

38.317,10

80.000,00

173.368,19

31.12.2013

55.051,09

38.317,10

80.000,00

173.368,19

Σύµφωνα µε την Ελληνική εµ̟ορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υ̟οχρεούνται, α̟ό τα κέρδη της χρήσης, να
σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό α̟οθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου
µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας α̟αγορεύεται η διανοµή του
τακτικού α̟οθεµατικού.
Τα αφορολόγητα α̟οθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα ο̟οία
α̟αλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων ανα̟τυξιακών νόµων (υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι
υ̟άρχουν ε̟αρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα α̟οθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο
ε̟ενδύσεις και δεν διανέµονται.

17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013
Προµηθευτές

31 ∆εκεµβρίου
2012

825.549,42
(2.525,81)

1.165.489,06

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοι̟ές εισφορές

13.706,35

15.994,01

Φόροι (εκτός φόρο εισοδήµατος)

18.464,77

11.165,15

Σύνολο

855.194,73

1.190.748,78

Προκαταβολές ̟ροµηθευτών

(1.899,44)
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18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Νοµοθετική Υ̟οχρέωση Παροχών: Σύµφωνα µε την ελληνική εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι
δικαιούνται α̟οζηµίωση στην ̟ερί̟τωση α̟όλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της ο̟οίας ̟οικίλει
ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υ̟ηρεσίας και τον τρό̟ο της α̟οχώρησης (α̟όλυση ή συνταξιοδότηση) του
εργαζοµένου. Υ̟άλληλοι ̟ου ̟αραιτούνται ή α̟ολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται α̟οζηµίωση.
Η ̟ληρωτέα α̟οζηµίωση σε ̟ερί̟τωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της α̟οζηµίωσης ̟ου θα
ήταν ̟ληρωτέα σε ̟ερί̟τωση αναίτιας α̟όλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την το̟ική ̟ρακτική, τα
̟ρογράµµατα α̟οζηµίωσης ̟ροσω̟ικού δε χρηµατοδοτούνται. Τα ̟ρογράµµατα αυτά α̟οτελούν
̟ρογράµµατα καθορισµένων ̟αροχών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19.
Η Εταιρεία χρεώνει τα α̟οτελέσµατα για δεδουλευµένες ̟αροχές σε κάθε ̟ερίοδο µε αντίστοιχη αύξηση
της συνταξιοδοτικής υ̟οχρέωσης ό̟ως υ̟ολογίζεται µε βάση τον Ν. 4093/2012.

Λόγω του µικρού

αριθµού εργαζοµένων και της ̟ρακτικής της Εταιρείας για την α̟οζηµίωση των εργαζοµένων δεν
διενεργείται αναλογιστική µελέτη. Οι ̟ληρωµές ̟αροχών ̟ου διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους
κάθε ̟ερίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υ̟οχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υ̟οχρέωσης στον
συνηµµένο ισολογισµό έχει ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Πρόβλεψη α̟οζηµίωσης λόγω εξόδου α̟ό την
υ̟ηρεσία για συνταξιοδότηση

48.000,00

48.000,00

Σύνολο

48.000,00

48.000,00

Υ̟οχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής
Θέσης:

Τα ̟οσά ̟ου έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού α̟οτελεσµάτων είναι τα
̟αρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

Έξοδα ̟ωλήσεων

0,00

11.095,03

Έξοδα διοίκησης

12.810,04

0,00

12.810,04

11.095,03

Μεταβολή της υ̟οχρέωσης στην Κατάσταση της
Οικονοµικής θέσης:
31 ∆εκεµβρίου
2013
Y̟όλοι̟ο έναρξης

31 ∆εκεµβρίου
2012

48.000,00

48.000,00
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Καταβληθείσες α̟οζηµειώσεις στη χρήση

(12.810,04)

(11.095,03)

Σύνολο χρέωσης στα α̟οτελέσµατα

12.810,04

11.095,03

Υ̟όλοι̟ο τέλους χρήσης

48.000,00

48.000,00

19. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Όλες οι αγορές αγαθών και υ̟ηρεσιών καθώς και τα υ̟όλοι̟α των α̟αιτήσεων και των υ̟οχρεώσεων της
της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω.
Οι συναλλαγές µε την S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχουν ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

1.137.069,67
91.877,77
596.972,20

1.157.543,69
95.416,36
833.958,33

31 ∆εκεµβρίου
2013

31 ∆εκεµβρίου
2012

α. Αγορές αγαθών και Υ̟ηρεσιών
β .Μισθώσεις (έξοδο)

294.748,74
6.000,00

277.778,23
6.000,00

γ. Σύνολο Υ̟οχρεώσεων (̟ροµηθευτές)

152.641,15

207.145,27

α. Αγορές αγαθών και Υ̟ηρεσιών
β .Παροχή υ̟ηρεσιών - Μισθώσεις
γ. Σύνολο Υ̟οχρεώσεων (̟ροµηθευτές)

Οι συναλλαγές µε την ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχουν ως εξής:

Οι συναλλαγές µε την S&B INDUSTRIAL MINERALS AD έχουν ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013

α. Αγορές αγαθών και Υ̟ηρεσιών
β. Σύνολο Υ̟οχρεώσεων (̟ροµηθευτές)

31 ∆εκεµβρίου
2012

75.279,58
21.133,58

76.253,20
28.800,49

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών ∆.Σ.
Οι αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ̟ερίοδο 01/01/2013 –
31/12/2013 είναι 79.200,00 € (79.200,00 € την χρήση 2012).
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20. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως 2011. Ως εκ τούτου υ̟άρχει το
ενδεχόµενο ε̟ιβολής ̟ρόσθετων φόρων κατά τον χρόνο ̟ου θα ελεγχθούν φορολογικά. Το ύψος των
̟ρόσθετων φόρων και ̟ροσαυξήσεων ̟ου ̟ιθανόν να ε̟ιβληθούν α̟ό την φορολογική αρχή δεν είναι
δυνατόν να ̟ροσδιοριστεί ε̟ακριβώς. Όµως η εταιρεία στηριζόµενη στα ευρήµατα των φορολογικών
ελέγχων των ̟ροηγούµενων χρήσεων και στην εξέλιξη των σχετικών κονδυλίων υ̟ολόγισε σε βάρος των
α̟οτελεσµάτων των ̟ροηγούµενων χρήσεων

ενδεχόµενο ̟οσό ̟ρόσθετων φόρων συνολικού ̟οσού

€ 26.162,71.
Για τις χρήσεις 2012 κσι 2013 η Εταιρεία ελέγχθηκε α̟ό τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές,
ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 82, ̟αρ.5, Ν.2238/94. Για τη χρήση 2013 ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό ̟ιστο̟οιητικό ̟ροβλέ̟εται να χορηγηθεί µετά τη
δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης. Μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού
ελέγχου δεν εκτιµούµε ότι θα ̟ροκύψουν ̟ρόσθετες φορολογικές υ̟οχρεώσεις µε ουσιώδη ε̟ίδραση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις.

21. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ
Ε̟ί των ̟αγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµ̟ράγµατα βάρη.

22. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Η Εταιρεία υ̟ό την ιδιότητα του ενάγοντος εµ̟λέκεται σε διάφορες εκκρεµοδικίες εν εξελίξει οι ο̟οίες
έχουν ̟ροκύψει κατά τη συνήθη ̟ορεία των εργασιών της (α̟αιτήσεις κατά ̟ελατών), έναντι των ο̟οίων
έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη συνολικού ̟οσού € 2.821.299,25 (σηµ. 11 ) στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Πέραν των υ̟οθέσεων για τις ο̟οίες σχηµατίστηκε η ανωτέρω ̟ρόβλεψη, δεν υ̟άρχουν
άλλες ε̟ίδικες ή υ̟ό διαιτησία υ̟οθέσεις οι ο̟οίες θα έχουν σηµαντική ε̟ίδραση στην οικονοµική θέση
και τα α̟οτελέσµατά της Εταιρείας.

23. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
∆εν υ̟άρχουν µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2013 και µέχρι την δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων γεγονότα τα ο̟οία θα ε̟ηρέαζαν την οικονοµική θέση και τα α̟οτελέσµατα της Εταιρείας
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 ή θα έ̟ρε̟ε να γνωστο̟οιηθούν.

24. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν υ̟άρχουν ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις ή δεσµεύσεις, τα ο̟οία θα ε̟ηρέαζαν την οικονοµική θέση και
τα α̟οτελέσµατα της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ή θα έ̟ρε̟ε να γνωστο̟οιηθούν.
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ISOCON A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ISOCON A.E.". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να
εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
: Αγ. Άννης 23 - 18233 Αγ.Ι.Ρέντης
: 35360/02/B/96/24
: 44402107000
: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς
Νοµαρχιακό
∆ιεύθυνση
Τµήµα
Πρόεδρος
: Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής
Ιωάννης Πανιάρας
Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Σαρίδης
∆/νων Σύµβουλος
Εµµανουήλ Τσοντάκης
Σύµβουλος
Λεωνίδας Σαρίδης
Σύµβουλος

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ
Αρµόδια Νοµαρχία

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ηµεροµηνία έγκρισης των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία

:
:
:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου ∆ηµοσίευσης

:
:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31/12/2013

Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο - ∆ιαφορά υπέρ το Αρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Ζηµιές εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά
την έξοδο από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31/12/2012

3.331,42
4.956,56
0,00
8.287,98

4.845,74
4.415,13
169.833,64
179.094,51

191.137,03
448.501,25
289.216,59

162.375,03
417.417,11
337.833,35

928.854,87

917.625,49

937.142,85

1.096.720,00

174.000,00
899.368,19
-1.065.582,78
7.785,41

162.000,00
511.368,19
-841.559,68
-168.191,49

26.162,71

26.162,71

48.000,00
74.162,71

48.000,00
74.162,71

855.194,73
0,00
855.194,73
929.357,44
937.142,85

1.190.748,78
0,00
1.190.748,78
1.264.911,49
1.096.720,00

Κέρδη
εις νέο
-546.147,16
-295.412,52
0,00
-841.559,68
-224.023,10
0,00
-1.065.582,78

Σύνολο
Iδίων Kεφαλαίων
-222.778,97
-295.412,52
350.000,00
-168.191,49
-224.023,10
400.000,00
7.785,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στην 1η Ιανουαρίου 2012
Καθαρή Ζηµία 01/01-31/12/2012
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012
Καθαρή Ζηµία 01/01-31/12/2013
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΚΡΙΤΩΝ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 061616

Μετοχικό
κεφάλαιο
150.000,00
0,00
12.000,00
162.000,00
0,00
12.000,00
174.000,00

Υπέρ το
Λοιπά
Άρτιο
Αποθεµατικά
0,00
173.368,19
0,00
0,00
338.000,00
0,00
338.000,00
173.368,19
0,00
0,00
388.000,00
0,00
726.000,00
173.368,19

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Λ 871937

5-Ιουν-14
Ιωάννης Ψυχουντάκης
ΕΡΝΣΤ Κ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Σύµφωνη γνώµη
www,isocon.gr

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/έξοδα (καθαρά)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος-καθαρό
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) περιόδου

1/1-31/12/2013
3.620.462,84
-3.016.129,12
604.333,72
-301.385,62
-361.196,00
5.854,57

1/1-31/12/2012
3.908.058,96
-3.294.280,92
613.778,04
-380.318,58
-349.255,79
-12.936,77

-52.393,33
-1.796,15
-54.189,48
-169.833,62
-224.023,10

-128.733,10
3.320,58
-125.412,52
-170.000,00
-295.412,52

31/12/2013
-54.189,48

31/12/2012
-125.412,52

11.883,62
1.652,00
1.796,15
-38.857,71

0,00
3.818,13
-3.320,58
-124.914,97

-28.762,00
-43.509,19
-335.691,71

106.095,80
451.426,98
-752.796,22

0,00
-407.962,90

0,00
-195.273,44

-446.820,61
-1.796,15
0,00
-448.616,76

-320.188,41
3.320,58
0,00
-316.867,83

0,00
-448.616,76

-1.197,32
-318.065,15

400.000,00
-48.616,76

0,00
-318.065,15

-48.616,76
337.833,35
289.216,59

-318.065,15
655.898,50
337.833,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων
Προσαρµογές για:
Προβλέψεις, Καθαρή Κίνηση
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Εξοδα/(έσοδα) τόκων
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων
(Αύξηση) / µείωση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
λόγω συνταξιοδότησης

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες/εισπραχθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Σύνολο
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Σύνολο
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο
Καθαρή µείωση στα διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΙΩΑΚΕΙΜ
Αρ.Αδ. 0002714 ΟΕΕ Α΄ τάξεως
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