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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 32 ΕΞ/20.02.2018
 Αθήνα, 20.02.2018

 Αρ.Πρωτ.: 32 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 32/2018
 ΘΕΜΑ:

Ζημιά από Αξία Συμμετοχής.

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Η ελληνική ΑΕ «Α» συµµετέχει µε ποσοστό 100% στην ελληνική ΑΕ «Β».

2. Η εταιρεία «Β» έχει σήµερα µετοχικό κεφάλαιο ύψους 9.248.602,00 € διαιρούµενο σε 210.100 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
44,02 €.

3. Η εταιρεία «Α» εµφανίζει στον λογαριασµό 18 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» την αξία της συµµετοχής της στην εταιρεία «Β»
ίση µε την αξία κτήσης των µετοχών της τελευταίας, ύψους 12.951.228,00 €.

4. Προκύπτει λοιπόν διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης των µετοχών της «Β» από την «Α», και της συνολικής αξίας του κεφαλαίου της «Β»
σήµερα ύψους 3.702.626,00 € (9.248.602,00€ - 12.951.228,00€).

5. Περαιτέρω, η εταιρεία «Β» εµφανίζει στα αποτελέσµατά της λογιστικές ζηµίες (ύψους 3.346.590,75 €).

6. Οι δύο εταιρείες αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης µε απορρόφηση της «Β» (100% θυγατρικής) από την «Α» (µητρική),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρ. 54 Ν. 4172/2013 .

7. Κατόπιν των ανωτέρω, τίθενται τα εξής ερωτήµατα:

Α. Σε ποιον λογαριασµό της εταιρείας «Α» (απορροφώσας) θα καταχωρηθεί η ως άνω διαφορά (άλλως, ζηµία από την ακύρωση της
συµµετοχής της «Α» στη «Β»), ύψους 3.702.626,00€, µετά την απορρόφηση της «Β»; Ποιος θα είναι ο µετέπειτα λογιστικός χειρισµός της;

Β. Η ως άνω ζηµία θα επηρεάσει τη δυνατότητα διανοµής µερισµάτων της εταιρείας «Α» (λόγω µείωσης των λογιστικών κερδών) και κατά
συνέπεια την καθαρή θέση της;

Γ. Τι θα συµβεί µε τις λογιστικές ζηµίες της απορροφώµενης «Β»; Μεταφέρονται στην απορροφώσα «Α»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η συγχώνευση θυγατρικής από µητρική ορίζεται στο Κεφάλαιο 11 του ΚΝ 2190/1920 όπως και στις αντίστοιχες διατάξεις νόµων όπως ο
Ν.2166/1993.

Οι κανόνες λογιστικής στην περίπτωση συγχώνευσης µέσω απορρόφησης θυγατρικής εταιρείας (η εταιρεία «Β» στο ερώτηµα) από την µητρική
εταιρεία (η εταιρεία «Α» στο ερώτηµα) δεν ορίζεται συγκεκριµένα από τον Νόµο 4308/2014 ούτε από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς. Ωστόσο στην πράξη, η απορρόφηση µεταφέρει τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Β στην Α και συµψηφίζεται η συµµετοχή που
έχει η Α στην Β µε την καθαρή θέση της Β στην ηµεροµηνία της απορρόφησης.

Κατά συνέπεια και σε απάντηση των συγκεκριµένων ερωτηµάτων σας:

Α. Όταν θα γίνει η απορρόφηση της Β στα λογιστικά αρχεία της Α η συµµετοχή της Α στην Β θα συµψηφισθεί µε την καθαρή θέση της Β στην
ηµεροµηνία απορρόφησης. Επειδή η Α κατέχει 100% το κεφάλαιο της Β η παραπάνω διαφορά από τον συµψηφισµό θα καταχωρισθεί στην
Καθαρή Θέση τόσο σε περίπτωση εφαρµογής των ΔΠΧΑ όσο και εφαρµογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Προτείνεται να
καταχωρισθεί συγκεκριµένα στον λογαριασµό Αποτελέσµατα εις νέον της Α. Η απάντηση αυτή βασίζεται και στην Λογιστική Οδηγία εφαρµογής
του Ν. 4308/2014 της ΕΛΤΕ (ενότητα 34.4.2) αλλά συνάδει και µε την απόφαση ΣΛΟΤ αρ.πρωτ. 2380/18.5.2015 .

Β. Η τυχόν ζηµία που θα προκύψει από τον συµψηφισµό που αναφερόµαστε παραπάνω θα µειώσει ισόποσα το αποτέλεσµα εις νέον. Η
δυνατότητα διανοµής µερίσµατος προκύπτει από το άρθρο 44α του ΚΝ 2190/1920 που ορίζει το µέγιστο ποσό που µπορεί να διανεµηθεί.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Γ. Όπως προκύπτει από την απάντηση στο ερώτηµα Α οι λογιστικές ζηµίες της απορροφώµενης Β µαζί µε τα αποτελέσµατα της περιόδου µέχρι
την απορρόφηση θα µεταφερθούν ισόποσα στο λογαριασµό αποτελέσµατα εις νέον της Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 ΤΑ ΜΕΛΗ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.
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