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Προς τους Μετόχους της Εταιρείας « ΟΑΣΑ ΑΕ»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της « ΟΑΣΑ
ΑΕ» και των θυγατρικών της (ΕΘΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ Α.Ε.), που αποτελούνται από
την εταιρεική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, την
εταιρεική και ενοποιηµένη καταστάση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρεικών
και

ενοποιηµένων

οικονοµικών

καταστάσεων

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρεικών και ενοποιηµένων 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 εταιρεικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και οι ενοποιηµένες 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 εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρεικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των εταιρεικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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 εταιρεικών και
ενοποιηµένων 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
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (∆ΛΠ 2 και 16), κόστη που αφορούν σε εργασίες για τη συνέχιση της
απρόσκοπτης εκτέλεσης του έργου της Επιδοµής της Γραµµής µε την παράλληλη
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, της θυγατρικής εταιρείας ΗΣΑΠ Α.Ε., συνολικού
ποσού 3.217 χιλ ευρώ καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό «Ενσώµατα πάγια», αντί να
επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης, µε συνέπεια το υπόλοιπο του λογαριασµού
αυτού, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά
το ποσό αυτό.

2) Παρά το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και της εταιρείας
έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 οι παραπάνω οικονοµικές
καταστάσεις, συντάχθηκαν µε βάση την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας
του Οµίλου και της Εταιρείας (going concern). Η παραδοχή αυτή στηρίζεται στο
Ν.2669/1998 περί «Οργάνωσης και λειτουργίας των Αστικών Συγκοινωνιών στην
περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων».
3) ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση
µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2004 έως 2009 για τις θυγατρικές εταιρείες που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ΗΛΠΑΠ Α.Ε. και ΕΘΕΛ Α.Ε..

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική
θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε
την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην εταιρεική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι
4.1 Ενσώµατα πάγια περιλαµβάνεται και η αναπόσβεστη αξία ποσού 29.274 χιλιάδων ευρώ
που αφορά Λεωφορεία που η εκµετάλλευσή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν στην ΕΘΕΛ ΑΕ
θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ ΑΕ. Οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων αυτών ποσού 38.172
χιλιάδων ευρώ έχουν επιβαρύνει την καθαρή θέση του ΟΑΣΑ Α.Ε., από τις οποίες ποσό 4.499
χιλιάδων ευρώ αφορά τη χρήση 2009, ποσό 4.499 χιλιάδων ευρώ τη χρήση 2008 και ποσό
29.174 χιλιάδων ευρώ τις προηγούµενες χρήσεις.

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα , 02 Ιουνίου 2010
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΧΑΡΙΣΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 15141

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14331

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Έκθεση ∆ιαχείρισης
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο
«ΟΑΣΑ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2009
Κύριοι Μέτοχοι,

Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση εµπεριέχει όλες τις σηµαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου
να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και τα
οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2009, καθώς και τις
προοπτικές και τους στόχους για τη χρήση 2010.

Γενικά

Το 1977 ψηφίστηκε ο Ν. 588/1977 µε βάση τον οποίον ιδρύθηκαν ο ΟΑΣ (Οργανισµός
Αστικών Συγκοινωνιών) και η ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών) ως εξ ολοκλήρου
Κρατικές Επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
Το 1992 διαλύθηκε η ΕΑΣ µε βάση το Ν. 2078/1992 και ιδρύθηκαν στη θέση της οκτώ (8)
ιδιωτικές Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) που λειτούργησαν έως το ∆εκέµβριο του
επόµενου έτους όπου και ετέθησαν υπό εκκαθάριση µε βάση το Νόµο 2175/1993. Με τον ίδιο
νόµο ιδρύθηκε ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ως Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου και ως καθολικός διάδοχος του ΟΑΣ.
Το 1996 το καταστατικό του ΟΑΣΑ τροποποιήθηκε και προσαρµόστηκε στις διατάξεις του Ν.
2414/1996 περί Εκσυγχρονισµού των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (µε την υπ’
αριθµ. 40561/40566/27-12-1996 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών), ο οποίος ορίζει ότι ο ΟΑΣΑ µπορεί να συνάπτει
Επιχειρησιακές

Συµβάσεις

(Συµβόλαια

∆ιαχείρισης)

µε

τους

Εκτελεστικούς

Φορείς

Συγκοινωνιακού Έργου – ΕΦΣΕ - (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ) για την επίτευξη των στόχων των
Επιχειρησιακών τους Σχεδίων.
Το ∆εκέµβριο του 1998 ψηφίστηκε νέος νόµος (Ν. 2669/98) που ανέθεσε στον ΟΑΣΑ το
σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, το συντονισµό, τον έλεγχο και την παροχή
του συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων µέσων µαζικής µεταφοράς.
To ∆εκέµβριο του 2004 ψηφίστηκε ο Ν. 3297 που ορίζει ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού
έργου µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς διενεργείται από τους ΕΦΣΕ και τις Εταιρείες Παροχής
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) µε τις οποίες συµβάλλεται ο
ΟΑΣΑ. Με την τελευταία αυτή τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας δηµιουργούνται
ουσιαστικά οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία ενός Ενιαίου Φορέα των
συγκοινωνιακών φορέων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.
Όλες οι εταιρείες είναι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις που λειτουργούν χάριν του ∆ηµοσίου
συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονοµίας υπό µορφή Ανώνυµης
Εταιρείας.

Εταιρικά Αποτελέσµατα και Αποτελέσµατα Οµίλου
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαµορφώθηκε στη χρήση 2009 στα 11.098.039,93 ευρώ,
έναντι 10.053.902,85 ευρώ της προηγούµενης χρήσης 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
10,39 %. Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε 523.796.181,83 ευρώ έναντι 468.796.003,16
ευρώ

κατά

την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,73 %. Η

καθαρή θέση της εταιρείας για το 2009 διαµορφώθηκε στα -1.239.683.286,51 ευρώ από
-839.670.988,79 ευρώ κατά τη χρήση 2008.
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε στη χρήση 2009 στα 187.800.616,09 ευρώ,
έναντι 180.883.552,44 ευρώ της προηγούµενης χρήσης 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
3,82 %. Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε 526.681.467,90 ευρώ έναντι 482.438.784,46
ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,17 %. Τέλος η
καθαρή θέση του οµίλου για το 2009 διαµορφώθηκε στα -1.240.203.021,22 ευρώ από
-838.674.997,77 ευρώ κατά τη χρήση 2008.
Έγιναν αναµορφώσεις κονδυλίων της κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου της
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια
της κλειόµενης χρήσεως. Συγκεκριµένα, στο κονδύλι της κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 4.1
«Ενσώµατα

Πάγια»

µεταφέρθηκε

ποσό

€

5.644.197,60

που

αφορούσε

δοθείσες

προκαταβολές για κτήση παγίων στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας ΕΘΕΛ Α.Ε. και
εµφανιζόταν στο κονδύλι 4.11 «Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις».
Σχετικά µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107
παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του ΚΝ 2190/1920 σηµειώνονται τα εξής:
 Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν αποκτήσει δικές τους µετοχές.
 Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για την Εταιρεία και τον Όµιλο παρατίθενται στη
συνέχεια.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ
ΧΡΗΣΗ 2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΧΡΗΣΗ 2009

ΧΡΗΣΗ 2008

Α. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

.=

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

5

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

17,64%

.=

-1.240.203.021,22

.=

-1.240.203.021,22

.=

.=

1.346.357.105,85

.=

296.501.092,02

.=

*

.=

-330.731.134,36

.=

15,78%

*

.=

47,27%

.=

-838.674.997,77

.=

*

.=

*

.=

103,97%

.=

3,82%

.=

*

.=

-253,02%

.=

-71,67%

.=

*

.=

1744,43%

.=

*

2.481.715.245,96

-838.674.997,77
1.321.655.467,77

627.232.226,38

.=

259.318.787,61
1.643.040.248,19

2.921.204.246,23

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4

.=

1.681.001.225,01

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3

296.501.092,02

259.318.787,61
249.414.256,81

.=

-111,54%

.=

296.501.092,02

9.904.530,80
259.318.787,61

Β. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

.=

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-245,85%

.=

-838.674.997,77

180.883.552,44

-461.704.315,77

-457.673.610,27
.=

-71,09%

649.504.931,86

.=

187.800.616,09

638.557.162,71

*

.=

.=

-1.240.203.021,22

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

180.883.552,44
-838.674.997,77

649.504.931,86
.=

-482.438.784,46

-457.673.610,27
.=

.=

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10

.=

187.800.616,09

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*

-461.704.315,77
.=

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8

.=

-1.240.203.021,22

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7

-526.681.467,90

638.557.162,71
.=

1650,10%

39.361.516,94

36.605.449,90

Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
11

110.453.460,53
.=

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ

-429.538.548,35

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
12
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*

.=
-394.948.724,26

39.416.815,73
.=

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

40.510.684,41

*

.=

40.078.161,51
Χ

360

21,77

ΗΜΕΡΕΣ

651.801.284,84

.=

131.235.022,59

Χ

360

22,48

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

220,22

ΗΜΕΡΕΣ

641.772.943,82

Χ

360

251,57

ΗΜΕΡΕΣ

187.800.616,09

110.651.800,03

180.883.552,44

ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΟΑΣΑ
ΧΡΗΣΗ 2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΧΡΗΣΗ 2009

Α. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
488.832.453,96
1
.=
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

5

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

34,98%

.=

-1.239.683.286,51

.=

-1.239.683.286,51

.=

.=

230.770.196,82

.=

488.832.453,96

.=

*

.=

9.806.117,28

.=

11,96%

*

.=

102,05%

.=

-839.670.988,79

.=

*

.=

*

.=

126,33%

.=

20,84%

.=

*

.=

-66,06%

.=

-39,78%

.=

*

.=

0,00%

.=

*

2.228.254.270,15

-839.670.988,79
293.718.697,05

479.026.336,68

.=

166.142.077,33
1.388.583.281,36

2.637.231.741,17

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4

.=

1.397.548.454,66

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3

ΧΡΗΣΗ 2008

166.142.077,33
131.514.442,50

.=

2,01%

.=

488.832.453,96

34.627.634,83
166.142.077,33

Β. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

.=

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7

9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

-58,31%

.=

-839.670.988,79

10.053.902,85

-6.471.684,02

-6.641.969,75
.=

-36,83%

17.569.723,95

.=

11.098.039,93

16.695.872,60

*

.=

-1.239.683.286,51

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

.=

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

10.053.902,85
-839.670.988,79

17.569.723,95
.=

-468.796.003,16

-6.641.969,75
.=

.=

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10

*

11.098.039,93

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

-6.471.684,02
.=

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8

-523.796.181,83
-1.239.683.286,51

16.695.872,60
.=

0,00%

0,00

0,00

Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
11

214.691,33
.=

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ

12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

-6.837.949,25

.=

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*

360

11,52

-6.754.026,01

Χ

360

20,36

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

3764,52

ΗΜΕΡΕΣ

16.695.872,60

105.133.633,42
Χ

11.098.039,93

944.024,08

ΗΜΕΡΕΣ

120.446.317,69
.=

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χ

.=

17.569.723,95

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13

562.243,81

459.586,55

*

.=

360

3907,06

ΗΜΕΡΕΣ

10.053.902,85

ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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 Ο Όµιλος και η εταιρεία δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στον τοµέα ερευνών και
ανάπτυξης σχετικά µε το συγκοινωνιακό έργο και θα συνεχίσουν την προσπάθεια
αυτή και στα επόµενα έτη.
 Ο ΟΑΣΑ δεν διαθέτει υποκαταστήµατα, ενώ για τα υποκαταστήµατα των θυγατρικών
του εταιρειών γίνεται σχετική αναφορά στις Εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων στις
ιδιαίτερες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους.
Τέλος λεπτοµερής αναφορά για σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα
υποβολής της έκθεσης, τον κίνδυνο µεταβολής τιµών, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
ρευστότητας και τον κίνδυνο ταµειακών ροών γίνεται σε σχετικά κεφάλαια στις σηµειώσεις επί
των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.
Ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων, και των
αποτελεσµάτων για τη χρήση του 2009 και τη χρήση του 2008 όπως και των λογιστικών
αρχών που εφαρµόζει ο όµιλος, γίνεται εκτενώς στις

σηµειώσεις επί των Οικονοµικών

Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων του Οµίλου.

Όραµα - Στόχοι - Προοπτικές
Το όραµα του οµίλου ΟΑΣΑ για τη περίοδο 2010-2015 αναλύεται στις παρακάτω στρατηγικές
κατευθύνσεις:
1. Βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών για τη βελτίωση
της ελκυστικότητας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών και την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής στην µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.
2. Έλεγχος και µείωση των επιπτώσεων των αστικών ΜΜΜ στο περιβάλλον και
εξοικονόµηση ενέργειας
3. Βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας από ατυχήµατα ή κακόβουλης ενέργειας του
συστήµατος µαζικών µεταφορών
4. Παροχή ίσων ευκαιριών µετακίνησης σε όλους τους πολίτες για την εξασφάλιση καθολικής
υπηρεσίας
5. Αύξηση της συνολικής οικονοµικής και κοινωνικής αποδοτικότητας του ΣΑΣΑ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη οικονοµική συγκυρία,
κύριοι στόχοι του ΟΑΣΑ στο αµέσως προσεχές διάστηµα επικεντρώνονται στους παρακάτω
τοµείς :
1. Βιώσιµη ανάπτυξη και λειτουργία συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών
•

∆ηµιουργία µηχανισµού για τον επαναπροσδιορισµό των αναγκών σε προσωπικό.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε θέµατα υφιστάµενων και µελλοντικών
απαιτήσεων ανά ειδικότητα προσωπικού και διευκόλυνση αποσπάσεων προς/από
τον Όµιλο ΟΑΣΑ.

•

Εξορθολογισµός των αναγκών σε προσωπικό και των καθηκόντων σε κάθε θέση
εργασίας και εργαζόµενο.

•

Βελτιστοποίηση των διατιθέµενων επιβατοθέσεων και τροχαίου υλικού στην
επίτευξη επικαιροποιηµένων µεταφορικών, επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών
στόχων.

2. Οικονοµική βιωσιµότητα και ανάπτυξη σχεδίου επιχειρησιακής λειτουργίας του Οµίλου
ΟΑΣΑ
•

∆ηµιουργία επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) σε ορίζοντα τριετίας.

•

∆ηµιουργία ενός βιώσιµου και αποδοτικού προγράµµατος επενδύσεων.

•

Ανάπτυξη ενός ορθολογικού προϋπολογισµού στη βάση αναγκών και προσδοκιών
από

τη

λειτουργία

του

Συστήµατος

Αστικών

Συγκοινωνιών

και

διαρκής

παρακολούθηση της υλοποίησής του και
•

∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για τη διευθέτηση των δανειακών
υποχρεώσεων, όπου πιθανά θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η δανειακή
διαδικασία του Οµίλου ΟΑΣΑ

3. Αξιοποίηση περιουσίας και αναζήτηση νέων πηγών εσόδων
•

Επαναπροσδιορισµός των αξιών της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οµίλου

•

Ανάπτυξη σεναρίων περαιτέρω αξιοποίησης της υφιστάµενης περιουσίας του
Οµίλου

•

Αναζήτηση εσόδων από παράλληλες δράσεις

Με την εξέταση των παραπάνω θεµάτων, ο ΟΑΣΑ θα είναι σε θέση να καταγράψει,
τεκµηριώσει και αξιολογήσει πολιτικές και πρακτικές σε θέµατα:
•

Τιµολογιακής πολιτικής

•

Σχέσης τιµής εισιτηρίου – επιδότησης

•

Ποιότητας υπηρεσιών και Ανάπτυξης Συγκοινωνιακού έργου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΟΑΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείω
ση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

38.266.358,02

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα Πάγια

4.1

1.327.927.542,71

1.303.407.027,59

33.313.343,47

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

4.2

1.694.563,14

1.513.440,18

456.853,35

452.339,03

Επενδύσεις σε θυγατρικές

4.3

0,00

0,00

197.000.000,00

255.000.000,00

Μακροπρόθεσµα δάνεια προς συνδεµένες
επιχειρήσεις και Ελληνικό ∆ηµόσιο (για χρέη
της τ.ΕΑΣ υπό εκκαθάριση)

4.4

27.546.071,65

51.502.975,47

667.929.303,75

918.706.398,68

Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες

4.5

0,00

0,00

0,00

0,00

Επενδύσεις σε ακίνητα

4.6

16.735.000,00

16.735.000,00

0,00

0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

4.7

10.596.955,49

10.563.017,34

10.016.500,13

10.016.108,30

1.384.500.132,99

1.383.721.460,58

908.716.000,70

1.222.441.204,03

4.8

40.509.693,43

38.213.340,45

0,00

0,00

4.9

131.235.022,59

110.651.800,03

120.446.317,69

105.133.633,42

24.549.648,66

Σύνολο

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις

Απαιτήσεις από Βραχυπρόθεσµα δάνεια προς
συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικό ∆ηµόσιο
(για χρέη της τ.ΕΑΣ υπό εκκαθάριση) κλπ

4.10

44.542.142,23

18.187.122,59

354.744.415,72

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις

4.11

35.889.677,91

38.184.477,64

7.734.243,39

7.647.606,98

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για
διάθεση

4.12

44.324.555,86

54.082.046,90

5.907.477,16

28.811.188,27

4.13

Σύνολο
Σύνολο Ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

296.501.092,02

259.318.787,61

488.832.453,96

166.142.077,33

1.681.001.225,01

1.643.040.248,19

1.397.548.454,66

1.388.583.281,36

2.223.200.862,00
890.117,88

2.196.741.720,00
890.117,88

2.223.200.862,00
890.117,88

2.196.741.720,00
890.117,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια

Μετόχων της Εταιρείας:
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου

4.14
4.15
4.16

123.783.882,36

26.459.140,25

123.783.882,36

26.459.140,25

-3.588.077.883,46

-3.062.765.975,90

-3.587.558.148,75

-3.063.761.966,92

Ίδια Κεφάλαια

-1.240.203.021,22

-838.674.997,77

-1.239.683.286,51

-839.670.988,79

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-1.240.203.021,22

-838.674.997,77

-1.239.683.286,51

-839.670.988,79

4.17

129.736.286,38

128.291.077,61

2.543.470,35

2.485.745,10

4.18

2.615,91

4.185,46

2.615,91

4.185,46

Αποτελέσµατα εις Νέο

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

4.19

2.137.174.052,61

2.085.450.000,00

2.137.174.052,61

2.085.450.000,00

Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

4.20
4.21

26.499.421,61
559.643,34

16.609.964,63
576.201,11

18.485.265,62
0,00

8.799.897,09
0,00

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

4.22

Σύνολο

0,00

1.369.560,34

0,00

0,00

2.293.972.019,85

2.232.300.989,15

2.158.205.404,49

2.096.739.827,65

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

4.23

39.416.815,73

40.078.161,51

562.243,81

944.024,08

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

4.24

7.869.497,94

7.869.497,94

7.869.497,94

7.869.497,94

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

4.25

295.379.589,40

37.838.510,70

295.379.589,40

37.838.510,70

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς
συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικό ∆ηµόσιο
(για χρέη της τ.ΕΑΣ υπό εκκαθάριση) κλπ

4.26

284.566.323,31

163.628.086,66

175.215.005,53

58.667.910,68

4.26α

0,00

0,00

0,00

26.194.499,10

627.232.226,38

249.414.256,81

479.026.336,68

131.514.442,50

Σύνολο υποχρεώσεων

2.921.204.246,23

2.481.715.245,96

2.637.231.741,17

2.228.254.270,15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.681.001.225,01

1.643.040.248,19

1.397.548.454,66

1.388.583.281,36

Σύνολο

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Σηµ είω
ση

1/1/200931/12/2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/200831/12/2008

1/1/200931/12/2009

1/1/200831/12/2008

Κύκλος εργασιών

4.27

187.800.616,09

180.883.552,44

11.098.039,93

10.053.902,85

Κόστος πωλήσεων

4.28

-649.504.931,86

-638.557.162,71

-17.569.723,95

-16.695.872,60

-461.704.315,77

-457.673.610,27

-6.471.684,02

-6.641.969,75

123.172.127,11

118.546.666,34

11.289,14

31.811,39

-338.532.188,66

-339.126.943,93

-6.460.394,88

-6.610.158,36

Μικτό Αποτέλεσµα
Έσοδα επιχορηγήσεων για κάλυψη κόστους
συγκοινωνιακού έργου

4.27

Μικτό Αποτέλεσµα
Έξοδα διοίκησης

4.28

-57.519.411,44

-51.569.232,20

-1.815.779,92

-1.694.040,32

Έξοδα διάθεσης

4.28

-7.762.600,45

-6.955.016,12

-1.815.728,75

-1.694.040,32

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

4.28

-1.452.576,31

-1.355.230,89

-1.452.576,31

-1.355.230,89

Λοιπά Έξοδα

4.29

-20.394.898,07

-7.856.543,58

-512.641.045,36

-456.824.815,82

Λοιπά Έσοδα

4.30

13.259.916,56

14.686.421,72

1.331.644,88

122.080,01

-412.401.758,37

-392.176.545,00

-522.853.880,34

-468.056.205,70

Αποτέλεσµα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

4.31

-116.759.319,82

-95.343.585,91

-1.582.920,80

-1.406.927,64

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

4.32

2.479.610,29

5.054.460,28

640.619,31

667.130,18

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

4.33

0,00

26.886,17

0,00

0,00

-526.681.467,90

-482.438.784,46

-523.796.181,83

-468.796.003,16

1.369.560,34

11.742.843,23

0,00

0,00

-525.311.907,56

-470.695.941,23

-523.796.181,83

-468.796.003,16

-525.311.907,56

-470.695.941,23

-523.796.181,83

-468.796.003,16

0,00

0,00

0,00

0,00

736.717.506

724.715.172

736.717.506

724.715.172

-0,713044

-0,649491

-0,710986

-0,646869

Αποτέλεσµα Προ Φόρων
(-/+) ∆απάνη / Έσοδο Φόρου Εισοδήµατος

4.34

Αποτελέσµατα Μετά Από Φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Κοινών Μετοχών Περιόδου
Βασικό Κέρδος/Ζηµία Μετά από Φόρους
Ανά Μετοχή σε €

Στο επόµενο διάγραµµα διαφαίνεται η εξέλιξη των ζηµιών του Οµίλου και της Εταιρείας κάθε
χρήσης για τα έτη από 2006 έως και 2009:
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΧΡΗΣΕΩΝ 2006-2009

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΧΡΗΣΕΩΝ 2006-2009
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο Κατά ∆.Λ.Π. την

1/1/2008

Αποθεµατικά
κεφάλαια

Αποτελέσµατα εις
νέον

Ποσά για αύξηση
µετοχικού
κεφαλαίου

∆ιαφορές
Αρχικής
Ενοποίησης

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Μετόχων
Εταιρείας

2.152.037.880,00

890.117,88

-2.592.070.034,67

44.703.837,22

0,00

-394.438.199,57

0,00

-394.438.199,57

44.703.840,00

0,00

0,00

-44.703.837,22

0,00

2,78

0,00

2,78

0,00

0,00

0,00

26.459.140,25

0,00

26.459.140,25

0,00

26.459.140,25

0,00

0,00

-470.695.941,23

-470.695.941,23

0,00

-470.695.941,23

44.703.840,00

0,00

-470.695.941,23

-18.244.696,97

0,00

-444.236.798,20

0,00

-444.236.798,20

2.196.741.720,00

890.117,88

-3.062.765.975,90

26.459.140,25

0,00

-838.674.997,77

0,00

-838.674.997,77

26.459.142,00

0,00

0,00

-26.459.140,25

0,00

1,75

0,00

1,75

0,00

0,00

0,00

123.783.882,36

0,00

123.783.882,36

0,00

123.783.882,36

-525.311.907,56

0,00

-525.311.907,56

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1/-31/12/2008
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ποσά για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό Αποτέλεσµα Περιόδου

1/131/12/2008

Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
1/1-31/12/2008
Υπόλοιπο Κατά ∆.Λ.Π. την

31/12/2008

0,00

0,00

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1/-31/12/2009
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ποσά για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό Αποτέλεσµα Περιόδου

1/131/12/2009

Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
1/1-31/12/2009
Υπόλοιπο Κατά ∆.Λ.Π. την

31/12/2009

0,00

0,00

-525.311.907,56

0,00

0,00

26.459.142,00

0,00

-525.311.907,56

97.324.742,11

0,00

-401.528.023,45

0,00

-401.528.023,45

2.223.200.862,00

890.117,88

-3.588.077.883,46

123.783.882,36

0,00

-1.240.203.021,22

0,00

-1.240.203.021,22

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας

Υπόλοιπο Κατά τα ∆.Λ.Π. την

1/1/2008

Μετοχικό Κεφάλαιο

∆ιαφορές
αναπροσαρµογής
Επιχορηγήσεις
επενδύσεων

Αποθεµατικά
κεφάλαια

Αποτελέσµατα εις νέον

2.152.037.880,00

0,00

890.117,88

-2.594.965.963,76

44.703.837,22

-397.334.128,66

44.703.840,00

0,00

0,00

0,00

-44.703.837,22

2,78

0,00

0,00

0,00

0,00

26.459.140,25

26.459.140,25

0,00

0,00

-468.796.003,16

0,00

-468.796.003,16

44.703.840,00

0,00

0,00

-468.796.003,16

-18.244.696,97

-442.336.860,13

2.196.741.720,00

0,00

890.117,88

-3.063.761.966,92

26.459.140,25

-839.670.988,79

26.459.142,00

0,00

0,00

0,00

-26.459.140,25

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

123.783.882,36

123.783.882,36

0,00

0,00

0,00

-523.796.181,83

0,00

-523.796.181,83

26.459.142,00

0,00

0,00

-523.796.181,83

97.324.742,11

-400.012.297,72

2.223.200.862,00

0,00

890.117,88

-3.587.558.148,75

123.783.882,36

-1.239.683.286,51

Ποσά για αύξηση
µετοχικού
κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Μετόχων
Εταιρείας

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1/-31/12/2008
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ποσά για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό Αποτέλεσµα Περιόδου

1/131/12/2008

Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 1/131/12/2008
Υπόλοιπο Κατά ∆.Λ.Π. την

31/12/2008

0,00

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1/-31/12/2009
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ποσά για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό Αποτέλεσµα Περιόδου

1/131/12/2009

Σύνολο µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 1/131/12/2009
Υπόλοιπο κατά ∆.Λ.Π. την

31/12/2009

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ

ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ
01/01/2009 31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσµα Προ Φόρων (Κέρδος / Ζηµία)
Πλέον / Μείον Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
περιουσιακων στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον Προσαρµογές για µεταβολές Λογ/µών
Κεφαλαίου Κίνησης:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές
∆ραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων
παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές
∆ραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις ∆ανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ &
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ (Α+Β+Γ)
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/2008 31/12/2008

01/01/2009 31/12/2009

-526.681.467,90 -482.438.784,46 -523.796.181,83
78.637.349,67
7.121.573,05
11.577.432,53
0,00

73.826.053,16

01/01/2008 31/12/2008

-468.796.003,16

5.163.041,66

5.171.702,92

5.728.088,99
0,00
6.838.509,48 511.796.610,57
279.765,40
0,00

0,00
456.871.909,72
0,00

-193.435,70
116.630.813,18
-2.479.610,29

817.643,17
94.728.785,98
-5.266.962,31

-1.419,65
1.582.920,80
-640.619,31

-1.635,49
1.406.927,64
-667.130,18

0,00
-2.296.352,98
-18.394.380,62
111.442.628,71
0,00
-107.813.108,79

0,00
-3.322.803,13
-24.691.594,75
52.621.325,55
0,00
-80.667.244,54

0,00
0,00
-15.408.970,68
89.920.765,40
0,00
-1.532.870,72

0,00
0,00
-17.800.591,35
66.135.633,81
0,00
-1.315.877,82

-332.448.559,14 -361.547.217,46

67.083.276,24

41.004.936,09

-1.939.442,91 -523.471.580,75
-40.510.684,41
-214.691,33

-411.707.470,47
-459.586,55

-2.432.053,97
-110.453.460,53
0,00
2.527.566,67
-110.357.947,83

458,63
5.209.426,10

0,00
650.269,31

198,63
657.466,29

-37.240.242,59 -523.036.002,77

-411.509.392,10

123.783.884,62 26.459.143,03 123.783.884,11
26.459.143,03
346.724.052,61 560.000.000,00 346.724.052,61 560.000.000,00
-37.458.921,30 -194.899.715,57 -37.458.921,30 -194.619.950,17
433.049.015,93 391.559.427,46 433.049.015,42

391.839.192,86

-9.757.491,04

-7.228.032,59

-22.903.711,11

21.334.736,85

54.082.046,90

61.310.079,49

28.811.188,27

7.476.451,42

44.324.555,86

54.082.046,90

5.907.477,16

28.811.188,27

44.324.555,86

54.082.046,90

5.907.477,16

28.811.188,27
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Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
1 Πληροφορίες για την εταιρεία
1.1 Γενικές πληροφορίες

Η "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε." (νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου) ιδρύθηκε την 22α ∆εκεµβρίου του 1993 (µε το Ν 2175/1993) ως
διάδοχος της "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" - Ο.Α.Σ. η οποία µε τη σειρά της
ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου του 1977 (µε το Ν.588/77) κληρονοµώντας τα περιουσιακά στοιχεία
του ΝΠ∆∆ Ο.Ε.Α.Σ. του οποίου το έργο ανέλαβε σε µεγάλο βαθµό να συνεχίσει.
Βασικός σκοπός της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. είναι ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, ο
συντονισµός, ο έλεγχος και η παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των µέσων (επίγειων
και υπόγειων) µαζικής µεταφοράς στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων. Μέχρι και
σήµερα είναι η µόνη εταιρεία στην παραπάνω περιοχή µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Η
έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα (Μετσόβου 15 – Τ.Κ. 106 82).
Η O.Α.Σ.Α. Α.Ε, ανέλαβε και σε µεγάλο ποσοστό κατάφερε να εκσυγχρονίσει το δίκτυο των
αστικών συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας, τις χρησιµοποιούµενες εγκαταστάσεις, τον
απαιτούµενο εξοπλισµό λειτουργίας και υποστήριξης του συγκοινωνιακού έργου και
εξυπηρέτησης των επιβατών καθώς και το τροχαίο υλικό.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης οργανωτικής αναδιοργάνωσης του συγκοινωνιακού έργου στην
περιοχή της Πρωτεύουσας εντάσσεται η µετατροπή της ΟΑ.Σ.Α. Α.Ε. σε µητροπολιτικό φορέα
των αστικών συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας ενώ οι θυγατρικές εταιρείες της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
(Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. – Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. – Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) και οι λοιπές εταιρείες παροχής
συγκοινωνιακού έργου οι οποίες υπάγονται στον έλεγχο και εποπτεία της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., έχουν
ήδη αναλάβει την υλοποίηση σηµαντικών δραστηριοτήτων, όπως η επέκταση του δικτύου
ΜΕΤΡΟ, η πραγµατοποίηση της αναδιάρθρωσης των συγκοινωνιακών γραµµών µε βάση τα
αποτελέσµατα των εκπονούµενων από την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. µελετών προέλευσης-προορισµού,
η εφαρµογή δικτύου τηλεµατικής και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
συλλογής κοµίστρου.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής:
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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Νοµικοί Σύµβουλοι

Πρόεδρος και

Κωνσταντίνος Σακελλαριάδης

∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ηµήτριος ∆ηµητρίου

Αναστάσιος Κουµουτσάρης

Μέλος

Νικόλαος Καφφές

Μέλος

Νικόλαος Κουτσόγιωργας

Μέλος

Σπυρίδων Βρεττός

Μέλος

Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα

Μέλος

Νικόλαος Λίτινας

Μέλος

Αθανάσιος Ορφανός

Μέλος

Ανδρέας Κολλάς

Μέλος

Άγγελος Ρουχωτάς

Αριθµός φορολογικού µητρώου

Ελεγκτές

094419265

Βασίλειος Κων. Χαρίσης
Σταύρος Θ. Παπαντώνης

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών

Ελεγκτική Εταιρεία

99170/98/B/93/01

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

1.2 Αντικείµενο εργασιών
Η ΟΑΣΑ Α.Ε. µέχρι και την 31/12/2009 είχε, όπως προαναφέρθηκε ως αντικείµενο εργασιών
το

σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, το συντονισµό, τον έλεγχο και την

παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των µέσων (επίγειων και υπόγειων) µαζικής
µεταφοράς στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.
Στις αναλυτικές αρµοδιότητες της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., όπως αυτές καθορίζονται από τον Ν.
2669/98, περιλαµβάνονται:
α. Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός παροχής του
συγκοινωνιακού έργου µε όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην
περιοχή αρµοδιότητας του µε ιδιαίτερη µέριµνα για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής.
β. Η κατανοµή του συγκοινωνιακού έργου στις εταιρείες παροχής του έργου αυτού
που λειτουργούν στην περιοχή αρµοδιότητας του και ο συντονισµός αυτών.
γ. Η εκπόνηση συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών µελετών.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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δ. Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν στη διεξαγωγή των αστικών συγκοινωνιών στην
περιοχή της αρµοδιότητας του και κυρίως ο καθορισµός, η κατάργηση και η
επέκταση των γραµµών, ο καθορισµός των διαδροµών και δροµολογίων, των
αφετηριών, των τερµάτων και των στάσεων κάθε γραµµής.
ε. Η ευθύνη εγκατάστασης ή η έγκριση του τύπου, της µορφής και της διάταξης των
στεγάστρων

των

οργανισµούς,

στάσεων,

κατόπιν

που

έγκρισης

κατασκευάζονται
του

Ο.Α.Σ.Α..

Σε

από

άλλους

περίπτωση

φορείς

ή

κατασκευής

εγκαταστάσεων από τρίτους, θα εξασφαλίζεται και θα διατίθεται δωρεάν στον
Ο.Α.Σ.Α. ικανή επιφάνεια για την ανάρτηση, µε ευθύνη του Ο.Α.Σ.Α.. έντυπου ή
ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού.
στ. Η κατάρτιση των προγραµµάτων δροµολόγησης όλων των συγκοινωνιακών µέσων,
σύµφωνα µε τους πίνακες δροµολογίων.
ζ. Ο σχεδιασµός σταθµών µετεπιβίβασης µεταξύ των αστικών συγκοινωνιακών µέσων,
καθώς και µεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δηµόσιων µέσων µαζικής
µεταφοράς.
η. Η µελέτη µέτρων προτεραιότητας των αστικών συγκοινωνιών έναντι των λοιπών
οχηµάτων, η εισήγησή τους προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο
οποίος προωθεί την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 52 του
Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 A).
θ. Η εκπόνηση και εφαρµογή, στο οδικό δίκτυο από όπου διέρχονται οχήµατα αστικών
συγκοινωνιών, ρυθµίσεων που αφορούν τη λειτουργία τους, µέτρων και µελετών,
εγκατάστασης ειδικών σηµάνσεων διαχωρισµού των λωρίδων αποκλειστικής
κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη κυκλοφορία, σηµάνσεων επί του
οδοστρώµατος

για

τις

λεωφορειολωρίδες,

οριζόντιων

και

κατακόρυφων

σηµάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις, ειδικών διαµορφώσεων των
πεζοδροµίων στις στάσεις και στις διασταυρώσεις, τοποθέτησης κατακόρυφων
πλαστικών κυλίνδρων στις διασταυρώσεις όπου εµποδίζεται η στροφή των
λεωφορείων και γενικά η λήψη κάθε µέτρου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
κυκλοφορία των οχηµάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη
διακίνηση των επιβατών, µετά από έγκριση της αρµόδιας αρχής.
ι. Η απαλλοτρίωση των αναγκαίων χώρων για την επίτευξη των σκοπών του Ο.Α.Σ.Α..
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και µε δαπάνες του Ο.Α.Σ.Α. µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του ν.δ.
797/1971 (ΦΕΚ 1 Α).
ια. Η παροχή υπηρεσιών συµβούλου µε αµοιβή σε τρίτους, εντός και εκτός Ελλάδας,
για θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Οργανισµού.
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ιβ. Η συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
και τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας για τον καθορισµό των Χρήσεων
Γης, λόγω της άµεσης ή έµµεσης επίδρασης αυτών στην ανάπτυξη και παροχή
των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η συνεργασία µε την πρωτοβάθµια ή
δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής.
ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκµετάλλευσης των εταιρειών
παροχής συγκοινωνιακού έργου και η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών για τον καθορισµό του προσήκοντος κοµίστρου και τη
χρηµατοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων τους.
ιδ. Η κατάρτιση Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιρειών
παροχής συγκοινωνιακού έργου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου του καθώς
επίσης και η έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Ε.Φ.Σ.Ε.
ιε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον καθορισµό
των τεχνικών προδιαγραφών των τύπων οχηµάτων των αστικών συγκοινωνιών,
σε συνεργασία µε τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.
ιστ. Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τις εταιρείες παροχής
συγκοινωνιακού έργου, σχετικά µε την εκτέλεση του ανατιθέµενου σε αυτές
έργου.
ιζ. Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη γενική
εποπτεία του Συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών.
ιη. Η προώθηση των πωλήσεων, ο προγραµµατισµός, η είσπραξη και ο έλεγχος του
κοµίστρου, καθώς επίσης και η πληρωµή των Ε.Φ.Σ.Ε., µε βάση το κόστος λειτουργίας τους, το παραγόµενο συγκοινωνιακό έργο και ποιοτικούς δείκτες.
ιθ. Οι προδιαγραφές του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών, λαµβάνοντας
υπόψη και τη διαλειτουργικότητα των διαφορετικών συγκοινωνιακών µέσων.
κ. Η εκµετάλλευση, αξιοποίηση και διάθεση των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων του.
κα. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, για την τήρηση
των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στις οδούς διέλευσης των µέσων µαζικής µεταφοράς.
κβ. Μετά από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών :
αα. Ιδρύει ανώνυµες εταιρείες για την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ή άλλων
παρεµφερών προς τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες του ιδίου και των ΕΦΣΕ
υπηρεσιών.
ββ. Αναλαµβάνει ο ίδιος την εκτέλεση του έργου ενός ή περισσοτέρων ΕΦΣΕ ή να
συγχωνεύει αυτούς.
γγ. συµβάλλεται µε την πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση ή νοµικά
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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πρόσωπα αυτών µε σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
Αντίστοιχα στις αρµοδιότητες των εταιρειών του Οµίλου εταιρειών Ο.Α.Σ.Α. περιλαµβάνονται
ιδίως:
α.

Η

εκτέλεση

του

συγκοινωνιακού

έργου

σύµφωνα

µε

το

σχεδιασµό,

τον

προγραµµατισµό και την κατανοµή αυτού από τον Ο.Α.Σ.Α..
β. Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για έγκριση στον
Ο.Α.Σ.Α..
γ. Η µελέτη, επίλυση και γενικά αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος σχετικού µε την
εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου και η υποβολή προτάσεων προς τον Ο.Α.Σ.Α. για
τη βελτίωση του προσφερόµενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση γενικότερων
προβληµάτων συγκοινωνιακής πολιτικής.
δ. Η προµήθεια, συντήρηση, επισκευή και χρησιµοποίηση του απαιτούµενου τροχαίου και
λοιπού υλικού.
ε. Η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
του συγκοινωνιακού έργου.
στ. Η οργάνωση, κατασκευή και εκµετάλλευση σταθµών µετεπιβίβασης.
ζ. Η αξιοποίηση και εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους.

2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
2.1 Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων
Οι ατοµικές και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΟΑΣΑ Α.Ε. (εφεξής οι
«οικονοµικές καταστάσεις») για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 παρουσιάζονται
σε ευρώ, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο
λειτουργεί η εταιρεία.
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

2.2 Συµµόρφωση µε τα ∆.Π.Χ.Α.
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας που καλύπτουν περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2009 (χρήση 2009), είναι σύµφωνες µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι
οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα
οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31η ∆εκεµβρίου 2009.
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Ο Όµιλος εφαρµόζει

όλα

τα

∆ιεθνή

Λογιστικά

Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ερµηνείες τους και τα οποία έχουν εφαρµογή
στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται
παρακάτω στη σηµείωσεις του παρακάτω κεφαλαίου 3, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε
όλες τις χρήσεις.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη της Κατάστασης
Οικονοµικής Θέσης των συγκριτικών οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2008.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση
ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από
τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι εκτιµήσεις
και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε
σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες.
Οι περιοχές που απαιτούν µεγαλύτερο βαθµό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι
εκτιµήσεις και παραδοχές είναι σηµαντικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων,
παρουσιάζονται στην παράγραφο 2.5 κατωτέρω.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, που καλύπτουν περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2009, έχουν συνταχθεί µε βάση:

•

Την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού (γηπέδων οικοπέδων) σε εύλογες αξίες

•

Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern )

•

Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

2.3 Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων

Οι

ατοµικές και οι ενοποιηµένες οικονοµικές

καταστάσεις

της

ΟΑΣΑ Α.Ε. (εφεξής

οι

«οικονοµικές καταστάσεις») για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, εγκρίθηκαν για
έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 30 Απριλίου 2010 και τελούν υπό την
οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2.4 Νέα πρότυπα και διερµηνείες
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για
την Εταιρεία από 1.1.2009 καθώς και η εκτίµηση της ∆ιοικήσεως της Εταιρείας σχετικά µε την
επίδραση από την εφαρµογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται στη
συνέχεια:

2.4.1. Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου
2009
Τροποποίηση ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (Κανονισµός
1274/17.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Την 6η Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 1, του
οποίου οι σηµαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:
i. Εισάγεται η έννοια του συνολικού εισοδήµατος (comprehensive income), το οποίο πρέπει
να παρουσιάζεται ως µία ξεχωριστή κατάσταση που θα συγκεντρώνει τα κονδύλια που
έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα της περιόδου και εκείνα που έχουν καταχωρηθεί
απευθείας στην καθαρή θέση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να απεικονίζουν ξεχωριστή
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, στην περίπτωση όµως αυτή, τα αποτελέσµατα που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση θα παρουσιάζονται σε πρόσθετη
κατάσταση.
ii. Η κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης θα περιλαµβάνει τα κονδύλια που αφορούν
αποκλειστικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε τους κατόχους στοιχείων της καθαρής
τους θέσης.
iii. Στις περιπτώσεις που µία νέα λογιστική αρχή εφαρµόζεται αναδροµικά, καθώς και στις
περιπτώσεις αναµορφώσεως κονδυλίων,

τα συγκριτικά στοιχεία

θα πρέπει

να

περιλαµβάνουν τους ισολογισµούς του τέλους και της αρχής της προηγούµενης χρήσης.
Οι εταιρείες του Οµίλου επέλεξαν να παρουσιάσουν µία συγκεντρωτική κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος. Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε
τις ισχύουσες αναθεωρηµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων» - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν
παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση

του

∆ιεθνούς

Λογιστικού

Προτύπου

(∆ΛΠ)

16

«Ενσώµατες

ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο
(∆ΛΠ) 7 «Κατάσταση ταµειακών ροών») - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί επιχειρήσεις µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να
παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν
την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού
θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι
ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω
περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση

του

∆ιεθνούς

Λογιστικού

Προτύπου

(∆ΛΠ)

19

«Παροχές

σε

εργαζόµενους» - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες:



Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην
οποία οι δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών
είναι µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται
στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε
µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών.



Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί
για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που
τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων
παροχών.



Ο

διαχωρισµός

µεταξύ

βραχυπρόθεσµων

και

µακροπρόθεσµων

παροχών

σε

εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12
µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων.



Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά
Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να
αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 20 «Λογιστική κρατικών
επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης» - Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο
της αγοράς να επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν
από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Οι τροποποιήσεις αυτές
δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση ∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού» (Κανονισµός 1260/10.12.2008)- Ισχύει για
χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Την 29η Μαρτίου 2007, το Συµβούλιο εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 23. Η
βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής
αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία
ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση
στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Τροποποίηση ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» και
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς»
όσον αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή
συγγενείς εταιρείες. (Κανονισµός 69/23.1.2009)- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την
1.1.2009.
Με την παρούσα τροποποίηση που εκδόθηκε από το Συµβούλιο την 22α Μαΐου 2008, το
κόστος κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και σε κοινοπραξίες, στις
ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδύοντος, δεν επηρεάζεται πλέον από διανοµές
κερδών που σχηµατίστηκαν πριν την ηµεροµηνία απόκτησης των συµµετοχών. Οι εν λόγω
διανοµές θα καταχωρούνται πλέον στα αποτελέσµατα ως έσοδα από µερίσµατα. Με την
τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο ∆ΛΠ 36 – Αποµείωση στοιχείων
Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την αποµείωση συµµετοχών, µε βάση την
επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιρειών λόγω της διανοµής µερισµάτων στις επενδύουσες
σε αυτές εταιρείες.
Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., και προκειµένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως
των εν λόγω καταστάσεων, δίδονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισµού του κόστους
κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και σε κοινοπραξίες, µε βάση την
εύλογη αξία των συµµετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν µε τα προηγούµενα
λογιστικά πρότυπα. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν επέφερε αλλαγές στις λογιστικές
αρχές αναγνώρισης του εσόδου από µερίσµατα και προσδιορισµού του κόστους κτήσεως των
συµµετοχών του Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 27 «Ενοποιηµένες και
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία
αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5
«Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες
δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
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Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ)
32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ιεθνές
Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις») - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται
ως µοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν
κατανέµεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση.
Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης καταχωρούνται ως προσαρµογή στο λογιστικό
υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή
αυξάνεται. Επίσης ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση»

επιπρόσθετα

των

απαιτούµενων

γνωστοποιήσεων

του

∆ΛΠ

32

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
.
Τροποποίηση

του

∆ιεθνούς

Λογιστικού

Προτύπου

(∆ΛΠ)

29

«Παρουσίαση

Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες» - Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.1.2009
Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό
κόστος. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
του Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 31 «Συµµετοχές σε
κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ)
32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ιεθνές
Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις») - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση»

επιπρόσθετα

των

απαιτούµενων

γνωστοποιήσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση

∆ΛΠ 32

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1

«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (Κανονισµός 53/21.1.2009) - Ισχύει για
χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Με την εφαρµογή της εν λόγω τροποποίησης, η οποία εκδόθηκε την 14η Φεβρουαρίου 2008,
χρηµατοοικονοµικά µέσα, που περιέχουν για τον κάτοχό τους το δικαίωµα να ζητήσει από τον
εκδότη την επαναγορά ή εξόφλησή τους, δύνανται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και κατ’
εξαίρεση του ορισµού της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης να κατατάσσονται στην καθαρή θέση
του εκδότη. Αντίστοιχη εξαίρεση υπό προϋποθέσεις παρέχεται και στην περίπτωση
χρηµατοοικονοµικών µέσων που ο κάτοχός τους δικαιούται αναλογικό µερίδιο από την καθαρή
θέση του εκδότη, µόνο σε περίπτωση ρευστοποίησης. Με την εν λόγω τροποποίηση, απαιτούνται
επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση του εν
λόγω προτύπου δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρεία.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 36 «Αποµείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων» - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το
κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να
γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω
χρήσης. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
του Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 38 «Άϋλα Περιουσιακά
Στοιχεία» - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο
εάν έχει πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης
υπηρεσιών. Επίσης η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα
υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει
σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρέασαν τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς όλα τα άϋλα
περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Αναγνώριση και επιµέτρηση» - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:



Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας
µέσω των αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις
προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής
επένδυσης.



Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που
κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται
ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος
ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε
τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης
κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική
αναγνώριση.



Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει
ότι ένα µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην
αναφέρουσα οικονοµική οντότητα και αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας
οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης
σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται
συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την
απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΑ 8 «Τοµείς λειτουργίας» το
οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο/∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης.



Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της
λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να
χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της
διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας).
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Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου και της Εταιρείας.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
(και

επακόλουθες

τροποποιήσεις

στο

∆ιεθνές

Λογιστικό

Πρότυπο

(∆ΛΠ)

16

«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική
χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως, όπου
εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αξία.
Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν
µπορεί να προσδιορισθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο αποτιµάται στο κόστος µέχρι την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή την, προγενέστερη αυτής, ηµεροµηνία στην
οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να προσδιορισθεί µε αξιοπιστία. Οι τροποποιήσεις
αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 41 «Γεωργία» - Ισχύει για
χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι
υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση
της απαγόρευσης να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό
της εύλογης αξίας.
Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς
δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα.
Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
(Κανονισµός 1261/16.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009
Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου 2008, διευκρινίζεται ότι οι
προϋποθέσεις κατοχύρωσης των εν λόγω παροχών διακρίνονται σε:
i. Προϋποθέσεις που καθορίζουν το αν η επιχείρηση είναι αποδέκτης των υπηρεσιών που
παρέχονται και οι οποίες διακρίνονται περεταίρω σε:
–

προϋποθέσεις κατοχύρωσης που στηρίζονται αποκλειστικά στην παρέλευση του
καθορισµένου χρόνου παροχής υπηρεσιών και
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–

προϋποθέσεις που ταυτόχρονα επιβάλλουν την επίτευξη συγκεκριµένης απόδοσης.

ii. Προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται µε τη λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση.

Επιπλέον, για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες, καθορίζονται διακριτοί κανόνες
προσδιορισµού της εύλογης αξίας των παροχών κατά την ηµεροµηνία χορήγησής τους,
καθώς και του λογιστικού χειρισµού στις περιπτώσεις µη επίτευξης των προϋποθέσεων που
έχουν τεθεί. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (σε ισχύ από
την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη µέτρηση της
εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι µετρήσεις της εύλογης αξίας που σχετίζονται
µε τα στοιχεία που καταγράφονται στην εύλογη αξία πρόκειται να γνωστοποιηθούν κατά πηγή
εισροής χρησιµοποιώντας τρία επίπεδα ιεραρχίας της εύλογης αξίας, ανά κατηγορία, για όλα
τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία. Επιπλέον, απαιτείται η
συµφωνία των υπολοίπων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, ως προς τα
στοιχεία που κατατάσσονται στο επίπεδο 3, καθώς και η συµφωνία σηµαντικών µεταφορών
µεταξύ των επιπέδων στην ιεραρχία της εύλογης αξίας. Οι τροπολογίες διευκρινίζουν επίσης,
τις απαιτήσεις για τις γνωστοποιήσεις κινδύνου ρευστότητας σε σχέση µε συναλλαγές
παραγώγων και περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της
ρευστότητας. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 7 από την 1 Ιανουαρίου
2009. Καθώς η τροποποίηση αυτή επιφέρει µόνο επιπλέον γνωστοποιήσεις, δεν έχει κάποια
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» (Κανονισµός 1358/21.11.2007) - Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.1.2009
Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι
τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Οι συνηµµένες
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες αναθεωρηµένες
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.
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2.4.2. ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου
2009
Ε∆∆ΠΧΑ 9 Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων και ∆.Λ.Π. 39, Χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία: αναγνώριση και επιµέτρηση (ισχύει από χρήσεις που λήγουν µετά ή την 30
Ιουνίου, 2009).
Η τροποποίηση της Ε∆∆ΠΧΑ 9 απαιτεί από µια οντότητα να εκτιµά αν τα ενσωµατωµένα
παράγωγα πρέπει να διαχωριστούν από την κυρίως σύµβαση, οπότε η οντότητα αναταξινοµεί
ένα υβριδικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο µε βάση την εύλογη αξία του µέσω των
αποτελεσµάτων. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να γίνεται βάσει των συνθηκών που επικρατούσαν
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας σύναψης της σύµβασης και της ηµεροµηνίας τυχόν
τροποποιήσεων της σύµβασης , οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τις χρηµατικές ροές της
σύµβασης. Το ∆ΛΠ 39 αναφέρει ότι αν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο δεν µπορεί να
αποτιµηθεί αξιόπιστα, τότε ολόκληρο το υβριδικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο πρέπει να
παραµείνει ταξινοµηµένο στην εύλογη αξία του µέσω των αποτελεσµάτων. Η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν
σχετίζεται µε τη δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών» (Κανονισµός 1262/16.12.2008)Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2008.
Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε την 28η Ιουνίου 2007, διευκρινίζεται ο λογιστικός
χειρισµός των προγραµµάτων επιβραβεύσεως που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους
πελάτες τους ως κίνητρο για την αύξηση των πωλήσεων ή του εσόδου παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αξία των πόντων επιβράβευσης που χορηγούνται στους πελάτες
πρέπει να διακρίνεται από το τίµηµα της αρχικής πώλησης και να αναγνωρίζεται ως έσοδο
όταν αυτοί εξαργυρώνονται. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει ποσά για
λογαριασµό τρίτων οι οποίοι χορηγούν τους πόντους επιβράβευσης στους πελάτες της
επιχείρησης, αυτά αναγνωρίζονται ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τους τρίτους. Η
Ε∆∆ΠΧΑ 13 δεν είναι σχετική µε τις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας, διότι δεν
χρησιµοποιεί κάποιο πρόγραµµα πιστότητας.
Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµβάσεις κατασκευής ακίνητης περιουσίας»- Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.1.2009
Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008, αποσαφηνίζεται το αν το έσοδο
και τα σχετικά έξοδα επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
και συνάπτουν συµφωνίες µε αγοραστές πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής,
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αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 (ως συµβάσεις κατασκευής έργων) ή σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 18 –Έσοδα (ως συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή ως πώληση αγαθών).
Η υιοθέτησή της διερµηνείας αυτής δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, διότι
δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.10.2008.
Με τη διερµηνεία αυτή, που εκδόθηκε την 3η Ιουλίου 2008, παρέχονται διευκρινήσεις σε ότι
αφορά την εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης του κινδύνου από την καθαρή επένδυση σε
µονάδες του εξωτερικού, οι οποίες χρησιµοποιούν λειτουργικό νόµισµα διαφορετικό από
εκείνο της µητρικής. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις
του Οµίλου και της Εταιρείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες»- Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.7.2009
Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2009, διευκρινίζεται η λογιστική
αντιµετώπιση συµφωνιών βάσει των οποίων η επιχείρηση στα πλαίσια της παροχής αγαθών ή
υπηρεσιών

σε

πελάτες

της,

λαµβάνει

από

αυτούς

κάποιο

στοιχείο

ενσώµατων

ακινητοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιήσει προκειµένου να εξυπηρετήσει τις συµβατικές
της υποχρεώσεις προς αυτούς. Επίσης η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου η
επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες για να κατασκευάσει ή να αγοράσει κάποιο
στοιχείο ενσώµατων ακινητοποιήσεων που θα χρησιµοποιήσει όπως προσδιορίστηκε
ανωτέρω. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου και της
Εταιρείας.

2.4.3. Πρότυπα και διερµηνείες τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία.
∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – αναθεώρηση (σε ισχύ από την 1
Ιανουαρίου 2010)
Η τροποποίηση είναι µέρος της µελέτης των ετήσιων βελτιώσεων της επιτροπής των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων που εκδόθηκε τον Απρίλιο 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η
δυνατότητα διακανονισµού µιας υποχρέωσης µε την έκδοση κεφαλαίου δεν σχετίζεται µε την
κατάταξη της ως τρέχουσα ή µη τρέχουσα. Με την τροποποίηση του ορισµού της τρέχουσας
υποχρέωσης, η τροπολογία επιτρέπει µια υποχρέωση να χαρακτηριστεί ως µακροπρόθεσµη
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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(υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα έχει άνευ όρων δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση µε
µεταβίβαση µετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων για τουλάχιστον 12 µήνες µετά τη
λογιστική περίοδο) παρά το γεγονός ότι µπορεί ο αντισυµβαλλόµενος να απαιτήσει από την
οντότητα να διακανονιστεί η υποχρέωση του σε µετοχές ανά πάσα στιγµή. Ο Όµιλος και η
Εταιρεία θα εφαρµόσει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2010. ∆εν αναµένεται
να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών
δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους
και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων
ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα εφαρµόσουν αυτές τις αλλαγές
από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποίηση ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» και
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»- Ισχύουν για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009.
Οι σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν τα τροποποιηµένα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν
την 10η Ιανουαρίου 2008, συνοψίζονται στα εξής:
i. Στις περιπτώσεις µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής σε µια επιχείρηση, µε την οποία
είτε αποκτάται είτε χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης, που υπήρχε πριν τη µεταβολή
του ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέµεινε αντίστοιχα, πρέπει να αποτιµάται στην εύλογη
αξία, µε τη διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
ii. ∆ίνεται η δυνατότητα αποτίµησης των δικαιωµάτων τρίτων, κατά την αρχική αναγνώριση
στην εύλογη αξία τους. Επίσης, τα δικαιώµατα τρίτων θα απορροφούν πλέον το σύνολο
των ζηµιών που τους αναλογεί.
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iii. Ενδεχόµενο τίµηµα εξαγοράς µιας επιχείρησης αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και
αποτιµάται στην εύλογη αξία.
iv. Τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διαδικασία εξαγοράς δεν αποτελούν πλέον συστατικό του
συνολικού τιµήµατος εξαγοράς, αλλά θα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
Επίσης, καθορίζεται, ρητά πλέον, ότι τυχόν διαφορά που προκύπτει κατά τη µεταβολή
ποσοστών σε µια θυγατρική εταιρεία, στην οποία εξακολουθεί να υπάρχει έλεγχος, µεταξύ του
τιµήµατος και της καθαρής θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό µεταβολής, καταχωρείται
απευθείας στην καθαρή θέση. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις – (τροποποίηση) (σε ισχύ
από την 1 Ιουλίου 2009).
Το τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί τα αποτελέσµατα όλων των συναλλαγών σχετικά µε
µειοψηφικά συµµετοχικά συµφέροντα να καταγραφούν στα ιδία κεφάλαια εφόσον δεν υπάρχει
αλλαγή στον έλεγχο και αυτές οι συναλλαγές δεν θα καταλήγουν πλέον σε υπεραξία ή κέρδη
και ζηµιές. Το πρότυπο επίσης καθορίζει τον λογιστικό χειρισµό όταν ο έλεγχος χάνεται.
Οποιοδήποτε υπολειπόµενο συµµετοχικό συµφέρον στην οντότητα επανεκτιµάται στην
εύλογη αξία και ένα κέρδος ή ζηµιά θα αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσεως. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα υιοθετήσει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µελλοντικά σε
συναλλαγές σχετικές µε µειοψηφικά συµµετοχικά συµφέροντα, από την 1 Ιανουαρίου 2010.

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση – τροποποίηση (ισχύει από 1
Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα
δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή
δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών
τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος
αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα,
δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους
µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου και της Εταιρείας.
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Τροποποίηση ∆ΛΠ 38, Άυλα περιουσιακά στοιχεία - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου
2009).
Η τροποποίηση είναι µέρος της µελέτης των ετήσιων βελτιώσεων της επιτροπής των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων που εκδόθηκε τον Απρίλιο 2009. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 38 από την ηµεροµηνία που το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 έχει υιοθετηθεί.
Η τροποποίηση δίνει καθοδήγηση για την αποτίµηση της εύλογης αξίας ενός άυλου
περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε σε µία επιχειρηµατική συνένωση και επιτρέπει την
οµαδοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων ως ένα περιουσιακό στοιχείο, αν τα
στοιχεία του ενεργητικού έχουν παρόµοιες ωφέλιµες οικονοµικές ζωές. Η τροποποίηση αυτή
δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας.

Τροποποίηση ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» όσον
αφορά στοιχεία κατάλληλα προς αντιστάθµιση - Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από
1.7.2009.
Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 31η Ιουλίου 2008, παρέχονται διευκρινήσεις
όσον αφορά την εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται ότι ως
αντισταθµιζόµενα στοιχεία σε µία αντιστάθµιση µεταβολών της εύλογης αξίας ή διακύµανσης
των ταµειακών ροών, µπορούν να οριστούν:
–

Η µερική µεταβολή της εύλογης αξίας ή των ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών
µέσων,

–

Η µεταβολή των ταµειακών ροών που συµβατικά σχετίζονται µε τον πληθωρισµό (υπό
προϋποθέσεις)

–

Η αύξηση ή η µείωση των ταµειακών ροών ή της εύλογης αξίας σε σχέση

µε µία

συγκεκριµένη τιµή αναφοράς (one-sided risk).
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω
τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για
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πρώτη φορά τα ∆.Π.Χ.Α. αναφορικά µε την χρήση του τεκµαρτού κόστους στα περιουσιακά
στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό του κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει
µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των
ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς έχει ήδη µεταβεί στα ∆.Π.Χ.Α.. Επιπλέον, η εν
λόγω τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών – τροποποίηση
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2010)
Σκοπός της τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής αυτού
καθώς και το λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και
διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της
οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει
καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η
τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας. Η συγκεκριµένη τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 5 «Mη
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες»

(και

επακόλουθες

τροποποιήσεις

στο

∆ιεθνές

Πρότυπο

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς») Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιουλίου 2009
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας
θυγατρικής ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για
µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές
γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός για µια διακοπείσα
δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα
εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΑ. Η εφαρµογή της
τροποποίησης αυτής από τον Όµιλο και την Εταιρεία αναµένεται ότι δεν θα επηρεάσει τις
οικονοµικές καταστάσεις.
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∆ΠΧΑ 5, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες – τροποποίηση (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2010)
Η τροποποίηση είναι µέρος της µελέτης των ετήσιων βελτιώσεων της επιτροπής των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων που εκδόθηκε τον Απρίλιο 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το
∆ΠΧΑ 5 προσδιορίζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδες προς πώληση) που κατατάσσονται είτε ως διακρατούµενα προς
πώληση». είτε ως διακοπείσες δραστηριότητες. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η γενική απαίτηση του
∆ΛΠ 1 εξακολουθεί να ισχύει, ιδίως η παράγραφος 15 (για να επιτευχθεί η δίκαιη παρουσίαση)
και η παράγραφος 125 (πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων) του ∆ΛΠ 1. Ο Όµιλος και η
Εταιρεία θα εφαρµόσουν το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 5 από την 1η Ιανουαρίου 2010.

∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί το πρώτο µέρος στην διαδικασία του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
σκοπεύει να επεκτείνει το ∆.Π.Χ.Α. 9, κατά τη διάρκεια του 2010, έτσι ώστε να προστεθούν νέες
απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την
από-αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας αυτών και τη
λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 9, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους προσαυξηµένα, στην περίπτωση που δεν έχουν
αναγνωρισθεί στην κατηγορία “Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους
µέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος”, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η
µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο
αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της
οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το
∆.Π.Χ.Α. 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό
µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική
οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆.Π.Χ.Α. 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς
τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει

την επιλογή να

παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη
και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση.
Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα
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αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα. Το ∆.Π.Χ.Α. 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη
εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το
πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Το ∆.Π.Χ.Α. 9 δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε∆∆ΠΧΑ 12 «Συµφωνίες παροχής δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως των υπηρεσιών που
απορρέουν από την κατασκευή δηµόσιων υποδοµών»- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη
από 30.3.2009
Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει θέµατα που αφορούν στην αναγνώριση και αποτίµηση
στοιχείων που απορρέουν από τις συµφωνίες παροχής δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως της
εξυπηρέτησης

των κατασκευών δηµόσιων υποδοµών. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει

εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας.

Ε∆∆ΠΧΑ

14

Όρια

Περιουσιακών

Στοιχείων

Καθορισµένων

Παροχών,

Ελάχιστο

Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους – τροποποίηση
(εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών
για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική
οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από την πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η
τροποποίηση της ∆ιερµηνείας 14 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρεία. Η εν λόγω
τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»- Ισχύει
για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009
Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 27 Νοεµβρίου 2008, δίδονται οδηγίες για την
αναγνώριση και τη µεταγενέστερη αποτίµηση της υποχρέωσης που προκύπτει από την
απόφαση για διανοµή στους µετόχους στοιχείων ενεργητικού άλλων από µετρητά. Η
υιοθέτηση της εν λόγω διερµηνείας δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
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Ε∆∆ΠΧΑ 19 ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και στην
Εταιρεία. Επιπλέον δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.5 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί από τη
διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα
δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού

και

τις

υποχρεώσεις,

όπως

επίσης

τη

γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την
περίοδο αναφοράς.
Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην
εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και
των

προσδοκιών

για µελλοντικά γεγονότα, τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις

συγκεκριµένες συνθήκες.
2.5.1 Κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις
και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας το σχηµατισµό υποθέσεων
σχετικά µε αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την
περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση,
θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του
Οµίλου ή της Εταιρείας και τα αποτελέσµατα και η οποία απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για
σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων, οι οποίες είναι αβέβαιες. Οι
∆ιοικήσεις των Εταιρειών του Οµίλου αξιολογούν τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόµενές στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς,
τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως
επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον.
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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 Φόροι εισοδήµατος
Οι Εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα. Σηµαντικές
εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος,
καθώς και για τον καθορισµό των σχετικών προβλέψεων. Ο Όµιλος αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενος σε
εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι.
 Ενδεχόµενα γεγονότα
Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση αξιολογεί τις σχετικές υποθέσεις και για
διακανονισµούς που αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της
εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009, έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για την ενδεχόµενη
ζηµιά. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται
µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις, είναι µία πολύπλοκη διαδικασία
που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά
µε τους νόµους και τους κανονισµούς και η έκβαση αυτών των υποθέσεων µπορεί να
διαφέρει από τις αρχικές εκτιµήσεις.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή
µία µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου ή της Εταιρείας στο µέλλον.
 Έλεγχοι αποµείωσης συµµετοχών
Η Εταιρεία διενεργεί σχετικό έλεγχο αποµείωσης των συµµετοχών σε θυγατρικές
εταιρείες

όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος

αποµείωσης, γίνεται προσδιορισµός της αξίας χρήσης (value in use) των µονάδων
παραγωγής ταµειακών ροών (τις οποίες αποτελούν η κάθε θυγατρική ή συγγενής). Ο
εν λόγω προσδιορισµός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει µία εκτίµηση των
µελλοντικών ταµειακών ροών της κάθε µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών και
να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί η
παρούσα αξία των ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών ροών.

3 Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες :
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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3.1 Ενοποίηση
Η δοµή του Οµίλου στις 31/12/2009 και µέχρι σήµερα έχει ως εξής:
Μέθοδος πλήρους ενοποίησης

Χώρα

Ισοδύναµο %

εγκατάστασης

Συµµετοχής

ΟΑΣΑ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΕΘΕΛ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

99,999997 %

ΗΣΑΠ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

100%

ΗΛΠΑΠ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

100%

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής εταιρείας (ΟΑΣΑ Α.Ε.) καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών.
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιµήθηκαν στο κόστος
κτήσης µε έλεγχο αποµείωσης, µε βάση τις διατάξεις του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες
οικονοµικές καταστάσεις» και 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».
Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την
Εταιρεία, είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της Εταιρείας στην οποία έγινε
η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη µητρική.
Η ΟΑΣΑ Α.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Οι
ενοποιούνται

πλήρως (ολική

ενοποίηση)

µε

τη

µέθοδο

της

εξαγοράς

θυγατρικές
από

την

ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ΄ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την
ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές
µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης
απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος
στοιχείου ενεργητικού.
Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές
που έχουν υιοθετηθεί από τη µητρική Εταιρεία.
3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα τεχνικά έργα του Οµίλου απεικονίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις στις

αξίες

τεκµαιρόµενου

κόστους

όπως

αυτό

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και
πιθανές απαξιώσεις της αξίας των παγίων.
Τα υπόλοιπα πάγια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους.
Το κόστος κτήσης των ενσώµατων παγίων περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτόµενες
δαπάνες για την απόκτηση

των

στοιχείων.

Όλες

οι

µεταγενέστερες

δαπάνες

καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσµατα των χρήσεων που πραγµατοποιούνται.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος
κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο
κόστος

µισθοδοσίας του προσωπικού που συµµετέχει στην κατασκευή, το κόστος

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία
δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους που έχει ως εξής:
Κτίρια

από 20 έως 50 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισµός

από 5 έως 20 έτη

Τροχαίο υλικό & άλλα µέσα µεταφοράς

από 10 έως 25 έτη

Λοιπός εξοπλισµός

από 4 έως 10 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι
διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης.

3.3 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόµιση ενοικίων, για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και
για τα δύο. Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα
(στα οποία περιλαµβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία
κατέχονται από τον Όµιλο, είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο
είναι προσαυξηµένο µε όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την
απόκτησή τους (π.χ. συµβολαιογραφικά, µεσιτικά, φόροι µεταβίβασης).
Ο Όµιλος επέλεξε να αποτιµά τις επενδύσεις σε ακίνητα µε βάση την εύλογη αξία. Σύµφωνα
µε την πολιτική αυτή η εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα είναι η τιµή στην οποία το
ακίνητο µπορεί να ανταλλαχθεί µεταξύ ενήµερων και πρόθυµων µερών σε µια συνήθη
εµπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία εξαιρεί µια εκτιµηµένη τιµή προσαυξηµένη ή µειωµένη
εξαιτίας ειδικών όρων ή περιστάσεων, όπως ασυνήθιστη χρηµατοδότηση, πώληση µε
συµφωνία

επαναµίσθωσης,

ειδικές

αντιπαροχές

ή παραχωρήσεις που γίνονται από

οποιονδήποτε σχετίζεται µε την πώληση. Κάθε κέρδος (ή ζηµιά) που προκύπτει από
µεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά αποτέλεσµα και αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει.
Προσδιοριστικός παράγοντας της εύλογης αξίας είναι η τρέχουσα τιµή σε µια ενεργό αγορά
για όµοια ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και στην ίδια κατάσταση.
3.4 Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες λογισµικού και το δικαίωµα
χρήσης παγίων στοιχείων (σήραγγες, οικόπεδα κλπ), τα οποία αποτιµώνται στο κόστος
κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο
της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών
η οποία κυµαίνεται για τις άδειες λογισµικού στα 4 χρόνια και για τα δικαιώµατα χρήσης
ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων ανάλογα µε τη διάρκειά τους. Οι αποσβέσεις του
λογισµικού και των δικαιωµάτων χρήσης ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
περιλαµβάνονται στα κονδύλια «Κόστος Πωληθέντων», «Έξοδα ∆ιοίκησης», «Έξοδα
∆ιάθεσης» και «Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης» της κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος.
3.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Οι

ενσώµατες

ακινητοποιήσεις

και

άλλα

µη

κυκλοφορούντα

στοιχεία

ενεργητικού

(συµπεριλαµβανοµένων των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζηµία
αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του,
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή
του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα
να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη
αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που
δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται
ως έσοδο.
Όπου στον Όµιλο υπήρχαν ενδείξεις για αποµείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
υπολογίστηκαν τα ανακτήσιµα ποσά και έγιναν οι σχετικές τακτοποιήσεις οι οποίες αναλύονται
σε επόµενο σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης.
3.6 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα
συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
3.6.1 Αρχική Αναγνώριση

Οι

αγορές

και

οι

πωλήσεις

χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων

ενεργητικού

και

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής
που είναι και η ηµεροµηνία κατά την οποία οι Εταιρείες του Οµίλου γίνονται συµβατικά µέρη
του χρηµατοοικονοµικού µέσου.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτόµενων στη
συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και τις
χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

που

αποτιµώνται

στην

εύλογη

αξία

µέσω

των

αποτελεσµάτων, καθώς και κάθε χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του οποίου η εύλογη αξία δεν
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µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα.
3.6.2 Ταξινόµηση και αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου περιλαµβάνουν:
3.6.2.1 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές
ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και έχουν
ταξινοµηθεί στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις». Οι απαιτήσεις από πελάτες
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών
αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται
όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι οι εταιρείες του Οµίλου δεν είναι σε θέση να
εισπράξουν όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της
ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.
Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνεται οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να
δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων
στοιχείων.
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία
«∆άνεια και Απαιτήσεις» περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνες µε
λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την

ηµεροµηνία

ισολογισµού οι οποίες

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Οι απαιτήσεις από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαµβάνονται στο Κυκλοφορούν
Ενεργητικό για τις οποίες γίνεται λεπτοµερής αναφορά στην παρακάτω

σηµείωση 4.9

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις .
3.6.2.2 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα

διαθέσιµα

και

ισοδύναµα

διαθεσίµων

περιλαµβάνουν

µετρητά

στο

ταµείο,

βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και τραπεζικές καταθέσεις και υπόκεινται
σε ελάχιστο κίνδυνο εύλογης αξίας.
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3.6.3 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
3.6.3.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και
είναι σε κυκλοφορία. Τα έξοδα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται, καθαρά
από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως µείωση του προϊόντος έκδοσης. Το Μετοχικό
Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 2.223.200.862,00 και διαιρείται σε
741.066.954 κοινές ονοµαστικές µετοχές των € 3,00 εκάστη. Κάτοχος του συνόλου των
µετοχών της Εταιρείας είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

3.6.3.2 ∆ανεισµός
Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 588/97 (άρθρο 2 παρ. ε), του νόµου
2078/92 (άρθρο 11 παρ. 1.ιβ) και του νόµου 2669/98 (άρθρο 5), συνοµολογεί δάνεια για
λογαριασµό όλων των εταιρειών του Οµίλου τα οποία στη συνέχεια εκχωρεί στις θυγατρικές
του εταιρείες, ανάλογα µε τα ελλείµµατά τους και τις ταµειακές ανάγκες τους, σύµφωνα µε την
παρ. 18 του άρθρου 5 του προαναφερθέντος νόµου 2669/98, στην οποία προβλέπεται ότι το
ποσό της αντισταθµιστικής καταβολής η οποία δεν καταβάλεται σε µετρητά από το Ελληνικό
∆ηµόσιο, δίνεται µε µορφή εγγύησης για δανεισµό, µε αναλογική εφαρµογή της παρ. 15 του
ίδιου άρθρου, χωρίς να συνάπτονται ανάλογες δανειακές συµβάσεις, µεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και
των Ε.Φ.Σ.Ε.
Στα αποτελέσµατα των εκάστοτε ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, τόσο της µητρικής
εταιρείας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. όσο και των θυγατρικών αυτής εταιρείων, εµφανίζονται οι χρεωστικοί
τόκοι και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα, τα ποσά των οποίων, αναλογούν στα κεφάλαια
των αναληφθέντων δανείων από τις εταιρείες του Οµίλου, µε τα οποία κάλυψαν τις ταµειακές
τους ανάγκες.
Στις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις των εκάστοτε ατοµικών
οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρείων του Οµίλου, εµφανίζονται οι για
λογαριασµό τους αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις, στις δε ατοµικές καταστάσεις της
µητρικής εταιρείας Ο.Α.Σ.Α.

Α.Ε. εµφανίζεται το σύνολο των ληφθέντων δανείων για

λογαριασµό όλων των εταιρειών του Οµίλου.

Τα δάνεια καταχωρούνται στην αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη (όπου αυτά είναι
σηµαντικά) για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής.
Οι ∆ιοικήσεις των εταιρειών του Οµίλου θεωρούν ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση
µε τα συναφθέντα δάνεια, ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και
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συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην
οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου
των δανείων.
3.7 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού
κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα
κόστη σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού
κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των
αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης
των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν
εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
Σχηµατίζονται επαρκείς προβλέψεις για απαξιωµένα αποθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των
αποθεµάτων

στην

καθαρή

ρευστοποιήσιµη

αξία

καταχωρούνται

στην

κατάσταση

αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται.
3.8 Επιχορηγήσεις
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής
κριτήρια:
 υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται
να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και
 πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό
στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα
οποία και επιχορηγούν.
Οι

επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία

του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Οι επιχορηγήσεις που αποζηµιώνουν την Εταιρεία για πραγµατοποιηθείσες δαπάνες
καταχωρούνται, ως έσοδο, µε συστηµατική βάση στην ίδια περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν
οι δαπάνες επιχορήγησης.
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3.9 Παροχές σε εργαζοµένους
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/1920 ο Όµιλος καταβάλλει αποζηµιώσεις στους
αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της, µε ανώτερο ποσό σχηµατισµού πρόβλεψης
ανά υπάλληλο τις € 15.000,00, βάσει των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 21 του
Ν.3144/2003 εκτός από τις αποζηµιώσεις που καταβάλλει η θυγατρική εταιρεία ΗΣΑΠ Α.Ε.
στις οποίες έχουν εφαρµογή οι προαναφερθείσες διατάξεις σε συνδυασµό µε την από
29.5.2003 γνωµάτευση της νοµικής υπηρεσίας για παροχή αποζηµίωσης σε περίπτωση
συνταξιοδότησης του προσωπικού. Το ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα
έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της
αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα
καταβάλλονταν

σε

περίπτωση

απόλυσης,

λαµβανοµένου

πάντα

υπόψη

του

προαναφερόµενου ανώτατου ποσού των € 15.000,00, εκτός από τη θυγατρική εταιρεία ΗΣΑΠ
Α.Ε. στην οποία εφαρµόζονται τα όσα ορίζονται στην από 29.5.2003 σχετική γνωµάτευση της
νοµικής υπηρεσίας.
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για
τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την
καθορισµένη παροχή, τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά
κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της
προβεβληµένης πιστούµενης µονάδος (projected unit credit method). Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 19,
το

επιτόκιο

που

χρησιµοποιείται

για

τον

υπολογισµό

των

παρουσών

αξιών των συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα
πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας
εταιρεικά οµόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει µικρό βάθος, τότε
το προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις
τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων. Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει
να αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών.
Εποµένως, λαµβάνοντας ολόκληρη την καµπύλη επιτοκίων κατά την ηµεροµηνία
αποτίµησης και το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών, εκτιµήθηκε το
µέσο σταθµικό επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται σε 4,7% κατά την 31/12/2007, 5,4% κατά την
31/12/2008 και 5,6% κατά την 31/12/2009.
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Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
3.10 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν οι εταιρείες του Οµίλου έχουν παρούσα, νοµική ή
τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα
απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη
εκτίµηση του ποσού.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν τις ρήτρες λήξης µισθώσεων και τις παροχές
εξόδων υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες του Οµίλου
δεσµεύονται νόµιµα ή τεκµαιρόµενα στην

υλοποίηση του σχετικού προγράµµατος

αναδιάρθρωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν

τις

καλύτερες

δυνατές

εκτιµήσεις.

Οι

ενδεχόµενες

υποχρεώσεις

δεν

καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η
πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόµενες

απαιτήσεις

δεν

καταχωρούνται

στις

οικονοµικές

καταστάσεις,

αλλά

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.11 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα.
Η αναγνώριση εσόδων γίνεται ως εξής:
3.11.1 Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα του ΟΑΣΑ Α.Ε. προέρχονται κυρίως: Α) από το δικαίωµα 2% επί του συνόλου των
εσόδων από κόµιστρα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.,
ΗΛ.Π.Α.Π. Α.Ε., Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., ΑΜΕΛ Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Β) από το
δικαίωµα 2% από την αντισταθµιστική καταβολή που χορηγείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
προς τους φορείς Η.Σ.Α.Π. Α.Ε., ΗΛ.Π.Α.Π. Α.Ε., Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και ΑΜΕΛ Α.Ε., Γ) από τη
διαφορά κόστους διακίνησης εισιτηρίων

ΕΘΕΛ Α.Ε. και

ΗΛΠΑΠ Α.Ε. και ∆) από τις

πωλήσεις φοιτητικών και µαθητικών δελτίων. Αναλυτική αναφορά σχετικά µε την
αντισταθµιστική καταβολή γίνεται στο κεφάλαιο 3.11.4 Έσοδα από αντισταθµιστική καταβολή
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Για τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου τα έσοδα τους προέρχονται κυρίως από συγκοινωνιακές
υπηρεσίες (κόµιστρα). Τα ανωτέρω έσοδα κατά παγία τακτική λογίζονται µε την πώληση των
εισιτηρίων και όχι µε την ακύρωσή τους από τον πελάτη.
3.11.2 Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν
από την κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή.
3.11.3 Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση
του πραγµατικού επιτοκίου.
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών
ροών προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε
το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
3.11.4 Έσοδα από αντισταθµιστική καταβολή
Με το άρθρο 5 του Ν.2669/98 καθορίζεται η διαδικασία επιδότησης του εισιτηρίου των
αστικών συγκοινωνιών που βασίζεται στη λογική ότι η πολιτική του φθηνού εισιτηρίου
αποτελεί κοινωνική παροχή προς τον επιβάτη. Ο τρόπος υλοποίησης της παραπάνω
διαδικασίας έχει σηµαντικές συνέπειες στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών του Οµίλου
Ο.Α.Σ.Α. αφού :
(α) µε το άρθρο 5, παρ. 5 του Ν.2669/98 καθορίζεται ότι :
« Η διαφορά του λειτουργικού κόστους και του καθοριζόµενου κάθε φορά
κοµίστρου, όπως προσδιορίζεται αυτό µε την τιµολογιακή πολιτική, αποτελεί
κοινωνική παροχή, η οποία αντισταθµίζεται µε την καταβολή της διαφοράς
(αντισταθµιστική καταβολή) από τον Κρατικό Προϋπολογισµό »
(β) µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.2669/98 καθορίζεται ότι :
« Για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Α. διατίθεται από τις
εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Α. ποσοστό 2% εκ του
συνόλου των εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόµιστρο
και αντισταθµιστική καταβολή)»
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(γ) η παράγραφος 18 του ίδιου άρθρου του Ν. 2669/98 προβλέπει ότι εφόσον η
αντισταθµιστική καταβολή για δηµοσιονοµικούς λόγους δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου µε
επιδότηση του Κρατικού Προϋπολογισµού, θα καλύπτεται µε δάνεια που χορηγούνται µε
την εγγύηση του Ελλ.∆ηµοσίου.
Ο συνδυασµός των παραπάνω διατάξεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα 2/3 τουλάχιστον
της οφειλόµενης αντισταθµιστικής καταβολής καλύπτονται µε δάνεια που χορηγούνται µε την
εγγύηση του Ελλ.∆ηµοσίου

έχει σηµαντικές συνέπειες στην εµφάνιση της πραγµατικής

οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α. τόσο στο σύνολό του όσο και σε κάθε µία από
τις εταιρείες του, αφού :
-

Η απαίτηση του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α. από το Ελλ. ∆ηµόσιο µετατρέπεται ουσιαστικά σε
υποχρέωση προς τους δανειστές του.

-

Ταµειακές ροές του Οµίλου οι οποίες θα έπρεπε να εµφανίζονται στις λειτουργικές
δραστηριότητες εµφανίζονται στις ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες,
γεγονός το οποίο επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στις Καταστάσεις Ταµειακών Ροών
των εταιρειών του Οµίλου και αντίστοιχα στις προβλέψεις αποµείωσης των Συµµετοχών
της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. στις θυγατρικές της.

-

Εµφανίζονται αυξηµένα τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου.

-

Η ρύθµιση της παρ. 18 δεν κάνει κανένα συσχετισµό µε τα αναφερόµενα στις
παραγράφους 4 & 5 και έτσι αν και φαινοµενικά δεν διαφοροποιείται το τµήµα της
αντισταθµιστικής καταβολής που καλύπτεται από δανεισµό ως προς το δικαίωµα του
Ο.Α.Σ.Α. να παρακρατεί το προαναφερθέν ποσοστό του 2%, η Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
λογιστικοποιεί την απαίτησή της από τις θυγατρικές της εταιρείες µόνο για το τµήµα της
αντισταθµιστικής

καταβολής

που

καλύπτεται

µε

επιδότηση

του

Κρατικού

Προϋπολογισµού µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται σηµαντικά οι οικονοµικές καταστάσεις
της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου που εντάσσονται
στον Όµιλο Ο.Α.Σ.Α. (ΕΦΣΕ).
Ενηµερωτικά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εγκεκριµένη µε αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις αντισταθµιστική καταβολή, την οποία οφείλει το Ελλ.∆ηµόσιο στην Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν.2669/98, το τµήµα της που εγκρίθηκε να
χορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και το τµήµα της που εγκρίθηκε να καλυφθεί µε
δανεισµό µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :
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Κ.Υ.Α.
Υπ.ΟικονοµίαςΟικονοµικών και
ΜεταφορώνΕπικοινωνιών
588/75/30.3.2000
Αντισταθµιστική 1999
Α-13223/679/25.8.2000
Αντισταθµιστική 2000
Α-5560/403/20.3.2001
Αντισταθµιστική 2001

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΡΑΤ.ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ
∆ΑΝΕΙΣΜΟ

Η διάταξη του Ν.2669/98 για την αντισταθµ.καταβολή δεν υλοποιήθηκε (προβλεπόταν από το Νόµο)
και αντί αυτής δόθηκε επιδότηση 43.000.000.000δρχ (€ 126.192.223) βάσει του Ν.2175/93
∆εν καθορίστηκε µε βάση τις διατάξεις του
∆εν καθορίστηκε µε
44.991.138.775 δρχ
ή
Ν.2669/98
βάση τις διατάξεις του
€ 132.035.624
Ν.2669/98
∆εν καθορίστηκε µε
34.000.000.000 δρχ
∆εν καθορίστηκε µε βάση τις διατάξεις του
βάση τις διατάξεις του
ή
Ν.2669/98 και έναντι του προσδιοριζόµενου
Ν.2669/98
αν
και
€ 99.779.897
µε βάση το Νόµο και τα λοιπά στοιχεία της
προσδιορίζονται
οι
ΚΥΑ ποσού (187.330.000.000 δρχ προϋσυντελεστές
υπολογιπολογιζόµενα έξοδα εκµετάλλευσης, µείον
σµού της (προϋπολ.
75.568.000.000 δρχ προϋπολ. έσοδα από
έξοδα εκµετάλλευσης κόµιστρα, µείον την εγγεκριµένη χορήγηση
προϋπολ. έσοδα από
34.000.000.000δρχ από τον Κρατικό
κόµιστρα)
προϋπολογισµό = 77.762.000.000 δρχ ή
€ 228.208.363) προβλέπεται η χορήγηση
εγγύησης για δανεισµό 54.193.000.000 δρχ
ή € 159.040.352

Α-5787/332/29.1.2002
Αντισταθµιστική 2002
Α-60712/4576/23.12.2002
Αντισταθµιστική 2003
Α-62477/4641/1.12.2003
Αντισταθµιστική 2004
Α-58263/5088/04/25.4.05
Αντισταθµιστική 2005
Α-15078/1118/23.5.2006
Αντισταθµιστική 2006
ΥΜΕ/69491/5877/06/
26.01.2007
Αντισταθµιστική 2007
Α-1654/227/14.4.2009
Αντισταθµιστική 2008
Α-69092/6045/14.4.2009
Αντισταθµιστική 2009

€ 364.807.000

€ 117.390.000

€ 247.417.000

€ 375.699.000

€ 121.000.000

€ 254.699.000

€ 447.541.500

€ 121.500.000

€ 326.041.500

€ 453.131.000

€ 130.000.000

€ 323.131.000

€ 525.890.000

€ 130.000.000

€ 395.890.000

€ 502.374.000

€ 132.000.000

€ 370.374.000

€ 534.513.000

€ 135.000.000

€ 399.513.000

€ 610.371.660

€ 140.000.000

€ 470.371.660

Για την εξεταζόµενη χρήση του έτους 2009 θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι αν η Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. λογιστικοποιούσε την απαίτηση της από τις ΕΦΣΕ που αφορούν το δικαίωµα επί του
ποσύ της αντισταθµιστικής καταβολής της χρήσης που δεν καλύφθηκε από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, θα εµφάνιζε κατά τη συγκεκριµένη χρήση έσοδα αυξηµένα κατά το ποσό των
€ 7.000.000 (δηλ. € 350.000.000 x 2%).
3.12 Κόστος δανεισµού
Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού».
Τα έξοδα από τόκους δανεισµού αναγνωρίζονται στα «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα» της
κατάστασης αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η µέθοδος του
πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος υπολογισµού του αποσβεσµένου κόστους ενός
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και επιµερισµού των
εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγµατικό
επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις
µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ή,

όταν

απαιτείται,

για

συντοµότερο

διάστηµα,

στην

καθαρή

λογιστική

αξία

του

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Κατά τον υπολογισµό του
πραγµατικού επιτοκίου, η οικονοµική οντότητα θα υπολογίζει τις ταµειακές ροές λαµβάνοντας
υπόψη όλους τους συµβατικούς όρους που διέπουν το χρηµατοοικονοµικό µέσο (για
παράδειγµα, προπληρωµές) αλλά δεν θα λαµβάνει υπόψη µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες.
Στον υπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές και οι µονάδες που καταβλήθηκαν ή
ελήφθησαν µεταξύ των συµβαλλόµενων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
πραγµατικού επιτοκίου, τα κόστη συναλλαγής και κάθε επαύξηση ή έκπτωση.
3.13 Φορολογία εισοδήµατος
Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
2238/94. Το νοµικό καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας από την ίδρυση των εταιρειών του
Οµίλου, µε επιχορήγηση µέσω του Ελληνικού ∆ηµοσίου µέρους του λειτουργικού ελλείµµατος
µε ετήσιες επιχορηγήσεις έσοδα και µέρους µε κεφαλαιοποιούµενες επιχορηγήσεις, έχει ως
αποτέλεσµα

να

προκύπτουν

συνεχή

µεγάλα

ζηµιογόνα

λογιστικά

και

φορολογικά

αποτελέσµατα και από τις δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των χρήσεων να µην προκύπτει
τρέχων φόρος. ∆ιενεργήθηκε το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
από προσωρινές διαφορές (από αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου - οικόπεδα,
κτίρια - κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στην εύλογη αξία ως τεκµαιρόµενο κόστος, από
διαφορές

λογιστικών

και

φορολογικών

αποσβέσεων,

κλπ).

Επίσης

διενεργήθηκε

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (από διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων, από
διαφορά λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων, από διαφορές προβλέψεων και
αποµειώσεων περιουσιακών στοιχείων και από τη µεταφερόµενη φορολογική ζηµιά της
πενταετίας) µέχρι του ποσού που υπήρχαν αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις χρονικά
συσχετιζόµενες. Η όποια διαφορά προκύπτει σε περίπτωση που η αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση

είναι µεγαλύτερη από την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση

λογιστικοποιείται διότι εκτιµάται

δεν

ότι δεν θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα στο

µέλλον για να ανακτηθεί.
3.14 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
3.14.1 Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του Οµίλου από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ,
κατά συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€).
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3.14.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν
κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να
αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµίες
που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή στοιχείων του ενεργητικού
και

παθητικού

εκφρασµένα

σε

ξένο

νόµισµα)

αναγνωρίζονται

στην

κατάσταση

αποτελεσµάτων, εκτός των περιπτώσεων που καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως
αναγνωρισµένες αντισταθµίσεις ταµειακών ροών.
3.15 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις
διαφορετικές από αυτές άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας ορίζεται µια
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε
κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικές από αυτές άλλων τοµέων που λειτουργούν σε
διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον.
Οι δραστηριότητες των Εταιρειών του Οµίλου δεν υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους ή
αποδόσεις µεταξύ τους και το σύνολο των πωλήσεών των διενεργείται εντός της Ελλάδας.
3.16 Μισθώσεις
Περιπτώσεις στις οποίες οι Εταιρείες του Οµίλου είναι µισθώτριες.
3.16.1 Λειτουργική µίσθωση
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται
για λειτουργικές µισθώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών, (καθαρές από τυχόν
κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης,
µε τη σταθερή µέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
3.16.2 Χρηµατοδοτική µίσθωση
Οι µισθώσεις παγίων όπου οι Εταιρείες του Οµίλου αναλαµβάνουν ουσιωδώς όλους τους
κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι
χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη
τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων
µισθωµάτων.

Κάθε

µίσθωµα

επιµερίζεται

µεταξύ

της

υποχρέωσης

και

των

χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην
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υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς το µισθωτή,
καθαρή από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζεται στον ισολογισµό ως υποχρέωση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα.

3.17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
επιµετρούνται µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
3.18 Αναγνώριση εξόδων
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα,
κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη
βάση.

4

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων

4.1 Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
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Μηχανήµατα

Μεταφορικά µέσα και Σιδηδροµικά
οχήµατα

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Σύνολο ενσώµατων παγίων
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΟΑΣΑ ΑΕ
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16.014.000,00

2.876.000,00

572.114.403,42

200.015.791,29

47.245.842,23

478.440.526,65

19.418.507,86

24.509.804,44

1.341.744.875,88

0,01

1.360.634.875,88

Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

302.944,68

1.894.910,00

2.650.267,34

1.450.217,72

33.784.023,53

40.082.363,27

0,00

40.082.363,27

Εντάξεις

0,00

798.722,95

0,00

7.659.515,31

1.318.812,02

2.260.410,43

0,00

-12.037.460,71

-798.722,95

0,00

0,00

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2007

Προσαρµογή αξίας κτήσης σε τεκµαιρόµενο
κόστος

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Κτίρια

Οικόπεδα

Κτίρια Επενδυτικά

Ποσά σε €

Οικόπεδα επενδυτικά

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ

-2.273.000,00

-680.722,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.953.722,95

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.774.366,04

0,00

0,00

-2.774.366,04

0,00

-2.774.366,04

Πωλήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

-541,18

0,00

-2.714,78

0,00

-3.255,96

-0,01

-3.255,96
-1.507.293,85

∆ιαγραφές/ καταστροφές

0,00

0,00

0,00

0,00

-217.699,52

-1.202.626,56

-86.967,77

0,00

-1.507.293,85

0,00

Μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.074,24

0,00

-68.606,47

-380.697,54

-491.378,25

0,00

-491.378,25

Αποσβέσεις χρήσης

0,00

0,00

0,00

-16.016.427,60

-3.338.134,30

-50.137.702,98

-4.041.093,32

0,00

-73.533.358,20

0,00

-73.533.358,20

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων

0,00

0,00

0,00

0,00

111.901,44

506.746,33

69.515,92

0,00

688.163,69

0,00

688.163,69

13.741.000,00

2.994.000,00

572.114.403,42

240.567.759,91

69.639.905,92

821.333.807,60

42.194.611,19

45.875.669,72

1.791.726.157,75

0,00

1.808.461.157,75

0,00

0,00

0,00

-48.605.936,23

-22.666.889,47

-391.590.552,43

-25.455.752,03

0,00

-488.319.130,16

0,00

-488.319.130,16

13.741.000,00

2.994.000,00

572.114.403,42

191.961.823,68

46.973.016,45

429.743.255,17

16.738.859,16

45.875.669,72

1.303.407.027,59

0,00

1.320.142.027,59

Προσθήκες

0,00

0,00

8.000,00

484.105,00

1.653.925,57

64.866.599,42

785.458,16

41.857.020,30

109.655.108,45

0,00

109.655.108,45

Εντάξεις

0,00

0,00

0,00

538.346,28

191.369,12

6.522.449,03

353.018,55

-7.605.182,98

0,00

0,00

0,00
-7.114.322,81

Κόστος κτήσης την 31/12/2008
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2008

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.114.322,81

0,00

0,00

-7.114.322,81

0,00

Πωλήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.326,38

-132,06

0,00

-29.458,44

0,00

-29.458,44

∆ιαγραφές/ καταστροφές

0,00

0,00

0,00

0,00

-565,75

0,00

-129.806,92

0,00

-130.372,67

0,00

-130.372,67

Αποσβέσεις χρήσης

0,00

0,00

0,00

-16.173.219,65

-3.411.056,73

-54.428.774,65

-4.007.069,52

0,00

-78.020.120,55

0,00

-78.020.120,55

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Κόστος κτήσης την 31/12/2009
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009

0,00

0,00

0,00

0,00

565,72

29.326,35

129.789,07

0,00

159.681,14

0,00

159.681,14

13.741.000,00

2.994.000,00

572.122.403,42

241.590.211,19

71.484.634,86

885.579.206,86

43.203.148,92

80.127.507,04

1.894.107.112,28

0,00

1.910.842.112,28

0,00

0,00

0,00

-64.779.155,88

-26.077.380,48

-445.990.000,73

-29.333.032,48

0,00

-566.179.569,57

0,00

-566.179.569,57

13.741.000,00

2.994.000,00

572.122.403,42

176.811.055,31

45.407.254,38

439.589.206,13

13.870.116,44

80.127.507,04

1.327.927.542,71

0,00

1.344.662.542,71
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Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2007

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ

Σύνολο ενσώµατων παγίων
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Μηχανήµατα

Κτίρια

Οικόπεδα

Μεταφορικά µέσα και Σιδηδροµικά
οχήµατα

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Κτίρια Επενδυτικά

Ποσά σε €

Οικόπεδα επενδυτικά

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΟΑΣΑ Α.Ε.

0,00

0,00

940.000,00

541.304,09

Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

Πωλήσεις

0,00

0,00

0,00

∆ιαγραφές/ καταστροφές

0,00

0,00

Αποσβέσεις χρήσης

0,00

0,00

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.549,19

0,00

14.549,19

Κόστος κτήσης την 31/12/2008

0,00

0,00

940.000,00

753.372,45

3.379,54

68.214.167,23

6.185.504,44

170.000,00

76.266.423,66

0,00

76.266.423,66

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

0,00

0,00

0,00

-169.659,59

-2.936,92

-34.126.006,74

-3.701.462,39

0,00

-38.000.065,64

0,00

-38.000.065,64

0,00

0,00

940.000,00

583.712,86

442,62

34.088.160,49

2.484.042,05

170.000,00

38.266.358,02

0,00

38.266.358,02

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2008

0,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

592,62

38.629.358,63

2.879.653,03

30.000,00

43.020.908,37

43.020.908,38

86.255,94

0,00

16.718,91

76.149,40

140.000,00

319.124,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.681,87

0,00

-14.681,87

0,00

-14.681,87

0,00

-43.847,17

-150,00

-4.557.917,05

-471.627,70

0,00

-5.073.541,92

319.124,25

-5.073.541,92
14.549,19

Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.451,33

30.000,00

105.451,33

0,00

105.451,33

∆ιαγραφές/ καταστροφές

0,00

0,00

0,00

0,00

-565,75

0,00

-129.806,92

0,00

-130.372,67

0,00

-130.372,67

Αποσβέσεις χρήσης

0,00

0,00

0,00

-48.313,82

-150,00

-4.556.548,56

-453.303,60

0,00

-5.058.315,98

0,00

-5.058.315,98

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων

0,00

0,00

0,00

0,00

565,72

0,00

129.657,05

0,00

130.222,77

0,00

130.222,77

Κόστος κτήσης την 31/12/2009

0,00

0,00

940.000,00

753.372,45

2.813,79

68.214.167,23

6.131.148,85

200.000,00

76.241.502,32

0,00

76.241.502,32

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

0,00

0,00

0,00

-217.973,41

-2.521,20

-38.682.555,30

-4.025.108,94

0,00

-42.928.158,85

0,00

-42.928.158,85

0,00

0,00

940.000,00

535.399,04

292,59

29.531.611,93

2.106.039,91

200.000,00

33.313.343,47

0,00

33.313.343,47

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009
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∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων
στοιχείων του ενεργητικού τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας έναντι δανεισµού.
Υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για απόκτηση παγίων στοιχείων Ενεργητικού σηµαντικού
ποσού 109.214 χιλιάδων ευρώ περίπου και αφορούν κυρίως πάγια για υποδοµή
συγκοινωνιακού έργου. Η χρηµατοδότηση των παραπάνω επενδύσεων, καλύπτεται, είτε από
το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων είτε µε δανεισµό µε την εγγύηση του Ελληνικού
∆ηµοσίου.
4.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αφορούν λογισµικά προγράµµατα και
δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. Η ανάλυση των άυλων στοιχείων
του ενεργητικού σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Λογιστική αξία την 31/12/07

∆ικαίωµα
χρήσης
62.713,49

computer
Software
821.007,48

Αγορές
Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/08
µείον :Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/08

0,00
0,00
1.306,52
104.522,38
43.115,41
61.406,97

Αγορές
Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/09
µείον :Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/09

0,00
0,00
1.306,52
104.522,38
44.421,93
60.100,45

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο
883.720,97

∆ικαίωµα
χρήσης
0,00

computer
Software
410.037,73

Σύνολο
410.037,73

922.414,17
0,00
291.388,44
3.298.462,36
1.846.429,15
1.452.033,21

922.414,17
0,00
292.694,96
3.402.984,74
1.889.544,56
1.513.440,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

140.462,30
0,00
98.161,00
906.645,83
454.306,80
452.339,03

140.462,30
0,00
98.161,00
906.645,83
454.306,80
452.339,03

798.352,08
0,00
615.922,60
4.096.814,44
2.462.351,75
1.634.462,69

798.352,08
0,00
617.229,12
4.201.336,82
2.506.773,68
1.694.563,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

109.240,00
0,00
104.725,68
1.015.885,83
559.032,48
456.853,35

109.240,00
0,00
104.725,68
1.015.885,83
559.032,48
456.853,35

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των άυλων
παγίων στοιχείων έναντι δανεισµού.
∆εν υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση άυλων παγίων.
4.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές
Στις ατοµικές καταστάσεις της εταιρείας οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται
ως το αποτέλεσµα του κόστους εξαγοράς αυτών µείον τυχόν αποµείωσή τους. Η λογιστική
τους αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 είναι € 197.000.000,00 και την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είναι
€ 255.000.000,00. Με βάση την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών τους,
προέκυψε ζηµιά αποµείωσης στις θυγατρικές, όπως αναλύεται παρακάτω:
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΗΛΠΑΠ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

-14.593.674,80

0,00

70.573.390,84

25,92

(70.573.416,76)

0,00

-86.679.585,19

255.000.000,00

46.834.104,82

0

(104.834.104,82)

197.000.000,00

Αποµείωση

Τελική Αξία
31.12.2009 και
1.1.2010

Ποσά από
στρογγυλοποίηση

21,39

6.679.585,19

Ποσά
προοριζόµενα για
Αυξήση
Κεφαλαίου στη
χρήση 2009

14.593.653,41

335.000.000,00

Τελική Αξία
31.12.2008 και
1.1.2009

Ποσά από
στρογγυλοποίηση

0,00

ΗΣΑΠ ΑΕ

Αποµείωση

Ποσά
προοριζόµενα για
Αυξήση
Κεφαλαίου στη
χρήση 2008

ΕΘΕΛ ΑΕ

Επωνυµία
θυγατρικής

Τελική Αξία
31.12.2007 και
1.1.2008

Ποσά σε €

0,00

4.287.528,11

(1,50)

-4.287.526,61

0,00

5.645.995,72

(0,51)

(5.645.995,21)

0,00

335.000.000,00

25.560.766,71

19,89

(105.560.786,60)

255.000.000,00

123.053.491,38

25,41

(181.053.516,79)

197.000.000,00

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της εταιρείας, που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής
ενοποίησης και περιλαµβάνονται στο κονδύλι του Ισολογισµού «Επενδύσεις σε θυγατρικές»
είναι οι εξής:
Ποσά σε €
Επωνυµία θυγατρικής
ΕΘΕΛ ΑΕ
ΗΣΑΠ ΑΕ
ΗΛΠΑΠ ΑΕ

31.12.2008
%
Συµµετοχής
99,99960%
100%
100%

Χώρα
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α

31.12.2009

Ίδια Κεφάλαια
-1.031.167.155,25
255.783.018,53
-84.619.872,26

%
Συµµετοχής
99,99997%
100%
100%

Χώρα
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α

Ίδια Κεφάλαια
-1.288.233.279,35
196.982.684,70
-149.296.140,06

4.4 Μακροπρόθεσµα δάνεια προς συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικού δηµοσίου για
χρέη της τ. ΕΑΣ υπό εκκαθάριση
Τα Μακροπρόθεσµα δάνεια προς συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικού δηµοσίου για χρέη
της τ. ΕΑΣ υπό εκκαθάριση έχουν ως εξής:
Μακροπρόθεσµα δάνεια προς
συνδεµένες επιχειρήσεις
Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008

ΕΤΑΙΡEΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

ΗΣΑΠ ΑΕ
ΗΛΠΑΠ ΑΕ
ΕΘΕΛ ΑΕ

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

433.120.157,12
283.950.748,87
1.360.312.326,11

507.457.611,00
264.010.777,05
1.211.735.035,16

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
προς συνδεµένες επιχειρήσεις

0,00

0,00

2.077.383.232,10

1.983.203.423,21

Μακροπρόθεσµα δάνεια Ελληνικού
∆ηµοσίου για χρέη της τ.ΕΑΣ υπό
εκκαθάριση
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΕΩΣ ΕΑΣ

27.546.071,65

51.502.975,47

27.546.071,65

51.502.975,47

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
Ελληνικού ∆ηµοσίου για χρέη της
τ.ΕΑΣ υπό εκκαθάριση

27.546.071,65

51.502.975,47

27.546.071,65

51.502.975,47
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Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
προς συνδεµένες επιχειρήσεις και
Ελληνικού ∆ηµοσίου για χρέη της
τ.ΕΑΣ υπό εκκαθάριση
Μείoν : Προβλέψη υποτίµησης
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

27.546.071,65
0,00
27.546.071,65

51.502.975,47
0,00
51.502.975,47

2.104.929.303,75
1.437.000.000,00
667.929.303,75

2.034.706.398,68
1.116.000.000,00
918.706.398,68

4.5 Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες
∆εν υπάρχουν επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες.
4.6 Επενδύσεις σε ακίνητα

Ποσά σε €
Λογιστική αξία την 31.12.2007

ΟΜΙΛΟΣ
18.890.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
0,00

Αποµείωση επανεκτίµησης
Λογιστική αξία την 31.12.2008

-2.155.000,00
16.735.000,00

0,00
0,00

Υπεραξία επανεκτίµησης
Αποµείωση επανεκτίµησης
Λογιστική αξία την 31.12.2009

0,00
0,00
16.735.000,00

0,00
0,00
0,00

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες από ανεξάρτητο εκτιµητή.
Ειδικότερα η αποτίµηση των οικοπέδων και κτιρίων του Οµίλου που εντάχθηκαν στην
κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων έγινε από ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισµένο,
επαγγελµατία εκτιµητή την 31.12.2009 και την 31.12.2008, µε εφαρµογή της συγκριτικής
µεθόδου για τα επενδεδυµένα ακίνητα του Μεγάρου Αθήνας, και της µεθόδου κόστους
αντικατάστασης για τα επενδεδυµένα ακίνητα του Μεγάρου Πειραιά.
Στην χρήση 2009 δεν προέκυψε µεταβολή στις αξίες των επενδυτικών ακινήτων ενώ οι
υποαξίες που προέκυψαν στη χρήση 2008 µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα της
προηγούµενης χρήσης.
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη ρευστοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα ή στην
απόδοση των εσόδων ή του προϊόντος πιθανής διάθεσής τους. ∆εν υπάρχουν συµβατικές
υποχρεώσεις για την αγορά, κατασκευή ή την αξιοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα ή για
πιθανές επισκευές και συντηρήσεις που γίνονται σε αυτά.
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4.7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων του Οµίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

Ποσά σε €
Οµόλογο Ελληνικού
∆ηµοσίου δεκαετές
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
31/12/2009
9.979.500,00
617.455,49
10.596.955,49

9.979.500,00
583.517,34
10.563.017,34

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
9.979.500,00
37.000,13
10.016.500,13

9.979.500,00
36.608,30
10.016.108,30

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν απαιτήσεις οι οποίες είτε πρόκειται να εισπραχθούν µετά το
τέλος της επόµενης χρήσης, είτε να µετατραπούν σε συµµετοχές θυγατρικών επιχειρήσεων.
Στο ανωτέρω αναφερόµενο κονδύλι περιλαµβάνονται και οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου
δεκαετούς διάρκειας, µε δεδοµένο ότι ο Οργανισµός έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους.

4.8 Αποθέµατα
Η ανάλυση των αποθεµάτων του Οµίλου παρατίθεται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Aναλώσιµα Υλικά
Ανταλλακτικά παγίων
Συνολική ρευστοποιήσιµη αξία
Μείoν : Πρόβλεψη υποτίµησης
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
31/12/2009
122.324,78
95.930,67
97.372,62
88.824,23
13.974.436,56 10.656.451,05
26.457.114,58 27.513.689,61
40.651.248,54 38.354.895,56
141.555,11
141.555,11
40.509.693,43

38.213.340,45

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις επί των αποθεµάτων της εταιρείας έναντι δανεισµού ή
άλλων υποχρεώσεων.
4.9 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου
έχει ως εξής:
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Ποσά σε €
Πελάτες Εσωτερικού
Πελάτες Εξωτερικού
Ελληνικό ∆ηµόσιο - ∆ηµόσιες
Επιχειρήσεις
Πελάτες επισφαλείς
Πελάτες επίδικοι
Σύνολο απαιτήσεων
Μείον : Προβλέψη υποτίµησης
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
3.367.551,41
2.050.632,89
2.338.666,46
2.368.162,46
125.731.438,37
126.443,14
847.756,61
132.411.855,99
1.176.833,40
131.235.022,59

106.543.816,85
126.443,14
847.756,61
111.936.811,95
1.285.011,92
110.651.800,03

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
116.294,80
183.552,95
0,00
0,00
120.400.822,89
0,00
0,00
120.517.117,69
70.800,00
120.446.317,69

105.020.880,47
0,00
0,00
105.204.433,42
70.800,00
105.133.633,42

Στο ανωτέρω κονδύλι «Ελληνικό ∆ηµόσιο – ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται
απαίτηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ποσού € 119.953.594,95 το
οποίο προέρχεται από πωλήσεις χρήσεως και προηγ. χρήσεων (2001 έως και 2009) και τις
οποίες το Υπουργείο δεν έχει καταβάλλει ακόµη. Οι αρµόδιες υπηρεσίες και το ∆.Σ. του
Οργανισµού έχουν επανειληµµένα αποστείλει επιστολές προς το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειµένου να εισπραχθεί η ανωτέρω απαίτηση και εκτιµούν ότι η
επίλυσή του µπορεί να επιτευχθεί µε κοινή απόφαση των αρµόδιων υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Τα ανωτέρω ποσά θα
αποδοθούν στους συγκοινωνιακούς φορείς µειωµένα κατά ποσοστό 2% που αφορά
παρακράτηση

υπέρ

του

ΟΑΣΑ,

όταν

εισπραχθούν.

Η

ανωτέρω

απαίτηση

έχει

λογιστικοποιηθεί στην ονοµαστική της αξία, επειδή δεν µπορεί να γίνει καµία πρόβλεψη για το
χρόνο είσπραξής της και συνεπώς δεν µπορεί να υπολογιστεί σε παρούσα αξία.

4.10 Βραχυπρόθεσµα δάνεια προς συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικό ∆ηµόσιο για
χρέη της τ. ΕΑΣ υπό εκκαθάριση

Απαιτήσεις από
βραχυπρόθεσµα δάνεια προς
συνδεµένες επιχειρήσεις και
πληρωτέα την επόµενη
χρήση
Ποσά σε €
ΗΣΑΠ ΑΕ
ΗΛΠΑΠ ΑΕ
ΕΘΕΛ ΑΕ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
δανείων προς συνδεµένες
επιχειρήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

148.837.712,55
34.856.037,14
126.508.523,80

6.362.526,07
0,00
0,00

-883,00

0,00

-883,00

0,00

-883,00

0,00

310.201.390,49

6.362.526,07
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Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Ελληνικού ∆ηµοσίου για χρέη
της τ.ΕΑΣ υπό εκκαθάριση
πληρωτέα την επόµενη
χρήση
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΕΩΣ
ΕΑΣ
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
δανείων Ελληνικού ∆ηµοσίου
για χρέη της τ.ΕΑΣ υπό
εκκαθάριση πληρωτέα την
επόµενη χρήση
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων
δανείων προς συνδεµένες
επιχειρήσεις και Ελληνικό
∆ηµόσιο για χρέη της τ. ΕΑΣ
υπό εκκαθάριση πληρωτέα
την επόµενη χρήση

44.543.025,23

18.187.122,59

44.543.025,23

18.187.122,59

44.543.025,23

18.187.122,59

44.543.025,23

18.187.122,59

44.542.142,23

18.187.122,59

354.744.415,72

24.549.648,66

4.11 Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Επίδικες υποθέσεις κατά Ελληνικού
∆ηµοσίου
Προκαταβολές σε προσωπικό
Χρηµατικές διευκολύνσεις
∆άνεια προσωπικού
Λογαριασµοί προς απόδοση
Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταµεία
Χρεώστες επισφαλείς
Χρεώστες επίδικοι
Προκαταβολές Προµηθευτών
Απαιτήσεις από ΣΕΛΜΟ
Απαιτήσεις από Τράπεζα Κρήτης
Απαιτήσεις από πιστωτικές κλίσεις
επιβατών
Λοιποί χρεώστες επίδικοι
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Μείον : Προβλέψη αποµείωσης
λοιπων απαιτήσεων
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
1.967.293,52
3.157.227,23
337.272,01
519.495,71
2.625,00
3.815,00
7.069.646,83
4.213.446,53
12.650.840,60 14.823.240,52

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
26.622,40
23.153,05
335.848,83
424.999,72
2.625,00
3.815,00
2.120.051,33
1.352.248,87
4.267.736,53
4.860.507,46

8.985.617,21
10.583.389,83
1.349.417,34
398.386,41
157.387,08
20.707,32
192.982,11
16.407,51
43.665,03
2.238.129,02
966.471,74

8.979.110,67
10.501.950,63
672.878,39
331.790,05
116.113,67
20.707,32
192.982,11
16.407,51
2.083.259,90
2.238.129,02
966.471,74

8.063.956,35
379.180,11
607.776,08
0,00
2.681,88
20.707,32
0,00
0,00
0,00
2.238.129,02
647.665,83

8.063.956,35
363.818,38
626.711,39
0,00
631,88
20.707,32
0,00
0,00
0,00
2.238.129,02
647.665,83

881.442,50
141.379,04
48.003.060,10

1.320.111,00
140.722,83
50.297.859,83

0,00
0,00
18.712.980,68

0,00
0,00
18.626.344,27

12.113.382,19
35.889.677,91

12.113.382,19
38.184.477,64

10.978.737,29
7.734.243,39

10.978.737,29
7.647.606,98

Επί των ανωτέρω υπολοίπων αναφέρονται τα εξής:
- Το κονδύλι των € 8.063.956,35 «Επίδικες υποθέσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου» της
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εταιρείας αφορά βεβαίωση φόρων φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1993-2003. Η ∆ιοίκηση της
εταιρείας δεν απεδέχθη το ποσό αυτό και έχει προσφύγει στα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.
Έχει διενεργηθεί πρόβλεψη

ποσού € 8.063.956,35 αποµείωσης της αξίας της ανωτέρω

απαίτησης
- Το κονδύλι των € 4.267.736,53 «Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο» αφορά:
Α) Απαιτήσεις από χρέη της εταιρείας τέως ΕΑΣ ποσού € 3.505.224,22 η οποία τελεί
υπό εκκαθάριση από το 1993. Το ποσό αυτό βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του
Ν.2078/1992 θα πρέπει να εισπραχθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, αφού ορίζεται ότι τα τελικά
χρέη της τ. ΕΑΣ αναλαµβάνονται από αυτό.
Β) Ποσό € 58.144,18 αφορά χρηµατικές διευκολύνσεις σε Ελληνικό ∆ηµόσιο για
υποθέσεις της τέως ΕΑΣ.
Γ) Ποσό € 124.632,59 αφορά απαίτηση από τον Ο.∆.∆.Υ. για την εκποίηση 615
λεωφορείων παλαιού τύπου.
∆) Ποσό € 579.735,54 αφορά απαιτήσεις από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας προς
επιστροφή,

Φόρο

Προστιθέµενης

Αξίας

συµψηφιστέο

στην

επόµενη

χρήση,

παρακρατούµενους φόρους προς επιστροφή και εκκαθάριση φόρου δήλωσης εισοδήµατος
χρήσεων 2009.
4.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία των Εταιρειών του Οµίλου και
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων του Οµίλου έχουν ως εξής:

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
31/12/2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες σε €

1.240.937,40
43.083.618,46

1.814.693,27
52.267.353,63

25.665,08
5.881.812,08

26.363,37
28.784.824,90

Σύνολα ταµειακών διαθεσίµων
και ισοδύναµων

44.324.555,86

54.082.046,90

5.907.477,16

28.811.188,27

4.13 Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για διάθεση

Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για διάθεση εµφανίζουν την ακόλουθη κίνηση:
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Λεωφορεία
αποσυρθέντα σε Ο∆∆Υ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

Ποσά σε €

Λεωφορεία
αποσυρθέντα σε Ο∆∆Υ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

566.635,51
557.725,97
0,01

566.635,51
557.725,97
0,01

Πωλήσεις
Λογιστική αξία την 31/12/08

-0,01
0,00

-0,01
0,00

Πωλήσεις
Λογιστική αξία την 31/12/09

0,00
0,00

0,00
0,00

Κόστος κτήσεως την 1/1/06
Μείον : Προβλέψη υποτίµησης
Λογιστική αξία την 31/12/07

4.14 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 2.223.200.862,00 και διαιρείται
σε 741.066.954 κοινές ονοµαστικές µετοχές των € 3,00 εκάστη. Κάτοχος του συνόλου των
µετοχών της Εταιρείας είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί, πέραν των
όσων υπαγορεύει η ισχύουσα νοµοθεσία.
4.15 Αποθεµατικά κεφάλαια
Τα αποθεµατικά κεφάλαια του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Έκτακτα αποθεµατικά

Αφορολόγητα
αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων

Σύνολο

Τακτικό αποθεµατικό

Εκτακτα αποθεµατικά
για χρηµατοδότηση
µελετών και
προγραµµάτων µέχρι
το 1992

Αφορολόγητα
αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων

Σύνολο

89.741,89

525.779,45

274.596,54

890.117,88

89.741,89

525.779,45

274.596,54

890.117,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.741,89

525.779,45

274.596,54

890.117,88

89.741,89

525.779,45

274.596,54

890.117,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.741,89

525.779,45

274.596,54

890.117,88

89.741,89

525.779,45

274.596,54

890.117,88

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2007
Σχηµατισµός στη χρήση 2008
Υπόλοιπο 31/12/2008
Σχηµατισµός στη χρήση 2009
Υπόλοιπο 31/12/2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τακτικό αποθεµατικό

ΟΜΙΛΟΣ

Τακτικό Αποθεµατικό:
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
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ένα

τρίτο

του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της

εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.
Έκτακτα Αποθεµατικά
Το ποσό αυτό έχει σχηµατισθεί από κέρδη προηγούµενων χρήσεων.
Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά αποθεµατικά:
Τα

αποθεµατικά

φορολογικών

φορολογικής νοµοθεσίας

οι

νόµων

δηµιουργήθηκαν

οποίες είτε

παρέχουν τη

µε

βάση

δυνατότητα

τις

διατάξεις

της

µετάθεσης

της

φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε
παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική
υποχρέωση, που θα επιβληθεί κατά τη διανοµή των αποθεµατικών αυτών, θα αναγνωρισθεί
κατά το χρόνο λήψεως της απόφασης περί διανοµής και σε σχέση µε το ποσό της διανοµής.

4.16 Ποσά προορισµένα για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Τα ποσά που προορίζονται για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών του
Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Καταπτώσεις εγγυηµένων
δανείων
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008

7.208.343,94
116.575.538,42
123.783.882,36

25.010.472,98
1.448.667,27
26.459.140,25

7.208.343,94
116.575.538,42
123.783.882,36

25.010.472,98
1.448.667,27
26.459.140,25

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π∆Ε
Με το άρθρο 5 του Ν.2669/98 καθορίζονται τα εξής :
1. Παρ. 2.
Τα επενδυτικά προγράµµατα του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦΣΕ επιχορηγούνται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό. Τα ποσά επιχορήγησης των επενδυτικών προγραµµάτων
κάθε φορέα κεφαλαιοποιούνται µε αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου
και έκδοση ίσης αξίας ονοµαστικών µετοχών που περιέρχονται αυτοδίκαια στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
2. Παρ. 12.
Χρέη του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) προς το Ελληνικό
∆ηµόσιο από καταπτώσεις εγγυηµένων δανείων που βεβαιώθηκαν στις οικείες
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και είχαν χορηγηθεί για την αντιµετώπιση
οποιωνδήποτε αναγκών της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) που
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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διαλύθηκε µε το Ν. 2078/1992 «Συγκοινωνίες µε θερµικά λεωφορεία στην περιοχή
Αθηνών και Περιχώρων (ΦΕΚ 139 Α.) διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Επίσης το
Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει να εξοφλήσει κατά το µέρος που αναλογεί στην Ε.Α.Σ.
όλες τις υποχρεώσεις από τα δάνεια που έχει συνάψει γι’ αυτήν ο Ο.Α.Σ.Α. και δεν
έχουν λήξει.
3. Παρ. 13.
Χρέη του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) προς το Ελληνικό
∆ηµόσιο από καταπτώσεις εγγυηµένων δανείων που βεβαιώθηκαν ή βεβαιώνονται
στις οικείες ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), τακτοποιούνται από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο µε αντίστοιχες προς τα εν λόγω χρέη αυξήσεις του µετοχικού
κεφαλαίου και έκδοσης ίσης αξίας ονοµαστικών µετοχών υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου δια του Ο.Α.Σ.Α. Με ανάλογες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου των
Ε.Φ.Σ.Ε. υπέρ του Ο Α.Σ.Α. τακτοποιούνται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των Ε.Φ.Σ.Ε.
προς τον Ο.Α.Σ.Α. από τα ληφθέντα δάνεια.
4. Παρ. 14.
Οι προσαυξήσεις που βαρύνουν τις κύριες οφειλές της παρ. 13 του παρόντος άρθρου
διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Μετά τη διαγραφή αυτών γίνεται ισόποση µείωση
των συσσωρευµένων ζηµιών του Ο.Α.Σ.Α. και των Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π.
5. Παρ. 15.
Επίσης τακτοποιούνται µε αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Α και έκδοση
ίσης αξίας ονοµαστικών µετοχών µελλοντικές καταπτώσεις εγγυηµένων άληκτων
δανείων του Ο.Α.Σ.Α. και των Ε.Φ.Σ.Ε. Επί των ποσών των καταπτώσεων της
παρούσας παραγράφου που βεβαιώνονται στις οικείες ∆ηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις.
Με ανάλογες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου των Ε.Φ.Σ.Ε. υπέρ του Ο.Α.Σ.Α.
τακτοποιούνται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των Ε.Φ.Σ.Ε προς τον ΟΑ.Σ.Α. από τα
ληφθέντα δάνεια.
6. Παρ. 16.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων προσδιορίζονται τα χρέη που µετοχοποιούνται και διαγράφονται. Τα χρέη που
διαγράφονται αλλά δεν µετοχοποιούνται, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και
διαγραφής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Παρ. 17.
Απαλλάσσονται παντός είδους φόρου ή τέλους οι διαγραφές ρυθµίσεις ή αυξήσεις
κεφαλαίου των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
8. Παρ. 18.
Μετά τη ρύθµιση των οφειλών του Ο.Α.Σ.Α., το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν παρέχει
εγγυήσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής για νέα δάνεια που
συνάπτονται από τον Ο.Α.ΣΑ. τους Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.ΑΠ. και την Ε.ΘΕ.Λ. πλην των
οφειλών του Ο.Α.Σ.Α. προς τις τέως Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) ως και των
περιπτώσεων των δανείων που χορηγούνται για την κάλυψη των συµφωνηµένων
ελλειµµάτων που έχουν τεθεί στο Συµβόλαιο ∆ιαχείρισης αλλά για δηµοσιονοµικούς
λόγους δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου µε επιδότηση του Κρατικού Προϋπολογισµού,
εφαρµοζόµενης αναλόγως της παρ. 15 του παρόντος άρθρου.
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4.17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι Εταιρείες του Οµίλου αναγνωρίζουν ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την
καταβολή αποζηµίωσης

στο

προσωπικό

που

αποχωρεί

λόγω

συνταξιοδότησης.

Η

σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης που έγινε από ανεξάρτητο
αναλογιστή. Συγκεκριµένα, η σχετική µελέτη αφορούσε στη διερεύνηση και υπολογισµό
των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος κάθε επιχείρησης.
Χρησιµοποιήθηκε

ως

µέθοδος

αποθεµατοποίησης

η

µέθοδος της προβεβληµένης

πιστούµενης µονάδας.
Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό
πρόγραµµα παροχών προς τους εργαζόµενους, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε
περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η
συµβατική υποχρέωση µε βάση την ισχύουσα

νοµοθεσία

Ν. 3144/2003

για

παροχή

αποζηµίωσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.
Η σχετική υποχρέωση του Οµίλου, καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην
κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:

Ποσά σε €
Υποχρεώσεις Κατάστασης
Οικονοµικής Θέσης αρχής
Συνταξιοδοτικές παροχές (χρεώσεις
στα αποτελέσµατα)
Χρησιµοποίηση προβλέψεων
(καταβολές)
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

128.291.077,61

122.181.746,90

2.485.745,10

2.374.982,23

9.190.545,44

11.964.227,49

340.214,14

257.426,65

7.745.336,67
129.736.286,38

5.854.896,78
128.291.077,61

282.488,89
2.543.470,35

146.663,78
2.485.745,10

Η υποχρέωση του Οµίλου αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €
Υποχρεώσεις
Παρούσα αξία µη
χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009

129.736.286,38
129.736.286,38

31/12/2008

128.291.077,61
128.291.077,61

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

2.543.470,35
2.543.470,35

2.485.745,10
2.485.745,10

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος είναι τα
παρακάτω:
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Ποσά σε €
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους /ζηµιάς
Επίδραση περικοπής/ διακανονισµού/
τερµατικές παροχές
Απορρόφηση/ µετακίνηση προσωπικού
Αποσβέσεις µή καταχωρηµένων
αναλογιστικών κερδών/ζηµιών
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
5.350.515,74
7.760.705,64
5.897.322,56
5.275.625,21
-1.589.790,19
-992.353,16

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008
116.868,32 135.174,54
120.139,88 118.604,93
0,00
0,00

93.288,17
13.001,27

3.647,18
0,00

93.288,17
13.001,27

3.647,18
0,00

-573.792,11
9.190.545,44

-83.397,39
11.964.227,48

-3.083,50
340.214,14

0,00
257.426,65

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές της εταιρείας ΟΑΣΑ Α.Ε., που χρησιµοποιήθηκαν για τους
ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς, έγιναν µε βάση τη µελέτη της ειδικής για το σκοπό αυτό
εταιρείας PRUDENTIAL Ε.Π.E. και παρατίθενται ως εξής:

Ι.

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Ο Ελληνικός Πίνακας Θνησιµότητας
1990 για άνδρες και γυναίκες (Υπ. Απ.
Κ3-3974/99).
Οικειοθελής Αποχώρηση 0%
Απόλυση 0%
Σύµφωνα µε τις καταστατικές
διατάξεις του Ταµείου Κύριας
Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου

1. Πίνακας Θνησιµότητας
2. Κινητικότητα Προσωπικού
3. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
1. Μέση
ετήσια
µακροχρόνια
πληθωρισµού

αύξηση

2. Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ

3. Μέση
Ετήσια µακροχρόνια αύξηση
Μισθολογίου που λαµβάνεται υπόψη για την
καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης των
εργαζοµένων στον ΟΑΣΑ κατά την έξοδό
τους από την υπηρεσία.
4. Προεξοφλητικό
Επιτόκιο
(βλ. Σχετικές
παρατηρήσεις)

2% (σύµφωνα µε το πρόγραµµα
σύγκλισης της Ευρωπαϊκής ένωσης –
Στρατηγική της Λισσαβόνας-.)
3% (σύµφωνα µε το πρόγραµµα
σύγκλισης του Υπουργείου
Οικονοµικών µε τις οικονοµίες των
υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής
ζώνης)
Χρησιµοποιήθηκε ως µέση
ετήσια µακροχρόνια αύξηση του
µισθολογίου το 5% (Πληθωρισµός +
ΑΕΠ)
•
•
•
•
•

3,7% κατά την 31/12/2005
4,2% κατά την 31/12/2006
4,7% κατά την 31/12/2007
5,4% κατά την 31/12/2008
5,6% κατά την 31/12/2009

5. Πλαφόν αποζηµίωσης κατά την
ηµεροµηνία αποτίµησης
6. Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση πλαφόν
αποζηµίωσης

15.000 €
Χρησιµοποιήθηκε ως µέση
ετήσια µακροχρόνια αύξηση του
πλαφόν αποζηµίωσης το 5%.
Σηµείωση : Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένες παραδοχές δεν επηρεάζουν τα λειτουργικά
αποτελέσµατα της εξεταζόµενης χρήσης. Τονίζεται ότι η νέα ∆ιοίκηση του Ο.Α.Σ.Α. εκτιµά ότι οι
συγκεκριµένες παραδοχές δεν θα ισχύουν στο µέλλον.
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Οι παροχές προς το προσωπικό παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ποσά σε €
Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις)
Αναδροµικά
Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
388.621.733,43 362.277.287,10
114.134.644,58 109.267.622,04
9.190.545,44
11.964.227,48
0,00
4.055.864,71
6.588.455,43
5.646.517,90
518.535.378,88 493.211.519,23

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
11.704.361,42 10.754.184,30
1.793.348,33
1.636.072,97
340.214,14
257.426,65
0,00
0,00
288.458,60
289.631,81
14.126.382,49 12.937.315,73

4.18 Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Στο κονδύλι αυτό περιλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού

Ποσά σε €
Λογιστική αξία την 31/12/2007
Αναγνώριση επιχορηγήσεων
2008
Απόσβεση
Λογιστική αξία την 31/12/2008
Αναγνώριση επιχορηγήσεων
2009
Απόσβεση
Λογιστική αξία την 31/12/2009

ΟΜΙΛΟΣ
5.755,01

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5.755,01

-1.569,55
4.185,46

-1.569,55
4.185,46

-1.569,55
2.615,91

-1.569,55
2.615,91

4.19 Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου (µακροπρόθεσµες) αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Τραπεζικός δανεισµός σε €
Οµολογιακά δάνεια σε €
Σύνολο µακροπρόθεσµων
δανείων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
0,00
295.000.000,00
2.137.174.052,61 1.790.450.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
0,00
295.000.000,00
2.137.174.052,61 1.790.450.000,00

2.137.174.052,61

2.137.174.052,61

2.085.450.000,00

2.085.450.000,00

Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων του Οµίλου (σε έτη) είναι οι εξής:

∆ανεισµός την 31/12/2009
Ποσά σε €
Οµολογιακά Τραπεζικά δάνεια

Μεταξύ 1 και 2
ετών
180.000.000,00

Μεταξύ 2 και 5
ετών
746.724.052,61

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

Από 5 έτη και
πάνω
1.210.450.000,00

Σύνολο
2.137.174.052,61
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Σύνολο

180.000.000,00

746.724.052,61

1.210.450.000,00

2.137.174.052,61

Μεταξύ 1 και 2
ετών
295.000.000,00
0,00
295.000.000,00

Μεταξύ 2 και 5
ετών
0,00
420.000.000,00
420.000.000,00

Από 5 έτη και
πάνω
0,00
1.370.450.000,00
1.370.450.000,00

Σύνολο
295.000.000,00
1.790.450.000,00
2.085.450.000,00

∆ανεισµός την 31/12/2008
Ποσά σε €
Τραπεζικός δανεισµός σε €
Οµολογιακά Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας και του Οµίλου
πληρωτέες στην επόµενη

χρήση

εµφανίζονται

στο

που είναι

κονδύλι του Ισολογισµού 4.25

«Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις» και για τη χρήση 2009 ανέρχονται σε ποσό
€ 295.379.589,40 , ενώ το αντίστοιχο ποσό την προηγούµενη χρήση ήταν € 37.838.510,70.
Οι δανειακές υποχρεώσεις είναι εγγυηµένες από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το µέσο επιτόκιο
δανεισµού για τη χρήση 2008 ανήλθε σε ποσοστό 5,0831 % και τη χρήση 2009 σε ποσοστό
5,2429 %.
Τα δάνεια που σύναψε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 και όροι που
αποδέχτηκε αναλύονται ως εξής:

Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα Τράπεζα
ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ALPHA EUROBANK
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό δανείου
€ 346.724.052,61
€ 346.724.052,61

Λήξη
13/7/2012

Επιτόκιο
4,8133%

Μορφή
επιτοκίου
ΣΤΑΘΕΡΟ

Τα αντίστοιχα για τη χρήση 2008
είναι:
Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα Τράπεζα
DEXIA BANK INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG S.A. - DZ BANK
AG
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. KOMMUNALKREDIT
INTERNATIONAL BANK LIMITED
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό δανείου

Λήξη

Επιτόκιο

Μορφή
επιτοκίου

€ 240.000.000,00

26/3/2013

4,0570%

ΣΤΑΘΕΡΟ

€ 320.000.000,00
€ 560.000.000,00

19/9/2016

4,8510%

ΣΤΑΘΕΡΟ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Οι ανεξόφλητες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι οι παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
DEPFA BANK PLC
ABN AMRO BANK N.V.
ABN AMRO BANK N.V.
ΕΤΕ - ALPHA ΒΑΝΚ
ALPHA ΒΑΝΚ – ΕΤΕ
DEPFA BANK PLC
DEXIA BANK INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A.
DEXIA BANK INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A. - DZ BANK AG
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL
BANK LIMITED
ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ALPHA – EUROBANK
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆ΑΝΕΙΟΥ
€ 295.000.000,00
€ 160.000.000,00
€ 180.000.000,00
€ 200.000.000,00
€ 149.510.000,00
€ 340.000.000,00

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
31/12/2009 (ΠΟΣΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ)
295.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
149.510.000,00
340.000.000,00

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
31/12/2008
(ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ)
295.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
149.510.000,00
340.000.000,00

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

ΛΗΞΗ
5/8/2010
12/8/2014
9/12/2011
16/9/2015
3/2/2016
9/8/2018

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
3,9790%
4,3010%
3,4745%
3,3400%
3,8240%
4,3505%

ΜΟΡΦΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ

€ 200.940.000,00

200.940.000,00

200.940.000,00

ΕΥΡΩ

18/7/2017

5,0080%

ΣΤΑΘΕΡΟ

€ 240.000.000,00

240.000.000,00

240.000.000,00

ΕΥΡΩ

26/3/2013

4,0570%

ΣΤΑΘΕΡΟ

€ 320.000.000,00

320.000.000,00

320.000.000,00

ΕΥΡΩ

19/9/2016

4,8510%

ΣΤΑΘΕΡΟ

€ 350.000.000,00

346.724.052,61
2.432.174.052,61

0,00
2.108.902.931,27

ΕΥΡΩ

13/7/2012

4,8133%

ΣΤΑΘΕΡΟ
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4.20 Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο κονδύλι αυτό αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

Λοιπές
προβλέψεις
για
ενδεχόµενες
υποχρεώσεις

Προβλέψεις
για διαφορές
φορολογικού
ελέγχου

Λογιστική αξία την
31.∆εκεµβρίου 2007

15.887.807,89

100.000,00

∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων

893.326,81

Χρησιµοποίηση προβλέψεων
Λογιστική αξία την
31.∆εκεµβρίου 2008

281.170,06

∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων
Χρησιµοποίηση προβλέψεων
Λογιστική αξία την
31.∆εκεµβρίου 2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λοιπές
προβλέψεις
για
ενδεχόµενες
υποχρεώσεις

Προβλέψεις
για διαφορές
φορολογικού
ελέγχου

15.987.807,88

8.559.536,84

40.000,00

8.599.536,84

10.000,00

903.326,81

190.360,25

10.000,00

200.360,25

0,00

281.170,06

0,00

0,00

0,00

16.499.964,63

110.000,00

16.609.964,63

8.749.897,09

50.000,00

8.799.897,09

11.943.205,82

10.000,00

11.953.205,82

10.483.758,87

10.000,00

10.493.758,87

2.063.748,84

0,00

2.063.748,84

808.390,34

0,00

808.390,34

26.379.421,61

120.000,00

26.499.421,61

18.425.265,62

60.000,00

18.485.265,62

Σύνολο

Σύνολο

4.21 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Ληφθείσες Εγγυήσεις Ενοικίων
Σύνολο λοιπών
µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009 31/12/2008
559.643,34
576.201,11

559.643,34

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008
0,00
0,00

576.201,11

0,00

0,00

4.22 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Το νοµικό καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας από την ίδρυση των εταιρειών του Οµίλου, µε
επιχορήγηση µέσω του Ελληνικού ∆ηµοσίου µέρους του λειτουργικού ελλείµµατος µε ετήσιες
επιχορηγήσεις έσοδα και µέρους µε κεφαλαιοποιούµενες επιχορηγήσεις, έχει ως αποτέλεσµα
να προκύπτουν συνεχή µεγάλα ζηµιογόνα λογιστικά και φορολογικά αποτελέσµατα και από
τις δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των χρήσεων να µην

προκύπτει τρέχων

φόρος.

∆ιενεργήθηκε το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων από προσωρινές
διαφορές (από αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου - οικόπεδα, κτίρια - κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στην εύλογη αξία ως τεκµαιρόµενο κόστος, από διαφορές λογιστικών
και φορολογικών αποσβέσεων, κλπ) . Επίσης διενεργήθηκε αναβαλλόµενη φορολογική
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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απαίτηση (από διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων, από διαφορά λογιστικών και
φορολογικών αποσβέσεων, από διαφορές προβλέψεων και αποµειώσεων περιουσιακών
στοιχείων και από τη µεταφερόµενη φορολογική ζηµιά της πενταετίας) µέχρι του ποσού που
υπήρχαν αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις χρονικά συσχετιζόµενες. Η όποια διαφορά
προκύπτει σε περίπτωση που η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση είναι µεγαλύτερη από
την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση δεν λογιστικοποιείται διότι εκτιµάται ότι δεν θα
υπάρχει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα στο µέλλον για να ανακτηθεί.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

ΑΝΑΒΑΛΛΟ-ΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

3

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

2

∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

1

ΑΝΑΒΑΛΛΟ-ΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

Α

5.931.795,48

20%

1.186.359,10

-397.001,74

13.046.118,29

20%

2.609.223,66

-1.422.864,56

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

141.555,11

20%

28.311,02

-19.677,75

141.555,11

20%

28.311,02

0,00

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

155.347,89

20%

31.069,58

7.767,39

213.349,30

20%

42.669,86

-11.600,28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Α/Α

31.12.2009

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

31.12.2008

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

4

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

12.424.672,86

20%

2.484.934,57

621.233,64

12.424.672,86

20%

2.484.934,57

0,00

5

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

1.863.818.424,93

20%

372.763.684,99

66.800.724,60

2.044.871.941,72

20%

408.974.388,34

-36.210.703,36

6

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ

1.116.000.000,00

20%

223.200.000,00

-31.950.000,00

1.437.000.000,00

20%

287.400.000,00

-64.200.000,00

7

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

128.291.077,60

20%

25.658.215,52

3.102.647,86

129.736.286,38

20%

25.947.257,28

-289.041,76

8

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

9

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

10

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΛΠ

11

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΓΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

12

17.463.448,73

20%

3.492.689,75

2.373.933,99

27.342.905,71

20%

5.468.581,14

-1.975.891,40

1.952.330.071,02

20%

390.466.014,20

41.868.657,44

2.089.784.178,97

20%

417.956.835,79

-27.490.821,59

7.570.550,72

20%

1.514.110,14

-34.399,90

7.389.490,83

20%

1.477.898,17

36.211,98

34.070.768,41

20%

6.814.153,68

527.063,83

38.919.837,37

20%

7.783.967,47

-969.813,79

59.760,00

20%

20%

11.952,00

84.578,54

1.187.536,35

1.027.651.494,55

82.985.527,91

5.802.057.872,89

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡ∆Η

-902.360.570,15

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

125.290.924,40

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

5.138.257.472,75

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

237.507,27

-225.555,27

1.160.411.574,58

-132.760.080,03

-46.185.386,79

-1.036.684.690,40

-96.244.367,21

36.800.141,12

123.726.884,18

-229.004.447,24
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ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

347.536.905,13

20%

69.507.381,03

25.681.669,82

347.544.904,71

20%

69.508.980,94

-1.599,92

13.741.000,00

20%

2.748.200,00

1.255.300,00

13.741.000,00

20%

2.748.200,00

0,00

33.614.728,88

20%

6.722.945,78

2.775.379,44

32.693.781,07

20%

6.538.756,21

184.189,56

2.994.000,00

20%

598.800,00

120.200,00

2.994.000,00

20%

598.800,00

0,00

229.566.658,46

20%

45.913.331,69

14.765.482,23

215.557.115,94

20%

43.111.423,19

2.801.908,50

2.580.640,67

20%

516.128,13

-298.324,87

2.827.853,19

20%

565.570,64

-49.442,50

3.268.490,52

20%

653.698,10

4.243.279,99

0,00

20%

0,00

653.698,10

0,00

20%

0,00

0,00

3.275.766,10

20%

655.153,22

-655.153,22

126.660.484,73

48.542.986,61

618.634.421,01

123.726.884,20

2.933.600,53

-1.369.560,34

-11.742.843,22

0,00

-1.369.560,34

ΑΝΑΒΑΛΛΟ-ΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

31.12.2009
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Α/Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

31.12.2008

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ
ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ
∆ΛΠ 31.12.2005

2

3

4
5

6

7

8

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΛΠ 31.12.2005
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ
ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ
∆ΛΠ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α-Β ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

633.302.423,66

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6
7
8
9

∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

5

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

4

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

3

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

2

∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

1

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

70.800,00

20%

14.160,00

3.540,00

70.800,00

20%

14.160,00

0,00

10.978.737,29

20%

2.195.747,46

548.936,86

10.978.737,29

20%

2.195.747,46

0,00

1.863.818.424,93

20%

372.763.684,99

66.800.724,60

2.044.871.941,72

20%

408.974.388,34

-36.210.703,36

1.116.000.000,00

20%

223.200.000,00

-31.950.000,00

1.437.000.000,00

20%

287.400.000,00

-64.200.000,00

2.485.745,10

20%

497.149,02

96.596,54

2.543.470,35

20%

508.694,07

-11.545,05

8.749.897,09
25.780.576,11

20%
20%

1.749.979,42
5.156.115,22

389.904,79
-561.915,38

18.425.265,62
29.545.528,18

20%
20%

3.685.053,12
5.909.105,64

-1.935.073,71
-752.990,41

6.453.776,42

20%

1.290.755,28

158.464,13

6.926.087,62

20%

1.385.217,52

-94.462,24

34.070.768,41

20%

6.814.153,68

527.063,83

38.919.837,37

20%

7.783.967,47

-969.813,79

3.589.281.668,15

717.856.333,64

-104.174.588,57

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Α/Α

31.12.2009

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

31.12.2008

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΛΠ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

613.681.745,07

36.013.315,36

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡ∆Η

-613.202.569,59

-36.123.446,74

-717.230.247,63

-104.027.678,04

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

479.175,48

-110.131,38

626.086,01

-146.910,53

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

3.068.408.725,35

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

515.895,53

20%

103.179,11

56.087,95

515.895,53

20%

103.179,11

0,00

247.047,42

20%

49.409,48

32.636,34

247.047,42

20%

49.409,48

0,00

1.632.934,43

20%

326.586,89

-198.855,67

2.348.586,48

20%

469.717,30

-143.130,41

0,00

20%

0,00

0,00

18.900,62

20%

3.780,12

-3.780,12

479.175,48

-110.131,38

3.130.430,05

626.086,01

-146.910,53

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

4

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΟΣ

3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ

2

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

1

31.12.2009
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Α/Α

31.12.2008

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ
ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΛΠ 31.12.2005
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΛΠ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΙΤΑ
ΑΠΌ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α-Β ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

2.395.877,38

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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4.23 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου αναλύονται
ως εξής:

Ποσά σε €
Προµηθευτές Εσωτερικού
Ελληνικό ∆ηµόσιο - ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις
Προµηθευτές Εξωτερικού
Σύνολο υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
19.578.748,52 35.181.739,15
4.075.955,39
2.126.610,20
15.762.111,82
2.769.812,16
39.416.815,73 40.078.161,51

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
522.690,55
938.105,22
0,00
0,00
39.553,26
5.918,86
562.243,81
944.024,08

4.24 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Ποσά σε €
Φόρος εισοδήµατος προηγουµένων
χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
7.869.497,94
7.869.497,94

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

7.869.497,94
7.869.497,94

7.869.497,94
7.869.497,94

7.869.497,94
7.869.497,94

4.25 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε €
Ελληνικό ∆ηµόσιο-Εξοφλήσεις ∆ανείων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
δανείων πληρωτέες την επόµενη
χρήση σε $
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
δανείων πληρωτέες την επόµενη
χρήση σε €
Σύνολο υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
379.589,40 14.385.579,43

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
379.589,40 14.385.579,43

0,00

6.786.264,63

0,00

6.786.264,63

295.000.000,00
295.379.589,40

16.666.666,64
37.838.510,70

295.000.000,00
295.379.589,40

16.666.666,64
37.838.510,70

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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4.26 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Μισθοί και ηµεροµίσθια πληρωτέα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Λοιποί φόροι (πλήν φόρου
εισοδήµατος)
Λοιποί συγκοινωνιακοί φορείς εκτός
οµίλου
Υποχρεώσεις στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
∆ικαιούχοι αµοιβών
∆εδουλευµένα έξοδα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις προς Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους λόγω πληρωµής
δανειακών υποχρεώσεων
Κρατήσεις από αµοιβές προσωπικού
για σωµατεία
Κρατήσεις από αµοιβές προσωπικού
για δάνεια
Υποχρεώσεις από ανεξόφλητες
δωροεπιταγές προσωπικού
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

4.26A

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
2.831.201,35
2.681.830,93
26.295.968,20
27.650.951,23

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
117.769,59
100.331,29
430.860,86
394.347,23

11.215.987,96

12.118.508,31

313.712,99

238.979,51

28.541.632,94
1.125.640,71
6.572,60
56.376.675,67
5.374.087,83
418.870,55

21.753.864,53
1.125.640,71
6.545,46
52.228.129,62
4.976.083,09
451.502,48

28.541.632,94
1.125.640,71
6.572,60
1.006.891,83
160.658,50
0,00

21.753.864,53
1.125.640,71
6.545,46
1.441.054,08
201.439,37
0,00

143.490.392,16

33.384.341,38

143.490.392,16

33.384.341,38

805.297,73

576.304,21

0,00

0,00

195.384,94

195.384,94

0,00

0,00

183.820,00

0,00

0,00

0,00

7.704.790,67
284.566.323,31

6.478.999,77
163.628.086,66

20.873,35
175.215.005,53

21.367,12
58.667.910,68

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις και Ελληνικό

∆ηµόσιο για χρέη της τ. ΕΑΣ υπό εκκαθάριση
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρείες
πληρωτέες την επόµενη χρήση
Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

ΗΣΑΠ ΑΕ
ΗΛΠΑΠ ΑΕ
ΕΘΕΛ ΑΕ

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
7.966.864,91
18.227.634,19

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
προς συνδεµένες εταιρείες

0,00

0,00

0,00

26.194.499,10

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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4.27 Κύκλος εργασιών
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €
Έσοδα από µεταφορικό έργο
Έσοδα από δικαιώµατα 2% επί
του συνόλου των
συγκοινωνιακών υπηρεσιών
Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων
Σύνολο
Λοιπά Έσοδα
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Σύνολο
Γενικό Σύνολο
Έσοδα επιχορηγήσεων για
κάλυψη κόστους
συγκοινωνιακού έργου
Γενικό Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

229.928,75
187.323.711,50
187.553.640,25

787.708,17
180.074.558,99
180.862.267,16

7.892.688,28
3.200.614,53
11.093.302,81

7.853.387,02
2.194.304,34
10.047.691,36

246.975,84
246.975,84
187.800.616,09

21.285,28
21.285,28
180.883.552,44

4.737,12
4.737,12
11.098.039,93

6.211,49
6.211,49
10.053.902,85

123.172.127,11
310.972.743,20

118.546.666,34
299.430.218,78

11.289,14
11.109.329,07

31.811,39
10.085.714,24

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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4.28 Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων του Οµίλου για τη χρήση 2009 ανά κατηγορία είναι η εξής:
Ποσά σε €
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως
έξοδο
Κόστος Αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Κόστος Αποσβέσεων άυλων παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Ηλεκτρικό ρεύµα
Υδρευση
Φυσικό αέριο
Τηλεπικοινωνίες
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Αµοιβές, έξοδα & προβλέψεις προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Έξοδα διαφήµισης
∆ιάφορα έξοδα
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

Κόστος πωλήσεων
56.976.354,98
72.214.352,29
76.705,28
257.451,38
8.672.233,54
286.242,69
6.594.513,28
328.563,72
14.573.436,90
2.903.481,72
13.334.102,97
2.898.586,25
472.789.159,14
1.305.880,49
69.811,81
3.313.170,60
-7.089.115,18
649.504.931,86

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

Έξοδα
διοίκησης
27.554,78
5.698.287,64
521.671,02
50.669,80
22.925,60
80.434,90
31.765,12
983.835,10
461.278,09
987.971,48
934.452,88
1.096.893,48
42.533.697,54
2.489.214,10
36.264,38
1.562.495,53
0,00
57.519.411,44

Έξοδα
διάθεσης
0,00
62.703,94
10.473,81
25.036,18
26.474,35
17.756,25
0,00
11.761,58
2.296,66
38.635,00
92.179,97
8.385,55
2.082.283,05
3.786.534,55
9.697,71
1.588.381,85
0,00
7.762.600,45

Έξοδα έρευνας
& ανάπτυξης
0,00
44.776,70
8.379,01
20.028,85
2.742,81
178,00
0,00
9.409,22
1.837,32
9.077,11
73.743,70
4.269,40
1.130.239,15
115.267,05
7.758,13
24.869,86
0,00
1.452.576,31

Σύνολο
57.003.909,76
78.020.120,57
617.229,12
353.186,21
8.724.376,30
384.611,84
6.626.278,40
1.333.569,62
15.038.848,97
3.939.165,31
14.434.479,52
4.008.134,68
518.535.378,88
7.696.896,19
123.532,03
6.488.917,84
-7.089.115,18
716.239.520,06
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Η ανάλυση των εξόδων του Οµίλου για τη χρήση 2008 ανά κατηγορία είναι η εξής:
Ποσά σε €
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως
έξοδο
Κόστος Αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Κόστος Αποσβέσεων άυλων παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Ηλεκτρικό ρεύµα
Υδρευση
Φυσικό αέριο
Τηλεπικοινωνίες
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Αµοιβές, έξοδα & προβλέψεις προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Έξοδα διαφήµισης
Έξοδα - προβλέψεις απαξίωσης
αποθεµάτων
∆ιάφορα έξοδα
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

Κόστος πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα έρευνας
& ανάπτυξης

Σύνολο

64.686.515,78
66.971.824,24
71.993,28
243.721,46
9.868.420,26
229.354,84
9.052.501,19
344.694,97
13.859.646,27
3.312.288,01
11.562.323,84
1.650.298,64
454.971.092,72
1.344.691,68
133.460,52

40.094,81
6.450.716,19
203.039,62
41.385,51
20.265,66
91.544,98
51.075,34
1.123.454,67
380.675,13
662.864,05
688.283,64
1.013.366,60
35.400.689,70
2.739.714,80
19.325,95

0,00
64.820,21
9.812,18
23.696,65
36.265,55
24.443,09
0,00
12.399,36
2.127,13
43.260,66
69.805,30
8.398,70
1.805.164,13
3.332.656,73
18.525,95

0,00
45.997,69
7.849,74
18.957,30
2.701,88
151,22
0,00
9.919,48
1.701,70
11.716,67
55.844,18
4.020,20
1.034.572,68
124.364,98
14.820,74

64.726.610,59
73.533.358,33
292.694,82
327.760,92
9.927.653,35
345.494,13
9.103.576,53
1.490.468,48
14.244.150,23
4.030.129,39
12.376.256,96
2.676.084,14
493.211.519,23
7.541.428,19
186.133,16

107.022,02
3.458.509,61
-3.311.196,62
638.557.162,71

0,00
2.642.735,55
0,00
51.569.232,20

0,00
1.503.640,48
0,00
6.955.016,12

0,00
22.612,43
0,00
1.355.230,89

107.022,02
7.627.498,07
-3.311.196,62
698.436.641,92

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας για τη χρήση 2009 ανά κατηγορία είναι η εξής:
Ποσά σε €
Κόστος Αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Κόστος Αποσβέσεων άυλων παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Ηλεκτρικό ρεύµα
Υδρευση
Τηλεπικοινωνίες
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Αµοιβές, έξοδα & προβλέψεις προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Έξοδα διαφήµισης
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

Κόστος
πωλήσεων
4.901.595,43
75.398,76
180.230,24
24.681,28
1.601,76
84.669,17
16.533,15
81.680,67
663.584,43
38.418,36
10.170.492,50
1.037.234,18
69.811,81
223.792,21
17.569.723,95

Έξοδα
διοίκησης
55.972,73
10.474,10
25.036,88
3.428,63
222,51
11.761,91
2.296,72
11.346,76
92.182,53
5.336,93
1.412.845,34
144.088,55
9.697,99
31.088,34
1.815.779,92

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

Έξοδα
διάθεσης
55.971,14
10.473,81
25.036,18
3.428,53
222,50
11.761,58
2.296,66
11.346,44
92.179,97
5.336,78
1.412.805,50
144.084,48
9.697,71
31.087,47
1.815.728,75

Έξοδα έρευνας
& ανάπτυξης
44.776,70
8.379,01
20.028,85
2.742,81
178,00
9.409,22
1.837,32
9.077,11
73.743,70
4.269,40
1.130.239,15
115.267,05
7.758,13
24.869,86
1.452.576,31

Σύνολο
5.058.316,00
104.725,68
250.332,15
34.281,25
2.224,77
117.601,88
22.963,85
113.450,98
921.690,63
53.361,47
14.126.382,49
1.440.674,26
96.965,64
310.837,88
22.653.808,93
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Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας για τη χρήση 2008 ανά κατηγορία είναι η εξής:
Ποσά σε €
Κόστος Αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Κόστος Αποσβέσεων άυλων παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Ηλεκτρικό ρεύµα
Υδρευση
Τηλεπικοινωνίες
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Αµοιβές, έξοδα & προβλέψεις προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Έξοδα διαφήµισης
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

Κόστος
πωλήσεων
4.912.550,12
70.686,76
170.710,13
24.330,39
1.361,77
89.324,74
15.323,81
105.508,41
502.875,88
36.201,85
9.316.308,67
1.113.605,02
133.460,52
203.624,53
16.695.872,60

Έξοδα
διοίκησης
57.497,12
9.812,18
23.696,65
3.377,35
189,03
12.399,36
2.127,13
14.645,85
69.805,30
5.025,26
1.293.217,19
155.456,38
18.525,95
28.265,57
1.694.040,32

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

Έξοδα
διάθεσης
57.497,12
9.812,18
23.696,65
3.377,35
189,03
12.399,36
2.127,13
14.645,85
69.805,30
5.025,26
1.293.217,19
155.456,38
18.525,95
28.265,57
1.694.040,32

Έξοδα έρευνας
& ανάπτυξης
45.997,69
7.849,74
18.957,30
2.701,88
151,22
9.919,48
1.701,70
11.716,67
55.844,18
4.020,20
1.034.572,68
124.364,98
14.820,74
22.612,43
1.355.230,89

Σύνολο
5.073.542,05
98.160,86
237.060,73
33.786,97
1.891,05
124.042,94
21.279,77
146.516,78
698.330,66
50.272,57
12.937.315,73
1.548.882,76
185.333,16
282.768,10
21.439.184,13
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Στο κονδύλι ‘‘Αµοιβές και έξοδα προσωπικού’’ του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2009
περιλαµβάνεται ποσό 3.795 χιλιάδων ευρώ και ποσό 283 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα που αφορά
στο κόστος µισθοδοσίας αποσπασµένου προσωπικού σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και
υπουργεία µετά από έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Επίσης, στο κονδύλι ‘’Αµοιβές και
έξοδα προσωπικού’’ του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2008 περιλαµβάνεται ποσό 5.463
χιλιάδων ευρώ, και ποσό 306 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα που αφορά στο κόστος µισθοδοσίας
αποσπασµένου προσωπικού σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και υπουργεία µετά από έκδοση
σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Οι παροχές στο προσωπικό στον Όµιλο αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις)
Αναδροµικά
Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
388.621.733,43 362.277.287,10
114.134.644,58 109.267.622,04
9.190.545,44
11.964.227,48
0,00
4.055.864,71
6.588.455,43
5.646.517,90
518.535.378,88 493.211.519,23

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
11.704.361,42 10.754.184,30
1.793.348,33
1.636.072,97
340.214,14
257.426,65
0,00
0,00
288.458,60
289.631,81
14.126.382,49 12.937.315,73

Έσοδα επιχορηγήσεων για κάλυψη κόστους συγκοινωνιακού έργου
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται σε προηγούµενο πίνακα 4.27
µαζί µε τον κύκλο εργασιών.
4.29 Λοιπά έξοδα

Τα λοιπά έξοδα, αναλύονται ως εξής:

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις
Ζηµίες αποµείωσης αξίας µεταφορικών
µέσων
Ζηµιές από επενδύσεις σε ακίνητα λόγω
αναπροσαρµογής σε εύλογη αξία
∆ιαγραφή απαιτήσεων από πρόστιµα
επιβατών
Ζηµίες από προκύψασες υποχρεώσεις
επίδικων υποθέσεων
Ποινικές ρήτρες - τόκοι υπερηµερίας
Αποµείωση επενδύσεων σε συµµετοχές
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Φόροι και Φορολογικά πρόστιµα προσαυξήσεις προηγούµενων χρήσεων
Zηµίες από εκποίηση παγίων
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων
προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Πρόβλεψη διαφορών φόρων
φορολογικού ελέγχου
Αποζηµίωση ζηµιών αυτοκινήτων τρίτων
Προβλέψεις για υποχρεώσεις από
επίδικες και λοιπές υποθέσεις
Αποµειώσεις λογαριασµών απαιτήσεων
Ακύρωση µισθωµάτων cosmote
Ζηµιές από κλοπή - υπεξαιρέσεις
εισιτηρίων
Αποζηµίωση αγωγών πρώην
εργαζοµένων ΗΣΑΠ
Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων
Ακύρωση τιµολογίων επιχορήγησης
ΟΑΕ∆
Λοιπές έκτακτες ζηµιές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
4.229,85
73.591,77

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
0,00
0,00

7.114.322,81

2.774.366,04

0,00

0,00

7.250,24

2.953.722,95

0,00

0,00

26.928,00

57.477,40

26.928,00

57.477,40

59.081,47
3.668,81
0,00
9.506,64

3.081,48
3.464,46
0,00
13.679,63

49.999,99
0,00
502.053.516,79
1.691,49

0,00
0,00
456.560.786,60
10,57

0,00
149,90

4.736,30
819.576,54

0,00
149,90

0,00
0,00

0,00

3.966,82

0,00

3.966,82

0,00
1.019.494,20
72.578,44

159.215,78
206.741,23
234.008,02

0,00
8.816,92
0,00

0,00
2.081,61
0,00

10.000,00
0,00

10.000,00
42.786,22

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

11.669.305,20
58.001,41
13.244,20

495.809,83
0,00
0,00

10.483.758,87
0,00
0,00

190.360,25
0,00
0,00

223.033,00

0,00

0,00

0,00

79.202,79
11.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.488,00
6.213,11
20.394.898,07

0,00
319,11
7.856.543,58

0,00
6.183,40
512.641.045,36

0,00
132,57
456.824.815,82

4.30 Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα, αναλύονται ως εξής:

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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Ποσά σε €
Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕ∆
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από παιδικές κατασκηνώσεις
Έσοδα από παραχώρηση χώρων λειτουργίας
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας
Έσοδα από µίσθωση θυρίδων σε σταθµούς
Ενοίκια από λειτουργικές µισθώσεις
Έσοδα κοινοχρήστων από λειτουργικές
µισθώσεις
Αποζηµίωση µισθωµάτων λόγω πρόωρης
αποχώρησης
Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες
Έσοδα από κατανοµή δαπανών καρτών
επιβίβασης και εισιτηρίων
Έσοδα από προσαύξηση προστίµων
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών
ρητρών
Έσοδα από προβλέψεις
Έσοδα από πρόστιµα προσωπικού & λοιπά
καταλογισθέντα πρόστιµα
Ποινικές ρήτρες - τόκοι υπερηµερίας
Λοιπά έσοδα
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Έσοδα από διαφορά τιµήµατος απαλλοτρίωσης
ακινήτων προηγουµένων χρήσεων
Ληφθείσες αποζηµιώσεις λόγω απώλειας
εισιτηρίων & Λοιπές αποζηµιώσεις
∆ιάφορα έσοδα προηγούµενης χρήσης
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Τακτοποίηση µικρουπολοίπων προµηθευτών
Έσοδα από αναστροφή αχρησιµοποίητων
προβλέψεων για υποχρεώσεις προηγούµενων
χρήσεων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
115.034,00
76.038,00
34.671,37
352.029,64
21.048,42
13.461,96

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008
2.148,00
4.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00

205.951,98
95.972,70
2.350.263,37

0,00
0,00
2.534.217,77

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

246.946,49

133.968,01

0,00

0,00

94.943,12
2.036.312,79

0,00
1.866.502,85

0,00
61.200,00

0,00
504,20

239.391,58
2.479.190,77

314.582,77
3.423.983,85

0,00
449.288,81

0,00
22.648,20

1.039.098,80
32.800,00

2.835.174,33
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.416,05
37.874,26
563.256,28
2,99

10.221,16
81.023,45
546.708,83
1.147,88

0,00
300,00
18.153,73
0,00

0,00
1.000,00
17.254,52
0,00

0,00

934.940,00

0,00

0,00

0,00
381.886,83
725.776,59
9.343,46

46.504,88
551.999,84
963.916,50
0,00

0,00
164,00
0,00
0,00

46.504,88
29.746,21
0,00
0,00

2.542.734,71
13.259.916,56

0,00
14.686.421,72

800.390,34
1.331.644,88

0,00
122.080,01

4.31 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Τόκοι ∆ανείων
Τόκοι & Έξοδα βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Χρεωστικές Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
116.370.735,05 94.095.840,05
15.186,20
12.464,71
85.247,86
887.417,65
288.150,71
347.863,50
116.759.319,82 95.343.585,91

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
1.581.050,14 1.405.043,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1.870,66
1.883,82
1.582.920,80 1.406.927,64
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4.32 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων εσωτερικού

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

1.930.299,08

4.291.446,04

115.619,31

142.130,18

549.311,21

763.014,24

525.000,00

525.000,00

2.479.610,29

5.054.460,28

640.619,31

667.130,18

Έσοδα χρεογράφων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.33 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Η ανάλυση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Πιστωτικές Συναλλαγµατικές
∆ιαφορές
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

0,00

26.886,17

0,00

0,00

0,00

26.886,17

0,00

0,00

4.34 Φόρος εισοδήµατος
Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος των χρήσεων που έληξαν στις 31/12/2009 και 31/12/2008
αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
1.369.560,34 11.742.843,23
1.369.560,34 11.742.843,23

Ποσά σε €
Τρέχων φόρος
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008
0,00
0,00
0,00
0,00

Οι Εταιρείες του Οµίλου έχουν πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόµενες ζηµιές για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, διότι επί του παρόντος η φορολογική
αξιοποίησή τους κρίνεται αβέβαιη. Με βάση τη νοµοθεσία οι Εταιρείες του Οµίλου έχουν το
δικαίωµα να αξιοποιήσουν φορολογικά τις ως άνω ζηµίες κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας από τη
χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν.

5 Παράγοντες και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
Τα

κυριότερα

χρηµατοπιστωτικά

µέσα

των Εταιρειών του Οµίλου,

αποτελούν

τα

µακροπρόθεσµα δάνεια. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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παροχή χρηµατοδότησης για τις εργασίες τους. Ο Όµιλος κατέχει επίσης διάφορα άλλα
χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία
προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες του. Πολιτική του Οµίλου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν
και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι
οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω.
5.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
5.1.1

Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζηµιές / βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισµό και

περιβάλλον (ασφαλιστική κάλυψη)
Οι δραστηριότητες των Εταιρειών του Οµίλου αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να
προκύψουν από αρνητικά γεγονότα όπως µεταξύ άλλων, ατυχήµατα, τραυµατισµούς και βλάβες
σε πρόσωπα (εργαζόµενους ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον, ζηµιές σε εξοπλισµό και
περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη
δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης εργασιών στα εµπλεκόµενα έργα. Λαµβάνονται
βέβαια όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά
γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια. ∆εν µπορεί
όµως να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το ύψος των υποχρεώσεων των Εταιρειών του Οµίλου από
τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα να υπερβαίνει τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που θα λάβουν,
µε συνέπεια µέρος των εν λόγω προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί να καλυφθεί
από τις ίδιες.
5.2 Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
5.2.1 Κίνδυνος επιτοκίου
∆εν υπάρχουν µακροπρόθεσµα δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο και κατά συνέπεια ο Όµιλος και η
Εταιρεία δεν εκτίθονται σε κίνδυνο επιτοκίου.
5.2.2 Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθονται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις µεταβολές λοιπών νοµισµάτων έναντι του
Ευρώ.
Επίσης, κατά την 31.12.2009 δεν υπάρχουν χρηµατικά διαθέσιµα και δανειακές υποχρεώσεις σε
ξένο νόµισµα.
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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5.2.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Οι απαιτήσεις από πελάτες εκτός της περίπτωσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, για το οποίο γίνεται σχετική αναφορά στο κεφάλαιο 4.9 Απαιτήσεις από πελάτες και
λοιπές εµπορικές απαιτήσεις δεν είναι µέγεθος το οποίο µπορεί ενδεχόµενα να επηρεάσει
αρνητικά τα αποτελέσµατα και την οµαλή ρευστότητα της Εταιρείας και του Οµίλου.
5.2.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
ταµειακών διαθεσίµων, πιστωτικών ορίων και της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά το
δανεισµό.

6 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις
6.1 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Οι διεταιρικές πωλήσεις - αγορές για την περίοδο 1/1-31/12/2009 και την αντίστοιχη συγκριτική
1/1-31/12/2008 αναλύονται ως εξής:
ΧΡΗΣΗ 2009

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΑΣΑ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΗΣΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
ΕΘΕΛ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
ΗΛΠΑΠ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΣΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΕΘΕΛ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
ΟΑΣΑ
1.641.853,20

3.387.896,00

3.308.475,78

53.696,52

13.702,38

3.441.592,52

4.964.031,36

ΗΛΠΑΠ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ

4.802.373,70

1.218.532,63

7.662.759,53

271,56

106,52

378,08

155.447,85

6.851.819,63
67.398,90

4.802.645,26

1.374.087,00

14.582.356,14

ΧΡΗΣΗ 2008
ΟΑΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΑΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ

ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΣΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΕΘΕΛ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
ΟΑΣΑ
1.553.647,13

ΗΛΠΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ

4.545.097,24

966.934,48

7.065.678,85

661,38

72,38

733,76

25.996,13

3.484.262,89

ΗΣΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
ΕΘΕΛ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
3.414.390,42

43.876,34

92.180,78

13.150,07

3.506.571,20

1.610.673,54

ΗΛΠΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ

105.330,85
4.545.758,62

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

993.002,99

10.656.006,35
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6.2 Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις συνδεµένων µερών
Η ανάλυση των διεταιρεικών απαιτήσεων - υποχρεώσεων κατά την 31/12/2009 καθώς και για την 31/12/2008 έχει ως εξής:
ΧΡΗΣΗ 2009
ΟΦΕΙΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

564.374.469,23

ΗΣΑΠ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ
ΕΘΕΛ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.469.586.051,79
32.362.898,19

314.528.881,81
75.408.154,86

2.348.489.402,83
14.055.515,72

121.826.568,77
0,00

14.807.065,36

28.769,28

14.835.834,64
0,00

58.208.251,39

1.055.062,72

119.194,76

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΗΛΠΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΘΕΛ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΗΣΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΗΛΠΑΠ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΟΑΣΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΑΣΑ
ΜΗΤΡΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΟΑΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ

59.382.508,87
0,00

9.800.232,62
0,00 82.815.549,37
82.815.549,37

9.800.232,62
564.374.469,23

33.417.960,91
597.792.430,14

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

1.469.586.051,79

75.408.154,86
1.544.994.206,65

314.528.881,81

14.203.479,76

2.554.334.547,73

328.732.361,57

2.554.334.547,73
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ΧΡΗΣΗ 2008

ΗΛΠΑΠ
ΕΘΕΛ
ΗΣΑΠ
ΟΑΣΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚ ΘΥΓΑΤΡΙΚ ΘΥΓΑΤΡΙΚ
ΜΗΤΡΙΚΗ
Η ΟΑΣΑ
Η ΟΑΣΑ
Η ΟΑΣΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

514.810.357,73

ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.225.676.331,33
10.391.927,77

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΗΛΠΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΦΕΙΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΕΛ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΗΣΑΠ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΑΣΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ

ΟΑΣΑ ΜΗΤΡΙΚΗ

264.565.227,52
18.864.692,05

2.005.051.916,58
1.923.721,11

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

11.403.214,58

336.572,65

11.739.787,23
0,00

51.033.622,41

529.297,84

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

31.180.340,93
0,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΑΝΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

515.580,68

52.078.500,93
0,00

10.445.036,49
10.445.036,49
0,0072.881.873,48514.810.357,73 10.921.225,611.225.676.331,33 18.864.692,05264.565.227,52 2.775.874,442.110.495.582,16
72.881.873,48
525.731.583,34
1.244.541.023,38
267.341.101,962.110.495.582,16
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6.3 Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών
Οι παροχές προς τα µέλη της ∆ιοίκησης για τις παρουσιαζόµενες περιόδους έχουν ως εξής:

Ποσά σε €
Αµοιβές ∆.Σ
Αµοιβές ∆ιευθυντικών
στελεχών
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2008
771.467,71
814.701,89

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
212.936,86
202.885,53

6.482.602,40
7.254.070,11

1.437.965,61
1.650.902,47

5.640.717,66
6.455.419,55

1.217.810,75
1.420.696,28

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. των Εταιρειών του Οµίλου και στις οικογένειές τους.
Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσαν κατά το οικονοµικό έτος οι νόµιµοι ελεγκτές για τον
υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών, των συνολικών αµοιβών που χρεώθηκαν για
άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αµοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες
φορολογικών συµβουλών και των συνολικών αµοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές µη ελεγκτικές
υπηρεσίες για την χρήση 2008 παρατίθονται στο παρακάτω πίνακα:

Εταιρεία
ΟΑΣΑ Α.Ε.
ΗΣΑΠ Α.Ε.
ΗΛΠΑΠ Α.Ε.
ΕΘΕΛ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

Αµοιβές
Λοιπές
Αµοιβές
αµοιβές
υποχρεωτικού
υπηρεσιών
υπηρεσιών
ελέγχου
φορολογικών
οικονοµικών
ελεγκτικής
συµβουλών
καταστάσεων
φύσης
26.400,00
0,00
0,00
35.200,00
0,00
0,00
32.384,00
0,00
0,00
24.640,00
0,00
0,00
118.624,00
0,00
0,00

Αµοιβές
λοιπών
υπηρεσιών

Συνολικές
αµοιβές
τρέχουσας
χρήσης

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26.400,00
35.200,00
32.384,00
24.640,00
118.624,00

Ελεγκτική
Εταιρεία
B.D.O. A.E.
B.D.O. A.E.
B.D.O. A.E.
B.D.O. A.E.

6.4 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
6.4.1 Επίδικες υποθέσεις υποχρεώσεων για τις οποίες έχει διενεργηθεί πρόβλεψη µε βάση
την εκτίµηση της νοµικής υπηρεσίας
Έναντι των Εταιρειών του Οµίλου εκκρεµούν δικαστικές υποθέσεις. Για τις υποθέσεις αυτές και
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των νοµικών συµβούλων σχηµατίστηκαν σωρευτικά προβλέψεις που
ανά κατηγορία αναλύονται παρακάτω :
.
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Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

∆ικαστικές αγωγές από :
Εργατικές διαφορές
Μεταφορές Ατυχήµατα
∆ιεκδικήσεις τρίτων για
αποζηµιώσεις και λοιπά
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσό αγωγής
πλέον τόκων
2.673.752,13
1.920.022,98

Πρόβλεψη που
σχηµατίστηκε
1.719.337,35
531.235,91

Ποσό αγωγής
πλέον τόκων
1.021.846,73
146.222,93

Πρόβλεψη που
σχηµατίστηκε
221.846,73
36.154,97

24.933.795,35
29.527.570,46

24.128.848,35
26.379.421,61

18.972.210,92
20.140.280,58

18.167.263,92
18.425.265,62

Το ποσό των € 26.379.421,61 του Οµίλου και το ποσό € 18.425.265,62 της Εταιρείας
περιλαµβάνεται στο κονδύλι Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις στην παρ. 4.20 Λοιπές
προβλέψεις.
6.4.2 Επίδικες υποθέσεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη µε
βάση την εκτίµηση της νοµικής υπηρεσίας
Έναντι των Εταιρειών του Οµίλου εκκρεµούν δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις των νοµικών συµβούλων δεν σχηµατίστηκαν προβλέψεις. Οι υποθέσεις αυτές ανά
κατηγορία αναλύονται παρακάτω:

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

∆ικαστικές αγωγές από :
Εργατικές διαφορές
Μεταφορές Ατυχήµατα
∆ιεκδικήσεις τρίτων για
αποζηµιώσεις και λοιπά
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσό αγωγής
πλέον τόκων
1.656.229,73
3.132.758,93

Πρόβλεψη που
σχηµατίστηκε
0,00
0,00

Ποσό αγωγής
πλέον τόκων
1.229.327,12
2.240.437,96

Πρόβλεψη που
σχηµατίστηκε
0,00
0,00

719.658.357,42
724.447.346,08

0,00
0,00

713.754.072,33
717.223.837,41

0,00
0,00

6.5 Επίδικες – Επισφαλείς απαιτήσεις
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις του Οµίλου από τις δικαστικές διεκδικήσεις αναλύονται παρακάτω:

Ποσά σε €

∆ικαστικές
αγωγές από :
Απαιτήσεις
πελατών
Λοιπές
βραχυπρόθεσµες
απαιτήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Εκτίµηση για
ποσά που
θα
εισπραχθούν

Πρόβλεψη
που
σχηµατίστηκε

1.176.833,40

0,00

1.176.833,40

11.506.932,82
12.683.766,22

0,00
0,00

11.506.932,82
12.683.766,22

Ποσό
απαίτησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκτίµηση για
ποσά που
θα
εισπραχθούν

Πρόβλεψη
που
σχηµατίστηκε

70.800,00

0,00

70.800,00

10.978.737,29
11.049.537,29

0,00
0,00

10.978.737,29
11.049.537,29

Ποσό
απαίτησης
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Έχουν εκδοθεί υπέρ των Εταιρειών του Οµίλου εγγυητικές επιστολές που σχετίζονται µε την
εκτέλεση έργων. Αναλυτικότερα οι ενδεχόµενες απαιτήσεις από εγγυητικές επιστολές είναι οι εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
2009

Ποσά σε €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009

2008

2008

Ληφθείσες εγγυητικές καλής
εκτέλεσης

83.445.773,54

105.927.990,57

4.008.240,15

4.270.824,37

Ληφθείσες εγγυητικές για
συµµετοχή σε διαγωνισµούς

2.853.669,03

2.716.976,97

2.716.976,97

2.853.669,03

828.879,18

661.558,06

0,00

0,00

6.563.240,22
93.691.561,97

6.711.695,72
116.018.221,32

42.700,00
6.767.917,12

42.700,00
7.167.193,40

Ληφθείσες εγγυητικές καλής
λειτουργίας
∆οσµένες εγγυητικές επιστολές
για εξασφάλιση υποχρεώσεων
Σύνολο

6.6 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Οι δεσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις που αφορούν τις Εταιρείες του Οµίλου αναλύονται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
Υποχρεώσεις από
Λειτουργικές
Μισθώσεις
31/12/2009
Υποχρεώσεις :
Λειτουργικές
Μισθώσεις από
ακίνητα
Σύνολο

1 έτος και
λιγότερο

287.132,20
287.132,20

1 έτος και
λιγότερο
31/12/2008
Υποχρεώσεις :
Λειτουργικές
Μισθώσεις από
ακίνητα
Σύνολο

269.764,91
269.764,91

Μεταξύ 1
και 5 ετών

1.171.859,79
1.171.859,79

Μεταξύ 1
και 5 ετών

1.317.455,80
1.317.455,80

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άνω των 5
ετών

189.030,93
189.030,93

1 έτος και
λιγότερο

Μεταξύ 1
και 5 ετών

248.414,40
248.414,40

1.057.063,91
1.057.063,91

1 έτος και
λιγότερο

Μεταξύ 1
και 5 ετών

234.282,03
234.282,03

1.226.779,55
1.226.779,55

Άνω των 5
ετών

165.050,96
165.050,96

ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις από
Λειτουργικές
Μισθώσεις
31/12/2009
Απαιτήσεις:
Λειτουργικές
µισθώσεις από
ακίνητα
Σύνολο

1 έτος και
λιγότερο

725.588,22
725.588,22

Άνω
των 5
ετών

0,00
0,00
Άνω
των 5
ετών

0,00
0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταξύ 1
και 5 ετών

Άνω των 5
ετών

3.285.338,79
3.285.338,79

3.388.240,88
3.388.240,88

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων

1 έτος και
λιγότερο

0,00
0,00

Μεταξύ 1
και 5 ετών
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0,00
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31/12/2008
Απαιτήσεις:
Λειτουργικές
µισθώσεις από
ακίνητα
Σύνολο

1 έτος και
λιγότερο

Μεταξύ 1
και 5 ετών

Άνω των 5
ετών

1.790.978,11
1.790.978,11

8.165.460,07
8.165.460,07

10.328.721,69
10.328.721,69

1 έτος και
λιγότερο

0,00
0,00

Μεταξύ 1
και 5 ετών

0,00
0,00

Άνω
των 5
ετών

0,00
0,00

6.7 ∆εσµεύσεις για επενδυτικά προγράµµατα
Οι µόνες δεσµεύσεις για επενδυτικά προγράµµατα είναι αυτές που αφορούν τα ενσώµατα
πάγια στοιχεία των Εταιρειών του Οµίλου και αναφέρονται στην παρ. 4.1 Ενσώµατα πάγια

6.8 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Ο Όµιλος έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες
αναλύονται ως εξής:

Επωνυµία
ΟΑΣΑ ΑΕ
ΗΣΑΠ ΑΕ
ΗΛΠΑΠ ΑΕ
ΕΘΕΛ ΑΕ
Σύνολο

Ανέλεγκες
Φορολογικές
χρήσεις
2004 έως 2009
2007 έως 2009
2004 έως 2009
2005 έως 2009

ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
120.000,00

6.9 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου για τις δύο παρουσιαζόµενες περιόδους
έχει ως εξής:

Αριθµός προσωπικού

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2009 31.12.2008
9.690
9.917

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2009 31.12.2008
205
192

6.10 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας,
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ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία
υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Πληροφόρηση κατά τοµέα
Πρωτεύων και δευτερεύοντες τοµείς πληροφόρησης
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 οι δραστηριότητες του Οµίλου και συγκεκριµένα της θυγατρικής
εταιρείας ΗΣΑΠ Α.Ε. συνιστούν δυο επιχειρηµατικούς τοµείς, αυτόν της µεταφοράς επιβατικού
κοινού και αυτόν της µίσθωσης ακινήτων, όπου τα διαφορετικά οικονοµικά περιβάλλοντα
συνοδεύονται από διαφορετικά ρίσκα και οφέλη.
Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31
∆εκεµβρίου 2009 έχουν ως εξής:
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∆εδοµένα χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009
ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους
πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζηµιά) προ
επιχ/σεων
Έσοδα επιχορηγήσεων για
κάλυψη κόστους

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιχειρηµατικός
τοµέας
µεταφοράς
επιβατικού
κοινού

Επιχειρηµατικός
τοµέας
µεταφοράς
επιβατικού
κοινού

Επιχειρηµατικός
τοµέας
µίσθωσης
ακινήτων

187.800.616,09

0,00

187.800.616,09

11.098.039,93

0,00

11.098.039,93

-649.504.931,86

0,00

-649.504.931,86

-17.569.723,95

0,00

-17.569.723,95

-461.704.315,77

0,00

-461.704.315,77

-6.471.684,02

0,00

-6.471.684,02

Σύνολα

Επιχειρηµατικός
τοµέας µίσθωσης
ακινήτων

Σύνολα

123.172.127,11

0,00

123.172.127,11

11.289,14

0,00

11.289,14

-338.532.188,66

0,00

-338.532.188,66

-6.460.394,88

0,00

-6.460.394,88

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

11.213.443,75

2.046.472,81

13.259.916,56

1.331.644,88

0,00

1.331.644,88

΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

-57.130.729,71

-388.681,73

-57.519.411,44

-1.815.779,92

0,00

-1.815.779,92

΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-7.762.600,45

0,00

-7.762.600,45

-1.815.728,75

0,00

-1.815.728,75

΄Εξοδα έρευνας και ανάπτυξης

-1.452.576,31

0,00

-1.452.576,31

-1.452.576,31
-512.641.045,36

Μικτό κέρδος (ζηµιά)

-13.202.079,41

-7.192.818,66

-20.394.898,07

-512.641.045,36

0,00

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

Λοιπά λειτουργικά έσοδα (έξοδα)

-116.759.319,82

0,00

-116.759.319,82

-1.582.920,80

0,00

-1.582.920,80

Κέρδη (ζηµιές) κατά κλάδο

-523.626.050,61

-5.535.027,58

-529.161.078,19

-524.436.801,14

0,00

-524.436.801,14

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων

2.479.610,29

0,00

2.479.610,29

640.619,31

0,00

640.619,31

-521.146.440,32

-5.535.027,58

-526.681.467,90

-523.796.181,83

0,00

-523.796.181,83

78.637.349,67

5.163.041,66

0,00

5.163.041,66

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικού Εισοδήµατος
Αποσβέσεις

78.637.349,67

0,00

∆εδοµένα χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιχειρηµατικός
τοµέας
µεταφοράς
επιβατικού
κοινού

Επιχειρηµατικός
τοµέας
µίσθωσης
ακινήτων

180.883.552,44

10.053.902,85

0,00

10.053.902,85

0,00

-638.557.162,71

-16.695.872,60

0,00

-16.695.872,60

0,00

-457.673.610,27

-6.641.969,75

0,00

-6.641.969,75

Επιχειρηµατικός
τοµέας
µεταφοράς
επιβατικού
κοινού

Επιχειρηµατικός
τοµέας
µίσθωσης
ακινήτων

180.883.552,44

0,00

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων

-638.557.162,71

Μικτό κέρδος (ζηµιά) προ επιχ/σεων

-457.673.610,27

Πωλήσεις προς τρίτους

Έσοδα επιχορηγήσεων για κάλυψη κόστους

Σύνολα

Σύνολα

118.546.666,34

0,00

118.546.666,34

31.811,39

0,00

31.811,39

-339.126.943,93

0,00

-339.126.943,93

-6.610.158,36

0,00

-6.610.158,36

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

12.518.163,13

2.168.258,59

14.686.421,72

122.080,01

0,00

122.080,01

΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

-51.381.024,79

-188.207,41

-51.569.232,20

-1.694.040,32

0,00

-1.694.040,32

΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-6.955.016,12

0,00

-6.955.016,12

-1.694.040,32

0,00

-1.694.040,32

΄Εξοδα έρευνας και ανάπτυξης

-1.355.230,89

0,00

-1.355.230,89

-1.355.230,89

0,00

-1.355.230,89
-456.824.815,82

Μικτό κέρδος (ζηµιά)

-2.128.454,59

-5.728.088,99

-7.856.543,58

-456.824.815,82

0,00

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

Λοιπά λειτουργικά έσοδα (έξοδα)

-95.343.585,91

0,00

-95.343.585,91

-1.406.927,64

0,00

-1.406.927,64

Κέρδη (ζηµιές) κατά κλάδο

-483.772.093,10

-3.748.037,81

-487.520.130,91

-469.463.133,34

0,00

-469.463.133,34

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων

5.081.346,45

0,00

5.081.346,45

667.130,18

0,00

667.130,18

-478.690.746,65

-3.748.037,81

-482.438.784,46

-468.796.003,16

0,00

-468.796.003,16

0,00

73.826.053,16

5.171.702,92

0,00

5.171.702,92

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικού Εισοδήµατος
Αποσβέσεις

73.826.053,16

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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6.11 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Τα αναφερόµενα στην παρούσα έκθεση αναφέρονται όπως είναι φυσικό σε γεγονότα που έχουν
επισυµβεί µέχρι την 31.12.2009. Όµως από την παραπάνω ηµεροµηνία µέχρι την ηµεροµηνία
σύνταξης της παρούσας έκθεσης έχουν συµβεί διάφορα γεγονότα τα οποία αναµένεται να
επηρεάσουν σε σηµαντικό ή και σε χαµηλότερο επίπεδο την οικονοµική κατάσταση και τη
γενικότερη λειτουργία του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α.
Σαν κυριότερα γεγονότα που έχουν συµβεί από 31.12.2009 και τα οποία αναµένεται να
επηρεάσουν την οικονοµική κατάσταση και τη γενικότερη λειτουργία του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α. είναι η
γενικότερη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, η αναµενόµενη µεγάλη αύξηση των επιτοκίων
δανεισµού, η θέσπιση του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης», καθώς και το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου «Μέτρα
για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της
ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».
Τα γεγονότα αυτά προβλέπεται να επηρεάσουν σηµαντικά το κόστος λειτουργίας του Οµίλου
τουλάχιστον για την επόµενη τριετία, αφού αφενός περιορίζονται σηµαντικά οι δαπάνες
µισθοδοσίας του προσωπικού και αφετέρου επιβαρύνονται άλλα κόστη του Οµίλου όπως οι φόροι,
οι καταβαλλόµενοι τόκοι και η µείωση των καθαρών εσόδων κοµίστρου και επιδότησης αφού ο
ΦΠΑ διαµορφώνεται στο 11%.
Επίσης, το Κρατικό Οµόλογο (λήξης 2012 το οποίο έχουµε, ενώ έχει ονοµαστική αξία 10.000.000
ευρώ, σήµερα διαπραγµατεύεται στα 9.650.000 ευρώ περίπου. Βέβαια, θεωρείται ότι αυτό θα
διακρατηθεί µέχρι τη λήξη, οπότε θα εισπράξουµε ολόκληρο το κεφάλαιο.
Πέρα

από τα

ήδη

αναφερθέντα

γεγονότα,

δεν

υπάρχουν

µεταγενέστερα

των

οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ).
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΙΤΙΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 105 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικ. καταστάσεων
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