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1. Ιζνινγηζκόο ηεο 31εο Μαξηίνπ 2005
ΟΜΙΛΟ
31.03.2005

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31.12.2004

31.03.2005

31.12.2004

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε
(ρξεόγξαθα)
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

31.200.810,42

31.245.280,83

31.144.342,61

31.202.951,61

383.193,19

388.130,36

307.818,33

306.318,33

157,00

157,00

1.462.351,20

1.486.077,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.740.455,64

1.712.063,64

1.689.943,50

1.701.420,50

4.736.169,60

4.174.373,50

4.767.558,85

4.209.227,85

23.241.148,39

21.828.166,16

22.070.189,65

20.760.923,85

725,00

725,00

725,00

725,00

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεώζηεο
Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε
(ρξεόγξαθα)
Φνξνινγία εηζπξαθηέα
Μεηξεηά θαη ηζνδύλακα κεηξεηώλ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ

496.815,62

496.815,62

496.815,62

496.815,62

2.797.185,57

5.898.245,76

2.460.393,04

5.592.700,04

64.596.660,43

65.743.957,87

64.400.137,80

65.757.160,00

12.447.937,60

12.447.937,60

12.447.937,60

12.447.937,60

0,00

0,00

0,00

0,00
1.648.523,50

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
Μεηνρηθό θεθάιαην
Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά

2.024.975,48

2.024.975,48

1.648.523,50

Απνηειέζκαηα ρξήζεο

263.592,00

361.347,85

888.985,02

590.452,22

πζζσξεπκέλεο δεκηέο

8.474.902,92

8.113.555,11

9.393.257,28

9.393.257,28

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

0,00

0,00

0,00

0,00

23.211.408,00

22.947.816,04

24.378.703,40

24.080.170,60

Γαλεηζκόο

2.171.539,66

2.164.409,66

2.141.017,66

2.164.409,66

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο

1.601.063,22

1.601.063,22

1.601.063,22

1.601.063,22

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ
ζπληαμηνδόηεηζεο

3.357.818,48

3.386.455,48

3.352.486,48

3.257.504,48

0,00

0,00

0,00

0,00

21.197.713,13

18.858.108,03

20.250.657,39

18.439.633,39

675.630,41

393.006,99

635.752,25

618.530,25

12.381.487,53

16.093.098,45

12.040.457,40

15.595.848,40

0,00

0,00

0,00

0,00

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

41.385.252,43

42.496.141,83

32.926.867,04

34.654.012,04

ύλνιν παζεηηθνύ

64.596.660,43

65.743.957,87

64.400.137,80

65.757.160,00

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Τπνρξεώζεηο
Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο γηα ινηπέο ππνρξεώζεηο θαη
έμνδα
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Γαλεηζκόο
Πξνβιέςεηο γηα ινηπέο ππνρξεώζεηο θαη
έμνδα
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2. Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ 1 Ιαλνπαξίνπ – 31 Μαξηίνπ 2005
ΟΜΙΛΟ
31.03.2005
Πσιήζεηο

ΔΣΑΙΡΙΑ

31.03.2004

31.03.2005

31.03.2004

41.943.582

34.344.900

41.410.561

34.233.083

(38.551.145)

(31.155.484

(38.178.506)

(31.147.785)

3.392.436

3.189.416

3.232.055

3.085.298

Δμνδα δηάζεζεο

(3.082.370)

(2.745.170)

(2.967.262)

(2.745.170)

Δμνδα δηνίθεζεο

(840.583)

(738.093)

(697.327)

(623.236)

659.425

647.233

686.192

647.233

128.909

353.386

253.658

364.125

(168.866)

45.400

(182.463)

28.653

Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό θέξδνο

Αιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο – θαζαξά
Κέξδε από εξγαζίεο
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα – θαζαξά
Δθηαθηα θέξδε θαη αλόξγαλα έζνδα

349.100

241.895

272.889

241.925

Δζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

0,00

(187.281)

0,00

(187.281)

Δθηαθηεο δεκηέο θαη αλόξγαλα έμνδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Δμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

0,00

0,00

0,00

0,00

Απνζβέζεηο κε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέξδνο πξηλ ηελ θνξνινγία

309.142

453.399

344.084

447.422

Φνξνινγία

(45.550)

349.927

(45.550)

349.927

Καζαξό θέξδνο

263.592

803.326

298.534

797.349

3. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο 1 Ιαλνπαξίνπ – 31 Μαξηίνπ 2005

ΟΜΙΛΟ
31.03.2005
Καζαξή ζέζε έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2005 θαη 01.01.2004 αληίζηνηρα)

ΔΣΑΙΡΙΑ

31.03.2004

31.03.2004

24.080.170,60

22.123.916,72

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα

0,00

0,00

0,00

0,00

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε

0,00

0,00

0,00

0,00

263.592,00

803.326,00

298.532,80

797.349,33

0,00

0,00

0,00

0,00

23.211.408,04 21.910.334,00

24.378.703,40

22.921.266,05

Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
(Αγνξέο) / πσιήζεηο ηδίσλ κεηνρώλ
Καζαξή ζέζε ιήμεο πεξηόδνπ (31.03.2005 θαη 31.03.2004 αληίζηνηρα)
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22.947.816,04 21.107.008,00

31.03.2005

4. Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 1 Ιαλνπαξίνπ – 31 Μαξηίνπ 2005 (έκκεζε κέζνδνο)

ΟΜΙΛΟ
1/1 - 31/3/2005

ΔΣΑΙΡΙΑ

1/1 - 31/3/2004

1/1 - 31/3/2005

1/1 - 31/3/2004

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θόξσλ

245.094,00

388.366,00

298.534,00

447.422,00

Απνζβέζεηο

77.646,00

275.095,00

65.299,00

271.830,00

Πξνβιέςεηο

163.620,00

121.632,00

159.188,00

121.632,00

23.726,00

(65.392,00)

0,00

(65.392,00)

0,00

23.726,00

0,00

173.995,00

36.739,00

173.995,00

36.739,00

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ

(559.633,00)

376.862,00

(558.331,00)

372.615,00

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

(1.510.818,00)

2.801.093,00

(1.456.977,00)

2.609.860,00

2.011.708,00

(4.058.711,00)

1.906.006,00

(3.941.665,00)

0,00

(52.207,00)

0,00

(52.207,00)

17.221,00

35.535,00

17.221,00

35.535,00

642.559,00

(140.988,00)

628.661,00

(163.631,00)

0,00

0,00

0,00

11.859,00

(288.428,00)

(8.190,00)

(288.428,00)

0,00

23.300,00

0,00

23.300,00

Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα:

πλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέοµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα
Καηαβιεµέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα

0,00

0,00

0,00

0,00

11.859,00

(265.128,00)

(8.190,00)

(265.128,00)

Δηζπξάμεηο από αύμεζε µεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

0,00

397.047,00

0,00

397.047,00

(3.752.778,00)

0,00

(3.752.778,00)

0,00

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεµαηνδνηηθέο µηζζώζεηο (ρξενιύζηα)

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεξίζµαηα πιεξσζέληα

0,00

564,00

0,00

564,00

(3.752.778,00)

397.611,00

(3.752.778,00)

397.611,00

(3.098.360,00)

(8.505,00)

(3.132.307,00)

(31.148,00)

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ

5.895.546,00

4.513.944,00

5.592.700,00

4.438.764,00

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ

2.797.186,00

4.505.439,00

2.460.393,00

4.407.616,00

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (µείσζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα
πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
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5. Πίλαθαο πξνζαξκνγώλ θαζαξήο ζέζεο Οκίινπ θαη Δηαηξείαο 01/01/05 θαη 01/01/04 κεηαμύ
Διιεληθώλ θαη Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ.

ΟΜΙΛΟ
01.01.2005
Καζαξή ζέζε έλαξμεο πεξηόδνπ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα.

ΔΣΑΙΡΙΑ
01.01.2005

01.01.2004

14.295.312,00 13.104.119,00

01.01.2004

15.531.591,54

14.121.027,92

(1.782.686,47) (1.283.750,00)

(1.782.686,47)

(1.283.750,08)

Αλακνξθώζεηο κεηάβαζεο ζε Γ.Π.Υ.Π
Μείσζε θόζηνπο επελδύζεσλ ζύκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. ιόγσ κείσζεο ηνπ
Μ.Κ.
Δπαλαπξνζδηνξηζκόο αμίαο επελδύζεσλ Γ.Π.Π.
Απνκεηώζεηο επελδύζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Κέξδε από πώιεζε ρξενγξάθσλ
Πξνζαξκνγή καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ Κ.Π.Α.

(134.397,28)

Πξνζαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Αλαγλώξηζε πξόβιεςεο απαμίσζεο απνζεκάησλ

(153.484,00)

(134.397,28)

(153.484,10)

(3.523.888,00) (2.840.369,00)

(3.347.725,23)

(2.840.369,36)

(79.864,00)

(79.864,00)

(79.864,00)

(1.601.063,22) (3.217.333,00)

(1.601.063,22)

(3.217.333,33)

(288.927,00)

(421.124,21)

(288.926,62)

19.292.122,28 19.427.864,00

19.292.122,28

19.427.863,58

(79.864,00)

Αλαπξνζαξκνγέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο

Γηαγξαθή άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ πνπ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα
αλαγλώξηζεο ησλ Γ.Π.Υ.Π

(421.124,21)

Αλαπξνζαξκνγή ιόγσ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ σο
θόζηνο θηήζεο θαη ηνπ σθέιηκνπ ρξόλνπ δσήο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
απνζβέζεσλ
Αλαγλώξηζε ησλ πηζησηηθώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ πξνέθπςαλ
από ηελ απνηίκεζε απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ ζε μέλν λόκηζκα.

82.691,99

82.691,99

Δπαλαηαμηλόκεζε ζπλνιηθνύ πνζνύ επηρνξεγήζεσλ από ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα
έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Αλαγλώξηζε ησλ πξνβιέςεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π ζρεκαηίδνληαο
πξόβιεςε γηα ηελ απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
θαη πξόβιεςε γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ ηεο πξνγξάκκαηνο
ύλνιν αλακνξθώζεσλ κεηάβαζεο
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π
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(201.870,32)

(271.416,00)

(201.870,32)

(271.416,29)

(3.386.455,00) (3.289.831,00)

(3.257.504,48)

(3.289.831,00)

8.243.465,77 8.002.800,00

8.548.579,06

8.002.888,80

22.538.777,77 21.107.009,00

24.080.170,60

22.123.916,72

6. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
πεξηόδνπ 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2005.
α. Οη εηαηξείεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε είλαη νη αθόινπζεο :
Δδξα

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο

Μέζνδνο ελνπνίεζεο

Δπσλπµία
CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ.

Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο

ΔΛΣΔΠΔ Α.Δ.

Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο

100%

Οιηθή

ΚΔΠΔΓ Α.Δ.

Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο

90% κέζσ ΔΛΣΔΠΔ Α.Δ.

Οιηθή

ΔΛΣΔΠΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο

90%

Οιηθή

AVIN OIL TRADER N.E

Διιάδα, Μαξνύζη Αηηηθήο

100%

Οιηθή

Οιηθή

β. Η εηαηξεία CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ. έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο ηελ 31.12.2000. Η
AVIN OIL TRADER, ε ΔΛΣΔΠΔ Α.Δ. θαη ε ΔΛΣΔΠΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ έσο 31.12.2002. Η ΚΔΠΔΓ Α.Δ.
από ηελ ζύζηαζή ηεο ην 2003 δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
γ. Τθηζηάκελα εµπξάγµαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο : Πξνζεκεηώζεηο επξώ
17.105.000 ππέξ ηξαπεδώλ γηα εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεώλ ηνπο.
δ. O αξηζµόο απαζρνινύµελνπ πξνζσπηθνύ ηεο CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ. ηελ 31ε Μαξηίνπ 2005 είλαη
178 άηνκα θαη αληίζηνηρα ηεο ΔΛΣΔΠΔ Α.Δ. 28 άηνµα, ηεο ΚΔΠΔΓ Α.Δ. 2 άηνκα θαη ηεο AVIN OIL
TRADER 7 άηνκα.
ε. Αγνξέο, πσιήζεηο θαη ππόινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ µε ηηο
ζπλδεµέλεο µε απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 :
ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΑΓΟΡΔ

ΑΠΑΙΣΗΔΙ
31.03.2005

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
31.03.2005

ΚΔΠΔΓ Α.Δ.

4.363,71

0,00

8.547,69

15.473,23

ΔΛΣΔΠΔ Α.Δ.

21.487,15

429.177,35

153.417,78

-20.851,83

ΔΛΣΔΠΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

2.419,47

0,00

29.503,52

-366.411,03
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7. Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ.
Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθόξεζεο «Γ.Π.Υ.Π» (International Financial Reporting Standards «IFRSs») γηα πξώηε θνξά.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο, κε
εμαίξεζε ηελ απνηίκεζε ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ. Οη βαζηθέο
ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ:
Βάζε ελνπνίεζεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη από απηήλ (ζπγαηξηθέο) θαηά ηελ ΥΥ [Μήλα] θάζε
έηνπο. Ο έιεγρνο επηηπγράλεηαη όπνπ ε εηαηξεία έρεη ηε δύλακε λα ξπζκίδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
πνιηηηθή θαη ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ώζηε λα επσθειείηαη από
ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο.
Καηά ηελ εμαγνξά, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο θαη νη πηζαλέο ππνρξεώζεηο θάζε
ζπγαηξηθήο απνηηκνύληαη ζύκθσλα κε ηελ εύινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Σν
επηπιένλ πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ εμαγνξά από ηελ εύινγε αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ
απνθηήζεθε αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία. Δάλ ην θόζηνο εμαγνξάο είλαη κηθξόηεξν ηεο εύινγεο αμίαο
ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ απνθηήζεθε, ηόηε ε δηαθνξά πηζηώλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ ρξνληά ηεο
θηήζεο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθώλ πνπ εμαγνξάζζεθαλ ή πσιήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
ζπκβαηηθήο απόθηεζεο ή κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπκβαηηθήο πώιεζεο, αληίζηνηρα.
Όπνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεην, έγηλαλ αλακνξθώζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθώλ
πξνθεηκέλνπ νη ινγηζηηθέο ηνπο πνιηηηθέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
Οκηινο.
Καηά ηελ ελνπνίεζε, όιεο νη ζεκαληηθέο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα θέξδε θαη δεκίεο κεηαμύ
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη.
πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
πλδεδεκέλε είλαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία ε εηαηξεία αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, αιιά όρη έιεγρν ή
από θνηλνύ έιεγρν, κέζσ ζπκκεηνρήο ζηηο δηνηθεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο
ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη.
Σα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
ελζσκαηώλνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο εθηόο θαη αλ
νη επελδύζεηο ζε απηέο ηηο εηαηξείεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε. Οη επελδύζεηο
ζε ζπλδεδεκέλεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ζην θόζηνο ηνπο όπσο αλακνξθώζεθε κε ηηο κεηάηε-θηήζε κεηαβνιέο ζην κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο κείνλ
όπνηα απνκείσζε ζηελ αμία ησλ αηνκηθώλ επελδύζεσλ.
Σν ππεξβάιινλ πνζό ηνπ θόζηνπο εμαγνξάο από ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηελ εύινγε
αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο
αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία. Δάλ ην θόζηνο θηήζεο είλαη κηθξόηεξν ηνπ πνζνζηνύ ηνπ Οκίινπ ζηελ

8

εύινγε αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θηήζεο, ηόηε ε
δηαθνξά πηζηώλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ ρξήζε πνπ έγηλε ε εμαγνξά.
Σα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ θαη
ησλ ελνπνηνύκελσλ εηαηξεηώλ Οκίινπ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη δεκίεο ελδερνκέλσο λα απνηεινύλ έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ
ζηνηρείνπ πνπ κεηαθέξζεθε όπνηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζρεκαηίδεηαη ε πξόβιεςε πνπ ρξεηάδεηαη
γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ ελ ιόγσ ζηνηρείνπ.
Τπεξαμία
Η ππεξαμία (Goodwill) πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε αληηπξνζσπεύεη ηελ ππεξβάιινπζα αμία
ηνπ ηηκήκαηνο δει. ηνπ θόζηνπο εμαγνξάο ζε ζρέζε κε ην κεξίδην ηεο εηαηξείαο ζηελ αληίζηνηρε εύινγε
αμία ησλ εληνπίζεκσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ κηαο ζπγαηξηθήο, ζπλδεδεκέλεο ή
από θνηλνύ ειεγρόκελεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο.
Η ππεξαμία αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο
ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Οπνηαδήπνηε απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα
απνηειέζκαηα θαη δελ αλαζηξέθεηαη κεηά.
Καηά ηελ πώιεζε ηεο ζπγαηξηθήο, ζπλδεδεκέλεο ή από θνηλνύ ειεγρόκελεο επηρείξεζεο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ πώιεζε απηή ιακβάλεηαη ππόςε θαη
ε αλαπόζβεζηε αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ αλαινγεί.
Λνγηζηηθνπνίεζε εζόδσλ
Σα έζνδα κεηξνύληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη
αληηπξνζσπεύεη πνζά εηζπξαθηέα γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ξνή
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζαξά από εθπηώζεηο, ΦΠΑ θαη άιινπο θόξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
πσιήζεηο.
Οη πσιήζεηο ησλ αγαζώλ θαηαρσξνύληαη ζηα απνηειέζκαηα όηαλ ηα αγαζά έρνπλ παξαδνζεί θαη ν
ηίηινο ηδηνθηεζίαο ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί.
Έζνδα από ηόθνπο ζεσξνύληαη ηα δεδνπιεπκέλα, ν ππνινγηζκόο ησλ νπνίσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο
ππόςε ην αλεμόθιεην θεθάιαην θαη ην ηζρύνλ επηηόθην, πνπ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ην νπνίν είλαη ην
επηηόθην πνπ πξνεμνθιεί αθξηβώο ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο θαηά ηελ αλακελόκελε δσή ηνπ
νηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ απηνύ ηνπ ζηνηρείνπ.
Σα έζνδα από κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ ζηηγκή πνπ ζεκειηώλεηαη ην δηθαίσκα
θαηαβνιήο ηνπο ζηνπο κεηόρνπο.
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οη κηζζώζεηο ηαμηλνκνύληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο όηαλ ζπκθσλνύληαη κε ηνπο όξνπο
κίζζσζεο ζρεδόλ όινη νη θίλδπλνη θαη νη απνιαβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ κηζζίνπ κεηαθέξνληαη
νπζηαζηηθά ζηνλ κηζζσηή θαη ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο, πνπ είλαη όιεο νη ππόινηπεο πεξηπηώζεηο.
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Η Δηαηξεία σο κηζζσηήο
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ινγηζηηθνπνηνύληαη κε ηελ εύινγε αμία ηνπο ή, αλ κηθξόηεξε, κε
ηελ παξνύζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσκώλ ηεο κίζζσζεο, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. Η αληίζηνηρε ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηνλ Ιζνινγηζκό θαη εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε από ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε.
Οη πιεξσκέο κηζζώζεσλ δηαρσξίδνληαη ζε θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζηε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο
ηεο κίζζσζεο έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή, πεξηνδηθή επηβάξπλζε από ηόθνπο ζην
ελαπνκέλσλ ππόινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σν θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο επηβαξύλεη απεπζείαο ηα
απνηειέζκαηα εθηόο αλ κπνξνύλ λα θεθαιαηνπνηεζνύλ ζε πεξηπηώζεηο παγίσλ όπσο πξνβιέπνληαη
από ηα ΓΠΥΠ ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ πνπ δηέπνπλ ην θόζηνο δαλεηζκνύ.
Σα πιεξσηέα κηζζώκαηα ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο επηβαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε
βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζύκθσλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο.
Σα νθέιε πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνύλ σο θίλεηξν γηα λα ζπλαθζεί κηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε
θαηαλέκνληαη θαη απηά κε ζηαζεξή κέζνδν θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο.
Πξάμεηο ζε μέλα λνκίζκαηα
Οη ζπλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά από ην επξώ θαηαρσξνύληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα ηζνηηκία
ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Σα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα μαλακεηαηξέπνληαη ζην λόκηζκα
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο
ζπλαιιαγκαηηθέο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Σα κε-λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ απνηηκνύληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο θαη
παξνπζηάδνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο εθείλεο πνπ
θαζνξίζζεθε ε εύινγε αμία ηνπο. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ απνηίκεζε απηή
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαζαξό θέξδνο ή δεκία ηεο ρξήζεο, εθηόο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζε
κε-λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ όπνπ νη ζπλαιιαγέο ζηελ εύινγε
αμία θαηαρσξνύληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.
Κόζηνο δαλεηζκνύ
Σν θόζηνο δαλεηζκνύ επηβαξύλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη.
Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα επαλεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ πεξηόδσλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα εμαληηθξπζζνύλ κε ηα αλάινγα ζπζρεηηδόκελα έμνδα
θαη παξνπζηάδνληαη αθαηξεηηθά από απηά.
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ γήπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό αληηκεησπίδνληαη
ζαλ αλαβαιιόκελν έζνδν θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλακελόκελσλ
σθέιηκσλ δσώλ ησλ παγίσλ απηώλ.
Κέξδε εθκεηάιιεπζεο
Σα θέξδε εθκεηάιιεπζεο θαζνξίδνληαη κεηά ηελ ρξέσζε ησλ εμόδσλ αλαζπγθξόηεζεο θαη ην κεξίδην
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαινγεί ζηελ Δηαηξεία αιιά πξηλ ηα έζνδα
από επελδύζεηο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
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Κόζηνο παξνρώλ πξνο ην πξνζσπηθό θαηά ηελ έμνδό ηνπ από ηελ ππεξεζία
Οη εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ απνρώξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ από ηελ
ππεξεζία, εμνδνπνηνύληαη όηαλ θαζίζηαληαη θαηαβιεηέεο. Οη εηζθνξέο ζε θξαηηθά πξνγξάκκαηα ή
νξγαληζκνύο ζπληαμηνδόηεζεο αληηκεησπίδνληαη όπσο νη εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ, όπνπ νη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο νξγαληζκνύο απηνύο είλαη ίζεο κε απηέο πνπ
πξνθύπηνπλ από ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ απνρώξεζεο θαηά ηελ έμνδν από ηελ
ππεξεζία.
Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρώλ εμόδνπ πξνζσπηθνύ από ηελ ππεξεζία, ην θόζηνο ησλ
παξνρώλ απηώλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν «Project Unit Credit» κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο
αλαινγηζηηθώλ κειεηώλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ εθάζηνηε
Ιζνινγηζκνύ. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο, θαηαρσξνύληαη εμ νινθιήξνπ ζηελ ρξήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καηαρσξνύληαη εθηόο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεσο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ.
Σν θόζηνο πξνϋπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ έθηαζε πνπ νη
παξνρέο είλαη ήδε θαηνρπξσκέλεο (δελ εμαξηώληαη από κειινληηθή απαζρόιεζε), δηαθνξεηηθά
απνζβέλεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε ηόζα έηε όζα θαη ε κέζε πεξίνδνο θαηνρύξσζεο ησλ
παξνρώλ απηώλ.
Σν πνζό ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζην πξνζσπηθό πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ
Ιζνινγηζκό αληηπξνζσπεύεη ηελ παξνύζα αμία ηεο αθνύ πξώηα ιεθζνύλ ππόςε ην κε
αλαγλσξηζκέλν θόζηνο πξνϋπεξεζίαο, θαη κεησκέλν θαηά ηελ εύινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, πξνθύπηεη από ηνλ ππνινγηζκό
απηό, πεξηνξίδεηαη ζην θόζηνο πξνϋπεξεζίαο πιένλ ηελ παξνύζα αμία ησλ δηαζεζίκσλ επηζηξνθώλ
θαη ησλ κεηώζεσλ ησλ κειινληηθώλ εηζθνξώλ ζην πξόγξακκα.
Φνξνινγία
Σν έμνδα ηνπ θόξνπ αληηπξνζσπεύεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θόξνπ θαη ηεο
αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο.
Η επηβάξπλζε ηνπ ηξέρνληνο θόξνπ ηεο ρξήζεο βαζίδεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεο. Σν
θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη από ην θαζαξό ινγηζηηθό θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα
δηόηη απνθιείεη έζνδα ή έμνδα πνπ θνξνινγνύληαη ή εμαηξνύληαη από ηνλ θόξν ζε άιιεο ρξήζεηο θαη
επηπιένλ απνθιείεη ζηνηρεία πνπ πνηέ δελ θνξνινγνύληαη ή εμαηξνύληαη από ηνλ θόξν. Ο θόξνο
ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
Ιζνινγηζκνύ.
Η αλαβαιιόκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ
Ιζνινγηζκό, ζε όηη αθνξά ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από δηαθνξέο κεηαμύ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθώλ βάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θνξνινγηθνύο
ζθνπνύο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο.
Η ππνρξέσζε από αλαβαιιόκελε θνξνινγία ινγηζηηθνπνηείηαη γεληθά γηα όινπο ηνπο θνξνινγηθνύο
εηεξνρξνληζκνύο ελώ ε απαίηεζε από αλαβαιιόκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη
πηζαλό όηη ζα ππάξρνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα είλαη δπλαηόλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ. Σέηνηεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο από αλαβαιιόκελε θνξνινγία δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιόγσ πξνζσξηλέο ρξνληθέο δηαθνξέο πξνθύπηνπλ από
ππεξαμία (ή αξλεηηθή ππεξαμία) ή από ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή
ππνρξεώζεσλ (πέξαλ ησλ πεξηπηώζεσλ ελνπνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ) πνπ πξνθύπηνπλ από
ζπλαιιαγέο πνπ δελ επεξεάδνπλ νύηε ηα θνξνινγηθά νύηε ηα ινγηζηηθά θέξδε.

11

Τπνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο
πνπ πξνθύπηνπλ από επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ζπκθέξνληα ζε
θνηλνπξαμίεο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν Οκηινο κπνξεί λα ειέγμεη ηελ αληηζηξνθή ησλ
πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ θαη είλαη πηζαλό όηη νη δηαθνξέο απηέο δελ ζα αληηζηξαθνύλ ζην
πξνβιεπόκελν κέιινλ.
Η ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο από αλαβαιιόκελε θνξνινγία εμεηάδεηαη θάζε εκεξνκελία ζύληαμεο
Ιζνινγηζκνύ θαη κεηώλεηαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλό όηη ζα ππάξρνπλ αξθεηά
θνξνινγεηέα θέξδε πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε απηνύ ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ
εμ΄νινθιήξνπ ή ελ κέξεη.
Η αλαβαιιόκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ
αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ ηελ πεξίνδν πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα δηαθαλνληζζεί ε
ππνρξέσζε. Η αλαβαιιόκελε θνξνινγία επηβαξύλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ αθνξνύλ εγγξαθέο θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε νπόηε θαη ε αλαβαιιόκελε
θνξνινγία πνπ ηηο αθνξά ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ θαζαξή ζέζε.
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σα γήπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπό ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ παξαγσγή ή ζηελ δηάζεζε
αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ή γηα δηνηθεηηθνύο ζθνπνύο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό ζηελ
αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπο, ε νπνία ηζνύηαη κε ηελ εύινγε αμία ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ηνπο, πνπ έρεη θαζνξηζζεί κεηά από αμηνιόγεζε από επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο κε
βάζε ηεθκεξίσζεο ηεο αγνξάο, κείνλ ηηο κεηέπεηηα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο κεηέπεηηα δεκίεο
από απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οη αλαπξνζαξκνγέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, έηζη ώζηε ην ελαπνκέλνλ ινγηζηηθό ππόινηπν λα κε δηαθέξεη ζεκαληηθά από εθείλν πνπ
ζα πξνέθππηε, αλ ρξεζηκνπνηείην ε αληίζηνηρε εύινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ.
Οπνηαδήπνηε αλαηίκεζε ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ γίλεηαη κε αληίζηνηρε πίζησζε απνζεκαηηθώλ από
αλαπξνζαξκνγή κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε όπνπ ε αλαηίκεζε απηή αλαζηξέθεη πξνεγνύκελε
ππνηίκεζε ηνπ ίδηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ είρε ινγηζηηθνπνηεζεί σο έμνδν. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ε αύμεζε ηεο αμίαο γίλεηαη κε πίζησζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην πνζό πνπ είρε
αληίζηνηρα ζε πξνεγνύκελε ρξήζε ρξεσζεί ζηα απνηειέζκαηα. Η κείσζε πνπ πξνθύπηεη από
αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ρξεώλεηαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν ηεο ρξήζεο ζην
βαζκό πνπ δελ θαιύπηεηαη από απνζεκαηηθά ζρεηηδόκελα κε πξνεγνύκελε αλαηίκεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αθηλήησλ.
Η απόζβεζε ζε αλαπξνζαξκνζκέλα θηίξηα ρξεώλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ κεηαγελέζηεξε
πώιεζε ε απόζπξζε ηνπ αλαπξνζαξκνζκέλνπ αθηλήηνπ, ην πιεόλαζκα αλαπξνζαξκνγήο πνπ
αθνξά ην ελ ιόγσ πάγην θαη εκθαλίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.
Σα αθίλεηα ππό θαηαζθεπή πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή, ηελ ελνηθίαζε, γηα δηνηθεηηθνύο ή
άιινπο ζθνπνύο αθόκε κε πξνθαζνξηζκέλνπο, παξνπζηάδνληαη ζην θόζηνο ηνπο κεησκέλα κε ηα πνζά
πνπ αλαγλσξίδνληαη σο δεκία από απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Σν θόζηνο πεξηιακβάλεη ακνηβέο
επαγγεικαηηώλ θαη γηα ηηο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα ην
θεθαιαηνπνηεκέλν θόζηνο δαλεηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ν Οκηινο. Η
απόζβεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ όπσο θαη ησλ άιισλ αθηλεηνπνηήζεσλ αξρίδεη όηαλ ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία είλαη έηνηκα γηα ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ηνπο.
Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο εκθαλίδνληαη ζην θόζηνο ηνπο κεησκέλα θαηά ην πνζό ησλ
ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηελ αλαγλσξηζκέλε δεκηά από απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο.
Οη απνζβέζεηο ινγίδνληαη έηζη ώζηε λα δηαγξάθνπλ ζηα απνηειέζκαηα ην θόζηνο ή ηελ αμία απνηίκεζε
ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, εθηόο από ηελ γε θαη ηηο αθηλεηνπνηήζεηο ππό θαηαζθεπή, θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ εθηηκώκελσλ σθέιηκσλ δσώλ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ
εθηηκώκελε σθέιηκε δσή ηνπο ζηελ ίδηα βάζε όπσο θαη ηα ίδηα πάγηα ζηνηρεία.
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Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ πώιεζε ή ηελ απόζπξζε ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ
θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ εζόδσλ από ηελ πώιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπόζβεζηεο
αμίαο ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Γηα ηελ κεηάβαζε ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, ν Οκηινο απνηίκεζε ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό
ζηελ εύινγε αμία θαη επέιεμε λα αλαζέζεη ζε αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο ηελ απνηίκεζε ησλ εδαθηθώλ
εθηάζεσλ – θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα γηα εθκεηάιιεπζε
Η επέλδπζε ζε αθίλεηα γηα εθκεηάιιεπζε, πνπ αθνξά αθίλεηα πνπ απνθηώληαη κε ζθνπό ηα έζνδα
από ελνίθηα θαη/ή ηελ θεθαιαηαθή αλαηίκεζε, εκθαλίδνληαη ζηελ ηεθκαξηή ηνπο αμία θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ. Οη απνζβέζεηο ινγίδνληαη έηζη ώζηε λα δηαγξάθνπλ ζηα απνηειέζκαηα
ην θόζηνο ή ηελ αμία απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
εθηηκώκελσλ σθέιηκσλ δσώλ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν.
Ιδηνπαξαγσγή άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ – έμνδα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο
Οη δαπάλεο εξεπλώλ
πξαγκαηνπνηνύληαη.

θαη

αλάπηπμεο

ινγηζηηθνπνηνύληαη

σο

έμνδα

ζηελ

πεξίνδν

πνπ

Έλα ηδηνπαξαγώκελν άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ,
αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ όιεο νη παξαθάησ πξνππνζέζεηο :
Σν ζηνηρείν πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί /ηαπηνπνηεζεί (όπσο π.ρ.ην ινγηζκηθό θαη
κηα λέα παξαγσγηθή δηαδηθαζία).
Δίλαη πηζαλό όηη ην ζηνηρείν πνπ δεκηνπξγείηαη ζα απνθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη
Σν θόζηνο αλάπηπμεο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε αμηνπηζηία
Σα ηδηνπαξαγώκελα άπια πάγηα ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
σθέιηκεο δσήο ηνπο. Οπνπ δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ ηδηνπαξαγώκελα άπια ζηνηρεία, νη
δαπάλεο αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηελ ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη.
Απνκείσζε αμίαο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ εθηόο από ππεξαμία.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ, ν Οκηινο εμεηάδεη ην αλαπόζβεζην ππόινηπν ησλ ελζώκαησλ
θαη αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη αλ ππάξρεη έλδεημε απαμίσζήο ηνπο. Αλ
ζπληξέρεη πεξίπησζε απαμίσζήο ηνπο, γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ παγίνπ έηζη ώζηε
λα θαζνξηζζεί ην ύςνο ηεο δεκηάο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ (αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε). Όηαλ ην
πεξηνπζηαθό ζηνηρείν δελ παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο από άιια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ν Οκηινο εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθώλ ξνώλ (The cash
generating unit) ζηελ νπνία αλήθεη ην ππό εμέηαζε πάγην ζηνηρείν. Έλα αζώκαην πάγην ζηνηρείν κε
απεξηόξηζηε σθέιηκε δσή εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε ζε εηήζηα βάζε θαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε
απνκείσζεο ηνπ παγίνπ.
Αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιύηεξν από ηελ εύινγε αμία κείνλ έμνδα πώιεζεο θαη από ηελ αμία από
ηελ ρξήζε ηνπ (value in use). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο από ηελ ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ, νη
εθηηκώκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινύληαη ζηελ παξνύζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο
έλα πξν-θόξνπ πξνεμνθιεηηθό επηηόθην πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο παξνύζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο όζνλ
αθνξά ζηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πάγην γηα ην
νπνίν νη εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ δελ έρνπλ πξνζαξκνζζεί αλάινγα ώζηε λα
ιεθζνύλ ππόςε νη παξαπάλσ θίλδπλνη.
Αλ ε αλαθηήζηκε αμία ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθώλ ξνώλ
εθηηκαηαη όηη είλαη κηθξόηεξε από ην αλαπόζβεζην ππόινηπό ηνπ, ην ππόινηπν απηό κεηώλεηαη κέρξη
ηελ αθαθηήζηκε αμία ηνπ. Η δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο έμνδν, εθηόο
αλ γηα ην ζρεηηδόκελν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν έρεη ήδε γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ νπόηε ζηελ
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πεξίπησζε απηή ε δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ αληηκεησπίδεηαη ζαλ κεησζε ηεο πξνεγνύκελεο
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ.
Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, ε δεκηά απνκείσζεο αληηζηξέθεηαη, ην αλαπόζβεζην ππόινηπν ηνπ
πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθώ ξνώλ (cash generating unit) απμάλεηαη
κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ώζηε ην απμεκέλν απηό ινγηζηηθό ππόινηπν λα κελ
μεπεξλά εθείλν ην ινγηζηηθό ππόινηπν πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακκία
δεκηά απνκείσζεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζηα πξνεγνύκελα έηε. Η αληηζηξνθή ηεο δεκηάο
απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο έζνδν, εθηόο αλ ην ζρεηηδόκελν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν
εκθαλίδεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε αληηζηξνθή ηεο δεκηάο
απνκείσζεο αμίαο αληηκεησπίδεηαη ζαλ αύμεζε αλαπξνζαξκνγήο.
Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ρακειόηεξε κεηαμύ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θόζηνο αληηπξνζσπεύεη ηα άκεζα αλαισζέληα πιηθά θαη, όπνπ
ζπληξέρεη ε πεξίπησζε, ηα άκεζα εξγαηηθά θαζώο θαη ηα αλαινγνύληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ παξνύζα ζέζε θαη θαηάζηαζε. Σν
θόζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ. Η θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηπξνζσπεύεη ηελ εθηηκώκελε αμία πώιεζεο κεησκέλε θαηά ην εθηηκώκελν
θόζηνο νινθιήξσζεο θαη ηα έμνδα πώιεζεο, πξνβνιήο δηάζεζεο θαη δηαλνκήο.
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό ηνπ
Οκίινπ, από ηελ ζηηγκή πνπ ν Οκηινο είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο κηαο ηέηνηαο ζύκβαζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ.
Απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη άηνθεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο
αμία κεησκέλεο θαηά ην πνζό ησλ απαηηνύκελσλ πξνβιέςεσλ επί ησλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ.
Υξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαη θαζαξή ζέζε
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο θαζαξήο ζέζεο
ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ηελ νπζία ησλ ζπκβαηηθώλ δηαθαλνληζκώλ ηνπο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό
κέζν ηεο θαζαξήο ζέζεο είλαη νπνηνδήπνηε ζπκβόιαην πνπ απνδεηθλύεη έλα ελαπνκέλνλ ζπκθέξνλ
ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ έρνληαο αθαηξέζεη όιεο ηνπ ηηο ππνρξεώζεηο.
Γάλεηα ηξαπεδώλ
Σα ηνθνθόξα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη νη ππεξαλαιήςεηο θαηαρσξνύληαη κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ
αλαιήςεσλ κεησκέλα θαηά ηα άκεζα έμνδα έθδνζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιεξσηέσλ επηβξαβεύζεσλ (premium) θαηά ηελ εμόθιεζε ή
επαλαγνξά θαη ηα άκεζα έμνδα έθδνζεο ινγηζηηθνπνηνύληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζηα απνηειέζκαηα
ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ θαη πξνζηίζεληαη ζην αλαπόζβεζην ινγηζηηθό
ππόινηπν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ κέζνπ, ζηελ έθηαζε πνπ δελ δηαθαλνλίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ
πξνθύπηνπλ.
Τπνρξεώζεηο
Οη ππνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη άηνθεο εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία.
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Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο θαζαξήο ζέζεο
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαζαξήο ζέζεο ινγηζηηθνπνηνύληαη ζηα εηζπξαηηόκελα έζνδα κεησκέλα
θαηά ην άκεζν θόζηνο έθδνζήο ηνπο.
Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο γηα έμνδα εγγπήζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πώιεζεο ησλ ζρεηηδνκέλσλ
αγαζώλ ζύκθσλα κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηα απαηηνύκελα
έμνδα πξνο ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Οη πξνβιέςεηο γηα ην θόζηνο αλαζπγθξόηεζεο ινγηζηηθνπνηνύληαη όηαλ ε Δηαηξεία έρεη επίζεκν
ιεπηνκεξέο ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο ην νπνίν θαη έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηα εκπιεθνκέλα κέξε.
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