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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

με διακριτικο τίτλο
«ISOCON AE”

για τη Χρήση 2014

3

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,
ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με διακριτικό τίτλο

« ISOCON Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κεφάλας θέτει υπ’ όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου την
ακόλουθη Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της
χρήσης 2014, η οποία έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 –
31/12/2014
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 όγδοη εταιρική χρήση
(από 1.1.2014 έως 31.12.2014) 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
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) από το 2005.
Υποβάλλουμε επίσης, υπό την έγκριση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που
έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 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 3.654,843,50 €. Το μέγεθος αυτό παρουσιάζεται αυξημένο κατά 34.380,66 € ή σε
ποσοστό 0,95% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Β. Μικτά κέρδη.
Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 3.089.465,22 € ή σε ποσοστό 84,53 % του
κύκλου εργασιών. Παρουσιάζεται δηλαδή μία διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
όπου το κόστος αντιπροσώπευε το 83,31 % του αντίστοιχου κύκλου εργασιών.
Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως ανέρχονται σε 651.632,14 € είναι δε το
17,83 % του κύκλου εργασιών. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης ήταν
662.581,62 € και σε ποσοστό 18,30 %.
Οι ζημιές εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 91.640,95 € έναντι ζημιών της προηγούμενης
χρήσεως 52.393,33 €
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Στην χρήση 2014 καταχωρήθηκε πρόβλεψη για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων 34.061,69
€.
Γ. Καθαρά κέρδη (ζημιές).
Τα αποτελέσματα του 2014 συμπεριλαμβανόμενων των καθαρών χρηματοοικονομικών
εξόδων, ποσού 3.726,28 € και φόρων ανέρχονται σε συνολική ζημιά -95.367,23 € ενώ το
αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανέρχεται στο ποσό των -89.669,80 € (ζημίες).
Δ. Καθαρή θέση
Η Καθαρή θέση της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε -77.581,82.€ με
συνέπεια να συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν 2190/20. Προς
αντιμετώπιση του θέματος το Δ.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 Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού:
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν
Υποχρεώσεις

Ενεργητικό

/

2014
98,95%
-10.89%

2013
99,12%
0,84%

98,42%

108,61%

-2,45%
15,47%

-1,40%
16,69%

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 Διοικητικό 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 2014
υπήρχαν αγορές 36.382,40 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 Διεύθυνση Πωλήσεων και η Οικονομική Διεύθυνση 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 Διοίκηση της Εταιρείας.
Παρακάτω παρουσιάζεται
υποχρεώσεων:

η

ανάλυση

των

χρηματοοικονομικών
31 Δεκεμβρίου
2014

στοιχείων

και

31 Δεκεμβρίου
2013

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις
Διαθέσιμα και Ταμιακά ισοδύναμα
Σύνολο

181.325,47
315.905,76
130.772,22
628.003,45

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

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

638.058,55
638.058,55

855.194,73
855.194,73

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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. Δε 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.
Δεν 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
2014 διατυπώνονται στην σημ. 3 των Οικονομικών Καταστάσεων.
Τέλος υποβάλουμε την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ής Δεκεμβρίου 2014 μαζί
με Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και
Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις επεξηγηματικές σημειώσεις της χρήσης 2014
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 15.05.2015
Για το Δ. Σ
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κεφάλας
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η “Eταιρεία”), οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Όπως αναφέρεται στην σημείωση 2.α των οικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της ομαλής συνέχισης των
δραστηριοτήτων της, καθότι η διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία είναι σε θέση να συνεχίσει
7

ομαλά τις δραστηριότητα της. Καθώς δεν λάβαμε την εκτίμηση της Εταιρείας αναφορικά με
την ως άνω εκτίμηση της, δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τον ανωτέρω ισχυρισμό.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την
31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 έχει καταστεί αρνητικό με
συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 20411
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ISOCON Α.Ε. την 8η Ιουνίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.isocon.gr.

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

Αθανάσιος Κεφάλας

Αθανάσιος Σαρίδης

Νικόλαος Χ. Ιωακείμ

ΑΔΤ Ν 8921174

ΑΔΤ Λ 871937

Αρ.Αδ. 0002714 ΟΕΕ
Α΄ τάξεως
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σημείωση

31 Δεκεμβρίου
2013

31 Δεκεμβρίου
2014

Πωλήσεις

4

3.654.843,50

3.620.462,84

Κόστος Πωληθέντων

5

(3.089.465,22)

(3.016.129,12 )

565.378,28

604.333,72

Μικτό Κέρδος
Έξοδα πωλήσεων

5

(305.081,58)

(301.385,62 )

Έξοδα διοίκησης

5

(346.550,56)

(361.196,00 )

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

6

(5.387,09)

5.854,57

(91.640,95)

(52.393,33 )

(3.726,28)

(1.796,15)

(95.367,23)

(54.189,48 )

-

(169.833,62 )

(95.367,23)

(224.023,10 )

-

-

(95.367,23)

(224.023,10)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά

7

Zημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Καθαρές ζημιές περιόδου
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Συνολικές Ζημιές

8

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σημείωση

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

10

1.679,43

3.331,42

Λοιπές απαιτήσεις

11

4.956,56

4.956,56

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

12

0,00
6.635,99

0,00
8.287,98

Αποθέματα

13

181.325,47

191.137,03

Πελάτες

11

315.905,76

448.501,25

Διαθέσιμα και Ταμιακά ισοδύναμα

14

130,772,22

289.216,59

628.003,45

928.854,87

634.639,44

937.142,85

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

15

175.200,00

174.000,00

Διαφορά Υπερ το Αρτιο

15

734.800,00

726.000,00

Λοιπά αποθεματικά

16

173.368,19

173.368,19

(1.160.950,01)

(1.065.582,78)

(77.581,82)

7.785,41

20

26.162,71

26.162,71

18

48.000,00
74.162,71

48.000,00
74.162,71

Προμηθευτές

17

602.400,07

823.023,61

Λοιπές Υποχρεώσεις

17

Ζημιές εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

35.658,48

32.171,12

638.058,55

855.194,73

Σύνολο υποχρεώσεων

712.221,26

929.357,44

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

634.639,44

937.142,85

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Ύπερ το
Άρτιο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013

162.000,00

338.000,00

173.368,19

(841.559,68)

(168.191,49)

Καθαρή ζημιά 01/01-31/12/2013

-

-

-

(224.023,10)

(224.023,10)

12.000,00

388.000,00

-

400.000,00

174.000,00

726.000,00

173.368,19

(1.065.582,78)

7.785,41

-

-

-

(95.367,23)

(95.367,23)

1.200,00

8.800,00

-

-

10.000,00

175.200,00

734.800,00

173.368,19

(1.160.950,01)

(77.581,82)

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβριου 2013
Καθαρή ζημιά 01/01-31/12/2014
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη
(ζημιές) εις
νέον

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Οι σημειώσεις στις σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

31 Δεκεμβρίου 2014

31 Δεκεμβρίου 2013

(95.367,23)

(54.189,48)

34.061,69
1.971,15
3.726,28
(55.608,11)

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

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) /μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων

9.811,56
98.533,79
(217.136,17)

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

Σύνολο

(108.790,82)

(407.962,90)

(3.726,28)

(1.796,15)

(168.125,21)

(448.616,76)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων

(319,16)

0,00

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(319,16)

0,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

10.000,00

400.000,00

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

10.000,00

400.000,00

(158.444,37)

(48.616,76)

289.216,59

337.833,35

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές πρό Φόρων
Προσαρμογές για:
Προβλέψεις, Καθαρή Κίνηση
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Έξοδα τόκων
σύνολο

Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή μείωση στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου
130.772,22
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

289.216,59
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ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» (“ISOCON”
A.E.) είναι μία ελληνική ανώνυμη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη διάθεση και εμπορία
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 ποσοστό συμμετοχής 60%
β. ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

2.
(α)

με ποσοστό 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 Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν 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 ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η
Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών
ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα
και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις και περιόδους. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται
στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τούς εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών
συναλλαγών ή γεγονότων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις
εκτιμήσεις αυτές. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε
δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών
καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες αναφέρονται στην εκτίμηση των ύψους της απαιτούμενης
πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες και για τα βραδέως κινούμενα αποθέματα καθώς και στην
ανάκτηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 8η
Ιουνίου 2014. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
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(δ)

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με
αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων και
τροποποιημένων ΔΠΧΑ και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014:
•

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νομικά
επιβαλλόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την
εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε
κεντρικά συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν μηχανισμούς μεικτούς
διακανονισμού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

• ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιμέτρηση Ανανέωση των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης
Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης εάν
ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Το ΣΔΛΠ
προέβη σε περιορισμένης έκτασης τροποποίηση του ΔΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της
λογιστικής αντιστάθμισης σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο αντισυμβαλλόμενος
ενός αντισταθμιστικού μέσου, προκειμένου για την εκκαθάριση του μέσου αυτού. Η
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
• ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις
ανακτήσιμου ποσού μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση αυτή απομακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 13 στις γνωστοποιήσεις
που απαιτούνται από το ΔΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποίηση του
ανακτήσιμου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των ΜΔΤΡ για τα οποία έχει αναγνωριστεί
απομείωση ή αναστραφεί απομείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου.
• Διερμηνεία 21: Τέλη
Η Επιτροπή διερμηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς μία οικονομική οντότητα θα πρέπει να
λογιστικοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωμή τελών που
επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήματος. Η διερμηνεία αυτή είναι
μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
Στοιχεία. Το ΔΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των
οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός παρελθόντος
γεγονότος (γνωστό και ως δεσμευτικό γεγονός). Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι το δεσμευτικό
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γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής ενός τέλους είναι η δραστηριότητα που
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή του τέλους. Η διερμηνεία
δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή Διερμηνείες έχουν
εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2014:
• ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις):
Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και
του ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που
δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο
αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του
περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το
σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει ακόμα την τροποποίηση αυτή.
• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του
λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας
των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται
σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η τροποποίηση
δεν έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
• ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει
τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ
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9.

Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και

λογιστική αντιστάθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
• ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης
συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε
κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη
λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις
αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
• ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Το ΣΔΛΠ έχει προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής
ρύθμισης και σχεδιάζει να δημοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του 2014. Εν
αναμονή των αποτελεσμάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, το
ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14 ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε
εκείνους που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που
αφορούν σε τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προηγούμενου πλαισίου
λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις
οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί
όπως η επίδραση της τιμολογιακής ρύθμισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια
οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις δεν δύναται να
εφαρμόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η
Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
• ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για
έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις),
ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα
εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την
πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν
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παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες
γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες
σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων
σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και
εκτιμήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την ΕΕ.
• ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο
της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες
δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στα ΔΠΧΑ μειώνοντας τα
κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους
επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας
του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται
όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα
μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού
που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι
μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015.
¾

¾

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή
τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και
προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως
ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το
ενδεχόμενο αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην
καθαρή θέση, μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
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¾

¾

¾

¾

¾

ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά
Μέσα.
ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική
οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των
κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα
πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των
τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται
τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος
του ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9
και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην
τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης
είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο
ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται
κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα
οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής
οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.
ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται
κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.

• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι
μια συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.
¾

¾

¾

•

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3
εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό
μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού
συμφωνίας.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο
εφαρμογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του
ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο
προσδιορισμός του εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και
του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα,
απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το
άλλο.

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι
μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις.
¾ ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση
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και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία
μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να
θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου.
Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η
τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την
ημερομηνία ταξινόμησης.
¾ ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι
η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει
συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον
συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν
απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
¾ ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της
ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με
βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η
υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα
σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών
ομολόγων.
¾ ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται
στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην Έκθεση
κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης
οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους
και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες
δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση
οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.

•

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης
Ενοποίησης (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την
εφαρμογή της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας
επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία.
Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια
μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων
ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη
αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να
διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρεία της
εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση)
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν
περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των
πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις
οικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισμένης έκτασης
τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες
απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των
σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση
των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στην διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων
Προτύπων στις οικονομικές της καταστάσεις.

3.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(α)

Νόμισμα Μέτρησης και Αναφοράς και Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα μέτρησης
και αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε
Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία
των συναλλαγών.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από
την αποτίμηση τέλους χρήσεως των νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα
περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως,

(β)

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα
ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(μηχανήματα - μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και έπιπλα - σκεύη) αποτιμώνται
στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της
αξίας τους.
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας
πραγματοποιούνται.
Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή
του παγίου, την παραγωγική του δυναμικότητα, ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του.
Η αξία κτήσεώς και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους
λογαριασμούς κατά την πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναμένονται πλέον άλλα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την συνέχιση της εκμετάλλευσης του.
Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την πώληση ή διαγράφη του παγίου περιλαμβάνεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως κατά την οποία το εν λόγω πάγιο απομακρύνθηκε.
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα
αναφορικά με το κατά πόσον ένα ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα ενσώματων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Η προκύπτουσες ζημίες απομείωσης
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν
τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων, περιλαμβάνονται δε στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
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Οι οφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι οι ακόλουθες:

(γ)

Κατηγορία

Έτη

Λοιπά μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπά μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Αποθέματα:

5-8
5-9
3-5

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας.
Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει την αξία κτήσης προσαυξημένη με κάθε είδους
δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να φτάσουν στην παρούσα κατάσταση και θέση τους,
προσδιορίζεται δε βάσει της μεθόδου του ετήσιου σταθμικού μέσου όρου.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.
(δ)

Λογαριασμοί απαιτήσεων: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους
αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές
γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη με παράλληλη εκτίμηση
σχετικών οικονομικών πληροφοριών.
Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες σε όρους αγοράς.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται
για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις.
Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται
κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους.
Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις.
Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες
οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.

(ε)

Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στις συνημμένες Οικονομικές Κατστάσεις για τα
διαθέσιμα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες
πραγματικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.

(στ)

Χρηματικά διαθέσιμα: Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά
στο ταμείο καθώς και τις τραπεζικές καταθέσεις.

(ζ)

Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος
υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία.
Η δαπάνη για φόρο εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των αποτελεσμάτων της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της
δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς
ελέγχους των φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει
των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται βάσει της μεθόδου υποχρέωσης και για
κάθε προσωρινή διαφορά η οποία προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της φορολογικής βάσης
ενός στοιχείου ενεργητικού και παθητικού και της αξίας τους, όπως αυτή εμφανίζεται στις
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οικονομικές καταστάσεις.
Δεν λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού εφόσον δεν είναι πιθανό το
αναμενόμενο φορολογικό όφελος να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον.
Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική
επίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση.

Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το
νομοθετημένο ή ουσιαστικά νομοθετημένο φορολογικό συντελεστή βάσει του οποίου αναμένεται
να εκκαθαριστεί η κάθε φορολογική απαίτηση/υποχρέωση.
(η)

Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη
και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα
αποτελέσματα συστηματικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

(θ)

Διανομή μερισμάτων: Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση
στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την
Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους
υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς),
πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα
παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμιακά διαθέσιμα, προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις, δανεισμός. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται από το Διοικητικό
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
συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και έτσι δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε τοπικό νόμισμα,
που 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
πωλούμενων ειδών. Η Διεύθυνση Πωλήσεων και η Οικονομική Διεύθυνση 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 αποτρέπονται έχει θεσπίσει μεθόδους με
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πιστωτικά όρια ανά πελάτη και αποτρέπεται κάθε συναλλαγή της με 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 και
υποστηρίζεται από τη Διοίκηση της μητρικής εταιρείας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

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. Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία,
λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη μητρική εταιρεία.
Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι αρνητικά ,
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προς τούτο, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα προτείνει την λήψη των
κατάλληλων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της
Εταιρείας.

24

ISOCON Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ)

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

31 Δεκεμβρίου
2014
Εσωτερικού

31 Δεκεμβρίου
2013

3.551.760,58

3.569.733,36

103.082,92

35.766,86

Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε.

-

4.777,61

Άλλες τρίτες χώρες

-

10.185,01

3.654,843,50

3.620.462,84

Χώρες Ε.Ε.

Σύνολο

5. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

31 Δεκεμβρίου 2014

Ποσά σε Ευρώ

Κόστος
Πωληθέντων

Παροχές σε εργαζομένους

31 Δεκεμβρίου 2013

Έξοδα
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

189.589,57

151.098,82

340.688,39

0,00

201.820,93

169.345,74

371.166,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3.089.465,22

3.016.129,12

0,00

0,00

3.016.129,12

1.971,15

1.971,15

0,00

0,00

1.652,00

1.652,00

85.792,58

85.792,58

0,00

0,00

85.665,58

85.665,58

79.020,25

146.929,02

0,00

73.284,49

80.030,06

153.314,55

7.704,57

7,704.57

0,00

0,00

9.656,08

9.656,08

47.583,24

20.963,19

68.546,43

0,00

26.280,20

14.846,54

41.126,74

305.081,58

346.550,56

3.741.097,36

3.016.129,12

301.385,62

361.196,00

3.678.710,74

Προβλέψεις για αποζημιώση λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδα

3.089.465,22

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αμοιβές Τρίτων
Παροχές Τρίτων

67.908,77

Φόροι-Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Σύνολο

3.089.465,22
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6. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Τα λοιπά έσοδα/ (έξοδα) που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

Έσοδα από παροχη υπηρεσιας

0,00

0,00

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά

(5.387,09)

5.854,57

Σύνολο

(5.387,09)

5.854,57

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

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

- Λοιπά

(3.726,28)

(1.796,15)

Σύνολο

(3.726,28)

(1.796,15)

8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήματος που παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο

0,00

(169.833,62)

Σύνολο

0,00

(169.833,62)
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Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της εταιρείας ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014
Ζημιές προ φόρων

31 Δεκεμβρίου
2013

(95.367,23)
26%

(54.189,48)
26%

(24.795,48)

(14.089,26)

36.782,29

18.848,38

(11.986,81)

(4.759,12)

Διαγραφή Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης

0,00

(169.833,62)

Σύνολο

0,00

(169.833,62)

Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές για τα κέρδη (ζημίες)
Μη αναγνωρισθείσες φορολογικές ζημίες
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

9. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

31 Δεκεμβρίου
2014
Μισθοί και ημερομίσθια

31 Δεκεμβρίου
2013

205.666,49

219.733,06

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

55.821,90

59.423,57

Μισθοί μελών Διοικητικού συμβουλίου

79.200,00

79.200,00

0,00

12.810,04

340.688,39

371.166,67

Αποζημιώσεις Απολειωμένων
Σύνολο
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10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 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

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 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

3.331,36

0,05

0,01

3.331,42

Περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

25.658,52
0,00
25.658,52

60.461,17
0,00
60.461,17

68.756,47
319,16
69.075,63

154.876,16

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

22.327,16
1.652,00
23.979,16

60.461,12
0,00
60.461,12

68.756,46
319,15
69.075,61

151.544,74

1.679,36

0,05

0,02

1.679,43

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2013

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2014

Σύνολο

137,68
154.876,16

1.652,00
151.544,74

319,16
155.195,32

1.971,15
153.515,89
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11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις
Τελικές Απαιτήσεις Πελατών
Προκαταβλημένοι φόροι
Δοθείσες Εγγυήσεις

979.606,36
2.185.142,83

962.463,48
2.301.881,19

(2.855.086,78)

(2.821.299,25)

309.662,41

443.045,42

6.243,35

5.455,83

315.905,76
4.956,56

448.501,25
4.956,56

320.862,32

453.457,81

31 Δεκεμβρίου
2014
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου
2013

31 Δεκεμβρίου
2013

4.956,56

4.956,56

315.905,76

448.501,25

320.862,32

453.457,81

Η κίνηση του λογαριασμού προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες είχε ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2014
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες χρήσεως
Μειώσεις Χρήσεως
Υπόλοιπο λήξεως

31 Δεκεμβρίου
2013

2.821.299,25

2.809.415,63

34.061,69

11.883,62

274,16

0,00

2.855.086,78

2.821.299,25

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αφορά σε ποσό συγκεκριμένων πελατών των οποίων η απαίτηση θεωρείται
από την διοίκηση ως επισφαλής. Το ποσό της πρόβλεψης κρίνεται επαρκές, καθ’ όσον η πελατειακή
βάση παρουσιάζει μεγάλη διασπορά και, επιπλέον, για ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν
από τις εμπορικές πιστώσεις, έχουν τεθεί διαδικασίες ειδικού ελέγχου της φερεγγυότητας και της
οικονομικής κατάστασης των πελατών καθώς και όρια πίστωσης ανά πελάτη.
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31-Δεκ-14

0-30 ημέρες

Μη ληξιπρόθεσμα
και μη απομειωμένα
31-Δεκ-13

30-90 ημέρες

72.658,32
0-30 ημέρες

Μη ληξιπρόθεσμα
και μη απομειωμένα

145.316,65
30-90 ημέρες

103.567,22

208.599,32

90-180
ημέρες

Ληξιπρόθεσμα

97.930,79
90-180
ημέρες

Σύνολο
315.905,76

Ληξιπρόθεσμα

136.334,71

Σύνολο
448.501,25

12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόμιμο
ασκητό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται με την ίδια
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

Υπόλοιπο έναρξης:

0,00

169.833,64

Φόρος αποτελεσμάτων

0,00

(169.833,64)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

0,00

0,00
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Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της περιόδου, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η
παρακάτω:

Προβλέψεις
επισφαλών
απαιτήσεων

Προβλέψεις
αποζημείωσης
προσωπικού

Σύνολο

01.01.2013

13.600,00

156.233,64

169.833,64

Πίστωση στα αποτελέσματα
31.12.2013

0,00
13.600,00

(169.833,64)
-13.600,00

(169.833,64)
0,00

Πίστωση στα αποτελέσματα

0,00

0,00

0,00

13.600,00

-13.600,00

0,00

31.12.2014

Η εταιρεία έχει σωρευμένες φορολογικές ζημιές. Δεν αναγνωρίζει απαίτηση από αναβαλλόμενους
φόρους επί των φορολογικών ζημιών εξαιτίας της αβεβαιότητας όσον αφορά στον

χρόνο των

διαθέσιμων φορολογητέων κερδών έναντι των οποίων θα μπορούσαν να συμψηφιστούν οι σωρευμένες
φορολογικές

ζημίες.

Ωστόσο

λόγω

του

δυσμενούς

οικονομικού

περιβάλλοντος

στο

οποίο

δραστηριοποιείται η εταιρεία επανεξετάζει σε κάθε χρήση την δυνατότητα ανάκτησης των
αναβαλλόμενων φόρων.

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

Εμπορεύματα

193.689,90

203.501,46

Μείον: Προβλεψη απαξίωσης

(12.364,43)

(12.364,43)

Σύνολο

181.325,47

191.137,03
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14. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιμα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από :

31 Δεκεμβρίου
2014
Διαθέσιμα στο ταμείο

31 Δεκεμβρίου
2013

1.526,86

2.558,06

Τραπεζικές καταθέσεις

129.245,36

286.658,53

Σύνολο

130.772,22

289.216,59

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Την 31 Δεκεμβρίου 2014 το εκδοθέν και καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε
€

175.200 αποτελούμενο από 58.400 ανώνυμες κοινές μετοχές αξίας € 3,00 η κάθε μία και την 31

Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν σε € 174.000 αποτελούμενο από 58.000 ανώνυμες κοινές μετοχές αξίας € 3,00
η κάθε μία.

Στην χρήση 2014 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς
τους μετόχους με έκδοση 400 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας € 3 έκαστη
και τιμής διάθεσης € 25,00 έκαστη.

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Εκδοθέν στην Χρήση 2013
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Εκδοθέν στην Χρήση 2014
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμός
Μετοχών

Μ.Κ.

Υπερ το
άρτιο

Σύνολο

54.000

162.000

338.000

500.000

4.000

12.000

388.000

400.000

58.000

174.000

726.000

900.000

400

1.200

8.800

10.000

58.400

175.200

734.800

910.000
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16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Τακτικό
αποθεματικο

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

31.12.2013

55.051,09

38.317,10

80.000,00

173.368,19

31.12.2014

55.051,09

38.317,10

80.000,00

173.368,19

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να
σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου
μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του
τακτικού αποθεματικού.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία
απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο
επενδύσεις και δεν διανέμονται.

17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014
Προμηθευτές

31 Δεκεμβρίου
2013

604.847,65

825.549,42

Προκαταβολές προμηθευτών

(2.447,58)

(2.525,81)

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές

12.566,26

13.706,35

Φόροι (εκτός φόρο εισοδήματος)

23.092,22

18.464,77

Σύνολο

638.058,55

855.194,73
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18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Νομοθετική Υποχρέωση Παροχών: Σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι
δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει
ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του
εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση.
Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα
ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, τα
προγράμματα αποζημίωσης προσωπικού δε χρηματοδοτούνται. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν
προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.
Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση
της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης όπως υπολογίζεται με βάση τον Ν. 4093/2012. Λόγω του μικρού
αριθμού εργαζομένων και της πρακτικής της Εταιρείας για την αποζημίωση των εργαζομένων δεν
διενεργείται αναλογιστική μελέτη. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους
κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον
συνημμένο ισολογισμό έχει ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την
υπηρεσία για συνταξιοδότηση

48.000,00

48.000,00

Σύνολο

48.000,00

48.000,00

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης:

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα
παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

Έξοδα πωλήσεων

0,00

0,00

Έξοδα διοίκησης

0,00

12.810,04

0,00

12.810,04

Μεταβολή της υποχρέωσης στην Κατάσταση της
Οικονομικής θέσης:
31 Δεκεμβρίου
2014
Yπόλοιπο έναρξης

31 Δεκεμβρίου
2013

48.000,00

48.000,00
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Καταβληθείσες αποζημειώσεις στη χρήση

0,00

(12.810,04)

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα

0,00

12.810,04

48.000,00

48.000,00

Υπόλοιπο τέλους χρήσης
19. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Όλες οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της
της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών αναλύονται κατωτέρω.
Οι συναλλαγές με την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχουν ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

942.179,93
65.376,00
524.045,99

1.137.069,67
91.877,77
596.972,20

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

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

250.901,40
6.000,00

294.748,74
6.000,00

γ. Σύνολο Υποχρεώσεων (προμηθευτές)

142.250,55

152.641,15

α. Αγορές αγαθών και Υπηρεσιών
β .Παροχή υπηρεσιών - Μισθώσεις
γ. Σύνολο Υποχρεώσεων (προμηθευτές)

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

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

31 Δεκεμβρίου
2014

31 Δεκεμβρίου
2013

α. Αγορές αγαθών και Υπηρεσιών

69.729,38

75.279,58

β. Σύνολο Υποχρεώσεων (προμηθευτές)

15.844,96

21.133,58

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ.
Οι αμοιβές στα διευθυντικά στελέχη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01/2014 –
31/12/2014 είναι 79.200,00 € (79.200,00 € την χρήση 2013).
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20. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως 2011. Ως εκ τούτου υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά τον χρόνο που θα ελεγχθούν φορολογικά. Το ύψος των
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να επιβληθούν από την φορολογική αρχή δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς. Όμως η εταιρεία στηριζόμενη στα ευρήματα των φορολογικών
ελέγχων των προηγούμενων χρήσεων και στην εξέλιξη των σχετικών κονδυλίων υπολόγισε σε βάρος των
αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων ενδεχόμενο ποσό πρόσθετων φόρων συνολικού ποσού
€ 26.162,71.
Για τις χρήσεις 2012 και 2013 η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5, Ν.2238/94. Για τη χρήση 2014 ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης. Μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού
ελέγχου δεν εκτιμούμε ότι θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις με ουσιώδη επίδραση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.

21. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ
Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

22. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Η ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του ενάγοντος εμπλέκεται σε διάφορες εκκρεμοδικίες εν εξελίξει οι οποίες
έχουν προκύψει κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της (απαιτήσεις κατά πελατών), έναντι των οποίων
έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού € 2.855.086,78 (σημ. 11 ) στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις. Πέραν των υποθέσεων για τις οποίες σχηματίστηκε η ανωτέρω πρόβλεψη, δεν υπάρχουν
άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις οι οποίες θα έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση
και τα αποτελέσματά της Εταιρείας.

23. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα τα οποία θα επηρέαζαν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ή θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν.

24. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις, τα οποία θα επηρέαζαν την οικονομική θέση και
τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ή θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν.
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ISOCON A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ
Αρμόδια Νομαρχία

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

: Αγ. Άννης 23 - 18233 Αγ.Ι.Ρέντης
: 35360/02/B/96/24
: 44402107000
: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς
Νομαρχιακό
Διεύθυνση
Τμήμα
Πρόεδρος
: Αθανάσιος Κεφάλας
Ιωάννης Πανιάρας
Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Σαρίδης
Δ/νων Σύμβουλος
Εμμανουήλ Τσοντάκης
Σύμβουλος
Λεωνίδας Σαρίδης
Σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία

:
:
:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Διεύθυνση Διαδικτύου Δημοσίευσης

:
:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31/12/2014

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

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο - Διαφορά 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

31/12/2013

1.679,43
4.956,56
0,00
6.635,99

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

181.325,47
315.905,76
130.772,22

191.137,03
448.501,25
289.216,59

628.003,45

928.854,87

634.639,44

937.142,85

175.200,00
908.168,19
-1.160.950,01
-77.581,82

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

26.162,71

26.162,71

48.000,00
74.162,71

48.000,00
74.162,71

638.058,55
0,00
638.058,55
712.221,26
634.639,44

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

Κέρδη
εις νέο
-841.559,68
-224.023,10
0,00
-1.065.582,78
-95.367,23
0,00
-1.160.950,01

Σύνολο
Iδίων Kεφαλαίων
-168.191,49
-224.023,10
400.000,00
7.785,41
-95.367,23
10.000,00
-77.581,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στην 1η Ιανουαρίου 2013
Καθαρή Ζημία 01/01-31/12/2013
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Καθαρή Ζημία 01/01-31/12/2014
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Αθανάσιος Κεφάλας
Α.Δ.Τ. ΑΚ 061616

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

Υπέρ το
Άρτιο
338.000,00
0,00
388.000,00
726.000,00

Λοιπά
Αποθεματικά
173.368,19
0,00
0,00
173.368,19

1.200,00
175.200,00

8.800,00
734.800,00

0,00
173.368,19

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 871937

8-Ιουν-15
Βασίλειος Καμινάρης
ΕΡΝΣΤ Κ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Γνώμη με επιφύλαξη
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

1/1-31/12/2014
3.654.843,50
-3.089.465,22
565.378,28
-305.081,58
-346.550,56
-5.387,09

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

-91.640,95
-3.726,28
-95.367,23
0,00
-95.367,23

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

31/12/2014
-95.367,23

31/12/2013
-54.189,48

34.061,69
1.971,15
3.726,28
-55.608,11

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

9.811,56
98.533,79
-217.136,17

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

-108.790,82

0,00
-407.962,90

-164.398,93
-3.726,28
0,00
-168.125,21

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

-319,16
-168.444,37

0,00
-448.616,76

10.000,00
-158.444,37

400.000,00
-48.616,76

-158.444,37
289.216,59
130.772,22

-48.616,76
337.833,35
289.216,59

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
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

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