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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Η διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα και η παγκόσµια αγορά διανύουν πλέον 

µία νέα εποχή, µε καινούριους κανόνες και µεγαλύτερες προκλήσεις. Προσπαθώντας 

να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

σήµερα επιλέγουν τη συνένωσή τους µε άλλες, καταλήγοντας έτσι στη δηµιουργία 

οµίλων επιχειρήσεων και κερδίζοντας συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα. Οι επιχειρήσεις 

που αποτελούν έναν όµιλο, αντιµετωπίζονται από οικονοµική άποψη σαν µία µόνο 

επιχείρηση και οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου αποτελούν τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις.  

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει την παρακολούθηση, σύνταξη, 

ανάλυση και ερµηνεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ενός οµίλου 

επιχειρήσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Αρχικά 

αναπτύσσονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες για τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις και τα ∆ΠΧΑ και στη συνέχεια αναλύονται οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες µια επιχείρηση υπόκειται στην υποχρέωση κατάρτισης και δηµοσίευσης 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις. Το τρίτο 

κεφάλαιο της εργασίας εστιάζει στις υπάρχουσες τεχνικές κατάρτισης ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων µε τη µέθοδο της ολικής και αναλογικής ενοποίησης και 

ακολουθεί η ανάλυση των διεταιρικών δικαιοπραξιών που προκύπτουν από 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όµιλο. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στις έµµεσες συµµετοχές, τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες και τις 

γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Τέλος, αναφέρονται οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ της ελληνικής 

νοµοθεσίας και των ∆ΠΧΑ, όσον αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

και αναλύονται τα στάδια που µεσολαβούν από την κατάρτιση µέχρι τη δηµοσίευση 

των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και συγκεκριµένα ο έλεγχος και η 

πιστοποίηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Εισαγωγή 

 

Οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σήµερα στο διεθνή χώρο οδηγούν τις 

επιχειρήσεις στο να αναζητούν ολοένα και περισσότερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους αλλά και την 

κερδοφόρα λειτουργία τους. Προσπαθώντας να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ισχυρές, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα  επιλέγουν τη συνένωσή τους µε άλλες, 

καταλήγοντας έτσι στη δηµιουργία οµίλων επιχειρήσεων και την επίτευξη 

συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων όπως το να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, να 

έχουν µειωµένα κόστη, αλλά και να επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας µέσα από τη 

µαζική παραγωγή και τις µαζικές αγορές.  

Ένας όµιλος επιχειρήσεων µπορεί να αποτελείται από δύο ή και περισσότερες 

επιχειρήσεις νοµικά ανεξάρτητες µεταξύ τους, που έχουν όµως οικονοµικούς δεσµούς 

αφού η µία µπορεί να ελέγχει την άλλη ή τις άλλες επιχειρήσεις έχοντας την 

πλειοψηφική συµµετοχή σε αυτές ή τον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Γενικά, 

η καθεµία νοµικά ξεχωριστή επιχειρηµατική οντότητα καταρτίζει τις δικές της 

οικονοµικές καταστάσεις προς ενηµέρωση των διαφόρων χρηστών. Σε έναν όµιλο 

όµως, η µελέτη των επιµέρους οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του οµίλου 

µπορεί να οδηγήσει σε εντελώς λανθασµένα συµπεράσµατα για την οικονοµική του 

πορεία, αφού παρά τη νοµική τους αυτοτέλεια, οι επιχειρήσεις του οµίλου πρέπει να 

αντιµετωπιστούν από οικονοµική άποψη σαν µία και µόνο επιχείρηση. 

 Έτσι, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων (consolidated financial statements) οι οποίες είναι και οι µοναδικές που 

µπορούν να προσφέρουν αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση για την οικονοµική 

κατάσταση του οµίλου. 
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2. Εισαγωγικές έννοιες 

  

Έλεγχος είναι η δύναµη να κατευθύνεις τις χρηµατοδοτικές και λειτουργικές 

δραστηριότητες µίας επιχείρησης ώστε να αποκτήσεις τα οφέλη που απορρέουν από 

αυτές τις δραστηριότητες. Έλεγχος θεωρείται ότι υπάρχει στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

1. όταν µία επιχείρηση έχει την άµεση ή έµµεση κατοχή περισσότερων των µισών 

των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας άλλης επιχείρησης, 

2. όταν µία επιχείρηση έχει τη δύναµη να ελέγχει περισσότερο από το µισό των 

δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης λόγω συµφωνίας µε άλλους επενδυτές ή 

εταίρους της ίδιας επιχείρησης, 

3. όταν έχει τη δύναµη να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου ή του αντίστοιχου διοικητικού οργάνου της άλλης 

επιχείρησης
1 και τέλος, 

4. όταν µία επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε µια άλλη. Αυτό συµβαίνει όταν 

η µητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων 

ψήφου της θυγατρικής είτε άµεσα, είτε έµµεσα µέσω τρίτων και κατά αυτόν τον 

τρόπο επηρεάζει τη διοίκηση και γενικά τη λειτουργία της άλλης επιχείρησης, αφού 

έχει τη δύναµη να κατευθύνει την πλειοψηφία των ψήφων του διοικητικού της 

συµβουλίου ή του αντίστοιχου διοικητικού οργάνου. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να αποδειχθεί ότι η ύπαρξη µίας ή 

περισσοτέρων των παραπάνω προϋποθέσεων δεν αρκεί για να υπάρξει έλεγχος. 

Συµµετοχές, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (ν.2190/1920, άρ.42, 

παρ.5), είναι οι κατεχόµενες από µια επιχείρηση µετοχές ανωνύµων εταιρειών, τα 

εταιρικά µερίδια εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και οι εταιρικές µερίδες σε 

εταιρείες άλλων νοµικών µορφών. Για να χαρακτηριστούν όµως οι παραπάνω 

µετοχές και τα εταιρικά µερίδια ως συµµετοχές, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων που τα εξέδωσαν και να 

υπάρχει πρόθεση διαρκούς κατοχής τους. 

Μητρική είναι η επιχείρηση που έχει µία ή περισσότερες θυγατρικές 

επιχειρήσεις, εφόσον πληρείται τουλάχιστον µία από τις παραπάνω σχέσεις ελέγχου. 

                                                 
1
Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., (2004), «Λογιστική Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων», 
Εκδόσεις Rosili, σελ.21 
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Η µητρική επιχείρηση λέγεται αλλιώς και ιθύνουσα, ελέγχουσα, κυρίαρχη ή ηγέτιδα 

επιχείρηση. 

Μία µητρική επιχείρηση µπορεί να έχει απόλυτη ή σχετική πλειοψηφική 

συµµετοχή στη θυγατρική της. Απόλυτη συµµετοχή υπάρχει όταν η µητρική εταιρεία 

κατέχει περισσότερο από το µισό του κεφαλαίου της θυγατρικής, ενώ σχετική 

συµµετοχή υπάρχει όταν το ποσοστό κατοχής του µετοχικού κεφαλαίου είναι 

µικρότερο από το 50%, αλλά ένα µεγάλο ποσοστό είναι συγκεντρωµένο σε έναν µόνο 

µέτοχο και το υπόλοιπο ποσοστό είναι µοιρασµένο σε πολλούς άλλους, µε 

αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος µέτοχος να µπορεί να ελέγχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της εταιρείας. 

Η πλειοψηφική συµµετοχή όµως, εκτός από απόλυτη και σχετική, µπορεί να 

είναι και άµεση ή έµµεση. Άµεση πλειοψηφική συµµετοχή υπάρχει όταν η µητρική 

εταιρεία κατέχει η ίδια τις µετοχές της θυγατρικής, ενώ κατά την έµµεση 

πλειοψηφική συµµετοχή, οι µετοχές των θυγατρικών κατέχονται από τη µητρική 

έµµεσα, δηλαδή µέσω άλλων θυγατρικών οι οποίες είναι άµεσα εξαρτώµενες από τη 

µητρική. 

Θυγατρική είναι η επιχείρηση που ελέγχεται από µία ή περισσότερες άλλες 

επιχειρήσεις (µητρικές), µε τουλάχιστον έναν από τους τρόπους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η θυγατρική επιχείρηση λέγεται αλλιώς και ελεγχόµενη, εξαρτηµένη, 

υποτελής και παραφυάδα. Μία θυγατρική επιχείρηση µπορεί να έχει ταυτόχρονα και 

τις δικές της θυγατρικές να είναι δηλαδή και η ίδια µητρική. Στην περίπτωση αυτή οι 

θυγατρικές λέγονται υποθυγατρικές ή έµµεσες θυγατρικές της κορυφαίας µητρικής 

επιχείρησης.  

Συγγενής επιχείρηση είναι η επιχείρηση στης οποίας το κεφάλαιο συµµετέχει 

µία άλλη επιχείρηση µε ποσοστό τουλάχιστον 10%, η οποία όµως συγχρόνως ασκεί 

και δεσπόζουσα επιρροή στην οικονοµική και διοικητική διαχείριση της πρώτης. 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριµένα το ∆ΛΠ 28, η 

δεσπόζουσα επιρροή αποδεικνύεται εφόσον πληρείται τουλάχιστον µία από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Εκπροσώπηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλο αντίστοιχο διοικητικό 

όργανο της συγγενούς επιχείρησης. 

• Συµµετοχή στη χάραξη της επιχειρηµατικής στρατηγικής της συγγενούς 

επιχείρησης. 
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• Πραγµατοποίηση σηµαντικών συναλλαγών µεταξύ των δύο επιχειρήσεων. 

• Ανταλλαγή διευθυντικών και άλλων υψηλόβαθµων στελεχών. 

• Ανταλλαγή σηµαντικών επιχειρηµατικών και τεχνικών πληροφοριών. 

Σύµφωνα όµως µε την ελληνική νοµοθεσία και συγκεκριµένα το νόµο 

2190/1920 (άρ.106 παρ.1, εδάφ.2), δεσπόζουσα επιρροή µιας επιχείρησης σε κάποια 

άλλη υπάρχει όταν η πρώτη συµµετέχει στο κεφάλαιο ή τα δικαιώµατα ψήφου της 

άλλης µε ποσοστό µεγαλύτερο από το 20%. 

Όµιλος επιχειρήσεων είναι η µητρική και όλες οι άµεσες και έµµεσες 

θυγατρικές της (κάθετος όµιλος). Όµιλο επίσης αποτελούν και οι επιχειρήσεις που 

µπορεί να µη συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση µητρικής και θυγατρικής, αλλά έχουν 

τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση και τα διοικητικά, εποπτικά και διαχειριστικά τους 

όργανα αποτελούνται, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, από τα ίδια πρόσωπα 

(ν.2190/1920, άρ.96, παρ.1).  

∆ικαιώµατα µειοψηφίας είναι το µέρος της λογιστικής καθαρής θέσης και 

των αποτελεσµάτων µιας θυγατρικής επιχείρησης, που αναλογεί στους µετόχους της 

που δεν ανήκουν στο συγκεκριµένο όµιλο. Όταν οι µέτοχοι αυτοί δεν είναι 

µειοψηφία, τότε αντί για τον όρο “δικαιώµατα µειοψηφίας” χρησιµοποιείται ο όρος 

“δικαιώµατα τρίτων”.   

Μη ελεγχόµενες συµµετοχές είναι το τµήµα των ιδίων κεφαλαίων µίας 

θυγατρικής επιχείρησης που δεν αναλογούν, άµεσα ή έµµεσα, στη µητρική της. 

Συνδεδεµένες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους, άµεσα 

ή έµµεσα, µε σχέσεις µητρικής – θυγατρικής, όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία και 

αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτελούν και οι 

θυγατρικές και υποθυγατρικές της ίδιας µητρικής εταιρείας, αλλά και επιχειρήσεις 

που µολονότι δεν υπάρχει µεταξύ τους καµία άµεση ή έµµεση σχέση συµµετοχής, 

στην πραγµατικότητα βρίσκονται κάτω από κοινή διαχείριση ή διοίκηση. Κάθε 

επιχείρηση που είναι συνδεδεµένη µε µία δεύτερη, θεωρείται ότι είναι συνδεδεµένη 

και µε όλες όσες συνδέεται η δεύτερη. 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία2, η ενοποίηση δύο επιχειρήσεων µπορεί να 

δοµείται µε πολλούς τρόπους, για φορολογικούς, νοµικούς ή και άλλους λόγους. 

Έτσι, µπορεί να περιλαµβάνει την αγορά από µια επιχείρηση των ιδίων κεφαλαίων 

                                                 
2 Πρωτοψάλτης Ν., (2005),  «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων, Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις , 
(Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Συγγενείς και Κοινοπραξίες)», Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης , Αθήνα, σελ. 35 
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µιας άλλης, ολόκληρης της καθαρής περιουσίας της ή και µέρος των καθαρών 

περιουσιακών της στοιχείων. 

 

3. Τι είναι τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α) 

 

Τα τελευταία χρόνια, η εφαρµογή ενιαίων λογιστικών προτύπων τόσο στον ιδιωτικό 

τοµέα, όσο και στο δηµόσιο, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, κρίνεται 

απαραίτητη. Αυτό συµβαίνει γιατί µε το άνοιγµα των χρηµαταγορών και 

κεφαλαιαγορών, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα δραστηριοποιούνται 

διεθνώς. Επιβάλλεται λοιπόν οι οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύουν, να είναι 

αξιολογήσιµες και συγκρίσιµες σε διάφορες χώρες, ανεξάρτητα από τους κανόνες 

µέτρησης της περιουσίας και των οικονοµικών αποτελεσµάτων που µπορεί να 

επικρατούν στην καθεµία. Έτσι, µε την εφαρµογή ενιαίων λογιστικών προτύπων 

εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζονται 

από τις επιχειρήσεις, διευκολύνεται ο ανταγωνισµός και η κυκλοφορία κεφαλαίων και 

γενικά δηµιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για µια ολοκληρωµένη και 

αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων. 

Εποµένως, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα – ∆.Λ.Π. (International Accounting 

Standards – I.A.S.) είναι εκθέσεις που δείχνουν µε ποιον τρόπο πρέπει να 

εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων διάφορα λογιστικά 

γεγονότα και συναλλαγές. Όπως προαναφέρθηκε, η αποτελεσµατική εφαρµογή τους 

θα διευκολύνει σηµαντικά την αξιολόγηση εταιρειών διαφορετικής εθνικότητας, των 

οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε κάποια αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά αυτόν τον τρόπο θα µπορούν οι χρήστες διεθνώς να εξάγουν χρήσιµα 

συµπεράσµατα για κάθε επιχείρηση, όπως για παράδειγµα όσον αφορά: 

• Την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, 

• το βαθµό ανταγωνιστικότητάς της, 

• την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα, 

• τις προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης στο µέλλον και 

• τις επιδράσεις της οικονοµικής αποδοτικότητας της επιχείρησης στην τιµή της 

µετοχής της. 
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Έτσι ο κάθε επενδυτής µπορεί να εντοπίσει τις ‘δυνατότερες’ εταιρείες 

διεθνώς, να διαµορφώσει την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική και να πετύχει τη 

διάρθρωση ενός αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα οι ‘δυνατές’ 

εταιρείες µπορούν να πετύχουν ευνοϊκότερους όρους δανειοδότησης, καλύτερες 

προσφορές, µεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Τα ∆.Λ.Π., όπως αναφέρεται και σε επόµενη ενότητα, άρχισαν να εκδίδονται 

από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standards Committee – I.A.S.C.) το 1973, έτος κατά το οποίο συστήθηκε η επιτροπή. 

Στη συνέχεια τα ∆.Λ.Π. αποτέλεσαν ένα περιεκτικό σύνολο ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), ενώ από τον Μάρτιο του 2002 όλα 

τα Πρότυπα εκδίδονται πλέον από το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting Standards Board – I.A.S.B.) και ονοµάζονται ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς – ∆.Π.Χ.Α. (International Financial 

Reporting Standards – I.F.R.S.)3. Εποµένως τα ∆ΠΧΑ είναι τα πρότυπα και οι 

διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από το συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και περιλαµβάνουν: 

• τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

• τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

• τις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 “Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων” και 

το ∆.Π.Χ.Α. 1 “Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.”, για να θεωρηθούν οι οικονοµικές 

καταστάσεις µιας επιχείρησης συµµορφούµενες µε τα ∆.Π.Χ.Α., θα πρέπει να 

εναρµονίζονται πλήρως µε όλες τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. 

Ωστόσο, η κάθε χώρα µέχρι σήµερα έχει τη δική της νοµοθεσία που καθορίζει 

τον τρόπο παρουσίασης διάφορων λογιστικών συναλλαγών και γεγονότων στις 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Για την επίτευξη του στόχου των ∆.Λ.Π. 

και ∆.Π.Χ.Α. θεωρείται απαραίτητη η εναρµόνιση της σχετικής νοµοθεσίας κάθε 

χώρας µε αυτά. Τα ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. που ισχύουν σήµερα και αναφέρονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα παρακάτω: 

• ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων» 

                                                 
3 Grand Thornton, (2009), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., τόµος Α΄, 
εκδόσεις Grand Thornton, σελ. 12 
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• ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

• ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

• ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» 

• ∆.Λ.Π. 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» 

• ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», πρώην ∆ΠΧΠ 3 που αντικατέστησε 

το ∆.Λ.Π. 22 «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων» 

 

3.1 Κύρια όργανα κατάρτισης των ∆.Π.Χ.Α. 

 

Τα κυριότερα όργανα κατάρτισης και δηµοσιοποίησης των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, είναι τα παρακάτω4: 

• H Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.). Είναι ένας µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα την πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. 

• Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.). Με έδρα το Λονδίνο, 

αποτελεί την ανεξάρτητη αρχή που έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης 

των ∆.Π.Χ.Α. 

• Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.). Αναφέρεται και διορίζεται 

από την IASC και ο σκοπός της είναι η παροχή συµβουλών στο IASB και η 

πληροφόρησή του για τις ενδεχόµενες επιπτώσεις των προτεινόµενων 

προτύπων στους χρήστες.  

• Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (I.F.R.I.C.). ∆ιορίζεται από την IASC και αρµοδιότητά της είναι η 

ερµηνεία των προτύπων και η έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά µε την 

εφαρµογή τους.  

 

3.2 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27  

 

Το ∆ΛΠ 27 είναι το κατεξοχήν πρότυπο που αναφέρεται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις ενός οµίλου επιχειρήσεων. Εκδόθηκε το 1998 µε τον τίτλο 

«ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές» 

                                                 
4 Grand Thornton, (2009), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., τόµος Α΄, 
εκδόσεις Grand Thornton, σελ. 34 
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και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2004 µε ισχύ από 1/1/2005. Τροποποιήθηκε το 

2008 και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την 1/7/2009.  

Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τη λογιστική αντιµετώπιση των 

ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης. Καθορίζει 

σε ποιες περιπτώσεις µια εταιρεία υποχρεούται, απαλλάσσεται και εξαιρείται από την 

ενοποίηση και περιγράφει τους λογιστικούς χειρισµούς για την παρουσίαση των 

επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ατοµικές καταστάσεις 

της µητρικής επιχείρησης. ∆ιαπραγµατεύεται επίσης την επεξηγηµατική 

πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές και χρήστες των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων προκειµένου να µπορούν να κατανοήσουν 

τη φύση των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ µιας µητρικής εταιρίας και των 

θυγατρικών της. 

 

3.3 ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3 

 

Το συγκεκριµένο ∆ΠΧΑ5 αντικατέστησε το ∆.Λ.Π. 22 «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων». 

Εκδόθηκε µε σκοπό τη βελτίωση της λογιστικής αντιµετώπισης των ενοποιήσεων των 

επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα παρακάτω: 

• Τη µέθοδο της λογιστικής αντιµετώπισης της ενοποίησης, 

• τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παύση ή µείωση των 

δραστηριοτήτων της αποκτώµενης επιχείρησης, 

• την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τέλος  

• τη λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας και των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων που αποκτήθηκαν κατά την ενοποίηση. 

 

3.4 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Ο όρος ‘Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα’ 6 (Ε.Λ.Π.) δεν υπάρχει επισήµως, αλλά 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει το σύνολο της ελληνικής νοµοθεσίας, 

                                                 
5 Αθιανός, Σ. και Κωνσταντινούδης, Κ. (2004), Εισαγωγή στην ανάλυση ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων: σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 22, 27, 28, 31 και το 
∆.Π.Χ.Π. 3, Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, σελ. 207 
6 Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2006), Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) 
σε συνδυασµό µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.), Εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη, σελ. 43 
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συµπεριλαµβάνοντας αρχές και κανόνες, που αφορούν τις διαδικασίες κατάρτισης και 

παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Τη σηµαντικότερη θέση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατέχει το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το οποίο σε πολλά σηµεία συµφωνεί µε τα 

∆ΠΧΑ, αλλά και ο βασικός νόµος για τη λειτουργία των ανωνύµων εταιρειών 

(ν.2190/1920), όπως ισχύει σήµερα. Στη συνέχεια ακολουθούν ο κώδικας βιβλίων και 

στοιχείων, ο κώδικας φορολογίας εισοδήµατος και µία σειρά από άλλα µικρότερης 

σηµασίας νοµοθετήµατα.   

 

4. Γενικά περί οικονοµικών καταστάσεων 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν µία δεδοµένη απεικόνιση της οικονοµικής 

θέσης και επίδοσης µιας οικονοµικής µονάδας. Γενικά, επιδίωξη των οικονοµικών 

καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική θέση , την 

επίδοση και τις ταµειακές ροές της οικονοµικής µονάδας, που είναι χρήσιµες για τις 

οικονοµικές φάσεις ενός ευρύ κύκλου χρηστών. Παρουσιάζουν επίσης τα 

αποτελέσµατα της διαχείρισης από τη διοίκηση της οικονοµικής µονάδας των πόρων 

που της εµπιστεύθηκαν. Έτσι, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τις 

δαπάνες και τις ταµειακές ροές της επιχείρησης.  

Επιβάλλεται να καταρτίζονται πάντα µε τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνονται 

από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σαφήνειας, της συνάφειας, της συγκρισιµότητας 

και της αξιοπιστίας (έγκαιρη πληροφόρηση, εξισορρόπηση µεταξύ οφέλους και 

κόστους, εύλογη παρουσίαση).  

Πολλές είναι οι οµάδες των ενδιαφερόµενων7 που χρησιµοποιούν τις 

οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει µία επιχείρηση ως πηγή πληροφόρησης. 

Στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων συγκαταλέγονται οι επενδυτές και 

υποψήφιοι επενδυτές, οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση, οι δανειστές, οι προµηθευτές, 

οι πιστωτές, οι πελάτες, το κράτος και τα όργανά του καθώς και το ευρύτερο κοινό. 

Όλοι οι παραπάνω χρησιµοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις για να αντλήσουν 

χρήσιµες πληροφορίες και να λάβουν διάφορες οικονοµικές αποφάσεις, όπως για 

                                                 
7 Grand Thornton, (2009), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., τόµος Α΄, 
εκδόσεις Grand Thornton, σελ. 43 
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παράδειγµα πότε να αγοράσουν ή να πωλήσουν µια επένδυση σε µετοχές, να 

εκτιµήσουν την επιµέλεια και υπευθυνότητα της διοίκησης, να εκτιµήσουν τη 

δυνατότητα της επιχείρησης να πληρώνει και να παρέχει άλλα οφέλη στους 

εργαζοµένους της, να εκτιµήσουν την εξασφάλιση των δανείων που δόθηκαν στην 

επιχείρηση, να προσδιορίσουν τη φορολογική πολιτική, να υπολογίσουν τα 

διανεµητέα κέρδη και µερίσµατα. 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης, ο Πίνακας ∆ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα, ενώ σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα
8 τις οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ο Ισολογισµός, η Κατάσταση 

Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, 

η Κατάσταση Ταµειακών Ροών και οι Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις (notes). 

 

4.1 Ισολογισµός 

 

Ο ισολογισµός9 παρουσιάζει σε µία συγκεκριµένη στιγµή την οικονοµική κατάσταση 

της επιχείρησης, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια, τις 

υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς τους τρίτους (ξένο κεφάλαιο) και το 

ποσό που οι ιδιοκτήτες της επένδυσαν σε αυτή µε τη µορφή εισφορών ή µη 

αναληφθέντων κερδών. Τα στοιχεία αυτά, αφού αποτιµηθούν, αποτελούν τα στοιχεία 

του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και 

παρουσιάζονται στη συγκεκριµένη κατάσταση σύµφωνα µε τις γενικά παραδεγµένες 

λογιστικές αρχές. 

Ο ισολογισµός αποτελεί εποµένως µια στατική οικονοµική κατάσταση, ένα 

φωτογραφικό στιγµιότυπο εκφρασµένο σε λογιστικούς όρους, που δείχνει τη 

χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Για το 

λόγο αυτό, η σωστή ονοµασία της συγκεκριµένης κατάστασης, είναι «κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης» (statement of financial position). Ωστόσο, σε διεθνή 

κλίµακα έχει επικρατήσει η ονοµασία ισολογισµός (balance sheet) που πηγάζει από 

το γεγονός ότι το ενεργητικό είναι πάντα ισοζυγισµένο µε το παθητικό σύµφωνα µε 

                                                 
8 ∆ΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», παρ.8 
9 Σακέλλης, Εµ. (2005), Σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα, 
σελ.251 
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την ακόλουθη εξίσωση, η οποία και αποτελεί το βάθρο της διπλογραφικής 

λογιστικής: 

Ενεργητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή θέση 

 

4.2 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης 

 

Η Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης10 είναι µια δυναµική 

οικονοµική κατάσταση, σε αντίθεση µε τον ισολογισµό που είναι στατική, η οποία 

εκφράζει τη ροή των εσόδων και εξόδων της χρήσεως µιας επιχείρησης, 

καταλήγοντας στο αποτέλεσµα χρήσης. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης (πωλήσεις) και το κόστος πωλήσεων. 

Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης είναι µια ιδιαίτερης 

σηµασίας κατάσταση, καθώς τα συνοψισµένα και ταξινοµηµένα πληροφοριακά 

στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν είναι χρήσιµα για την εκτίµηση: 

� της επιτυχίας της διοίκησης της επιχείρησης στη συγκεκριµένη χρήση. Το 

αποτέλεσµα θεωρείται ως ο πιο σηµαντικός δείκτης επιτυχίας, 

� της αξίας της επιχείρησης, γιατί από την ανάλυση των κερδών που 

πραγµατοποιεί η επιχείρηση σε οργανικά-τακτικά και ανόργανα-έκτακτα, 

είναι δυνατό να εκτιµηθούν τα µελλοντικά λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης 

και συνεπώς και η αξία της, 

� της δυνατότητας επιστροφής στους µετόχους του κεφαλαίου που επένδυσαν 

στην επιχείρηση, 

� της έκτασης που τα κεφάλαια της επιχείρησης απασχολούνται στις 

λειτουργικές ανάγκες αυτής. 

 

4.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Είναι µια οικονοµική κατάσταση που εµφανίζει όλα τα κέρδη και τις ζηµίες µίας 

περιόδου (συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναγνωρίζονται κατευθείαν στα 

Ίδια Κεφάλαια), καθώς και λοιπές µεταβολές στην οικονοµική θέση µιας επιχείρησης 

µεταξύ δύο ισολογισµών. 

                                                 
10 Σακέλλης, Εµ. (2005), Σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα, 
σελ.532 
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Αποτελεί µια κατάσταση που παρουσιάζει είτε όλες τις µεταβολές των ιδίων 

κεφαλαίων, είτε τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που 

προκύπτουν από συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που δρουν υπό την ιδιότητα 

του µετόχου. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάσταση αυτή, 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 είναι οι παρακάτω: 

• τα συνολικά έσοδα και οι δαπάνες της περιόδου, διαχωρίζοντας τα ποσά που 

αναλογούν στους µετόχους της µητρικής και στις µη ελέγχουσες συµµετοχές,  

• για κάθε στοιχείο των Ιδίων Κεφαλαίων, την επίδραση των µεταβολών στις 

λογιστικές πολιτικές και των διορθώσεων λαθών που αναγνωρίστηκαν 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 8 

• για κάθε στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων µία συµφωνία µεταξύ της λογιστικής 

αξίας του κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της περιόδου, παρουσιάζοντας 

ξεχωριστά τις µεταβολές που προέρχονται από κέρδη ή ζηµίες και από 

συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης όταν δρουν µε αυτή την 

ιδιότητα. 

 

4.4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

Ταµειακές Ροές είναι οι εισροές και οι εκροές των ταµειακών διαθεσίµων και των 

ταµειακών ισοδύναµων. Ταµειακά διαθέσιµα είναι τα µετρητά στο ταµείο της 

επιχείρησης και οι καταθέσεις που µπορούν να αναληφθούν άµεσα, ενώ ταµειακά 

ισοδύναµα είναι οι βραχυπρόθεσµες, αλλά υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, που είναι 

άµεσα µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων και που 

υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Ο λόγος που µία 

επιχείρηση κατέχει ταµειακά ισοδύναµα είναι η αντιµετώπιση βραχυχρόνιων 

ταµειακών αναγκών της και όχι η επένδυση ή κάποιος άλλος σκοπός. 

Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών11 είναι µια κατάσταση η οποία παρέχει στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα της 

επιχείρησης να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, το χρόνο και 

                                                 
11 Σακέλλης, Εµ. (2005), Σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα, 
σελ.597-598 
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τη βεβαιότητα της δηµιουργίας αυτών των διαθεσίµων, καθώς και τις ανάγκες της 

επιχείρησης να χρησιµοποιήσει τις δηµιουργούµενες ταµειακές ροές. 

Με άλλα λόγια, η κατάσταση αυτή δίνει χρήσιµες πληροφορίες για τις πηγές 

και τις χρήσεις των χρηµατοοικονοµικών πόρων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια 

µιας περιόδου, δηλαδή παρουσιάζει τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης που οδηγούν σε εισροές πόρων και τις επενδυτικές δραστηριότητες που 

οδηγούν σε εκροές πόρων στη διάρκεια µιας περιόδου. 

 ∆ίνει µια συστηµατική παρουσίαση, σε διηγηµατική µορφή των 

σηµαντικότερων λειτουργικών, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών διακανονισµών που 

µετέβαλαν την χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της 

περιόδου. 

Αποτελεί , λοιπόν, µια πολύ χρήσιµη οικονοµική κατάσταση, καθώς παρέχει 

στους επενδυτές, πιστωτές, χρηµατοδότες, στους λοιπούς εκτός επιχείρησης χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων και στη διοίκηση της επιχείρησης, πληροφορίες 

σχετικά µε την επενδυτική και χρηµατοδοτική πολιτική που η διοίκηση της 

επιχείρησης ακολούθησε. Θα µπορούσε να θεωρηθεί λοιπόν ότι η κατάσταση 

ταµειακών ροών αποτελεί τη βάση εκτίµησης του βαθµού επιτυχίας της διοίκησης 

στην επενδυτική και χρηµατοδοτική δραστηριότητά της. 

 

4.5 Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις ( Notes) 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων έχουν οι σηµειώσεις, οι οποίες δεν αποτελούν απλά ένα συνοδευτικό 

µέρος των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά αναπόσπαστο κοµµάτι τους. Οι 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν το αντίστοιχο προσάρτηµα των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων, αλλά είναι πολύ πιο αναλυτικές και πολύ µεγαλύτερης 

σηµασίας. 

Οι Σηµειώσεις περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από τα ∆.Λ.Π. και 

∆.Π.Χ.Α. πληροφορίες που δεν παρουσιάζονται στον Ισολογισµό, την Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και την Κατάσταση 

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, αλλά απαιτούνται προκειµένου να διευκολύνουν τους 

χρήστες να κατανοήσουν το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων και να 

αξιολογήσουν καλύτερα την οικονοµική κατάσταση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και 

την απόδοση της επιχείρησης. 
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Τα ∆ΠΧΑ και συγκεκριµένα το ∆ΛΠ 1, θέτει συγκεκριµένο τρόπο 

παρουσίασης των επεξηγηµατικών σηµειώσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

οµοιοµορφία στις πληροφορίες που δηµοσιεύονται και να µπορούν οι χρήστες να τις 

κατανοήσουν καλύτερα και να τις συγκρίνουν µε αντίστοιχες πληροφορίες 

οικονοµικών καταστάσεων άλλων επιχειρήσεων. Κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να παραπέµπει στην 

αντίστοιχη πληροφορία των επεξηγηµατικών σηµειώσεων όπου και θα αναλύεται 

εκτενέστερα.  

 

4.6 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να πληρούν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά12 που τις καθιστούν ωφέλιµες για 

τους χρήστες. Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι η σαφήνεια, η συνάφεια, 

η αξιοπιστία και η συγκρισιµότητα. 

Το χαρακτηριστικό της σαφήνειας σηµαίνει ότι οι πληροφορίες που 

παρέχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, να γίνονται 

δηλαδή εύκολα κατανοητές από έναν µέσο χρήστη, ο οποίος θεωρείται ότι είναι 

γνώστης βασικών οικονοµικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και ότι έχει τη 

διάθεση να εξετάσει επιµελώς τις οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα όµως, το 

χαρακτηριστικό της σαφήνειας δεν αποκλείει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις και πληροφορίες γύρω από περίπλοκα θέµατα, µόνο και µόνο επειδή 

είναι αρκετά δυσνόητες. 

Το χαρακτηριστικό της συνάφειας σηµαίνει ότι οι πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να βοηθούν τους 

χρήστες στην αξιολόγηση παρελθοντικών, παροντικών και µελλοντικών γεγονότων, 

έτσι ώστε να κάνουν τις σωστές εκτιµήσεις και να λαµβάνουν τις κατάλληλες 

αποφάσεις.  

Αξιοπιστία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σηµαίνει ότι οι 

πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και 

προκαταλήψεις και οι χρήστες να µπορούν να τις εµπιστεύονται και να βασίζονται σε 

                                                 
12 Grand Thornton, (2009), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., τόµος Α΄, 
εκδόσεις Grand Thornton, σελ. 47-51 
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αυτές για τη λήψη των αποφάσεών τους, επειδή αντιπροσωπεύουν πιστά ότι ακριβώς 

θα έπρεπε να αντιπροσωπεύουν. 

Τέλος, το χαρακτηριστικό της συγκρισιµότητας σηµαίνει ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις πρέπει να παρέχουν συγκριτική πληροφόρηση διαχρονικά, έτσι ώστε ο 

χρήστης να µπορεί να αντιληφθεί εύκολα την εξέλιξη της αποδοτικότητας και της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης. Παράλληλα όµως, οι πληροφορίες 

πρέπει να παρέχονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση 

συναλλαγών και οικονοµικών γεγονότων, τόσο διαχρονικά στην ίδια επιχείρηση, όσο 

και µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. 

 

5. Ποιες είναι οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ποιος ο 

σκοπός τους  

 

Σύµφωνα µε το ν. 2190/1920 (άρ.100, παρ.1), οι ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό, τα ενοποιηµένα 

αποτελέσµατα χρήσης και το ενοποιηµένο προσάρτηµα των δύο παραπάνω 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Οι υποκείµενες σε ενοποίηση εταιρείες είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν η 

καθεµιά τις δικές της ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή ισολογισµό, 

αποτελέσµατα χρήσεως, προσάρτηµα και πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων της. 

∆εν είναι υποχρεωτική όµως η κατάρτιση και δηµοσίευση “ενοποιηµένου πίνακα 

διάθεσης αποτελεσµάτων”, αφού σύµφωνα µε το ν.2190/1920, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, δεν συµπεριλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

Οι καταστάσεις που µεµονωµένα καταρτίζουν δύο ή περισσότερες 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις που συγκροτούν έναν όµιλο, αποσκοπούν στην 

απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσµάτων κάθε µίας 

εταιρείας ξεχωριστά. Αντίθετα, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου 

αποτελούνται από τη συνένωση των κονδυλίων των µεµονωµένων οικονοµικών 

καταστάσεων των επιµέρους εταιρειών, παρέχοντας έτσι στους ενδιαφερόµενους µία 

ορθότερη εικόνα της καθαρής θέσης και της οικονοµικής πορείας του οµίλου. Αυτό 

συµβαίνει γιατί ο ενοποιηµένος ισολογισµός, όπως και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα 

χρήσης, είναι απαλλαγµένα από τις διεταιρικές συναλλαγές, δηλαδή τις επιδράσεις 

των συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων του οµίλου, καθώς επίσης και από τις 
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επιδράσεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας. Πιο αναλυτικά, χωρίς την 

κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, καταρτίζοντας δηλαδή 

µόνο τις επιµέρους ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των επιµέρους εταιρειών του 

οµίλου, προκύπτει η παρακάτω λανθασµένη εικόνα ως προς τους ισολογισµούς και τα 

αποτελέσµατα των επιµέρους εταιρειών13: 

 

1. Ως προς τους ισολογισµούς: 

• Η πλειοψηφική συµµετοχή της µητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της 

εµφανίζεται στους λογαριασµούς της ίδιας ως επένδυση. Στην 

πραγµατικότητα όµως, όντας εταιρείες του ίδιου οµίλου, δεν υφίσταται καµία 

επένδυση, παρά µόνο περιουσιακά στοιχεία εξαρτηµένων εταιρειών. 

• Εάν µία εταιρεία του οµίλου αγοράσει είτε εµπορεύµατα, είτε πάγια από 

κάποια άλλη εταιρεία του οµίλου, νοµικά πραγµατοποιείται αγορά και 

πώληση αντίστοιχα για τις δύο εταιρείες. Για παράδειγµα, εάν η εταιρεία A 

αγοράσει από τη B προϊόντα αξίας 100€ αντί 150€, το αντίστοιχο απόθεµα 

προϊόντων της Α θα εµφανιστεί στον ισολογισµό της µε την αξία κτήσης, 

δηλαδή µε 150€ ενώ η εταιρεία Β θα εµφανίσει κέρδος 50€. Με την 

κατάρτιση όµως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι δύο 

εταιρείες αντιµετωπίζονται σαν µία ενιαία οικονοµική µονάδα και η 

παραπάνω πράξη δεν αντιµετωπίζεται ως αγοραπωλησία αλλά απλά ως 

µετακίνηση προϊόντων µεταξύ των εταιρειών του οµίλου. Έτσι, 

επιστρέφοντας στο παραπάνω παράδειγµα, το απόθεµα του συγκεκριµένου 

προϊόντος εµφανίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην αξία 

των 100€ και δεν σηµειώνεται κανένα κέρδος. 

• Εάν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις µεταξύ δύο εταιρειών του οµίλου, 

στους επιµέρους ισολογισµούς εµφανίζονται στο ενεργητικό και στο παθητικό 

των δύο εταιρειών αντίστοιχα. Με την κατάρτιση όµως των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

µεταξύ των εταιρειών του οµίλου. 

 

 

 
                                                 
13 Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., (2004), «Λογιστική Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων», Εκδ. 
Οίκος Rosili, σελ.22-24 
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2. Ως προς τα αποτελέσµατα: 

• Αγοραπωλησίες µεταξύ των εταιρειών του οµίλου είναι απολύτως έγκυρες και 

επιφέρουν στις εταιρείες τα ίδια αποτελέσµατα (κέρδος ή ζηµία) που θα 

επέφεραν οι αντίστοιχες αγοραπωλησίες µε οποιονδήποτε τρίτο έξω από τον 

όµιλο.  

• Τα έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ δύο εταιρειών 

του οµίλου αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα 

αντιµετωπίζονταν και στην περίπτωση που προέκυπταν από συναλλαγές µε 

οποιονδήποτε τρίτο. Με την κατάρτιση όµως των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων πρέπει να γίνει η ανάλογη αναµόρφωση.  

• Τα αποτελέσµατα των εξαρτηµένων εταιρειών δεν εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής στο σύνολό τους αλλά µόνο κατά το 

τµήµα που διανέµονται.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την κατάρτιση των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, καµία από τις υποκείµενες σε ενοποίηση 

εταιρείες δεν χάνει τη νοµική της αυτοτέλεια, αφού συνεχίζουν να καταρτίζουν και να 

δηµοσιεύουν και τις δικές τους ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ασχέτως εάν αυτές 

είναι ενσωµατωµένες και στις ενοποιηµένες που καταρτίζει και δηµοσιεύει η µητρική 

επιχείρηση.   

 

 6. Μέθοδοι αποτίµησης συµµετοχών  

 

6.1 Η µέθοδος της αποτίµησης στο κόστος κτήσης 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η αξία των µετοχών και µεριδίων συµµετοχής µιας 

επιχείρησης στο κεφάλαιο µιας άλλης, εµφανίζεται στο κόστος κτήσης, την αξία 

δηλαδή µε την οποία τα απέκτησε. Το ανάλογο ποσό µπορεί να καταβλήθηκε 

απευθείας στην ελεγχόµενη εταιρεία ή και στους µετόχους της. Οι συµµετοχές 

αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού της ελέγχουσας εταιρείας και σύµφωνα µε τη 

µέθοδο αυτή θα συνεχίσουν να εµφανίζονται και τις επόµενες χρονικές περιόδους 

στην αξία κτήσης, εκτός εάν υπάρχει κάποια νοµική υποχρέωση διόρθωσης και 

αποτίµησής τους στην τρέχουσα τιµή. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση, κατά 

την έναρξη µιας χρήσης, κατέχει µετοχές ή µερίδια µιας άλλης επιχείρησης και κατά 
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τη διάρκεια της χρήσης αγοράσει και άλλες της ίδιας επιχείρησης, τότε η τιµή κτήσης 

προσδιορίζεται µε επιλογή µιας από τις µεθόδους που αποτελούν παραλλαγές της 

τιµής κτήσης, όπως τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου, τη FIFO και τη LIFO. 

Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ τιµής κτίσης και τρέχουσας τιµής. Τρέχουσα τιµή θεωρείται ότι είναι για τους 

εισηγµένους τίτλους στο χρηµατιστήριο, ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής 

τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσης, ενώ για τους µη εισηγµένους, την 

τρέχουσα τιµή αποτελεί η εσωτερική λογιστική αξία του τίτλου όπως αυτή προκύπτει 

από τον τελευταίο ισολογισµό της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, η εσωτερική λογιστική 

αξία µιας µετοχής προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου της καθαρής θέσης µε τον 

συνολικό αριθµό των µετοχών, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής µιας 

επιχείρησης σε µια άλλη ισούται µε το γινόµενο του αριθµού των κατεχόµενων 

µετοχών επί την εσωτερική λογιστική αξία της µιας µετοχής.  

Το σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου αποτίµησης στο κόστος κτήσης, είναι 

ότι η εµφανιζόµενη στον ισολογισµό αξία των συµµετοχών σε συνδεδεµένες και 

λοιπές επιχειρήσεις, αδυνατεί να πληροφορήσει τους ενδιαφερόµενους χρήστες για 

την τρέχουσα λογιστική αξία αυτών των συµµετοχών και εποµένως και για την 

απόδοση της συγκεκριµένης επένδυσης. Οι µέτοχοι ή εταίροι, οι επενδυτές, οι 

πιστωτές και κάθε άλλος χρήστης των οικονοµικών καταστάσεων, ενδιαφέρεται για 

την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της επιχείρηση και όχι για 

ιστορικά µεγέθη. 

 

6.2 Η µέθοδος της αποτίµησης µε βάση την καθαρή θέση 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι κατεχόµενες µετοχές και τα µερίδια συµµετοχής στο 

κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης, κατά το χρόνο απόκτησής τους καταχωρούνται 

λογιστικά στο κόστος κτήσης, αλλά στο τέλος κάθε χρήσης το κόστος αυτό 

αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις µεταβολές που έχουν επέλθει στη λογιστική 

καθαρή θέση της άλλης επιχείρησης, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής. Έτσι, µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης επιτυγχάνεται η λογιστική απεικόνιση της εσωτερικής 

λογιστικής αξίας των συµµετοχών σε κάποια άλλη επιχείρηση, σε αντίθεση µε την 

µέθοδο της αποτίµησης στο κόστος κτήσης.  

Η δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης της εσωτερικής λογιστικής 

αξίας των συµµετοχών µιας επιχείρησης σε µία άλλη και η άµεση αναγνώριση 
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οποιονδήποτε µεταβολών της, είναι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα που παρουσιάζει 

η µέθοδος την καθαρής θέσης. Ωστόσο, η χρησιµότητα αυτής της πληροφορίας 

αµφισβητείται, αφού η εσωτερική λογιστική αξία των κατεχόµενων µετοχών δε 

συµπίπτει κατά κανόνα µε την πραγµατική τους αξία, όπως αυτή θα προέκυπτε από 

µία αποτίµηση του συνόλου της ελεγχόµενης επιχείρησης και µετά την αναγνώριση 

και της ενδεχόµενης φήµης και πελατείας. Παράλληλα όµως, η εσωτερική λογιστική 

αξία των κατεχόµενων µετοχών πιθανόν να µη συµπίπτει ούτε και µε την τρέχουσα 

χρηµατιστηριακή τους αξία, εάν πρόκειται για εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 

ανώνυµες εταιρείες, αφού στη διαµόρφωση αυτής της αξίας υπεισέρχονται και 

εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε την πραγµατική αξία και πορεία της 

εκδότριας εταιρείας, όπως για παράδειγµα η γενική οικονοµική κατάσταση και οι 

πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα όπου δραστηριοποιείται η 

συγκεκριµένη επιχείρηση.  

Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου 

της καθαρής θέσης, είναι ότι η επιχείρηση που κατέχει τις µετοχές, κατά την 

αποτίµησή τους στο τέλος κάθε χρήσης, οφείλει να αυξάνει την αξία τους κάθε φορά 

που υπάρχει αύξηση της λογιστικής καθαρής θέσης της επιχείρησης στην οποία 

συµµετέχει, πιστώνοντας ισόποσα τα αποτελέσµατα χρήσης. Αυτό όµως σηµαίνει 

αύξηση των καθαρών κερδών, ή µείωση ζηµιών, µε ένα έσοδο που δεν είναι βέβαιο 

εάν και πότε θα περιέλθει στην εταιρεία. Έτσι, η µέθοδος της καθαρής θέσης 

αντίκειται κατά κάποιο τρόπο στην αρχή της συντηρητικότητας αφού καταχωρεί 

έσοδα που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµα.  

Ωστόσο, η µέθοδος της καθαρής θέσης εφαρµόζεται υποχρεωτικά κατά την 

κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ενός οµίλου (ν.2190/20,αρ.106), 

όταν πρόκειται για συµµετοχές σε επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν χαρακτηρίζονται 

από το νόµο θυγατρικές, είτε εξαιρούνται από την πλήρη ενοποίηση.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

7. Επιχειρήσεις υποκείµενες σε ενοποίηση 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση είναι οι 

ακόλουθες:  

• Η µητρική επιχείρηση και  όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι 

θυγατρικές των θυγατρικών της,  ανεξάρτητα από την έδρα των θυγατρικών αυτών 

επιχειρήσεων, όταν, είτε η µητρική επιχείρηση, είτε µία ή περισσότερες θυγατρικές 

της επιχειρήσεις έχουν την εταιρική µορφή της ανώνυµης εταιρείας ή της εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης ή της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας14. Οι παραπάνω 

επιχειρήσεις µπορούν να έχουν να έχουν και τη µορφή της οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρίας  µε την προϋπόθεση ότι όλοι οι απεριόριστα ευθυνόµενοι 

εταίροι είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρίας15. 

Σε ενοποίηση υπόκεινται και οι επιχειρήσεις που διέπονται από το ελληνικό 

δίκαιο εφόσον16 :  

• Η επιχείρηση αυτή, καθώς και µία ή περισσότερες επιχειρήσεις µε τις οποίες 

δεν συνδέεται µε σχέση µητρικής-θυγατρικής, έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση 

κατόπιν συµβάσεως που έχει συναφθεί µε την πρώτη επιχείρηση, ή σύµφωνα µε τους 

όρους του καταστατικού τους, ή 

• τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της επιχείρησης αυτής, καθώς 

και µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων µε τις οποίες δεν συνδέεται µε σχέση 

µητρικής-θυγατρικής, αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα 

κατά τη διάρκεια της χρήσης και µέχρι την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

                                                 
14 Ν.2190/1920 αρ.90 παρ.1-2 
15 Π.∆. 326/1994 αρ.4 που πρόσθεσε εδάφιο στο τέλος της παρ.2 του αρ.90του  Ν.2190/1920 
16 Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., (2004), «Λογιστική Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων», 
Εκδόσεις Rosili, σελ.65 
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Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, για να είναι υποκείµενες σε ενοποίηση, 

θα πρέπει µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές να έχουν την εταιρική 

µορφή της Α.Ε. , της Ε.Π.Ε. ή της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας καθώς και 

της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας  µε την προϋπόθεση ότι όλοι οι 

απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές 

εταιρίας. 

 

8. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταρτίσουν ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις  

 

Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω υπόκεινται σε ενοποίηση, τίθεται το 

ερώτηµα ποια από αυτές θα πρέπει να καταρτίσει τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου. 

Όταν υπάρχει σχέση µητρικής – θυγατρικής επιχείρησης, η µητρική είναι 

εκείνη που υποχρεούται να καταρτίσει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

την ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης του οµίλου. Για να υπάρχει όµως υποχρέωση, θα 

πρέπει η µητρική εταιρεία να διέπεται από το ελληνικό δίκαιο (ν.2190/20, αρ.90, 

παρ.1) και µία ή περισσότερες εταιρείες από τη µητρική και τις θυγατρικές της να 

έχει εταιρική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας (ΕΜΕ), 

σύµφωνα µε τη δεύτερη παράγραφο του παραπάνω άρθρου. Οι θυγατρικές 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στη µητρική 

για την κατάρτιση των ενοποιηµένων καταστάσεων.  

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχέση µητρικής – θυγατρικής εταιρείας αλλά 

ύπαρξη δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων που έχουν τεθεί υπό ενιαία διοίκηση ή τα 

διαχειριστικά τους όργανα αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από τα ίδια πρόσωπα, 

την υποχρέωση για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων έχει 

η µεγαλύτερη επιχείρηση (άρ.96). Αυτή προκύπτει µε βάση το ύψος του ενεργητικού 

καθεµιάς από τις υποκείµενες σε ενοποίηση εταιρείες, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη 

οι λογαριασµοί τάξεως. Όπως και στην παραπάνω περίπτωση, οι υπόλοιπες 

µικρότερες επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν στη µεγαλύτερη όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του 

οµίλου. 
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Ανεξάρτητα πάντως οποιουδήποτε κριτηρίου, όλες οι εισηγµένες εταιρείες σε 

χρηµατιστήριο αξιών που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην ΕΕ, πρέπει να συντάσσουν 

ενοποιηµένες καταστάσεις. 

 

9. Απαλλαγές από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων 

 

Τα άρθρα 91 µέχρι και 95 του παραπάνω νόµου ορίζουν τις απαλλαγές από την 

υποχρέωση ενοποίησης. Οι απαλλαγές αυτές σχετίζονται µε το µέγεθος του συνόλου 

των επιχειρήσεων του οµίλου που υπόκειται σε ενοποίηση, το είδος της 

δραστηριότητας της µητρικής επιχείρησης και το γεγονός ότι οι µέτοχοι ή εταίροι της 

µητρικής δεν επιθυµούν την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για 

τον όµιλο. Για να ισχύουν όµως οι απαλλαγές πρέπει να πληρούνται και ορισµένες 

προϋποθέσεις. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες από τις σηµαντικότερες 

απαλλαγές από την υποχρέωση ενοποίησης σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

α) Απαλλάσσεται κάθε µητρική επιχείρηση όταν το σύνολο των υποκείµενων 

σε ενοποίηση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα παρακάτω τρία 

κριτήρια (άρ.92): 

• Σύνολο ισολογισµού 3.700.000 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση 

των στοιχείων Α µέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγµα ισολογισµού, δηλαδή 

δεν συνυπολογίζονται οι λογαριασµοί τάξεως, 

• καθαρός κύκλος εργασιών 7.400.000 ευρώ,  

• µέσος όρος προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

250 άτοµα.  

β) Απαλλάσσεται κάθε µητρική ανώνυµη εταιρεία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων εφόσον (άρ.91): 

• κατά τη διάρκεια στις χρήσης δεν είχε άµεση ή έµµεση ανάµιξη στη διοίκηση 

στις θυγατρικής επιχείρησης, 

• δεν άσκησε το δικαίωµα ψήφου που συνδέεται µε τη συµµετοχή κατά το 

διορισµό µέλους του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου στις θυγατρικής 

επιχείρησης κατά τη διάρκεια στις χρήσης, καθώς και των πέντε 

προηγούµενων χρήσεων, ή. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος αυτού να 
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πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο του 

άρθρου 91, 

• έχει χορηγήσει δάνεια µόνο σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει συµµετοχή. 

γ) Απαλλάσσεται η µητρική επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο 

και ταυτόχρονα είναι και η ίδια θυγατρική και η µητρική της διέπεται από το δίκαιο 

κράτους – µέλους της ΕΟΚ και κατέχει όλες ή το 90% τουλάχιστον των µετοχών ή 

µεριδίων της απαλλασσόµενης  επιχείρησης και οι λοιποί  µέτοχοι ή εταίροι 

ενέκριναν την απαλλαγή. Για να ισχύει όµως η συγκεκριµένη απαλλαγή πρέπει να 

πληρούνται σωρευτικά και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη δεύτερη παράγραφο 

του άρθρου 93. 

δ) Απαλλάσσεται κάθε µητρική επιχείρηση, που διέπεται από το ελληνικό 

δίκαιο και ταυτόχρονα είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης που διέπεται από το 

δίκαιο κράτους µέλους της ΕΟΚ εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 93 παρ. 2 και αν µέτοχοι ή εταίροι της απαλλασσόµενης επιχείρησης, οι 

οποίοι κατέχουν µετοχές ή µερίδια που αντιπροσωπεύουν το 10% τουλάχιστον του 

καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης αυτής, δεν έχουν ζητήσει, το αργότερο έξι 

µήνες πριν από το τέλος της χρήσης, την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων (άρ.94) 

ε) Απαλλάσσεται κάθε µητρική επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό 

δίκαιο και ταυτόχρονα είναι η ίδια θυγατρική µητρικής επιχείρησης που δεν διέπεται 

όµως από το δίκαιο κράτους µέλους της ΕΟΚ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 95. 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, για να εξαιρεθεί µια µητρική εταιρία από την 

υποχρέωση σύνταξης και παρουσίασης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια17: 

• η ίδια η µητρική εταιρία να κατέχεται εξ’ ολοκλήρου από άλλη εταιρία, ή σε 

περίπτωση κατοχής της σε µικρότερο ποσοστό, οι λοιποί ιδιοκτήτες της, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, να έχουν 

ενηµερωθεί ότι η µητρική εταιρία δε θα καταρτίσει ενοποιηµένες λογιστικές 

καταστάσεις και να µην έχουν αντιρρήσεις επ’αυτού. 

                                                 
17 ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε Θυγατρικές 
επιχειρήσεις», αρ.10 
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• οι χρεωστικοί ή συµµετοχικοί τίτλοι της µητρικής εταιρίας να µη 

διαπραγµατεύονται δηµόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε 

εξωχρηµατιστηριακή αγορά που συµπεριλαµβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές). 

• η µητρική εταιρία να µην έχει υποβάλει, αλλά ούτε και να βρίσκεται στη 

διαδικασία υποβολής των οικονοµικών καταστάσεών της σε επιτροπή 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών ή άλλη διοικητική αρχή προκειµένου να εκδώσει 

τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε δηµόσια αγορά. ∆ηλαδή, να µη βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε διαδικασία εισαγωγής σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο. 

• η ανώτερη µητρική εταιρία να συντάσσει και να δηµοσιεύει ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 δεν ορίζει κανένα 

οικονοµικό κριτήριο για την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης 

ενοποιηµένων καταστάσεων, αλλά ούτε και κάποιο κριτήριο σχετικά µε τον αριθµό 

του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας, όπως συµβαίνει µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, δεν προβλέπεται απαλλαγή για εταιρίες Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων, ∆ιαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων ή παρόµοιες οντότητες. 

Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρίες και την περίπτωση εξαίρεσής τους από 

την ενοποίηση, το πρότυπο αναφέρει ότι µία θυγατρική δεν εξαιρείται από την 

ενοποίηση λόγω του αντικειµένου δραστηριότητας της µητρικής ή επειδή η 

επιχειρηµατική της δραστηριότητα διαφέρει από εκείνη της µητρικής και γενικότερα 

από των άλλων εταιριών του οµίλου18. 

 

10. ∆υνητική και υποχρεωτική εξαίρεση ενοποίησης  

 

Στο άρθρο 97 του ν.2190/20 απαριθµούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µία 

επιχείρηση µπορεί να µη συµπεριληφθεί στην ενοποίηση (δυνητική εξαίρεση). Οι 

περιπτώσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Όταν παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο 

σκοπό µε την ενοποίηση, ο οποίος είναι η εµφάνιση της πραγµατικής εικόνας 

της περιουσιακής κατάστασης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 

                                                 
18 ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε Θυγατρικές 
επιχειρήσεις», αρ.20 
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αποτελεσµάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση (άρ.100, παρ.3). 

• Όταν αυστηροί και διαρκείς περιορισµοί θίγουν ουσιαστικά την άσκηση από 

τη µητρική επιχείρηση των δικαιωµάτων της στην περιουσία ή στη διαχείριση 

της προς ενοποίηση επιχείρησης ή την άσκηση της ενιαίας διεύθυνσης, όταν 

πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό κοινή διεύθυνση. 

• Όταν οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν χωρίς 

δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 

• Όταν οι µετοχές ή τα µερίδια της προς ενοποίηση επιχείρησης κατέχονται µε 

αποκλειστικό σκοπό τη µεταγενέστερη µεταβίβαση τους, αφού στην 

περίπτωση αυτή δεν πληρείται η έννοια της συµµετοχής. 

• Τέλος, µπορεί να µην περιληφθεί στην ενοποίηση η  µητρική επιχείρηση που 

δεν ασκεί οποιαδήποτε βιοµηχανική ή εµπορική δραστηριότητα και κατέχει 

µετοχές ή µερίδια σε θυγατρική επιχείρηση βάσει κοινής συµφωνίας µε µία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση 

(άρ.99, παρ.1). 

Στο άρθρο 98 αναφέρεται η περίπτωση κατά την οποία µία επιχείρηση δεν 

πρέπει να περιλαµβάνεται στην ενοποίηση (υποχρεωτική εξαίρεση). Σύµφωνα µε 

αυτό, όταν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση έχουν 

δραστηριότητες τόσο διαφορετικές, ώστε η ενσωµάτωσή τους στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις θα ερχόταν σε αντίθεση µε την επιβαλλόµενη από το άρθρο 

100 παρ. 3 υποχρέωση, όπως αυτή αναφέρθηκε και παραπάνω, τότε οι επιχειρήσεις 

αυτές δεν πρέπει να περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, αφού αυτό θα αλλοίωνε την 

πραγµατική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης του οµίλου. Στο ίδιο άρθρο όµως, 

ορίζεται ότι µόνο το γεγονός ότι οι προς ενοποίηση επιχειρήσεις είναι άλλες 

βιοµηχανικές, άλλες εµπορικές και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ή ότι 

αυτές οι επιχειρήσεις ασκούν βιοµηχανικές ή εµπορικές δραστηριότητες για 

διαφορετικά προϊόντα ή παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες, δεν αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού αυτών των επιχειρήσεων από τη δυνατότητα κατάρτισης ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. Η αντιµετώπιση αυτών των εξαιρέσεων από τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

αναφέρεται στην παραπάνω ενότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

11. Γενικές προσαρµογές για την κατάρτιση των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων 

 

Προκειµένου να καταρτιστούν οι ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις αθροίζονται 

οι επιµέρους καταστάσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε ενοποίηση και στη 

συνέχεια γίνονται µία σειρά από προσαρµογές19 που έχουν ως σκοπό να εξαλείψουν 

όλες τις µεταξύ τους συναλλαγές. Οι προσαρµογές αυτές αναφέρονται περιληπτικά 

αµέσως παρακάτω. 

 

11.1 Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές 

 

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, θα 

πρέπει να απαλειφθούν πλήρως όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι ενδοεταιρικές 

συναλλαγές που περιλαµβάνουν έσοδα και έξοδα, καθώς και τα µερίσµατα. Ως προς 

τα κέρδη, πρέπει να γίνεται ολική απαλοιφή όλων των κερδών που προκύπτουν από 

διεταιρικές συναλλαγές και αναγνωρίζονται σε στοιχεία του ενεργητικού αυξάνοντάς 

το, όπως για παράδειγµα στην αξία των αποθεµάτων. Οµοίως, ολική απαλοιφή 

επιβάλλεται και για τις ενδοεταιρικές ζηµίες οι οποίες ενδέχεται να υποδηλώνουν 

µείωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού, γεγονός που θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

11.2 Χρονική περίοδος  

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των θυγατρικών που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

πρέπει να αφορούν στην ίδια χρονική περίοδο. Παρόλα αυτά όµως, είναι δυνατό οι 

µητρικές και θυγατρικές εταιρίες, να καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις µε 

                                                 
19 Grand Thornton, (2009), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., τόµος Β΄, 
εκδόσεις Grand Thornton, σελ. 706 
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διαφορετικές ηµεροµηνίες κλεισίµατος τις οποίες και πρέπει να ενοποιήσουν. Στην 

περίπτωση αυτή, δίνεται η δυνατότητα στη θυγατρική να καταρτίσει πρόσθετες 

οικονοµικές καταστάσεις, µε ηµεροµηνία που να συµπίπτει µε αυτή των οικονοµικών 

καταστάσεων της µητρικής. Εάν είναι πρακτικά αδύνατη η κατάρτιση πρόσθετων 

καταστάσεων από τη θυγατρική, τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν και καταστάσεις 

µε διαφορετική ηµεροµηνία, αρκεί αυτή να µην απέχει σε καµία περίπτωση 

περισσότερο από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία αναφοράς των καταστάσεων της 

µητρικής. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν και οι ανάλογες προσαρµογές ώστε να 

ληφθούν υπόψη τυχόν σηµαντικές συναλλαγές και γεγονότα που συνέβησαν στο 

διάστηµα µεταξύ των περιόδων αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων µητρικής 

και θυγατρικής. 

 

11.3 Οµοιοµορφία λογιστικών πολιτικών 

 

Τα έσοδα και τα έξοδα µιας θυγατρικής εταιρίας συµπεριλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία απόκτησής της µέχρι την 

ηµεροµηνία που η µητρική θα πάψει να την ελέγχει. Έτσι, οι ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να καταρτίζονται µε τη χρήση όµοιων λογιστικών 

πολιτικών από τη µητρική και τη θυγατρική, για όµοιες συναλλαγές και γεγονότα. 

Πολύ συχνά όµως, µία θυγατρική εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικές 

λογιστικές πολιτικές από εκείνες που έχει υιοθετήσει η µητρική. Στην περίπτωση 

αυτή, κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ενοποιηµένων καταστάσεων είναι 

απαραίτητο να γίνουν ορισµένες αναπροσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις της 

θυγατρικής. 

Τα αποτελέσµατα µιας θυγατρικής εταιρείας περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από τότε που η µητρική απέκτησε τον έλεγχό 

της. Σε περίπτωση πώλησης της θυγατρικής, τα αποτελέσµατά της περιλαµβάνονται 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µέχρι την ηµεροµηνία που η θυγατρική 

παύει να ασκεί τον έλεγχο των εργασιών της. Η διαφορά µεταξύ τιµής πώλησης της 

θυγατρικής και λογιστικής της αξίας πριν την πώληση, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 

συναλλαγµατικών διαφορών, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος ή 

ζηµία από την πώληση. 
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11.4 Παρουσίαση µη ελεγχόµενων συµµετοχών στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις  

 

Οι µη ελεγχόµενες συµµετοχές θα παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό ως 

στοιχείο των Ιδίων Κεφαλαίων, ξεχωριστά από τα Ίδια Κεφάλαια των µετοχών της 

µητρικής εταιρείας. Η αναλογία των µετοχών των µη ελεγχόµενων συµµετοχών στα 

κέρδη ή τις ζηµίες του οµίλου θα παρουσιάζονται επίσης ξεχωριστά. Τα κέρδη και οι 

ζηµίες κατανέµονται στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας και στις µη 

ελεγχόµενες συµµετοχές, ακόµα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µη ελεγχόµενες 

συµµετοχές να παρουσιάζουν αρνητικό υπόλοιπο.  

Αυτή είναι µια σηµαντική αλλαγή που έγινε µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 27, 

καθώς πριν τροποποιηθεί το πρότυπο, σε περίπτωση που οι ζηµίες που αφορούσαν τη 

µειοψηφία σε µια ενοποιηµένη θυγατρική ξεπερνούσαν τα δικαιώµατα της 

µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, τότε το επιπλέον ποσό βάρυνε τη 

µητρική, εκτός αν οι µη ελεγχόµενες συµµετοχές µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε 

µια πρόσθετη επένδυση έτσι ώστε να καλύψουν ολόκληρη ή κάποιο µέρος της 

ζηµίας. 

 

12. Μέθοδοι ενοποίησης  

 

Κατά τη διαδικασία της ενοποίησης και για την κατάρτιση του ενοποιηµένου 

ισολογισµού, από τον ισολογισµό της µητρικής εταιρείας εξαλείφεται ο λογαριασµός 

“συµµετοχές”, ενώ από τους ισολογισµούς των θυγατρικών που πρόκειται να 

ενοποιηθούν εξαλείφεται το ποσό της καθαρής θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό 

συµµετοχής της µητρικής. Στη συνέχεια, αφού προηγηθούν κάποιες επιπλέον 

εξαλείψεις και προσαρµογές, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της 

θυγατρική εταιρείας προστίθενται στα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού της µητρικής εταιρείας και προκύπτει ο ενοποιηµένος ισολογισµός. 

Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ενσωµάτωση των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού της θυγατρική εταιρείας στον ενοποιηµένο ισολογισµό, 

διακρίνονται δύο µέθοδοι ενοποίησης, η ολική και η αναλογική µέθοδος. 
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12.1 Ολική ενοποίηση  

 

Η ολική ή πλήρης ενοποίηση αντιµετωπίζει οµοιόµορφα το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως εάν µέρος 

αυτών των στοιχείων αναλογεί και σε εκτός οµίλου µετόχους ή εταίρους της 

µειοψηφίας. Εποµένως, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής 

εταιρείας ενσωµατώνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στο 100% της αξίας τους 

ανεξάρτητα από το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα 

αριθµητικό παράδειγµα για την καλύτερη κατανόηση της ολικής µεθόδου 

ενοποίησης. 

Έστω οι εταιρείες Μ και Θ από τις οποίες η Μ είναι η µητρική και η Θ η 

θυγατρική µε ποσοστό συµµετοχής 50%. ∆ίνονται οι ισολογισµοί των δύο εταιρειών 

και ακολουθεί ο ενοποιηµένος ισολογισµός. (Τα ποσά είναι σε χιλ. €) 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ 

Πάγια                                            100 Μετοχικό κεφάλαιο                        95 

Συµµετοχές                                    45 Αποθεµατικά                                   70 

Κυκλοφοριακά                               80 Μακρ. υποχρεώσεις                      100 

∆ιαθέσιµα                                       80 Βραχ. υποχρεώσεις                         40 

Σύνολο Ενεργητικού                   305 Σύνολο Παθητικού                       305 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Θ 

Πάγια                                              70 Μετοχικό κεφάλαιο                        60 

Κυκλοφοριακά                                50  Αποθεµατικά                                   30 

∆ιαθέσιµα                                       50 Μακρ. υποχρεώσεις                        50 

Βραχ. υποχρεώσεις                         30  

Σύνολο Ενεργητικού                    170 Σύνολο Παθητικού                       170 

 

 

Ο ενοποιηµένος ισολογισµός των εταιρειών Μ και Θ µε τη µέθοδο της ολικής 

ενοποίησης είναι ο παρακάτω: 

 



 36 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ ΚΑΙ Θ 

Πάγια                                             170 Μετοχικό κεφάλαιο                          95 

Κυκλοφοριακά                               130  Αποθεµατικά                                     70 

∆ιαθέσιµα                                       130 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας                   45 

Μακρ. υποχρεώσεις                        150 

Βραχ. υποχρεώσεις                           70 

 

 

Σύνολο Ενεργητικού                     430 Σύνολο Παθητικού                         430 

 

Στα ίδια κεφάλαια του ενοποιηµένου ισολογισµού αναγνωρίζονται τα 

δικαιώµατα µειοψηφίας και παράλληλα εξαλείφεται ο λογαριασµός ‘συµµετοχές’ από 

τα στοιχεία του ενεργητικού. Η καθαρή περιουσία της εταιρείας Θ ανέρχεται σε 90 

και η Μ συµµετέχει σε αυτή µε ποσοστό 50%, δηλαδή µε αξία 45. Το υπόλοιπο 50% 

ης καθαρής θέσης της εταιρείας Θ ανήκει σε τρίτους µετόχους, ξένους προς τον 

όµιλο. Το ποσό του λογαριασµού ‘δικαιώµατα µειοψηφίας’ εκφράζει αυτό ακριβώς 

το ποσοστό. 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, καθώς και οι υποχρεώσεις του 

παθητικού, αθροίστηκαν και περιλήφθηκαν µε ολόκληρη την αξία τους στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό. 

 

12.2 Αναλογική ενοποίηση 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της αναλογικής ή µερικής ενοποίησης, σε ενοποίηση 

υπόκεινται µόνο τα στοιχεία του ισολογισµού της θυγατρικής εταιρείας κατά το 

ποσοστό που αναλογούν στη µητρική. Είναι φανερό ότι όταν το ποσοστό συµµετοχής 

της µητρικής εταιρείας είναι 100%, η εφαρµογή της αναλογικής µεθόδου ενοποίησης 

δεν είναι δυνατή και εφαρµόζεται µόνο η ολική µέθοδος. Στη συνέχεια ακολουθεί ο 

ενοποιηµένος ισολογισµός µε την αναλογική ενοποίηση χρησιµοποιώντας τα ίδια 

δεδοµένα του προηγούµενου παραδείγµατος.  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ ΚΑΙ Θ 

Πάγια                                              135 Μετοχικό κεφάλαιο                          95 

Κυκλοφοριακά                                105 Αποθεµατικά                                     70 

∆ιαθέσιµα                                       105 Μακρ. Υποχρεώσεις                       125  
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 Βραχ. υποχρεώσεις                           55 

Σύνολο Ενεργητικού                     345 Σύνολο Παθητικού                        345 

 

Η αξία όλων των λογαριασµών του ενεργητικού καθώς και των υποχρεώσεων, 

προκύπτει µε την άθροιση των αντίστοιχων λογαριασµών της µητρικής και της 

θυγατρικής µόνο στο ποσοστό συµµετοχής της µητρικής. Εποµένως, το υπόλοιπο 

50% που ανήκει σε τρίτους µετόχους, ξένους προς τον όµιλο, δεν εµφανίζεται σε 

κανένα στοιχείο του ενεργητικού και παθητικού. Για το λόγο αυτό δεν εµφανίζονται 

και στα ίδια κεφάλαια του ενοποιηµένου ισολογισµού, δικαιώµατα µειοψηφίας όπως 

συνέβαινε µε την ολική µέθοδο ενοποίησης.  

Οι υποστηρικτές της ολικής µεθόδου ενοποίησης, στηρίζονται κυρίως στο 

επιχείρηµα ότι δεν είναι δυνατόν ένα συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο να ανήκει 

κατά ένα ποσοστό στην πλειοψηφία και κατά ένα άλλο στη µειοψηφία, αφού ένας 

όµιλος λειτουργεί ως µία ενιαία οικονοµική µονάδα στην οποία ανήκει ολόκληρη η 

περιουσία της και τα επιµέρους στοιχεία της, τα οποία και πρέπει να εµφανιστούν 

στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε ακέραιη την αξία τους.  

Αντίθετα, οι υποστηρικτές της αναλογικής µεθόδου ενοποίησης 

χρησιµοποιούν ως κύριο επιχείρηµα το γεγονός ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις καταρτίζονται µε κυριότερο σκοπό την ενηµέρωση των µετόχων της 

µητρικής επιχείρησης και εποµένως στον ενοποιηµένο ισολογισµό θα πρέπει να 

εµφανίζονται µόνο τα στοιχεία που κατέχει εξολοκλήρου η µητρική εταιρεία και αυτά 

που κατέχει µόνο κατά ένα ποσοστό θα πρέπει να περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο 

ισολογισµό κατά το ποσοστό αυτό. Έτσι, ο ισολογισµός θα δίνει µια περισσότερο 

ρεαλιστική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης του οµίλου.  

Η ελληνική νοµοθεσία (ν.2190/20, άρ.102) υιοθετεί τη µέθοδο της ολική 

ενοποίησης και συγκεκριµένα ορίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ενσωµατώνονται ακέραια στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό (ολική ενοποίηση). Επίσης υιοθετεί την ίδια µέθοδο και για 

τον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, ορίζοντας στη δεύτερη 

παράγραφο του ίδιου άρθρου ότι τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ενσωµατώνονται ακέραια στον ενοποιηµένο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης (ολική ενοποίηση). 



 38 

13. Η τιµή κτήσης της συµµετοχής και η εσωτερική λογιστική της 

αξία 

 

Στο παράδειγµα που αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, η τιµή κτήσης της 

συµµετοχής της εταιρείας Μ συµπίπτει µε την εσωτερική λογιστική της αξία. 

∆ηλαδή, στον ισολογισµό της εταιρείας Μ, ο λογαριασµός ‘συµµετοχές’ εµφανίζεται 

µε αξία 45.000€ και παράλληλα η Μ συµµετέχει στη Θ µε ποσοστό 50%. Η καθαρή 

θέση της εταιρείας Θ είναι 60.000€ + 30.000€ = 90.000€. Εποµένως, 90.000 x 50% = 

45.000€.  

Στην πραγµατικότητα όµως το γεγονός αυτό, η σύµπτωση δηλαδή της αξίας 

κτήσης της συµµετοχής µε την εσωτερική λογιστική της αξία, είναι σχεδόν αδύνατο 

να συµβεί και η αξία κτήσης της συµµετοχής είναι σχεδόν πάντα µεγαλύτερη ή 

µικρότερη από την εσωτερική λογιστική αξία. Όπως αναλύεται παρακάτω, υπάρχουν 

διάφορες αιτίες που µπορεί να προκαλέσουν και τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. 

 

13.1 Όταν η τιµή κτήσης της συµµετοχής είναι µεγαλύτερη από την εσωτερική 

λογιστική της αξία 

 

Ας υποθέσουµε ότι η εταιρεία Μ αγοράζει 25.000 µετοχές της εταιρείας Θ η οποία 

έχει συνολικά 50.000 µετοχές. Η καθαρή θέση της Θ ανέρχεται σε 50.000.000€ ενώ η 

Μ αγόρασε την κάθε µετοχή προς 1.100€.  

Από τα παραπάνω δεδοµένα µπορούµε να υπολογίσουµε την εσωτερική 

λογιστική αξία της µετοχής της εταιρείας Θ η οποία προκύπτει από τη διαίρεση της 

καθαρής θέσης µε το συνολικό αριθµό µετοχών. Έτσι, προκύπτει ότι η εσωτερική 

λογιστική αξία της µετοχής είναι 1.000€. Η εταιρεία Μ όµως αγόρασε τις 25.000 

µετοχές προς 1.100€ την καθεµία, εποµένως κατέβαλε συνολικά 27.500.000€, δηλαδή 

2.500.000€ περισσότερα από την εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών. Αυτή η 

διαφορά αντιµετωπίζεται λογιστικά ανάλογα µε τις αιτίες που την προκάλεσαν. Οι 

αιτίες αυτές µπορεί να είναι πολλές, οι σηµαντικότερες αναφέρονται παρακάτω. 

• Πολλές φορές, τα στοιχεία που εµφανίζονται στον ισολογισµό της θυγατρικής 

εταιρείας δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στις τρέχουσες αξίες τους και εποµένως για 

να καθοριστεί το αντίτιµο απόκτησης της συµµετοχής θα πρέπει να γίνει 

επανεκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας. 
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 Αυτό µπορεί να συµβεί για παράδειγµα στην περίπτωση υπολογισµού 

λανθασµένων αποθεµατικών ή και στην περίπτωση νοµισµατικής υποτίµησης, οπότε 

οι αξίες των στοιχείων του ισολογισµού είναι χαµηλότερες από τις πραγµατικές. 

Επίσης, πολύ συχνά οι εταιρείες, για φορολογικούς λόγους, διενεργούν τις 

αποσβέσεις των παγίων στοιχείων τους µε αυξηµένους συντελεστές που δεν 

αντιπροσωπεύουν την πραγµατική φθορά των παγίων. Έτσι, τα αντίστοιχα πάγια 

στοιχεία εµφανίζονται στον ισολογισµό υποεκτιµηµένα, όπως και η καθαρή θέση της 

εταιρείας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η επανεκτίµηση των 

στοιχείων του ισολογισµού, ενεργητικού και παθητικού, έτσι ώστε να καθοριστεί το 

βέλτιστο αντίτιµο απόκτησης της συµµετοχής. 

• Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που η πραγµατική αξία απόκτησης 

της συµµετοχής µιας εταιρείας είναι µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από τον 

ισολογισµό και την καθαρή της θέση, είναι ότι στην πραγµατικότητα η εταιρεία 

υπολογίζει και την αξία της φήµης και πελατείας που έχει αποκτήσει κατά την 

περίοδο της λειτουργίας της. Η φήµη και πελατεία µιας επιχείρησης σχηµατίζεται από 

άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που στερούνται υλικής 

υπόστασης και τα οποία χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση προκειµένου να 

δηµιουργηθούν έσοδα. Εποµένως η φήµη και πελατεία της εταιρείας, αν και δε 

φαίνεται στον ισολογισµό της, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό του 

αντιτίµου απόκτησης της συµµετοχής της εταιρείας. 

• Άλλη αιτία που µπορεί να προκαλεί την διαφορά των δύο αξιών µπορεί να 

είναι η προσδοκία για πιο αποτελεσµατική και κερδοφόρα λειτουργία της θυγατρικής 

εταιρείας εξαιτίας διάφορων εξωτερικών παραγόντων, όπως για παράδειγµα η 

προσµονή ολοκλήρωσης ενός συγκεκριµένου τεχνολογικού επιτεύγµατος.  

• Τέλος, ένας ακόµη λόγος που συναντάται συχνά και προκαλεί διαφορά στις 

δύο αξίες, είναι η απόκτηση της συµµετοχής της θυγατρικής εταιρείας επί πιστώσει, 

γεγονός που συνεπάγεται την επιβάρυνση της συµµετέχουσας µε τον ανάλογο τόκο 

στον οποίο οφείλεται και η διαφορά. 

Η συνηθέστερη αιτία που προκαλεί διαφορά ανάµεσα στην αξία απόκτησης 

της συµµετοχής και την εσωτερική λογιστική της αξία, είναι η περίπτωση της φήµης 

και πελατείας της θυγατρικής εταιρείας, η οποία δεν εµφανίζεται στον ισολογισµό 

της. Παρακάτω αναλύεται ο λογιστικός χειρισµός αυτής της περίπτωσης.  



 40 

13.1.1 Φήµη – πελατεία της θυγατρικής εταιρείας και αναπροσαρµογή της αξίας 

των παγίων στοιχείων της   

 

Έστω οι εταιρείες Μ και Θ µε τους παρακάτω ισολογισµούς (ποσά σε χιλ. €). Η 

εταιρεία Μ έχει εξαγοράσει το 50% των µετοχών της Θ καταβάλλοντας 70.000€. 

Επίσης, κατά την εξαγορά των συµµετοχών, η εταιρεία Θ επανεκτίµησε την αξία των 

παγίων της σε 80.000€. 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ 

Πάγια                                            100 Μετοχικό κεφάλαιο                       110 

Συµµετοχές (σε Θ 50%)                70 Αποθεµατικά                                   80 

Κυκλοφοριακά                               80 Μακρ. Υποχρεώσεις                      100 

∆ιαθέσιµα                                       80 Βραχ. υποχρεώσεις                         40 

Σύνολο Ενεργητικού                   330 Σύνολο Παθητικού                       330 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Θ 

Πάγια                                              70 Μετοχικό κεφάλαιο                        60 

Κυκλοφοριακά                                50  Αποθεµατικά                                   30 

∆ιαθέσιµα                                       50 Μακρ. υποχρεώσεις                        50 

Βραχ. υποχρεώσεις                         30  

Σύνολο Ενεργητικού                    170 Σύνολο Παθητικού                       170 

 

 

Η καθαρή θέση της εταιρείας Θ είναι 90.000 στην οποία η Μ συµµετέχει µε 

50%, δηλαδή αναλογικά µε το ποσοστό κατά 45.000. Η εταιρεία Μ όµως απέκτησε 

τις συµµετοχές της έναντι 70.000, που σηµαίνει ότι κατέβαλε 25.000 παραπάνω από 

την εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής της. Η διαφορά αυτή οφείλεται τόσο 

στην επανεκτίµηση των παγίων στοιχείων της Θ, όσο και στην ύπαρξη φήµης και 

πελατείας της εν λόγω εταιρείας.  

Από τις 10.000 που αυξήθηκε η αξία των παγίων στοιχείων της Θ, η αναλογία 

της Μ είναι 10.000 x 50% = 5.000. Εποµένως, οι υπόλοιπες 20.000 αποτελούν την 

αξία της φήµης και πελατείας της θυγατρικής εταιρείας.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ενοποιηµένος ισολογισµός των εταιρειών Μ και Θ 

στην περίπτωση που τα δικαιώµατα µειοψηφίας δεν εµφανίζονται στις διαφορές 

αναπροσαρµογής, καθώς και στην περίπτωση που εµφανίζονται. 

 

Περίπτωση α΄: Όταν τα δικαιώµατα µειοψηφίας δεν εµφανίζονται στις διαφορές 

αναπροσαρµογής. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ ΚΑΙ Θ (ποσά σε χιλ. €) 

Πάγια                                                175 Μετοχικό κεφάλαιο                         110 

∆ιαφορές ενοποίησης (φ – π)             20 Αποθεµατικά                                     80 

Κυκλοφοριακά                                  130 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας                   45 

∆ιαθέσιµα                                         130 Μακρ. υποχρεώσεις                        150 

 Βραχ. υποχρεώσεις                           70 

Σύνολο Ενεργητικού                       455 Σύνολο Παθητικού                         455 

 

Η αξία των παγίων στοιχείων στον ενοποιηµένο ισολογισµό διαµορφώνεται 

από την αξία των παγίων των εταιρειών Μ και Θ και από την αναλογική συµµετοχή 

της Μ στην επανεκτίµηση των παγίων της Θ. Εποµένως, 100.000 + 70.000 + 5.000 = 

175.000€.  

Στο κονδύλι ‘δικαιώµατα µειοψηφίας’ των ιδίων κεφαλαίων, εµφανίζεται η 

αξία των µετοχών ή µεριδίων που κατέχονται από τρίτους, ξένους προς τις 

ενοποιούµενες επιχειρήσεις µετόχους. 

Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, 

άρθρο 103, οι διαφορές που προκύπτουν από το συµψηφισµό της αξίας κτήσης της 

συµµετοχής και της εσωτερικής λογιστικής της αξίας καταχωρούνται, όσο αυτό είναι 

δυνατό, απευθείας στα στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού στα οποία η 

τρέχουσα αξία είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από τη λογιστική της αξία. Το σύνολο 

των θετικών και αρνητικών διαφορών (χρεωστικές και πιστωτικές αντίστοιχα) που 

παραµένουν και µετά την καταχώρηση των διαφορών στα συγκεκριµένα στοιχεία του 

ενοποιηµένου ισολογισµού, εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στο κονδύλι 

‘διαφορές ενοποίησης’.  

Εάν η διαφορά είναι χρεωστική, εµφανίζεται στις ‘λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις’ και αποσβένεται εφάπαξ ή τµηµατικά σε περισσότερες χρήσεις, που 

δεν είναι όµως δυνατό να υπερβούν τα πέντε έτη. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα 
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αφαίρεσης της διαφοράς απευθείας από τα αποθεµατικά του ενοποιηµένου 

ισολογισµού. Εάν η διαφορά είναι πιστωτική, εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια του 

ενοποιηµένου ισολογισµού.   

 

Περίπτωση β΄: Όταν τα δικαιώµατα µειοψηφίας εµφανίζονται στις διαφορές 

αναπροσαρµογής. 

Στην περίπτωση αυτή, στα ίδια κεφάλαια του παθητικού, τα δικαιώµατα 

µειοψηφίας εµφανίζονται τόσο στις διαφορές αναπροσαρµογής των παγίων 

στοιχείων, όσο στην αξία της φήµης και πελατείας. Παράλληλα όµως, από την 

πλευρά του ενεργητικού, τα αντίστοιχα στοιχεία (πάγια, φήµη – πελατεία) 

εµφανίζονται στο 100% της αξίας τους.  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ ΚΑΙ Θ (ποσά σε χιλ. €) 

Πάγια                                                180 Μετοχικό κεφάλαιο                         110 

∆ιαφορές ενοποίησης (φ – π)             40 Αποθεµατικά                                     80 

Κυκλοφοριακά                                  130 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας                   70 

∆ιαθέσιµα                                         130  - στο µετ. κεφάλαιο           30 

 - στα αποθεµατικά             15 

 - στην αναπρ. παγίων          5 

 - στη φήµη-πελατεία          20 

Μακρ. υποχρεώσεις                        150 

Βραχ. υποχρεώσεις                           70 

 

 

 

 

 

Σύνολο Ενεργητικού                      480  Σύνολο Παθητικού                         480 

 

Όπως έχει υπολογιστεί παραπάνω (παράγραφος 12.1.1), η αναλογία φήµης – 

πελατείας της θυγατρικής εταιρείας που αντιστοιχεί στο ποσοστό συµµετοχής της 

µητρικής, δηλαδή 50%, είναι αξίας 20.000€. Εποµένως, η συνολική αξία της φήµης 

και πελατείας, δηλαδή το 100% αυτής, ανέρχεται σε 20.000 : 0,5 = 40.000€.  

Η αξία των παγίων στοιχείων στον ενοποιηµένο ισολογισµό προκύπτει από τις 

αξίες των παγίων των εταιρειών Μ και Θ προσθέτοντας και το συνολικό ποσό 

αύξησής τους που πραγµατοποίησε η Θ κατά την ενοποίηση και όχι µόνο το ποσό 

που αντιστοιχεί στη συµµετοχή της Μ, όπως συνέβη στην προηγούµενη περίπτωση. 

Έτσι, αξία παγίων στοιχείων στον ενοποιηµένο ισολογισµό = 100.000 + 70.000 + 

10.000 = 180.000€. 
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Επίσης, στο κονδύλι ‘δικαιώµατα µειοψηφίας’ των ιδίων κεφαλαίων 

εµφανίζεται η αξία των δικαιωµάτων των τρίτων µετόχων, ξένων προς τον όµιλο, όχι 

µόνο στο µετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεµατικά της θυγατρικής εταιρείας, όπως 

συνέβαινε στην προηγούµενη περίπτωση, αλλά και στην αναπροσαρµογή των παγίων 

στοιχείων και στη φήµη – πελατεία.  

 

13.2 Όταν η τιµή κτήσης της συµµετοχής είναι µικρότερη από την εσωτερική 

λογιστική της αξία 

 

Όπως και στην περίπτωση της παραγράφου 12.1, πολλές είναι οι αιτίες στις οποίες 

µπορεί να οφείλεται η διαφορά των δύο αξιών και συγκεκριµένα η τιµή κτήσης της 

συµµετοχής να είναι µικρότερη από το Ε.Λ.Α. δηλαδή την εσωτερική λογιστική της 

αξία. Και στην περίπτωση αυτή, η λογιστική αντιµετώπιση της διαφοράς εξαρτάται 

από την αιτία που την προκαλεί. Οι αιτίες αυτές µπορεί να είναι πολλές, οι 

σηµαντικότερες αναφέρονται παρακάτω. 

• Πολλές φορές, τα στοιχεία που εµφανίζονται στον ισολογισµό της θυγατρικής 

εταιρείας δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στις τρέχουσες αξίες τους. Είναι δυνατόν τα 

στοιχεία του ενεργητικού να είναι υπερεκτιµηµένα ή τα στοιχεία του παθητικού 

υποεκτιµηµένα ή και τα δύο συγχρόνως. Έτσι, η θυγατρική εταιρεία θα πρέπει να 

προχωρήσει σε επανεκτίµηση των ενεργητικών και παθητικών της στοιχείων, µετά 

από την οποία η καθαρή της περιουσία θα είναι µικρότερη από ότι ήταν πριν την 

επανεκτίµηση.  

• Ένας άλλος λόγος στον οποίο µπορεί να οφείλεται το ότι η τιµή κτήσης της 

συµµετοχής είναι µικρότερη από την εσωτερική λογιστική της αξία, είναι η 

περίπτωση κατά την οποία η καθαρή περιουσία της θυγατρικής επιχείρησης, µετά 

από µία συνολική αποτίµηση µε βάση την αποδοτικότητά της, προκύπτει να είναι 

µικρότερη από εκείνη που εµφανίζεται στα βιβλία της. 

Η περίπτωση αυτή είναι κάτι σαν το αντίστροφο της περίπτωσης ύπαρξης 

φήµης και πελατείας της θυγατρικής εταιρείας, δηλαδή σαν να υπάρχει αρνητική 

φήµη και πελατεία της θυγατρικής. Επειδή όµως η φήµη και πελατεία αποτελεί 

λογαριασµό ενεργητικού της λογιστικής και δεν νοείται αρνητική έννοια αυτού, ο 

ενδεδειγµένος λογαριασµός που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη 
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συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο λογαριασµός ‘προβλέψεις υποτίµησης της καθαρής 

περιουσίας της θυγατρικής’.  

• Κατά την απόκτηση της συµµετοχής µιας εταιρείας είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθεί κέρδος. Εφόσον η καθαρή περιουσία που εµφανίζεται στα βιβλία 

της θυγατρικής εταιρείας ανταποκρίνεται στην πραγµατική, οποιοδήποτε µικρότερο 

αντίτιµο καταβληθεί για την απόκτηση της συµµετοχής από την αξία της καθαρής 

περιουσίας, οδηγεί σε διαφορά της αξίας κτήσης µε την εσωτερική λογιστική αξία της 

συµµετοχής. Η διαφορά αυτή αντιµετωπίζεται µε τη δηµιουργία στον ενοποιηµένο 

ισολογισµό ενός λογαριασµού ‘ειδικού αποθεµατικού’. 

Έτσι για παράδειγµα, έστω ότι η εταιρεία Μ αγοράζει το 60% των µετοχών 

της εταιρείας Θ. Η καθαρή περιουσία της Θ που εµφανίζεται στα βιβλία της είναι 

200.000€ ενώ η Μ για την αγορά των µετοχών καταβάλλει 100.000€. Σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα αυτά, η πραγµατική αξία της συµµετοχής της Μ στη Θ είναι 200.000 x 60% 

= 120.000€. Η εταιρεία Μ εποµένως, για την αγορά καταβάλλει 20.000€ λιγότερα 

από ότι θα έπρεπε σύµφωνα µε την αξία της καθαρής περιουσίας της Θ που 

εµφανίζεται στα βιβλία της. Το ποσό αυτό θα µεταφερθεί σε λογαριασµό ειδικού 

αποθεµατικού στον ενοποιηµένο ισολογισµό, εφόσον η αξία της καθαρής περιουσίας 

της θυγατρικής θεωρείται πραγµατική και το παραπάνω ποσό αντιµετωπίζεται ως 

κέρδος.  

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που προβάλλουν αντιρρήσεις για τον παραπάνω 

χειρισµό, ισχυριζόµενοι κυρίως ότι κατά αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται η αρχή της 

συντηρητικότητας, αφού το κέρδος προέρχεται από απλή εκτίµηση της αξίας της 

καθαρής περιουσίας και δεν είναι βέβαιο ότι θα πραγµατοποιηθεί.    

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα αριθµητικό παράδειγµα για την ανάλυση του 

λογιστικού χειρισµού της διαφοράς των αξιών κτήσης και εσωτερικής λογιστικής 

αξίας της συµµετοχής, ανάλογα µε τις αιτίες που προκαλούν τη διαφορά, όπως αυτές 

αναλύονται παραπάνω. 

Έστω οι εταιρείες Μ και Θ µε τους παρακάτω ισολογισµούς, από τις οποίες η 

εταιρεία Μ έχει εξαγοράσει το 60% των µετοχών της Θ. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ 

Πάγια                                         100.000 Μετοχικό κεφάλαιο                    110.000 

Συµµετοχές (σε Θ 60%)             45.000 Αποθεµατικά                                80.000 

Κυκλοφοριακά                            80.000 Μακρ. Υποχρεώσεις                    75.000 

∆ιαθέσιµα                                    80.000 Βραχ. υποχρεώσεις                      40.000 

Σύνολο Ενεργητικού                305.000 Σύνολο Παθητικού                    305.000 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Θ 

Πάγια                                           70.000 Μετοχικό κεφάλαιο                     60.000 

Κυκλοφοριακά                             50.000  Αποθεµατικά                                30.000 

∆ιαθέσιµα                                    50.000 Μακρ. Υποχρεώσεις                    50.000 

Βραχ. υποχρεώσεις                      30.000  

Σύνολο Ενεργητικού                 170.000 Σύνολο Παθητικού                    170.000 

 

Όπως παρατηρούµε, η καθαρή θέση της εταιρείας Θ σύµφωνα µε τα βιβλία 

της, είναι 90.000€. Εποµένως: 

� H εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής της εταιρείας Μ είναι 90.000 x 

60% = 54.000€. 

� Η αξία κτήσης της συµµετοχής είναι 45.000€. 

� Άρα για την απόκτηση της συµµετοχής, καταβλήθηκαν από την εταιρεία Μ 

9.000€ λιγότερα από ότι θα έπρεπε σύµφωνα µε την καθαρή περιουσία της Θ όπως 

αυτή εµφανίζεται στα βιβλία της.  

 

Περίπτωση α΄: Έστω ότι η διαφορά µεταξύ αξίας κτήσης και εσωτερικής λογιστικής 

αξίας της συµµετοχής της εταιρείας Μ στην Θ, οφείλεται στο γεγονός ότι στον 

ισολογισµό της Θ τα πάγιά της εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα κατά το αντίστοιχο 

ποσό της διαφοράς, δηλαδή κατά 9.000€. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται επανεκτίµηση των παγίων στοιχείων της Θ και ο 

ενοποιηµένος ισολογισµός των εταιρειών Μ και Θ είναι ο παρακάτω. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ ΚΑΙ Θ 

Πάγια                                        161.000 Μετοχικό κεφάλαιο                 110.000 

Κυκλοφοριακά                          130.000 Αποθεµατικά                              80.000 

∆ιαθέσιµα                                 130.000 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας            36.000 

 - στο µετ. κεφάλαιο  24.000 

 - στα αποθεµατικά    12.000 

Μακρ. υποχρεώσεις                 125.000 

Βραχ. υποχρεώσεις                    70.000 

 

 

 

 

Σύνολο Ενεργητικού                421.000 Σύνολο Παθητικού                 421.000 

 

Περίπτωση β΄: Έστω ότι η διαφορά µεταξύ αξίας κτήσης και εσωτερικής λογιστικής 

αξίας της συµµετοχής της εταιρείας Μ στην Θ, οφείλεται στο γεγονός ότι η καθαρή 

περιουσία της Θ, µετά από µία συνολική αποτίµηση µε βάση την αποδοτικότητά της, 

προκύπτει να είναι µικρότερη από εκείνη που εµφανίζεται στα βιβλία της κατά 

9.000€. 

Στην περίπτωση αυτή, στο ενεργητικό του ενοποιηµένου ισολογισµού 

δηµιουργείται ο λογαριασµός ‘προβλέψεις υποτίµησης της καθαρής περιουσίας της 

θυγατρικής’ στον οποίο καταχωρείται αφαιρετικά το ποσό της διαφοράς. Ο 

ενοποιηµένος ισολογισµός που προκύπτει είναι ο παρακάτω. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ ΚΑΙ Θ 

Πάγια                                        170.000 Μετοχικό κεφάλαιο                 110.000 

Κυκλοφοριακά                          130.000 Αποθεµατικά                              80.000 

∆ιαθέσιµα                                 130.000 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας            36.000 

Μείον προβλ. υποτίµησης          - 9.000  - στο µετ. κεφάλαιο  24.000 

 - στα αποθεµατικά    12.000 

Μακρ. υποχρεώσεις                 125.000 

Βραχ. υποχρεώσεις                    70.000 

 

 

 

Σύνολο Ενεργητικού                421.000 Σύνολο Παθητικού                 421.000 

 

Περίπτωση γ΄: Έστω ότι η διαφορά µεταξύ αξίας κτήσης και εσωτερικής λογιστικής 

αξίας της συµµετοχής της εταιρείας Μ στην Θ, οφείλεται στο γεγονός ότι η 

συµµετοχή αγοράστηκε σε χαµηλότερη τιµή από εκείνη που θα έπρεπε σύµφωνα µε 

τα βιβλία της Θ και το ποσό της διαφοράς θεωρείται κέρδος. 
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Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται στα ίδια κεφάλαια του παθητικού του 

ενοποιηµένου ισολογισµού ένας λογαριασµός ‘ειδικού αποθεµατικού από τη διαφορά 

αγοράς της συµµετοχής’. Έτσι ο ενοποιηµένος ισολογισµός που προκύπτει είναι ο 

παρακάτω. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ ΚΑΙ Θ 

Πάγια                                        170.000 Μετοχικό κεφάλαιο                 110.000 

Κυκλοφοριακά                          130.000 Αποθεµατικά                              80.000 

∆ιαθέσιµα                                 130.000 Ειδικό αποθεµατικό                     9.000 

 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας            36.000 

  - στο µετ. κεφάλαιο  24.000 

  - στα αποθεµατικά    12.000 

 Μακρ. υποχρεώσεις                 125.000 

 Βραχ. υποχρεώσεις                    70.000 

Σύνολο Ενεργητικού                430.000 Σύνολο Παθητικού                 430.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

14. Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Ο βασικός σκοπός των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι η παρουσίαση 

της οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων του οµίλου σαν να επρόκειτο 

για µία µόνο επιχείρηση. Για την κατάρτιση λοιπόν του ενοποιηµένου ισολογισµού, 

είναι απαραίτητο όλες οι πράξεις µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως διεταιρικές, να συµψηφισθούν και να υποστούν τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις, παρόλο που η καθεµιά από αυτές είναι νοµικά έγκυρη και αυτοτελής 

πράξη. Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς αλλά και 

την ελληνική νοµοθεσία (ν.2190/20, άρ.104), οι διεταιρικές συναλλαγές είναι οι εξής: 

• Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και υφίστανται κατά το χρόνο κατάρτισης του 

ενοποιηµένου ισολογισµού. Εποµένως δε θεωρείται διεταιρική µία απαίτηση ή 

υποχρέωση µεταξύ δύο εταιρειών του οµίλου που όµως δεν υφίστανται πλέον κατά το 

χρόνο κατάρτισης του ενοποιηµένου ισολογισµού.  

• ∆ιεταιρική πράξη επίσης αποτελούν και οι αγοραπωλησίες εµπορευµάτων ή 

προϊόντων που γίνονται µεταξύ των εταιρειών ενός οµίλου και µόνο για τις 

ποσότητες οι οποίες κατά το χρόνο κατάρτισης του ενοποιηµένου ισολογισµού 

εξακολουθούν να βρίσκονται µέσα στον όµιλο. Έτσι για παράδειγµα, εάν πωληθεί 

µία ποσότητα εµπορευµάτων από µια εταιρεία του οµίλου σε µια άλλη και 

ακολουθήσουν και άλλες µεταπωλήσεις µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, αλλά πριν 

την κατάρτιση του ενοποιηµένου ισολογισµού η ποσότητα έχει πωληθεί σε κάποιον 

τρίτο εκτός του οµίλου, τότε δε θεωρείται ότι υφίσταται καµία διεταιρική πράξη. 

Στη συνέχεια αναλύονται εκτενέστερα οι δύο παραπάνω κατηγορίες 

διεταιρικών πράξεων.   
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15. ∆ιεταιρικές χρεαπαιτήσεις  

 

Είναι βέβαιο ότι κατά τη λειτουργία ενός οµίλου επιχειρήσεων δηµιουργούνται 

πολλές αµοιβαίες υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, 

λόγω της στενής συνεργασίας που αναπτύσσεται µεταξύ τους. Κατά την ενοποίηση 

και κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι υφιστάµενες 

χρεαπαιτήσεις πρέπει να αλληλοσυµψηφίζονται ώστε να µην εµφανίζονται στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό. Η διαδικασία αυτή όµως απαιτεί λογιστική αντιστοιχία20 

στα βιβλία των εταιρειών, δηλαδή ότι εµφανίζεται ως απαίτηση στα βιβλία της µιας 

εταιρείας, πρέπει να εµφανίζεται ως υποχρέωση ισόποσης αξίας στα βιβλία της άλλης 

εταιρείας του οµίλου.  

Οι πιο συνηθισµένοι λογαριασµοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 

εµφανίζονται καταχωρηµένοι στα βιβλία των εταιρειών, χρεωστικοί στη µία εταιρεία 

και πιστωτικοί στην άλλη, είναι οι παρακάτω: 

    

Χρεωστικοί λογαριασµοί Πιστωτικοί λογαριασµοί 

18.2  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε € 

45.14  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις σε € 

18.3  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν. 

45.15  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. 

18.7 Γραµµάτια εισπρακτέα σε ευρώ 

µακροπρόθεσµα 

45.19  Γραµµάτια πληρωτέα σε ευρώ 

µακροπρόθεσµα 

18.8  Γραµµάτια εισπρακτέα σε Ξ.Ν. 

µακροπρόθεσµα 

45.20  Γραµµάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν. 

µακροπρόθεσµα 

30  Πελάτες  50  Προµηθευτές  

31  Γραµµάτια εισπρακτέα 51  Γραµµάτια πληρωτέα 

33.11 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε € 

53.10  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις σε € 

33.12  Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν. 

53.11  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. 

 

                                                 
20 Σακέλλης, Εµ. και Πρωτοψάλτης, Ν. (1991), Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Εκδόσεις 
Βρυκούς, Αθήνα, σελ. 160 
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Έστω ότι η εταιρεία Μ (µητρική) πούλησε στη Θ (θυγατρική) εµπορεύµατα 

αξίας 100.000€, µετρητοίς κατά 60.000€ και επί πιστώσει κατά 40.000€. Στα βιβλία 

της η Μ εµφανίζει απαίτηση από πελάτες ύψους 40.000€, ενώ η Θ εµφανίζει 

υποχρέωση σε προµηθευτές 40.000€. Κατά την ενοποίηση η συγκεκριµένη απαίτηση 

και υποχρέωση θα αλληλοσυµψηφισθούν και θα εξαλειφθούν µε χρέωση του 

λογαριασµού ‘προµηθευτές’ και πίστωση του λογαριασµού ‘πελάτες’. 

 Έστω όµως ότι κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του ενοποιηµένου 

ισολογισµού δεν υπάρχει λογιστική αντιστοιχία στα βιβλία των εταιρειών Μ και Θ, 

επειδή λίγο καιρό πριν την κατάρτιση του ενοποιηµένου ισολογισµού, η Μ είχε 

εκχωρήσει την απαίτησή της κατά της Θ σε τρίτη εταιρεία εκτός οµίλου. Έτσι, κατά 

την ηµεροµηνία σύνταξης του ενοποιηµένου ισολογισµού, υφίσταται η υποχρέωση 

των 40.000€ στα βιβλία της Θ, µε τη διαφορά ότι πλέον η υποχρέωση δεν είναι προς 

την εταιρεία Μ, αλλά προς την τρίτη εταιρεία. ∆εν υφίσταται όµως η ισόποση 

απαίτηση της Μ και συνεπώς δεν µπορεί να γίνει αλληλοσυµψηφισµός των δύο 

λογαριασµών. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι υπόλοιποι λογαριασµοί που 

αναγράφονται παραπάνω. 

Συµβαίνει συχνά µία µητρική εταιρεία να χορηγεί στη θυγατρική της διάφορα 

ποσά, κυρίως σαν προκαταβολές και ιδιαίτερα όταν η ελεγχόµενη εταιρεία 

παρουσιάζει ζηµίες και η ελέγχουσα επιθυµεί να διατηρήσει τη λειτουργία της. Στην 

περίπτωση αυτή θα έχουµε αµοιβαίο συµψηφισµό της προκαταβολής της µητρικής 

εταιρείας µε την αντίστοιχη υποχρέωση της θυγατρικής. Εάν όµως η µητρική είχε 

καταχωρήσει πρόβλεψη για πιθανή επισφάλεια της συγκεκριµένης απαίτησης, τότε 

αυτή θα παραµείνει και θα καλυφθεί µε το πλεόνασµα από την ενοποίηση από το 

οποίο καλύπτονται και οι ζηµίες της εξαρτηµένης εταιρείας. 

Στη συνέχεια ακολουθούν κάποια παραδείγµατα που αφορούν τον 

συµψηφισµό χρεαπαιτήσεων που προκύπτουν από απλά δάνεια ή έκδοση 

οµολογιακού δανείου από µία εταιρεία του οµίλου και αγορά των συγκεκριµένων 

οµολογιών από άλλη εταιρεία του οµίλου. Η συγκεκριµένη διεταιρική πράξη, λόγω 

ιδιορρυθµιών που παρουσιάζει, θεωρείται ειδική κατηγορία χρεαπαιτήσεων.  

 

15.1 Απλά και οµολογιακά δάνεια ως διεταιρική πράξη 

 

Κατά τη διαδικασία ενοποίησης, τα τυχόν διεταιρικά υπόλοιπα ενός δανείου, είτε 

πρόκειται για απλό είτε για οµολογιακό δάνειο, απαλείφονται µε βάση το ανεξόφλητο 
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υπόλοιπο του δανείου που εµφανίζεται στις υποχρεώσεις της δανειολήπτριας 

επιχείρησης και τις απαιτήσεις της δανειοδότριας. Όταν µία επιχείρηση του οµίλου 

εκδώσει ένα οµολογιακό δάνειο, το οποίο καλύπτεται εν µέρει µόνο από µία άλλη 

επιχείρηση του οµίλου, στους λογαριασµούς υποχρεώσεων του ενοποιηµένου 

ισολογισµού, όπως για παράδειγµα ‘οµολογιακά δάνεια’ και ‘µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις’, εµφανίζεται µόνο το ανεξόφλητο µέρος της υποχρέωσης της 

δανειολήπτριας επιχείρησης προς τους τρίτους, εκτός οµίλου, δανειστές ενώ τα 

διεταιρικά υπόλοιπα του δανείου απαλείφονται. Επίσης, κατά την ενοποίηση 

απαλείφονται ακόµα και οι τυχόν εµφανιζόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από 

εισπρακτέους και πληρωτέους τόκους διεταιρικών δανείων. 

Στην περίπτωση που τόκοι διεταιρικών δανείων έχουν καταβληθεί µέσα στη 

χρήση από µια επιχείρηση του οµίλου σε µια άλλη και έχουν καταχωρηθεί στα έξοδα 

και τα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών, κατά την ενοποίηση των αποτελεσµάτων 

χρήσης απαλείφονται µε αµοιβαία χρεοπίστωση των καταβληθέντων και 

εισπραχθέντων τόκων, ενώ οι τυχόν παρακρατούµενοι και αποδιδόµενοι στο δηµόσιο 

φόροι δεν απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

Στην περίπτωση δεδουλευµένων τόκων που δεν είναι πληρωτέοι µέσα στην 

κλειόµενη χρήση, η καταχώρησή τους στα έσοδα και τα έξοδα των ενοποιούµενων 

επιχειρήσεων έγινε µε χρεοπίστωση µεταβατικών λογαριασµών. Κατά τη διαδικασία 

ενοποίησης και κατάρτιση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης, οι παραπάνω 

τόκοι απαλείφονται όσον αφορά το διεταιρικό τους µέρος, µε χρεοπίστωση των 

σχετικών εσόδων και εξόδων αλλά και των αντίστοιχων µεταβατικών λογαριασµών 

ενεργητικού και παθητικού.  

 

Παράδειγµα: 

Έστω ότι η µητρική εταιρεία Μ εξέδωσε οµολογιακό δάνειο ονοµαστικής αξίας 

100.000€ στο οποίο η θυγατρική εταιρεία Θ συµµετέχει µε ποσοστό 20%.  

Πριν την ενοποίηση, στα βιβλία της Μ εµφανίζεται ο λογαριασµός ‘οµολογιακό 

δάνειο’ µε πιστωτικό υπόλοιπο 100.000€, ενώ στα βιβλία της Θ εµφανίζεται ο 

λογαριασµός ‘οµολογίες’ µε χρεωστικό υπόλοιπο 20.000€. 

Κατά την ενοποίηση, η εγγραφή που θα γίνει είναι η εξής: 
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Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Οµολογιακό δάνειο 20.000  

Οµολογίες                                20.000 

 

Εποµένως, ύστερα από την παραπάνω εγγραφή ο λογαριασµός ‘οµολογίες’ έχει 

κλείσει, ενώ ο λογαριασµός ‘οµολογιακό δάνειο’ εµφανίζεται στον ενοποιηµένο 

ισολογισµό µε πιστωτικό υπόλοιπο 80.000€, δηλαδή το ποσό που έχει καλυφθεί από 

τρίτους, εκτός οµίλου, δανειστές.  

 

Παράδειγµα: 

Έστω ότι η θυγατρική εταιρεία Θ εξέδωσε οµολογιακό δάνειο ονοµαστικής αξίας 

100.000€ από το οποίο εισέπραξε 80.000€. Η µητρική εταιρεία Μ αγόρασε οµολογίες 

του συγκεκριµένου δανείου συνολικής ονοµαστικής αξίας 20.000€. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, η έκδοση του οµολογιακού δανείου είναι υπό το 

άρτιο και συγκεκριµένα η διαφορά έκδοσης των οµολογιών σαν ποσοστό είναι 20% 

υπό το άρτιο. Η εταιρεία Μ έχει αγοράσει οµολογίες συνολικής ονοµαστικής αξίας 

20.000€ και εποµένως η διαφορά υπό το άρτιο που της αντιστοιχεί είναι 20.000x 20% 

δηλαδή 4.000€.  

Πριν την ενοποίηση, στα βιβλία της εταιρείας Θ εµφανίζεται ο λογαριασµός 

‘οµολογιακό δάνειο’ µε πιστωτικό υπόλοιπο 100.000€ και στο ενεργητικό ο 

λογαριασµός ‘διαφορά από έκδοση οµολογιών υπό το άρτιο’ µε υπόλοιπο 20.000€. 

Παράλληλα, στα βιβλία της Μ εµφανίζεται ο λογαριασµός ‘οµολογίες’ µε χρεωστικό 

υπόλοιπο 20.000 – 4.000 = 16.000€. 

Κατά την ενοποίηση, εξαλείφεται ο λογαριασµός των οµολογιών που κατέχει η 

εταιρεία Μ, καθώς και ο λογαριασµός του οµολογιακού δανείου της Θ κατά την αξία 

των οµολογιών που αγόρασε η Μ. Επίσης εξαλείφεται και η διαφορά έκδοσης υπό το 

άρτιο που αντιστοιχεί στις οµολογίες της εταιρείες Μ, δηλαδή το ποσό των 4.000€. 

Έτσι, η εγγραφή που θα γίνει κατά την ενοποίηση είναι η εξής: 

 

Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Οµολογιακό δάνειο 20.000  

Οµολογίες   16.000 

∆ιαφορά έκδοσης οµολογιών υπό το άρτιο    4.000 
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16. ∆ιεταιρικά έσοδα και έξοδα 

 

Κατά τη διαδικασία της ενοποίησης επιβάλλεται η ολική απαλοιφή από τους 

λογαριασµούς των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης οποιονδήποτε εσόδων και 

εξόδων που προέρχονται από συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  

Για παράδειγµα, εάν η θυγατρική εταιρεία Α εµφανίζει στα βιβλία της, πριν 

την ενοποίηση, έσοδο αξίας 50.000€ από ενοικίαση επαγγελµατικού χώρου για τη 

λειτουργία διάθεσης σε άλλη θυγατρική εταιρεία Β του οµίλου και αντίστοιχα στα 

βιβλία της Β εµφανίζεται ένα ισόποσο έξοδο, κατά τη διαδικασία της ενοποίησης 

απαλείφονται τα παραπάνω διεταιρικά έσοδα και έξοδα µε την εξής εγγραφή: 

  

Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (Α) 50.000  

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (Β)  50.000 

 

Από την παραπάνω αρχή του αµοιβαίου συµψηφισµού ή εξάλειψης 

διεταιρικών εσόδων και εξόδων, δεν επιτρέπεται καµία εξαίρεση εκτός εάν τα 

σχετικά ποσά είναι ασήµαντα σε σχέση µε το σκοπό των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, δηλαδή δεν επηρεάζουν την πραγµατική τους εικόνα. Ο συµψηφισµός 

επιβάλλεται ακόµα και εάν τα σχετικά έσοδα πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της 

συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας, όπως στην περίπτωση 

ασφαλιστικής εταιρείας τα έσοδα από ασφάλιση άλλης εταιρείας του οµίλου. 

 

17. ∆ιεταιρικές Πωλήσεις Αποθεµάτων 

 

Μεταξύ των επιχειρήσεων ενός οµίλου αναπτύσσονται ολοένα και πιο στενές σχέσεις 

συνεργασίας, όπως αγοραπωλησίες κάθε µορφής αποθεµάτων από τις οποίες 

προκύπτει κάποιο διεταιρικό κέρδος ή σε ορισµένες περιπτώσεις και ζηµία. Οι 

συναλλαγές εµπορεύσιµων στοιχείων είναι ιδιαίτερα συχνές σε εταιρείες του οµίλου 

που έχουν µεταξύ τους µία κάθετη σύνδεση, όπως για παράδειγµα διαδοχική 

επεξεργασία των πρώτων υλών.  
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Από νοµική άποψη, οι παραπάνω συναλλαγές αποτελούν ολοκληρωµένες και 

ισχυρές πράξεις που δηµιουργούν συνήθως κέρδος για την πωλήτρια επιχείρηση και 

κόστος για την αγοράστρια. Από οικονοµική άποψη όµως, εφόσον οι δύο εταιρείες 

(πωλήτρια και αγοράστρια) ανήκουν στον ίδιο όµιλο, αποτελούνε µία ενιαία 

οικονοµική οντότητα και εποµένως οι παραπάνω συναλλαγές δεν έχουν κανένα 

νόηµα και είναι σαν να µην έχουν πραγµατοποιηθεί ποτέ.  

Τα έσοδα και τα έξοδα που προέρχονται από τέτοιου είδους συναλλαγές 

µεταξύ ενοποιούµενων επιχειρήσεων, απαλείφονται από τους σχετικούς 

λογαριασµούς των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης. Η απαλοιφή όµως γίνεται 

πάντοτε µε βάση το ποσό που περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα της πωλήτριας 

επιχείρησης, ασχέτως αν η αγοράστρια καταβάλλει πρόσθετες δαπάνες προκειµένου 

να φέρει τα εµπορεύµατα ή προϊόντα που απέκτησε κατά τις διεταιρικές συναλλαγές 

στην τελική τους κατάσταση και θέση. Με άλλα λόγια, η απαλοιφή γίνεται στην 

έκταση που τα πωληθέντα εµπορεύµατα και προϊόντα, κατά την ενοποίηση 

εξακολουθούν να βρίσκονται µέσα στον όµιλο και δεν έχουν πωληθεί σε κάποιον 

τρίτο εκτός οµίλου. Στην περίπτωση αυτή εξαλείφεται τόσο το κέρδος, όσο και το 

κόστος ίσης αξίας που δηµιουργήθηκε κατά τη συναλλαγή και τα αντίστοιχα 

εµπορεύµατα ή προϊόντα αποτιµώνται στο αρχικό κόστος κτήσης. Εάν όµως για 

παράδειγµα η θυγατρική εταιρεία Α πουλήσει στην θυγατρική Β του οµίλου κάποια 

εµπορεύµατα και η τελευταία τα πωλήσει σε τρίτους εκτός οµίλου, τότε ότι έχει 

αποτελέσει έσοδο από πωλήσεις της Α αποτελεί έξοδο για τη θυγατρική Β, που 

περιλαµβάνεται στο κόστος πωλήσεων.  

Γενικά, όταν η µητρική επιχείρηση ασκεί πλήρη έλεγχο (100%) στη 

θυγατρική και πραγµατοποιείται µεταξύ τους αγοραπωλησία, υπάρχει πλήρης 

απαλοιφή του διεταιρικού κέρδους τόσο από τα αποθέµατα, όσο και από τα 

αποτελέσµατα χρήσης. Όταν όµως η µητρική εταιρεία δεν ασκεί πλήρη έλεγχο στη 

θυγατρική, για την απαλοιφή των διεταιρικών κερδών υπάρχουν οι παρακάτω δύο 

απόψεις: 

α) Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

δεν καταρτίζονται για τη µειοψηφία και τα στοιχεία που απεικονίζονται σε αυτές 

αντανακλούν την οικονοµική κατάσταση όλων των εταιρειών του οµίλου, σαν 

σύνολο. Εποµένως σύµφωνα µε την άποψη αυτή, θα πρέπει να εξαλείφεται ολόκληρο 

το ποσό του κέρδους που προκύπτει από τη διεταιρική συναλλαγή.  
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β) Σύµφωνα µε τη δεύτερη άποψη, το διεταιρικό κέρδος των αποθεµάτων 

πρέπει να απαλείφεται µόνο κατά το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στη 

θυγατρική. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους, το οποίο αντιστοιχεί στη συµµετοχή 

τρίτων στο κεφάλαιο της θυγατρικής, αποτελεί τα δικαιώµατα µειοψηφίας και πρέπει 

να εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στον αντίστοιχο λογαριασµό. 

Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο παραπάνω απόψεις αφορούν πάντοτε την 

ποσότητα των πωληθέντων εµπορευµάτων και προϊόντων που κατά την ενοποίηση 

εξακολουθούν να βρίσκονται µέσα στον όµιλο και δεν έχουν πωληθεί σε κάποιον 

τρίτο εκτός οµίλου. 

Οι διεταιρικές αγοραπωλησίες εµπορεύσιµων στοιχείων µπορούν να 

διακριθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

• Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας προς κάποια θυγατρική του οµίλου, 

• πωλήσεις θυγατρικής προς τη µητρική εταιρεία και 

• πωλήσεις µιας θυγατρικής προς κάποια άλλη θυγατρική εταιρεία του οµίλου. 

 

17.1 Πωλήσεις της µητρικής εταιρείας προς τη θυγατρική 

 

Σε αυτήν την περίπτωση διεταιρικής αγοραπωλησίας µπορεί να εφαρµοστεί µόνο η 

πρώτη από τις παραπάνω δύο απόψεις, δηλαδή ολική εξάλειψη του κέρδους που 

προκύπτει από τη συναλλαγή και αποτίµηση του αποθέµατος στην αρχική τιµή 

κτήσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κατά την ενοποίηση, η ποσότητα των 

αποθεµάτων εξακολουθεί να βρίσκεται µέσα στον όµιλο. 

Έστω ότι η µητρική εταιρεία Μ έχει στις αποθήκες της 100 µονάδες 

εµπορεύµατος, κόστους 100€ ανά µονάδα, από τις οποίες πουλάει στη θυγατρική Θ 

τις 80 µονάδες, έναντι 130€ ανά µονάδα. Μετά την παραπάνω πώληση, στον 

µεµονωµένο ισολογισµό της η εταιρεία Μ εµφανίζει απόθεµα 20 µονάδες 

εµπορεύµατος, συνολικής αξίας 20 x 100 = 2.000€ και κέρδος 80 x 30 = 2.400€. 

Αντίστοιχα, η εταιρεία Θ εµφανίζει στον µεµονωµένο ισολογισµό της απόθεµα 

εµπορεύµατος 80 µονάδες, συνολικής αξίας 80 x 130 = 10.400€. Από το ποσό αυτό, 

τα 2.400€ αποτελούν το κέρδος της εταιρείας Μ.  

Κατά την ενοποίηση, το διεταιρικό κέρδος εξαλείφεται µε την εξής εγγραφή: 
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Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Κέρδη από πώληση εµπορευµάτων (Μ) 2.400  

Αποθέµατα (Θ)  2.400 

 

Έτσι, στον ενοποιηµένο ισολογισµό εµφανίζεται απόθεµα εµπορεύµατος 100 

µονάδες στο αρχικό κόστος, δηλαδή 100€ ανά µονάδα και συνολικής αξίας 10.000€ 

και η παραπάνω αγοραπωλησία είναι σαν να µην πραγµατοποιήθηκε ποτέ. 

 

17.2 Πωλήσεις της θυγατρικής εταιρείας προς τη µητρική  

 

Σε αυτήν την περίπτωση διεταιρικής αγοραπωλησίας µπορεί να εφαρµοστεί 

οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο απόψεις, δηλαδή είτε ολική εξάλειψη του 

κέρδους που προκύπτει από τη συναλλαγή και αποτίµηση του αποθέµατος στην 

αρχική τιµή κτήσης, είτε µερική εξάλειψη του κέρδους ανάλογα µε το ποσοστό 

συµµετοχής της µητρικής στη θυγατρική.  

Έστω ότι η µητρική εταιρεία Μ συµµετέχει στη θυγατρική Θ µε ποσοστό 60% 

και η Θ έχει απόθεµα 100 µονάδες εµπορεύµατος, κόστους 100€ ανά µονάδα, από τις 

οποίες πουλάει στη µητρική Μ τις 80 µονάδες, έναντι 130€ ανά µονάδα.  

α) Ολική εξάλειψη διεταιρικού κέρδους  

 Μετά την παραπάνω πώληση, στον µεµονωµένο ισολογισµό της η εταιρεία Θ 

εµφανίζει απόθεµα 20 µονάδες εµπορεύµατος, συνολικής αξίας 20 x 100 = 2.000€ και 

κέρδος 80 x 30 = 2.400€. Αντίστοιχα, η εταιρεία Μ εµφανίζει στον µεµονωµένο 

ισολογισµό της απόθεµα εµπορεύµατος 80 µονάδες, συνολικής αξίας 80 x 130 = 

10.400€. Από το ποσό αυτό, τα 2.400€ αποτελούν το κέρδος της εταιρείας Θ. 

Σύµφωνα µε την µέθοδο της ολικής εξάλειψης του διεταιρικού κέρδους κατά την 

ενοποίηση, το διεταιρικό κέρδος εξαλείφεται µε την εξής εγγραφή: 

 

Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Κέρδη από πώληση εµπορευµάτων (Θ) 2.400  

Αποθέµατα (Μ)  2.400 

 

Έτσι, στον ενοποιηµένο ισολογισµό εµφανίζεται απόθεµα εµπορεύµατος 100 

µονάδες στο αρχικό κόστος, δηλαδή 100€ ανά µονάδα και συνολικής αξίας 10.000€ 

και η παραπάνω αγοραπωλησία είναι σαν να µην πραγµατοποιήθηκε ποτέ. 
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β)  Μερική εξάλειψη διεταιρικού κέρδους  

Σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο της µερικής εξάλειψης του διεταιρικού κέρδους 

ανάλογα µε τη συµµετοχή της µητρικής, το ποσό του διεταιρικού κέρδους που 

αναλογεί στη συµµετοχή της εταιρείας Μ στη Θ και πρέπει να εξαλειφθεί, είναι  

2.400 x 60% = 1.440€, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα µειοψηφίας είναι 

2.400 x 40% = 960€. Εποµένως, η εγγραφή ενοποίησης και εξάλειψης του ανάλογου 

ποσού διεταιρικού κέρδους, είναι η εξής:  

 

Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Κέρδη από πώληση εµπορευµάτων (Θ) 2.400  

Αποθέµατα (Μ)  1.440 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας      960 

 

Έτσι, στον ενοποιηµένο ισολογισµό οι συνολικές µονάδες αποθέµατος 

εµπορευµάτων θα ανέρχονται σε 100, συνολικής αξίας 10.960€ (το συνολικό 

απόθεµα των 100 µονάδων εµπορεύµατος συνεχίζει να υπάρχει στο εσωτερικό του 

οµίλου και αποτιµάται στην τιµή κτήσης του). Εποµένως η παραπάνω αξία προκύπτει 

ως εξής:  

20 µον. (στην κατοχή της Θ) x 100 = 2.000€ 

80 µον. (στην κατοχή της Μ) x 130 = 10.400 – 1.440 = 8.960€ 

 

17.3 Πωλήσεις µιας θυγατρικής προς κάποια άλλη θυγατρική του οµίλου 

 

Όπως στην παραπάνω περίπτωση διεταιρικής αγοραπωλησίας, έτσι και σε αυτήν, 

µπορεί να εφαρµοστεί είτε ολική εξάλειψη του κέρδους που προκύπτει από τη 

συναλλαγή και αποτίµηση του αποθέµατος στην αρχική τιµή κτήσης, είτε µερική 

εξάλειψη του κέρδους ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής στη 

θυγατρική. 

 Έστω ότι η µητρική εταιρεία Μ συµµετέχει στη θυγατρική Θ µε ποσοστό 

60% και στην Γ µε 70%. Η Θ έχει απόθεµα 100 µονάδες εµπορεύµατος, κόστους 

100€ ανά µονάδα, από τις οποίες πουλάει στη Γ τις 80 µονάδες, έναντι 130€ ανά 

µονάδα.  
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α) Ολική εξάλειψη διεταιρικού κέρδους  

Το συνολικό διεταιρικό κέρδος που προκύπτει από την παραπάνω αγοραπωλησία και 

πρέπει να εξαλειφθεί, είναι 80 x (130-100) = 2.400€ και εξαλείφεται µε την 

παρακάτω εγγραφή. 

Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Κέρδη από πώληση εµπορευµάτων (Θ) 2.400  

Αποθέµατα (Γ)  2.400 

 

Η αρχική συνολική ποσότητα αποθέµατος εµπορευµάτων συνεχίζει να 

υπάρχει στο εσωτερικό του οµίλου και αποτιµάται στην αρχική τιµή κόστους, δηλαδή 

τα 100€. Έτσι στον ενοποιηµένο ισολογισµό τα αποθέµατα θα εµφανίζονται µε 

συνολική αξία 10.000€. 

β)  Μερική εξάλειψη διεταιρικού κέρδους 

Το ποσό του διεταιρικού κέρδους που αναλογεί στον όµιλο και πρέπει να εξαλειφθεί 

είναι 2.400 x 60% = 1.440€. Αντίστοιχα, το ποσό του διεταιρικού κέρδους που 

αναλογεί στους τρίτους εκτός οµίλου, δηλαδή τα δικαιώµατα µειοψηφίας, είναι   

2.400 x 40% = 960€. H εγγραφή ενοποίησης και εξάλειψης του ανάλογου ποσού 

διεταιρικού κέρδους, είναι η εξής:  

Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

Κέρδη από πώληση εµπορευµάτων (Θ) 2.400  

Αποθέµατα (Γ)  1.440 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας      960 

 

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, η συνολική αξία του αποθέµατος 

εµπορευµάτων που εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, είναι 10.960€ (100 

µονάδες). Επίσης, στο παθητικό του ενοποιηµένου ισολογισµού θα εµφανίζεται ο 

λογαριασµός ‘δικαιώµατα µειοψηφίας’ µε πιστωτικό υπόλοιπο 960€. 

 

18. ∆ιεταιρικές Πωλήσεις Παγίων 

 

Όταν µια επιχείρηση ενός οµίλου πουλάει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο σε µια 

άλλη επιχείρηση του οµίλου, το στοιχείο αυτό εξακολουθεί να µένει στον όµιλο και 

να εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, µέχρι η επιχείρηση που το αγόρασε να 
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το µεταπωλήσει σε τρίτους εκτός οµίλου ή να το αποσβέσει πλήρως και να το 

αποσύρει.  

Συνήθως από τέτοιες πωλήσεις προκύπτει µια διαφορά µεταξύ της τιµής 

πώλησης και της αναπόσβεστης λογιστικής αξίας µε την οποία το πάγιο στοιχείο 

εµφανίζονταν στα βιβλία της πωλήτριας εταιρείας. Εποµένως, στα αποτελέσµατα 

χρήσης αυτής της επιχείρησης, θα εµφανιστεί ένα έκτακτο κέρδος ή ζηµία 

(διεταιρικό), το οποίο θα πρέπει να απαλειφθεί από τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η τιµή πώλησης του παγίου αποτελεί 

την αξία κτήσης του, µε την οποία θα εµφανίζεται πλέον στον ετήσιο ισολογισµό της  

εταιρείας και µε βάση αυτή θα διενεργούνται και οι ετήσιες αποσβέσεις του. 

Στην περίπτωση πώλησης ενός µη αποσβέσιµου πάγιου στοιχείου, το 

διεταιρικό κέρδος (ή ζηµία) θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο οµίλου µόνο 

εάν το στοιχείο αυτό µεταπωληθεί στη συνέχεια σε τρίτους, εκτός οµίλου αγοραστές. 

Στην περίπτωση πώλησης ενός αποσβέσιµου πάγιου στοιχείου, το διεταιρικό 

κέρδος (ή ζηµία) πραγµατοποιείται σε επίπεδο οµίλου σταδιακά, από την πρώτη 

χρήση κατά την οποία έγινε η πώληση, µέσω της διαφοράς των τακτικών 

αποσβέσεων που θα διενεργεί η αγοράστρια επιχείρηση πάνω στην αξία κτήσης του 

παγίου όπως αυτή φαίνεται στα βιβλία, σε σχέση µε τις τακτικές αποσβέσεις που θα 

προέκυπταν µε βάση την αναπόσβεστη αξία του παγίου, όπως αυτή εµφανίζεται στα 

βιβλία της πωλήτριας επιχείρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

19. Έµµεσες συµµετοχές  

 

Έµµεση είναι η συµµετοχή µιας εταιρείας Α σε µια άλλη εταιρεία Β όταν 

επιτυγχάνεται µέσω µιας τρίτης εταιρείας Γ, η οποία ελέγχει πλειοψηφικά τη Β. Κατά 

αυτόν τον τρόπο η εταιρεία Α δεν συµµετέχει απευθείας στη Β, αλλά έµµεσα µέσω 

της Γ21.  

Για παράδειγµα, έστω ότι η εταιρεία Α συµµετέχει στη Β µε ποσοστό 90% και 

η Β συµµετέχει στη Γ κατά 70%. Αυτό σηµαίνει ότι η εταιρεία Α ελέγχει έµµεσα και 

την Γ και συγκεκριµένα µε ποσοστό 90% x 70% = 63%. Έτσι, τα δικαιώµατα στην 

καθαρή θέση της εταιρείας Γ κατανέµονται ως εξής:  

� 70% στην εταιρεία Β. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα της 

εταιρείας Α κατά 63% και τα δικαιώµατα των τρίτων µετόχων (µειοψηφίας) 

της Β κατά 7% (10% x 70%). 

� 30% µη ελέγχουσες συµµετοχές της Γ (δικαιώµατα µειοψηφίας). 

Εποµένως, η εταιρεία Γ αποτελεί έµµεσα θυγατρική της Α η οποία την ελέγχει 

κατά 63%. Αξίζει να αναφερθεί όµως ότι στην περίπτωση των έµµεσων συµµετοχών, 

όπως στη συγκεκριµένη, η εταιρεία Β αποτελεί συγχρόνως µητρική και θυγατρική 

επιχείρηση. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και την 

αντιµετώπιση των διεταιρικών χρεαπαιτήσεων, εσόδων και εξόδων, αγοραπωλησιών 

και γενικά των διεταιρικών συναλλαγών, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως 

αναλύθηκε στο παραπάνω κεφάλαιο.   

 

20. Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  

 

Στην ελληνική νοµοθεσία δεν αναφέρεται κάτι συγκεκριµένο για τις επενδύσεις σε 

κοινοπραξίες. Στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όµως και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

                                                 
21 Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., (2004), «Λογιστική Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων», 
Εκδόσεις Rosili, σελ.181 
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Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και συγκεκριµένα µε το ∆ΛΠ 31 

«Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες» καθορίζεται 

η λογιστική αναγνώριση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες, καθώς και ο τρόπος 

παρουσίασης των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των 

εξόδων των κοινοπραξιών στις οικονοµικές καταστάσεις της επενδύτριας 

επιχείρησης. Οι σχετικοί ορισµοί που δίνονται στο Πρότυπο, είναι οι παρακάτω: 

Κοινοπραξία είναι ένας συµβατικός διακανονισµός, σύµφωνα µε τον οποίο 

δύο ή περισσότερα µέρη αναλαµβάνουν µία οικονοµική δραστηριότητα που 

υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.  

Η Μέθοδος της Αναλογικής Ενοποίησης είναι η λογιστική µέθοδος, όπου το 

µερίδιο του κοινοπρακτούντος στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις, στα 

έσοδα και στα έξοδα της κοινοπραξίας είτε προστίθεται γραµµή προς γραµµή µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος, είτε 

παρουσιάζεται ως ξεχωριστό κονδύλι στις οικονοµικές καταστάσεις του 

κοινοπρακτούντος. 

Ο Συµβατικός ∆ιακανονισµός αποτελεί το διακριτικό γνώρισµα των 

δικαιωµάτων που εµπεριέχουν τον από κοινού έλεγχο από τις επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις στις οποίες η επενδύτρια επιχείρηση ασκεί ουσιώδη επιρροή. 

∆ραστηριότητες που δε διέπονται από συµβατικό διακανονισµό, ο οποίος να 

επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο, δε συνιστούν κοινοπραξίες για τους σκοπούς του 

∆.Λ.Π. 31. 

Ο συµβατικός διακανονισµός προσδιορίζει βασικά θέµατα για τη λειτουργία 

µίας κοινοπραξίας, όπως: 

• Τη δραστηριότητα, τη διάρκεια και την υποχρέωση της κοινοπραξίας για 

παρουσία πληροφοριών. 

• Τον διορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ισοδύναµου διοικητικού 

οργάνου της κοινοπραξίας και τα δικαιώµατα ψήφου των κοινοπρακτούντων. 

• Τις συµµετοχές των κοινοπρακτούντων στο κεφάλαιο. 

• Τη διανοµή των εσόδων, των εξόδων ή των αποτελεσµάτων της κοινοπραξίας 

προς τους κοινοπρακτούντες. 

Ο συµβατικός διακανονισµός επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο πάνω στην 

κοινοπραξία και εποµένως, κανένας από τους κοινοπρακτούντες δεν µπορεί να 
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ελέγχει τη δραστηριότητα της κοινοπραξίας από µόνος του. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί και την ουσία της κοινοπραξίας. Ο συµβατικός διακανονισµός προσδιορίζει 

εάν η λήψη κάποιων αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της κοινοπραξίας, 

χρειάζεται τη συναίνεση όλων των µερών της κοινοπραξίας ή µίας συγκεκριµένης 

πλειοψηφίας. 

Υπάρχουν τρεις τύποι κοινοπραξιών: Κοινά ελεγχόµενες δραστηριότητες, 

κοινά ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία και κοινά ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες. 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ο κοινοπρακτών πρέπει να 

εµφανίζει τα δικαιώµατά του στην κοινοπραξία ανάλογα µε τον τύπο της ως εξής: 

� Κοινά ελεγχόµενες δραστηριότητες: ενοποιώντας τα στοιχεία του 

ενεργητικού και παθητικού τα οποία ελέγχει και τα έξοδα τα οποία πραγµατοποιεί, 

καθώς και το µερίδιό του από τα έσοδα που αφορούν πωλήσεις που πραγµατοποιεί η 

κοινοπραξία. 

� Κοινά ελεγχόµενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού: Σε αναλογική 

βάση.  

� Κοινά ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες: χρησιµοποιώντας την µέθοδο της 

αναλογικής ενοποίησης είτε «γραµµή προς γραµµή» (line by line consolidation) ή 

εναλλακτικά σαν ξεχωριστά κονδύλια των οικονοµικών του καταστάσεων. 

Εναλλακτικά της αναλογικής ενοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της 

ενοποίησης µε βάση την καθαρή θέση (equity method). 

Οι γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες περιλαµβάνουν το 

δικαίωµα σε µία από κοινού ελεγχόµενη µονάδα, που αποκτάται και κατέχεται 

αποκλειστικά µε σκοπό την µεταγενέστερη διάθεσή του στο µέλλον και το δικαίωµα 

σε µία από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, που λειτουργεί κάτω από 

σοβαρούς µακροχρόνιους περιορισµούς, οι οποίοι εµποδίζουν την δυνατότητά της να 

µεταβιβάζει κεφάλαια στον κοινοπρακτούντα. Επίσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

στις οικονοµικές καταστάσεις τα ποσοστά συµµετοχής και κάθε ενδεχόµενη 

υποχρέωση, η οποία έχει αναληφθεί. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε όλες τις µορφές των 

κοινοπραξιών είναι: 

� ∆ύο ή περισσότεροι κοινοπρακτούντες δεσµεύονται µέσω συµβατικού 

διακανονισµού. 

� Ο συµβατικός διακανονισµός καθορίζει τον από κοινού έλεγχο. 
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Η επενδύτρια επιχείρηση θα πρέπει να εµφανίζει την ουσία της συναλλαγής 

(επένδυση σε κοινοπραξία), δηλαδή τον έλεγχο στο µερίδιο της κοινοπραξίας που της 

αναλογεί. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή της αναλογικής ενοποίησης σηµαίνει ότι: 

� Ο ενοποιηµένος Ισολογισµός του µέλους της κοινοπραξίας περιλαµβάνει το 

µερίδιό του στα στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία έχει τον από κοινού έλεγχο, 

καθώς και το µερίδιο του στις υποχρεώσεις για τις οποίες έχει την από κοινού ευθύνη. 

� Η ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης του µέλους της 

κοινοπραξίας περιλαµβάνει το µερίδιό του στα έσοδα και στα έξοδα της από κοινού 

ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Το ∆.Λ.Π 31 δε συνιστά τη χρήση της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης, καθώς η 

χρήση της αναλογικής ενοποίησης παρουσιάζει πληρέστερα την ουσία και την 

οικονοµική πραγµατικότητα της επένδυσης του κοινοπρακτούντος σε µία από κοινού 

ελεγχόµενη επιχείρηση. Η ουσία και η οικονοµική πραγµατικότητα της επένδυσης 

είναι ο έλεγχος στο µερίδιο από τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. 

 

20.1 Συναλλαγές Μεταξύ Κοινοπρακτούντος και Κοινοπραξίας 

 

Κατά την πώληση στοιχείων του ενεργητικού από ένα µέλος της κοινοπραξίας στην 

κοινοπραξία (οριστική µεταβίβαση των οφελών και των κινδύνων κυριότητας), το 

µέλος της κοινοπραξίας πρέπει να αναγνωρίζει µόνο την αναλογία του κέρδους ή της 

ζηµιάς που αντιστοιχεί στα άλλα µέλη της κοινοπραξίας. 

Κατά την αγορά στοιχείων του ενεργητικού από κοινοπραξία, το µέλος της 

κοινοπραξίας δεν πρέπει να αναγνωρίζει την αναλογία του στα κέρδη της 

κοινοπραξίας µέχρι να πωλήσει τα στοιχεία αυτά σε κάποιον τρίτο. Το µέλος της 

κοινοπραξίας θα αναγνωρίσει το µερίδιο από τις ζηµιές που θα προκύψουν από 

ανάλογες συναλλαγές, εκτός από τις ζηµιές εκείνες που αντιπροσωπεύουν µία µείωση 

της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

ή µία µείωση της αξίας των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

21. Γνωστοποιήσεις   

 

Με την καθιέρωση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς επιβλήθηκε ένα σύστηµα αναλυτικής 

πληροφόρησης, το οποίο όµως για να είναι προσιτό όχι µόνο από ειδικούς, αλλά και 

από το απλό ευρύ κοινό, πρέπει η συγκεκριµένη πληροφόρηση να παρέχεται µε 

οργανωµένο, κατανοητό και συγκρίσιµο τρόπο.  

Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα συντάσσονταν το Προσάρτηµα το οποίο 

αποτελούνταν από λίγες σελίδες και περιλάµβανε διάφορες πληροφορίες για 

οικονοµικά µεγέθη και λογιστικές αρχές. Με βάση τα ∆.Π.Χ.Α επιβάλλονται οι 

γνωστοποιήσεις, δηλαδή όλες οι σηµειώσεις που καθορίζει το κάθε Πρότυπο και 

πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι γνωστοποιήσεις έχουν 

µεγάλη διαφορά τάξης µεγέθους σε σχέση µε το προσάρτηµα των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και σε αυτές οφείλεται και ο όγκος των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Οι γνωστοποιήσεις που αφορούν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

καθορίζονται από το ∆ΛΠ 27 και πρέπει να αποκαλύπτουν τα παρακάτω:  

• Τους λόγους για τους οποίους µία εταιρεία θεωρείται θυγατρική, αν δεν 

κατέχεται άµεσα ή έµµεσα µέσω άλλων θυγατρικών σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 

ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου της.  

• Τους λόγους για τους οποίους µία εταιρεία δε θεωρείται θυγατρική, παρά το 

ότι κατέχεται, άµεσα ή έµµεσα, σε ποσοστό µεγαλύτερο από το ήµισυ των 

δικαιωµάτων ψήφου της από κάποια άλλη επιχείρηση, η οποία και θα έπρεπε να 

αποτελεί τη µητρική. 

• Τη λήξη της περιόδου αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων µιας 

θυγατρικής εταιρείας οι οποίες συµµετέχουν στην κατάρτιση ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, σε περίπτωση που η θυγατρική έχει διαφορετική 
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ηµεροµηνία κλεισίµατος από τη µητρική. Στην περίπτωση αυτή πρέπει επίσης να 

γνωστοποιούνται και οι λόγοι για τους οποίους η θυγατρική χρησιµοποιεί 

διαφορετική ηµεροµηνία ή περίοδο αναφοράς από τη µητρική. 

• Κάθε σηµαντικός περιορισµός της θυγατρικής στο να µεταφέρει κεφάλαια στη 

µητρική, για παράδειγµα υπό τη µορφή µερισµάτων σε µετρητά ή για την 

αποπληρωµή δανείων και προκαταβολών. Τέτοιοι περιορισµοί µπορεί να προέρχονται 

από ποικίλες αιτίες, όπως συµφωνίες δανείων ή διάφορες ρυθµιστικές διατάξεις. 

• Όταν µία εταιρεία παύει να είναι θυγατρική, η µητρική οφείλει να 

γνωστοποιεί τα τυχόν κέρδη ή ζηµίες που έχουν αναγνωριστεί, καθώς και 

συγκεκριµένα το ποσό του κέρδους ή της ζηµίας που οφείλεται σε επένδυση που έχει 

διακρατηθεί στην πρώην θυγατρική στην εύλογη αξία της κατά την ηµεροµηνία 

απώλειας του ελέγχου. 

• Σε περίπτωση που µία µητρική εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις γιατί συντρέχουν οι λόγοι απαλλαγής, αλλά συντάσσει 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής: 

� Το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 

ατοµικές και όχι ενοποιηµένες. 

� Τους λόγους για τους οποίους απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και εποµένως 

συντάσσει ατοµικές καταστάσεις.  

� Τα στοιχεία της επιχείρησης που συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

της ιδίας και συγκεκριµένα το όνοµα και τη χώρα ίδρυσης ή 

εγκατάστασής της. Επίσης πρέπει να αναφέρεται και το µέρος στο οποίο 

ο κάθε χρήστης µπορεί να εντοπίσει τις παραπάνω καταστάσεις. 

� ∆ιάφορες πληροφορίες για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που 

περιλαµβάνονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, όπως 

επωνυµία, χώρα ίδρυσης και εγκατάστασης, ποσοστό ψήφων που 

κατέχεται. 

� Τέλος, πρέπει να γίνεται και µία περιγραφή της µεθόδου λογιστικής 

απεικόνισης των παραπάνω επενδύσεων. 
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• Σε περίπτωση που µία µητρική εταιρεία δεν απαλλάσσεται από τη σύνταξη 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων αλλά συντάσσει και ιδιαίτερες οικονοµικές 

καταστάσεις, πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής: 

� το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες καταστάσεις αποτελούν τις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης καθώς και τους λόγους 

σύνταξής τους παρά το ότι αυτό δεν απαιτούνταν από το νόµο. 

� ∆ιάφορες πληροφορίες για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που 

περιλαµβάνονται στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, όπως 

επωνυµία, χώρα ίδρυσης και εγκατάστασης και ποσοστό ψήφων που 

κατέχεται. 

� Τέλος, πρέπει να γίνεται και µία περιγραφή της µεθόδου λογιστικής 

απεικόνισης των παραπάνω επενδύσεων. 

 

Γενικά, οι διαφορές των ∆.Π.Χ.Α. µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ως 

προς τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης, µπορούν σχετικά εύκολα να 

αντιµετωπιστούν από τα λογιστήρια των εταιρειών που έχουν υιοθετήσει τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα. Η µεγαλύτερη δυσκολία συναντάται στη διαµόρφωση των 

γνωστοποιήσεων για τις σηµειώσεις που απαιτούνται σε ενοποιηµένο επίπεδο. Για 

παράδειγµα, ένας όµιλος εταιρειών που αποτελείται από πολλές εταιρείες, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι βέβαιο ότι θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα κατά τη 

διαµόρφωση των γνωστοποιήσεων στις ενοποιηµένες καταστάσεις του. Αυτό είναι 

ένα σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο όµως αναµένεται ότι θα αντιµετωπίσουν οι 

ελληνικοί όµιλοι επιχειρήσεων µε την πάροδο του χρόνου και θα τους εξασφαλίσει 

όχι µόνο την εύρυθµη λειτουργία τους και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, αλλά και καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και 

ανάπτυξης.  

 

22. Έλεγχος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Κάθε επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

υποχρεούται να τις υποβάλλει σε έλεγχο που διενεργείται από έναν ή περισσότερους 
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ορκωτούς ελεγκτές, µαζί µε την ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης22, η οποία αποτελεί 

συµπληρωµατικό έγγραφο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, εκδίδεται 

από την επιχείρηση που πραγµατοποίησε την ενοποίηση και παρέχει πρόσθετες 

πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόµενο. 

Τόσο από την ελληνική νοµοθεσία, όσο και τα ∆.Π.Χ.Α., δεν ορίζεται 

συγκεκριµένος τρόπος επιλογής του ορκωτού ελεγκτή των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων και της ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης. Στις Α.Ε. ο 

ελεγκτής διορίζεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων και στις Ε.Π.Ε. από τη 

συνέλευση των εταίρων.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο έλεγχος των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων ανατίθεται στον ίδιο ελεγκτή που διενήργησε και τον τακτικό έλεγχο 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας που υπόκειται στην υποχρέωση 

ενοποίησης. Αυτό συµβαίνει γιατί ο τακτικός ελεγκτής γνωρίζει πολλές και χρήσιµες 

λεπτοµέρειες και πληροφορίες που σχετίζονται µε την οργάνωση, τη λειτουργία και 

τις λογιστικές µεθόδους που ακολουθούνται στην εν λόγω επιχείρηση, τις οποίες έχει 

δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και για τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν υποχρεωµένος να τις 

αναζητήσει από την αρχή, µε επιπλέον χρονική και οικονοµική επιβάρυνση.  

Η επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του ελεγκτή όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο 

στοιχεία και πληροφορίες. Στη συνέχεια, µε τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων πρέπει να πιστοποιείται ότι: 

� Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τη 

σχετική νοµοθεσία, τα ∆.Λ.Π. και τα ∆.Π.Χ.Α. 

� Η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συµφωνία µε τις παραπάνω 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.   

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο κάθε ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

του τη σχετική νοµοθεσία και να εστιάζει την προσοχή του περισσότερο σε κάποια 

θέµατα ελέγχου, έτσι ώστε να εκπληρώνει την αποστολή του ταχύτερα και πιο 

αποτελεσµατικά.  

 

 

                                                 
22 Αισιόπουλος, Κ. (1993), Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ 
539 
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22.1 Θέµατα ελέγχου   

 

Αρχικά, ο ελεγκτής των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να έχει 

πλήρη γνώση της οργάνωσης και συγκρότησης του οµίλου του οποίου τις 

καταστάσεις ελέγχει, καθώς και οποιονδήποτε τυχόν εξαιρέσεων µίας ή 

περισσότερων επιχειρήσεων του οµίλου από την ενοποίηση. Στην τελευταία 

περίπτωση πρέπει να εξετάζει εάν πληρούνται και οι ανάλογες προϋποθέσεις.  

Στη συνέχεια ο ελεγκτής οφείλει να εξετάζει εάν οι ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις των επιµέρους επιχειρήσεων που υπόκεινται στην ενοποίηση και 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

έχουν καταρτιστεί σωστά και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τα πρότυπα.  

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ο ελεγκτής πρέπει να εφιστά την προσοχή του 

στα παρακάτω23: 

• Όλα τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων 

αποτελεσµάτων χρήσης, προκύπτουν από την άθροιση των αντίστοιχων κονδυλίων 

των ελεγµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των επιµέρους επιχειρήσεων, 

ύστερα από τις απαιτούµενες απαλοιφές και αναµορφώσεις.  

• Όλες οι τυχόν διαφορές ενοποίησης που προέκυψαν από τις διαφορές 

συµψηφισµού και την κατανοµή αυτών των διαφορών σε διάφορα στοιχεία του 

ενοποιηµένου ισολογισµού, υπολογίστηκαν σωστά και εµφανίζονται στις 

ενοποιηµένες καταστάσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τα πρότυπα. 

• Το κονδύλι ‘µη ελεγχόµενες συµµετοχές’, δηλαδή τα δικαιώµατα µειοψηφίας, 

περιλαµβάνει το ποσό του συνόλου των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων που αναλογεί 

στο ποσοστό συµµετοχής των τρίτων, εκτός οµίλου, µετόχων στο κεφάλαιο των 

ενοποιούµενων επιχειρήσεων. 

• Τον τρόπο χειρισµού των τυχόν ‘αµοιβαίων συµµετοχών’, καθώς και το εάν 

εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό όπως ορίζει η νοµοθεσία και τα πρότυπα. 

• Σε περίπτωση συµµετοχής των ενοποιηµένων επιχειρήσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις ή θυγατρικές που εξαιρέθηκαν από την ενοποίηση, πρέπει να εξετάζεται 

εάν έγινε σωστά η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών, καθώς και ο τρόπος εµφάνισής 

τους στον ενοποιηµένο ισολογισµό. 

                                                 
23 Αισιόπουλος, Κ. (1993), Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ 
549 
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• Τυχόν διαφορές φόρου που αναµένεται ότι θα επιβαρύνουν σηµαντικά τα 

αποτελέσµατα µίας ή περισσότερων από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις, πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά την ενοποίηση και να απεικονίζονται κατάλληλα στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

• Πρέπει να ελέγχεται εάν κατά την ενοποίηση τηρήθηκαν όλοι οι σχετικοί 

κανόνες ενοποίησης, καθώς και άλλες διατάξεις όπως για την ηµεροµηνία κατάρτισης 

και τον τρόπο διάρθρωσης και παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

• Τέλος, πρέπει να ελέγχεται εάν έχουν περιληφθεί στο ενοποιηµένο 

προσάρτηµα όλες οι απαιτούµενες από τα πρότυπα πληροφορίες και γνωστοποιήσεις, 

καθώς και εάν οι πληροφορίες που εµπεριέχονται στην ενοποιηµένη έκθεση 

διαχείρισης βρίσκονται σε συνέπεια µε τα πραγµατικά δεδοµένα που απεικονίζονται 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και µέχρι την ολοκλήρωσή του και χορήγηση 

του πιστοποιητικού ελέγχου, ο ελεγκτής έχει δικαίωµα πρόσβασης σε κάθε λογιστικό 

και εξωλογιστικό βιβλίο της επιχείρησης ή ακόµα και στα πρακτικά των 

συνελεύσεων των µετόχων ή εταίρων. Οποιαδήποτε παρεµπόδιση της πρόσβασης του 

ελεγκτή σε όλα τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία και γενικά η έλλειψη συνεργασίας 

για την παροχή των ζητούµενων πληροφοριών και εξηγήσεων, µπορεί να θεωρηθεί 

παρεµπόδιση του έργου του και να γνωστοποιηθεί στο σχετικό πιστοποιητικό 

ελέγχου, όπως εξηγείται και παρακάτω.     

 

23. Πιστοποίηση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, ο 

αρµόδιος ελεγκτής προβαίνει στην έκδοση του πιστοποιητικού ή έκθεσης ελέγχου, 

από το οποίο προκύπτει ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία και τα πρότυπα και απεικονίζουν την περιουσιακή κατάσταση, τη 

χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα όλων των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και ότι η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης 

βρίσκεται σε πλήρη συνέπεια µε τα δεδοµένα των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Το πιστοποιητικό αυτό, που απαραιτήτως δηµοσιεύεται µαζί µε τις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι σύντοµο σε έκταση και έχει 

οµοιόµορφη δοµή και περιεχόµενο, ασχέτως από τον ελεγκτή που το εξέδωσε. 

Συνήθως διατυπώνεται σε δύο κύριες παραγράφους, από τις οποίες η πρώτη περιέχει 

το περιεχόµενο και το πλαίσιο του ελέγχου και η δεύτερη εκφράζει τη γνώµη του 

ελεγκτή. 

 Μέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου, ο ελεγκτής 

οφείλει να εξετάζει την ύπαρξη τυχόν σηµαντικών γεγονότων που µπορεί να 

επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της επιχείρησης και να ελέγχει εάν αυτά 

έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων ή αναφέρονται στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης.  

Ανάλογα µε τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα του αρµόδιου ελεγκτή, το 

πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου των αντίστοιχων ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, µπορεί να διακριθεί στις παρακάτω κατηγορίες24. 

 

23.1 Έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη   

 

Στην έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη (χωρίς παρατήρηση), αναφέρεται ότι ‘οι 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς’. 

 

23.2 ∆ιαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου 

 

Η διαφοροποιηµένη έκθεση ελέγχου µπορεί να είναι δύο ειδών: 

• Έκθεση µε θέµατα που δεν επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή (θέµατα 

έµφασης ). 

• Έκθεση µε θέµατα που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή (σύµφωνη γνώµη 

µε εξαίρεση ή εξαιρέσεις). 

                                                 
24 Αισιόπουλος, Κ. (1993), Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα σελ 
555-558 
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Και στα δύο παραπάνω είδη, ο ελεγκτής δεν διατυπώνει κάποια επιφύλαξη, 

αλλά εφιστά την προσοχή των ενδιαφερόµενων σε ορισµένες σηµειώσεις που 

αφορούν διάφορα θέµατα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο. 

Η πιο συνηθισµένη µορφή διαφοροποιηµένης έκθεσης ελέγχου µε θέµατα 

έµφασης, είναι: “Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του 

ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή στη σηµείωση Χ που παρατίθεται στο προσάρτηµα 

των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και αναφέρει ότι...”. Τέτοια θέµατα 

που δεν επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή, µπορεί να αφορούν για παράδειγµα 

εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της επιχείρησης ή αβέβαιη έκβαση µελλοντικών 

φορολογικών ελέγχων. 

Παράλληλα, η πιο συνηθισµένη µορφή διατύπωσης έκθεσης ελέγχου µε 

εξαιρέσεις, είναι: “Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέµατος Χ που παρατίθεται στο 

προσάρτηµα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, κατά τη γνώµη µας οι 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονοµική κατάσταση της εταιρείας…”. Τέτοια θέµατα που επηρεάζουν τη γνώµη 

του ελεγκτή, µπορεί να είναι για παράδειγµα η παράλειψη διενέργειας κάποιας 

σηµαντικής πρόβλεψης ή η παράλειψη αναφοράς στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις κάποιου σηµαντικού γεγονότος που µπορεί να επηρεάσει αρκετά τα 

αποτελέσµατα της εταιρείας.  

 

23.3 Έκθεση ελέγχου µε άρνηση γνώµης  

 

Αυτή η κατηγορία έκθεσης ελέγχου συναντάται όταν η ελεγχόµενη εταιρεία 

περιορίζει και δυσκολεύει την άσκηση του ελεγκτικού έργου. Οποιαδήποτε 

παρεµπόδιση της πρόσβασης του ελεγκτή σε όλα τα λογιστικά και εξωλογιστικά 

βιβλία και στοιχεία της ελεγχόµενης επιχείρησης και γενικά η έλλειψη συνεργασίας 

για την παροχή των ζητούµενων πληροφοριών και εξηγήσεων στον ελεγκτή, µπορεί 

να θεωρηθεί παρεµπόδιση του έργου του και να γνωστοποιηθεί µε αυτήν την 

κατηγορία πιστοποιητικού ελέγχου. Συγκεκριµένα ο ελεγκτής δηλώνει ότι αδυνατεί 

να εκφέρει και τελικά δεν εκφέρει γνώµη επί των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας. 
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23.4 Έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη 

 

Τέλος, η έκθεση ελέγχου µε αρνητική γνώµη διατυπώνεται συνήθως ως εξής: “Οι 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση 

και τις ταµειακές της ροές για την ελεγχόµενη χρήση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς”. Στη συνέχεια, οι αρµόδιοι ελεγκτές 

αιτιολογούν την παραπάνω άποψη και παρουσιάζουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που 

τους οδήγησαν σε αυτό το συµπέρασµα. 

 

24. ∆ιαφορές ∆ιεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σχετικά 

µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις    

 

Στα ∆.Π.Χ.Α. καθορίζονται οι διαδικασίες και τεχνικές που πρέπει να ακολουθούνται 

κατά την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

ενός οµίλου επιχειρήσεων, οι οποίες υπάγονται στον έλεγχο της µητρικής 

επιχείρησης. Επίσης καθορίζεται και ο λογιστικός χειρισµός των επενδύσεων σε 

θυγατρικές και σε συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, στις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. 

 Τα Ε.Λ.Π. περιλαµβάνουν και αυτά ρυθµίσεις για τη σύνταξη ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες καθιερώθηκαν για πρώτη φορά το 1987, µε την 

ενσωµάτωση στο ελληνικό εµπορικό δίκαιο της 7ης κοινοτικής οδηγίας για το δίκαιο 

των εταιριών. Υπάρχουν όµως αρκετές και σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους όσον 

αφορά την κατάρτιση και παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι 

οποίες αναφέρονται παρακάτω. 

Τα ∆ΠΧΑ ορίζουν συγκεκριµένα κριτήρια µε τα οποία εξετάζεται η ύπαρξη 

ελέγχου µεταξύ εταιριών, ώστε να τεκµηριωθεί εάν η µία επιχείρηση µπορεί να 

θεωρηθεί θυγατρική της άλλης. Τα κριτήρια αυτά δίνουν έµφαση περισσότερο στην 

ουσία του πιθανού ελέγχου και λιγότερο σε ποσοτικά στοιχεία. Αντίθετα, τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθορίζουν συγκεκριµένα ποσοτικά δεδοµένα που 

πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί µία εταιρία ως θυγατρική και στη 

συνέχεια να ακολουθήσει η διαδικασία της ενοποίησης, χωρίς να εξεταστεί κανένας 

άλλος παράγοντας. Εύκολα αντιλαµβάνεται κάποιος ότι στα ∆ΠΧΑ, εµβαθύνοντας 



 73 

στην ουσία της ύπαρξης ελέγχου, δεν είναι πάντα εύκολος ο προσδιορισµός της 

σχέσης µεταξύ δύο εταιρειών. Πολύ συχνά το αρµόδιο στέλεχος της συγκεκριµένης 

εταιρείας πρέπει να εκτιµήσει την κατάσταση και είτε να προχωρήσει στην κατάρτιση 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων όταν ουσιαστικά υπάρχει έλεγχος, παρόλο 

που τα ποσοτικά και αριθµητικά δεδοµένα µπορεί να µη συγκλίνουν προς αυτή την 

κατεύθυνση, είτε να εξαιρεθεί από την ενοποίηση όταν στην ουσία δεν υπάρχει 

έλεγχος, παρόλο που τα ποσοτικά στοιχεία µπορεί να την υποστηρίζουν.  

Μία άλλη πολύ σηµαντική διαφορά µεταξύ ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αφορά στις 

περιπτώσεις απαλλαγής µίας εταιρείας από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. Το ∆ΛΠ 27 είναι πολύ αυστηρότερο από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, αφήνοντας ελάχιστες εξαιρέσεις και περιπτώσεις απαλλαγής 

από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διαφάνεια και αποφυγή οικονοµικών 

σκανδάλων. Ουσιαστικά, απαλλαγή από την ενοποίηση ορίζεται σε δύο περιπτώσεις 

µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά µη εισηγµένες εταιρείες που η 

ανώτερη µητρική συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΑ και η δεύτερη αφορά θυγατρικές που κατά το χρόνο απόκτησης θεωρήθηκαν 

σαν ‘κατεχόµενες προς πώληση’, δηλαδή προβλέπονταν η εκποίησή τους και 

ακολουθούν το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5. Αντίθετα, τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα παρέχουν πολλές δυνατότητες απαλλαγής και 

εξαίρεσης από την υποχρέωση ενοποίησης. Για παράδειγµα, δίνεται η δυνατότητα µη 

ενοποίησης σε θυγατρικές εταιρείες που δεν παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον, σε 

εταιρείες στις οποίες υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί ή ειδικές νοµικές ρυθµίσεις 

σχετικά µε τα όρια ελέγχου από τη µητρική ή ακόµα και όταν το κόστος 

συγκέντρωσης των οικονοµικών στοιχείων που απαιτούνται για την ενοποίηση 

θεωρείται δυσβάσταχτο.  

Ίσως όµως η σηµαντικότερη εξαίρεση από την ενοποίηση που επιτρέπουν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αλλά όχι και τα ∆ιεθνή, είναι οι περιπτώσεις στις 

οποίες η δραστηριότητα της θυγατρικής διαφέρει σηµαντικά από της µητρικής και 

έτσι θεωρείται ότι µία πιθανή ενοποίηση υπό αυτές τις συνθήκες, θα αλλοιώσει τις 

οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Κατά αυτόν τον τρόπο όµως και µε 

το δεδοµένο πλήθος απαλλαγών και εξαιρέσεων από την ενοποίηση, αναµφίβολα 

διευκολύνεται η παρανοµία και η δηµιουργία οικονοµικών σκανδάλων από οµίλους 
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εταιρειών, εκµεταλλευόµενοι τα ‘παραθυράκια’ των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων και τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών που πολύ εύκολα δεν θα φαίνονται 

καθόλου στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής.  

Στα ∆ΠΧΑ, εκτός από τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, υπάρχουν 

και οι Ιδιαίτερες, αλλά και οι Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις αφορούν εταιρείες που δεν έχουν κάποια θυγατρική, 

συγγενή, ή κοινοπραξία να ενοποιήσουν, ενώ  Ιδιαίτερες είναι οι οικονοµικές 

καταστάσεις των εταιρειών που έχουν θυγατρικές, συγγενείς ή κοινοπραξίες και τις 

εµφανίζουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αλλά σύµφωνα µε το νόµο, 

πρέπει να εκδίδουν και καταστάσεις σαν αυτοτελή νοµικά πρόσωπα. Είναι δηλαδή οι 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις για τις εταιρείες που συντάσσουν και 

ενοποιηµένες. Αντίθετα, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν κάνουν κανένα 

διαχωρισµό στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών µε βάση το εάν 

έχουν συµµετοχές ή όχι. ∆ηλαδή οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις είναι ίδιες για 

όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το εάν συντάσσουν και ενοποιηµένες 

καταστάσεις.  

Σχετικά µε τις παραπάνω κατηγορίες οικονοµικών καταστάσεων, τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα υποχρεώνουν τις εταιρείες που συντάσσουν ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, όχι µόνο να καταρτίζουν παράλληλα και ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις, αλλά και να τις δηµοσιεύουν χωριστά. Αντίθετα, σύµφωνα 

µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, οι επενδυτές µπορούν να έχουν επαρκή 

πληροφόρηση για έναν όµιλο εταιρειών και µόνο από τις ενοποιηµένες καταστάσεις 

του, αφήνοντας σαν προαιρετική τη σύνταξη ιδιαίτερων οικονοµικών καταστάσεων 

και υποβαθµίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη σηµασία τους. Επίσης, σε περίπτωση 

που εκδίδονται ιδιαίτερες καταστάσεις, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 παρέχει τη 

δυνατότητα στην εταιρεία είτε να τις εµφανίσει µαζί µε τις ενοποιηµένες, είτε να τις 

εµφανίσει ξεχωριστά. 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι συµµετοχές µιας εταιρείας στις θυγατρικές της 

δεν εµφανίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αφού έχουν απαλειφθεί 

κατά τη διαδικασία της ενοποίησης. Οι συµµετοχές αυτές όµως εµφανίζονται στις 

ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 εµφανίζονται αποτιµηµένες είτε στο κόστος, είτε 

στην εύλογη αξία. Είναι φανερό ότι όταν οι συµµετοχές εµφανίζονται στην εύλογη 

αξία, η καθαρή θέση των ιδιαίτερων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζεται 
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αυξηµένη. Αυτό συµβαίνει λόγω της υπεραξίας η οποία απαλείφεται κατά τη 

διαδικασία της ενοποίησης. Αντίθετα µε τα ∆ΠΧΑ, στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα οι συµµετοχές εµφανίζονται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσης 

και τρέχουσας αξίας, µε την τελευταία να προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ΚΝ 2190/20. 

Μία άλλη διαφορά µεταξύ ∆ΠΧΑ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

συναντούµε στον καθορισµό της ηµεροµηνίας ενοποίησης. Το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 27 ορίζει ότι για µια θυγατρική που αποκτάται πρώτη φορά, τα 

αποτελέσµατά της ενοποιούνται από την ηµεροµηνία απόκτησής της µέχρι και την 

ηµεροµηνία που καταρτίζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Στα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αν και δεν υπάρχει κάποιος σαφής καθορισµός για την 

ηµεροµηνία ενοποίησης των αποτελεσµάτων της θυγατρικής, αφήνεται να εννοηθεί 

ότι η ενοποίηση πρέπει να γίνεται για όλη τη χρήση της θυγατρικής και όχι µόνο από 

την ηµεροµηνία απόκτησής της.   

Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι επιχειρήσεις που έχουν κοινή διοίκηση 

είναι υποχρεωµένες να ενοποιούνται αθροιστικά, δηµιουργώντας ενιαίες οικονοµικές 

καταστάσεις και έχοντας σαν επωνυµία την επωνυµία της µεγαλύτερης εταιρείας του 

οµίλου. Αυτή είναι η περίπτωση της ‘οριζόντιας ενοποίησης’ η οποία υποστηρίζεται 

από τον ΚΝ 2190/20, ανεξάρτητα από το ότι οι εταιρίες που ενοποιούνται αθροιστικά 

µπορεί απλά να έχουν συµφωνήσει να βρίσκονται υπό κοινή διεύθυνση, χωρίς καµία 

µεταξύ τους συµµετοχική σχέση. Με βάση όµως το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 

αλλά και το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3, η οριζόντια 

ενοποίηση οµίλων ή αλλιώς και ‘ενοποίηση συµφερόντων’ δεν επιτρέπεται. Για να 

γίνει η ενοποίηση πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος µεταξύ των 

εταιρειών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.  

Επίσης, µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ορίζεται η απαλοιφή των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα 

αναλογικής απαλοιφής, δηλαδή να απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και 

συναλλαγές σε ποσοστό ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής στις 

θυγατρικές εταιρίες. Εκτός από την αναλογική απαλοιφή όµως, τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα δίνουν και τη δυνατότητα να µη γίνει καθόλου απαλοιφή 

ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων αν είχαν γίνει µε τους συνήθεις όρους της 

αγοράς ή κάτω από ορισµένες άλλες προϋποθέσεις ή σε περίπτωση που τα αντίστοιχα 

κονδύλια θεωρούνται επουσιώδη. Αντίθετα, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
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Πρότυπο 27 οι απαλοιφές πρέπει να γίνονται για το σύνολο των συναλλαγών και 

υπολοίπων. 

Τέλος, η ενοποίηση µε βάση το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 γίνεται πάντα 

µε την ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής εταιρίας, ενώ µε βάση τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα η ενοποίηση είναι δυνατόν να γίνει και µε την ηµεροµηνία της 

θυγατρικής εταιρίας σε περίπτωση που διαφέρει από της µητρικής και θεωρείται 

σηµαντικότερη.  

Παρά το ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν θεσµοθετηθεί 

από το 1987, πολλή µικρή σηµασία δίνονταν σε αυτές από τους επενδυτές, τόσο για 

τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες, όσο και για τις µη εισηγµένες. Το ευρύ 

κοινό έπαιρνε τις αποφάσεις του εξετάζοντας µόνο τις ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση που εφαρµόζονταν µέχρι τώρα 

στην Ελλάδα από τους περισσότερους επενδυτές, πρέπει να αλλάξει µε την εφαρµογή 

των ∆.Π.Χ.Α. Πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

µιας µητρικής εταιρείας είναι πλέον οι ενοποιηµένες και όχι οι ιδιαίτερες οικονοµικές 

της καταστάσεις, οι οποίες έχουν πια και δευτερεύουσα σηµασία.  

 

25. Συµπεράσµατα 

 

Η ανάγκη της ξεκάθαρης διάκρισης και αντίληψης της οικονοµικής κατάστασης, της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων του συνόλου των επιχειρήσεων 

που αποτελούν έναν όµιλο, αποτέλεσε την αφορµή για την έναρξη κατάρτισης των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  

Όσον αφορά όµως τον Ελληνικό χώρο, όπως αποδείχτηκε και από µία σχετική 

έρευνα
25 που διεξήχθη τα τελευταία χρόνια από την Grant Thornton σε συνεργασία 

µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 

‘Καθηµερινή’, οι Ελληνικές Επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιµες να µεταβούν στα 

∆.Π.Χ.Α.. Συγκεκριµένα, τα συµπεράσµατα της έρευνας έδειξαν ότι: 

� Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είχε γίνει κάποιος ιδιαίτερος 

σχεδιασµός που να διευκολύνει τη διαδικασία µετάβασης, ούτε υπήρχε 

συγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης. 

                                                 
25 www.kathimerini.gr 
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� Τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευµένα, αλλά 

αντιθέτως είχαν κυρίως µόνο θεωρητική προσέγγιση στο νέο αντικείµενο. 

� Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ήταν επιφυλακτικές ως προς το 

χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των προτύπων.  

� ∆εν είχαν αφοµοιωθεί πλήρως τα διεθνή πρότυπα από τα στελέχη των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

� Τα πληροφοριακά συστήµατα των περισσότερων εταιριών δεν ήταν 

κατάλληλα για την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α.  

Συνεπώς, η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, αποτέλεσε µία πρόκληση, όχι µόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά 

και διεθνώς, αφού όλες κλήθηκαν πλέον να αναµετρηθούν και να αξιολογηθούν στο 

διεθνές περιβάλλον. Σταδιακά, όλοι οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται για τις αρχές 

που εισάγουν τα ∆.Π.Χ.Α., την αναγκαιότητα υιοθέτησής τους και τα πλεονεκτήµατα 

που µπορούν να προκύψουν.  

Γενικά, για να επιτευχθεί η σωστή εφαρµογή των προτύπων και κατά 

συνέπεια η καλή ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, είναι σηµαντικές 

οι παρακάτω ενέργειες: 

� Όλες οι θυγατρικές και συγγενείς εισηγµένων εταιριών οφείλουν να 

υιοθετήσουν τα ∆.Π.Χ.Α. Η δηµοσίευση διαφορετικών οικονοµικών 

καταστάσεων από αυτές που χρησιµοποιούνται από τις εισηγµένες δηµιουργεί 

σύγχυση και αυξηµένο κόστος για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να 

καταρτίζουν καταστάσεις τόσο µε τα ∆ΠΧΑ. όσο και µε τα Ε.Λ.Π. 

� Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι απαραίτητο να κατανοήσουν όλες οι 

επιχειρήσεις τη σηµασία, αλλά και αναγκαιότητα της κοινής και ενιαίας 

πληροφόρησης που παρέχεται µε την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.  

� Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση των αρµόδιων στελεχών των επιχειρήσεων. 

Πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι τα ∆.Π.Χ.Α. είναι ένα σύνολο 

δυναµικών αρχών που εξελίσσονται και αλλάζουν ταχύτατα και εποµένως οι 

εµπλεκόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται συνεχώς, προκειµένου να µπορούν 

να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.  

� Τέλος, απαιτείται η συνεργασία όλων των µερών που εµπλέκονται στην 

κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τους 

ρόλους  και τις ευθύνες που έχουν. Για παράδειγµα, οι ελεγκτικές εταιρίες και 
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οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει από κοινού να συνεργάζονται 

εποικοδοµητικά, συζητώντας όλα τα προβλήµατα που ανακύπτουν ώστε να 

προλαµβάνουν παρερµηνείες και λάθη στην εφαρµογή των προτύπων. 

Παράλληλα όµως είναι απαραίτητη η εφαρµογή και η θέσπιση του 

κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου, τόσο από εµπορικής, όσο και από 

φορολογικής πλευράς, έτσι ώστε να διευκολύνει τις διαδικασίες ενοποίησης 

και να κλείνει όλα τα ‘παραθυράκια’ του νόµου που µε τον κατάλληλο 

χειρισµό µπορεί να οδηγήσουν σε οικονοµικά σκάνδαλα. 

Συµπερασµατικά, όπως κάθε αλλαγή, έτσι και η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., 

αρχικά αντιµετωπίστηκε µε δυσπιστία και φόβο, γρήγορα όµως οι ελληνικές 

επιχειρήσεις οργανώθηκαν και συγκρότησαν τις δυνάµεις τους στην προσπάθεια να 

ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που 

επέβαλαν τα νέα λογιστικά πρότυπα. Η προσπάθεια αυτή ανέδειξε τόσο τα δυνατά 

σηµεία, όσο και τις αδυναµίες των επιχειρήσεων κατά την εφαρµογή των νέων 

προτύπων. Στόχος των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι πλέον το να διατηρήσουν και 

να εκµεταλλευτούν τις ωφέλειες που έχουν προκύψει από την εφαρµογή των 

προτύπων και να εξαλείψουν τις αδυναµίες, ώστε να πετύχουν την προσδοκώµενη 

ποιότητα και χρησιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων, που άλλωστε είναι και ο 

απώτερος στόχος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Κείµενα των διατάξεων του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 
 

Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις  
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
1. Το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων για όµιλο οντοτήτων που υπάγεται στον έλεγχο µιας µητρικής 
εταιρίας.  
 
2. Το Πρότυπο δεν ασχολείται µε µεθόδους λογιστικής για συνενώσεις επιχειρήσεων και τις 
επιδράσεις τους στην ενοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας που προκύπτει σε 
µία συνένωση επιχειρήσεων (βλέπε ∆ΛΠ 22: Συνενώσεις Επιχειρήσεων).  
 
3. Το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται επίσης στο λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε 
θυγατρικές εταιρίες, από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και συγγενείς εταιρίες 
όταν η οντότητα επιλέγει να παρουσιάσει ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις ή όταν αυτό 
επιβάλλεται από τοπικούς κανονισµούς.  
 
ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
4. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:  
 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι οικονοµικές καταστάσεις ενός οµίλου που 
παρουσιάζονται ως εκείνες µιας ενιαίας οικονοµικής οντότητας.  
 
Έλεγχος είναι το δικαίωµα να κατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας 
οντότητας, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της.  
 
Η µέθοδος κόστους είναι µέθοδος λογιστικής κατά την οποία η επένδυση αναγνωρίζεται στο 
κόστος. Ο επενδυτής αναγνωρίζει τα έσοδα από την επένδυση µόνο στην έκταση που 
εισπράττει µερίσµατα από σωρευµένα κέρδη της εκδότριας, τα οποία προκύπτουν 
µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας απόκτησης. Μερίσµατα που λαµβάνονται επί πλέον τέτοιων 
κερδών, θεωρούνται ανάκτηση της επένδυσης και αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους 
της επένδυσης.  
 
Όµιλος είναι µια µητρική εταιρία και όλες οι θυγατρικές της.  
 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας είναι το µέρος των αποτελεσµάτων και των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων µιας θυγατρικής, που αναλογεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν, 
άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρία.  
 
Μητρική είναι µία οντότητα που έχει µία ή περισσότερες θυγατρικές.  
 
Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που παρουσιάζονται από µητρική εταιρία ή 
επενδυτή σε συγγενή εταιρία ή από κοινοπρακτών σε από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική 
οντότητα, στην οποία οι επενδύσεις αντιµετωπίζονται λογιστικά βάσει του άµεσου 
συµµετοχικού δικαιώµατος και όχι βάσει των παρουσιαζόµενων αποτελεσµάτων και των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων των εκδοτριών.  
 
Θυγατρική είναι µια οντότητα, συµπεριλαµβανοµένης µιας οντότητας χωρίς εταιρική µορφή 
όπως είναι ένας συνεταιρισµός, που ελέγχεται από µία άλλη οντότητα (γνωστή ως µητρική 
εταιρία).  
 
5. Η µητρική ή η θυγατρική εταιρία µπορεί να είναι επενδυτής σε συγγενή εταιρία ή µέλος 
κοινοπραξίας σε από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 
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ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε το 
παρόν Πρότυπο καταρτίζονται ώστε να είναι και σύµµορφες µε το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 
Συγγενείς Εταιρίες και το ∆ΛΠ 31 Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες.  
 
6. Για την οντότητα που περιγράφεται στην παράγραφο 5, ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 
είναι εκείνες που καταρτίζονται και παρουσιάζονται επιπρόσθετα των οικονοµικών 
καταστάσεων της παραγράφου 5. ∆εν είναι αναγκαίο οι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις να 
επισυνάπτονται σε ή να συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.  
 
7. Οι οικονοµικές καταστάσεις οντότητας που δεν έχει θυγατρική ή συγγενή εταιρία ή 
δικαιώµατα κοινοπρακτούντος σε από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα δεν είναι 
ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
8. Η µητρική εταιρία που απαλλάσσεται από την παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 µπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις ως µοναδικές της οικονοµικές καταστάσεις.  
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
9. Η µητρική, εκτός της µητρικής που περιγράφεται στην παράγραφο 10, θα παρουσιάζει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες ενοποιεί τις επενδύσεις της σε θυγατρικές 
εταιρίες σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο.  
 
10. Η µητρική εταιρία δεν απαιτείται να παρουσιάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
µόνον και µόνον εφόσον:  
(α) η ίδια η µητρική εταιρία κατέχεται εξ΄ολοκλήρου από άλλη εταιρία ή κατέχεται µερικώς από 
άλλη οντότητα και οι λοιποί ιδιοκτήτες της, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν έχουν 
δικαίωµα ψήφου, έχουν ενηµερωθεί ότι η µητρική εταιρία δε θα καταρτίσει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις και δεν έχουν αντιρρήσεις επ΄ αυτού,  
 
(β) οι χρεωστικοί ή συµµετοχικοί τίτλοι της µητρικής εταιρίας δε διαπραγµατεύονται δηµόσια 
(σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε εξωχρηµατιστηριακή αγορά που 
συµπεριλαµβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές),  
 
(γ) η µητρική εταιρία δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των 
οικονοµικών καταστάσεών της σε επιτροπή χρηµατιστηριακών συναλλαγών ή άλλη διοικητική 
αρχή προκειµένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε δηµόσια αγορά  
 
(δ) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάµεση µητρική εταιρία της µητρικής εταιρίας δηµοσιεύει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
 
11. Η µητρική εταιρία που επιλέγει την απαλλαγή από την παρουσίαση ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 και παρουσιάζει µόνον ιδιαίτερες 
οικονοµικές καταστάσεις, πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 37-42.  
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
12. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα περιλαµβάνουν όλες τις θυγατρικές της 
µητρικής εταιρίας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 16.  
 
13. Ο έλεγχος τεκµαίρεται ότι υπάρχει, όταν περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων 
ψήφου µιας οντότητας ανήκει, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρία, εκτός 
αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να αποδειχθεί καθαρά ότι τέτοια κυριότητα δε συνιστά 
έλεγχο. Έλεγχος επίσης υπάρχει και αν ακόµα η µητρική εταιρία κατέχει το ήµισυ ή λιγότερο 
των δικαιωµάτων ψήφου µιας οντότητας, όταν υπάρχει:  
(α) δικαίωµα ελέγχου που υπερβαίνει το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, δυνάµει συµφωνίας 
µε άλλους επενδυτές,  
 
(β) το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της άλλης 
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οντότητας, σύµφωνα µε καταστατικό ή συµβατικό όρο,  
 
(γ) το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ή άλλου ισοδύναµου διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα ή  
 
(δ) το δικαίωµα επηρεασµού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. ή ισοδύναµου προς 
αυτό διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα.  
 
14. Η οντότητα µπορεί να κατέχει δικαιώµατα αγοράς µετοχών, δικαιώµατα προαίρεσης 
αγοράς µετοχών, χρεωστικούς ή συµµετοχικούς τίτλους που είναι µετατρέψιµοι σε κοινές 
µετοχές ή άλλα όµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα που παρέχουν τη δυνατότητα, αν εξασκηθούν 
ή µετατραπούν, να δώσουν στην οντότητα δύναµη ψήφου ή να µειώσουν τη δύναµη ψήφου 
άλλου µέρους στις χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές µίας άλλης οντότητας 
(δυνητικά δικαιώµατα ψήφου). Η ύπαρξη και η επίδραση των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου 
τα οποία είναι τρέχοντος εξασκήσιµα ή µετατρέψιµα, συµπεριλαµβανοµένων των δυνητικών 
δικαιωµάτων ψήφου που κατέχονται από άλλη οντότητα, εξετάζονται προκειµένου να 
προσδιοριστεί αν η οντότητα έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο στις οικονοµικές και 
επιχειρηµατικές πολιτικές µιας άλλης οντότητας. Τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου δεν είναι επί 
του παρόντος εξασκήσιµα ή µετατρέψιµα όταν, για παράδειγµα, αυτά δεν µπορούν να 
ασκηθούν ή να µετατραπούν µέχρι µία µελλοντική ηµεροµηνία ή µέχρι την πραγµατοποίηση 
ενός µελλοντικού γεγονότος.  
 
15. Κατά τον προσδιορισµό αν τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου συνεισφέρουν στον έλεγχο, η 
οντότητα εξετάζει όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες (συµπεριλαµβανοµένων των όρων της 
εξάσκησης των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου και κάθε άλλη συµβατικό διακανονισµό, είτε 
µεµονωµένα είτε συνολικά) που επηρεάζουν τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου, εκτός της 
πρόθεσης της διοίκησης και της οικονοµικής δυνατότητας για την εξάσκηση ή τη µετατροπή.  
 
16. Η θυγατρική θα εξαιρείται από την ενοποίηση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι (α) ο έλεγχος 
προορίζεται να είναι προσωρινός επειδή η θυγατρική έχει αποκτηθεί και κατέχεται εν όψει της 
µεταγενέστερης διάθεσής της εντός δώδεκα µηνών από την απόκτηση και (β) η διοίκηση 
αναζητεί ενεργώς έναν αγοραστή. Επενδύσεις σε τέτοιες θυγατρικές πρέπει να κατατάσσονται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:Αναγνώριση και Επιµέτρηση.  
 
17. Όταν µία θυγατρική που δεν είχε συµπεριληφθεί προηγουµένως στην ενοποίηση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 16 δε διατεθεί εντός δώδεκα µηνών, θα ενοποιηθεί από την 
ηµεροµηνία της απόκτησης (βλέπε ∆ΛΠ 22). Οι οικονοµικές καταστάσεις για τις περιόδους 
µετά την απόκτηση θα επαναδιατυπώνονται.  
 
18. Κατ΄ εξαίρεση, η οντότητα µπορεί να έχει βρει αγοραστή για τη θυγατρική που δεν 
συµπεριλήφθηκε στην ενοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 16, αλλά να µην έχει 
ολοκληρώσει την πώληση εντός δώδεκα µηνών από την απόκτηση λόγω της ανάγκης να 
ληφθεί έγκριση από εποπτικές αρχές ή άλλους. Η οντότητα δεν απαιτείται να ενοποιήσει 
τέτοια θυγατρική εάν η πώληση βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού και δε συντρέχει λόγος να θεωρείται ότι δε θα ολοκληρωθεί λίγο µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
 
19. Η θυγατρική δεν εξαιρείται από την ενοποίηση απλά και µόνον επειδή ο επενδυτής είναι 
οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, αµοιβαίων κεφαλαίων, καταπιστευµατική 
επενδυτική µονάδα (unitt rust) ή παρόµοια οντότητα.  
 
20. Μία θυγατρική δεν εξαιρείται από την ενοποίηση επειδή οι επιχειρηµατικές 
δραστηριότητές της διαφέρουν από εκείνες των άλλων οντοτήτων του οµίλου. Παρέχεται 
σχετική πληροφόρηση µε την ενοποίηση τέτοιων θυγατρικών και τη γνωστοποίηση 
πρόσθετων πληροφοριών στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, για τις διαφορετικές 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες των θυγατρικών. Για παράδειγµα, οι γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από το ∆ΛΠ 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα, βοηθούν να εξηγηθεί η 
σπουδαιότητα των διαφορετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του οµίλου.  
 
21. Η µητρική εταιρία χάνει τον έλεγχο όταν χάνει το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική 
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και επιχειρηµατική πολιτική µιας εκδότριας, ούτως ώστε να λαµβάνει οφέλη από τις 
δραστηριότητές της. Η απώλεια του ελέγχου µπορεί να συµβεί µε ή χωρίς αλλαγή του 
απόλυτου ή του σχετικού επιπέδου κυριότητας. Θα µπορούσε να συµβεί, για παράδειγµα, 
όταν µία υγατρική υπόκειται σε κρατικό, δικαστικό, διαχειριστικό ή εποπτικό έλεγχο. Θα 
µπορούσε επίσης να συµβεί λόγω συµβατικού διακανονισµού.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
22. Κατά την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η οντότητα συνενώνει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της γραµµή προς γραµµή, 
συναθροίζοντας τα όµοια περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα 
και τις δαπάνες. Για να παρουσιάζουν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την 
οικονοµική πληροφόρηση για τον όµιλο, ως µιας ενιαίας οικονοµικής οντότητας, τηρούνται οι 
ακόλουθες διαδικασίες:  
(α) η λογιστική αξία της επένδυσης της µητρικής εταιρίας σε κάθε θυγατρική και η αναλογία 
της µητρικής στα ίδια κεφάλαια της κάθε θυγατρικής απαλείφονται (βλ. ∆ΛΠ 22, το οποίο 
επίσης περιγράφει το χειρισµό για κάθε προκύπτουσα υπεραξία),  
 
(β) εξατοµικεύονται τα δικαιώµατα µειοψηφίας στο κέρδος και τη ζηµία των ενοποιηµένων 
θυγατρικών για την καλυπτόµενη περίοδο αναφοράς  
 
(γ) τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ενοποιηµένων 
θυγατρικών εξατοµικεύονται ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των µετόχων ή εταίρων της 
µητρικής εταιρίας. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται 
από:  
(i) τo µέγεθος εκείνων των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά την ηµεροµηνία της αρχικής 
ενοποίησης, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22  
 
(ii) το µερίδιο της µειοψηφίας επί των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων από την ηµεροµηνία 
της ενοποίησης.  
23. Όταν υπάρχουν δικαιώµατα µειοψηφίας, η αναλογία του κέρδους ή της ζηµίας και οι 
µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που κατανέµονται στη µητρική εταιρία και τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας προσδιορίζονται βάσει των υφιστάµενων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και δεν 
αντανακλούν την πιθανή άσκηση ή µετατροπή των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου.  
 
24. Ενδοεταιρικά υπόλοιπα, συναλλαγές, έσοδα και δαπάνες θα απαλείφονται πλήρως.  
 
25. Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, συµπεριλαµβάνουσες έσοδα, 
δαπάνες και µερίσµατα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και ζηµίες από ενδοεταιρικές 
συναλλαγές, που αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέµατα και πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, απαλείφονται πλήρως. Οι ενδοεταιρικές ζηµίες µπορεί να αποτελούν 
ένδειξη αποµείωσης αξίας που πρέπει να αναγνωριστεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος εφαρµόζεται σε προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν από την απαλοιφή κερδών και ζηµιών από ενδοεταιρικές συναλλαγές.  
 
26. Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που 
χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, θα 
καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία αναφοράς. Όταν οι ηµεροµηνίες αναφοράς της µητρικής 
και της θυγατρικής διαφέρουν, για τους σκοπούς της ενοποίησης, η θυγατρική καταρτίζει 
επιπρόσθετες οικονοµικές καταστάσεις µε την ίδια ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 
της µητρικής, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον.  
 
27. Όταν, σύµφωνα µε την παράγραφο 26, οι οικονοµικές καταστάσεις µιας θυγατρικής που 
χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
καταρτίζονται σε ηµεροµηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη της µητρικής εταιρίας, θα 
πρέπει να γίνουν προσαρµογές για τις επιδράσεις των σηµαντικών συναλλαγών ή γεγονότων 
που συνέβησαν µεταξύ εκείνης της ηµεροµηνίας και της ηµεροµηνίας των οικονοµικών 
καταστάσεων της µητρικής εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας 
αναφοράς της θυγατρικής και εκείνη της µητρικής εταιρίας δε θα είναι µεγαλύτερη από τρεις 
µήνες. Η διάρκεια των καλυπτόµενων περιόδων αναφοράς και κάθε διαφορά στις 
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ηµεροµηνίες αναφοράς δε θα διαφέρει από περίοδο σε περίοδο.  
 
28. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα καταρτίζονται χρησιµοποιώντας 
οµοιόµορφες λογιστικές πολιτικές για όµοιες συναλλαγές και άλλα γεγονότα, σε όµοιες 
συνθήκες.  
 
29. Αν ένα µέλος του οµίλου χρησιµοποιεί λογιστικές πολιτικές διαφορετικές από εκείνες που 
υιοθετήθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για όµοιες συναλλαγές και γεγονότα 
σε όµοιες συνθήκες, γίνονται κατάλληλες προσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις του, 
κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
 
30. Τα έσοδα και οι δαπάνες της θυγατρικής συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία της απόκτησης καθώς καθορίζει το ∆ΛΠ 22. Τα 
έσοδα και οι δαπάνες της θυγατρικής συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις µέχρι την ηµεροµηνία που η µητρική εταιρία παύει να ασκεί έλεγχο στη 
θυγατρική. Η διαφορά µεταξύ του προϊόντος της διάθεσης της θυγατρικής και της λογιστικής 
αξίας της κατά την ηµεροµηνία της διάθεσης, συµπεριλαµβανοµένου του σωρευµένου ποσού 
των σχετικών µε τη θυγατρική συναλλαγµατικών διαφορών που αναγνωρίζονται στα ίδια 
κεφάλαια σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος, 
αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση ως κέρδος η ζηµία της διάθεσης της 
θυγατρικής.  
 
31. Η επένδυση σε οντότητα θα αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση από την ηµεροµηνία που παύει να 
είναι θυγατρική, µε την προϋπόθεση ότι δε µετατρέπεται σε συγγενή εταιρία σύµφωνα µε τον 
ορισµό του ∆ΛΠ 28 ή σε από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα καθώς ορίζεται από το 
∆ΛΠ 31.  
 
32. Η λογιστική αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία που µία οντότητα παύει να είναι 
θυγατρική θα θεωρείται το κόστος της αρχικής επιµέτρησης του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.  
 
33. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας θα παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στα ίδια 
κεφάλαια, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των µετόχων ή εταίρων της µητρικής εταιρίας. Τα 
δικαιώµατα µειοψηφίας στα αποτελέσµατα του οµίλου, επίσης θα παρουσιάζονται ξεχωριστά.  
 
34. Το κέρδος ή η ζηµία αποδίδεται στη µητρική εταιρία και τα δικαιώµατα µειοψηφίας. Επειδή 
αµφότερα είναι ίδια κεφάλαια, το ποσό που αποδίδεται στα δικαιώµατα µειοψηφίας δεν 
αποτελεί έσοδο ή δαπάνη.  
 
35. Οι ζηµίες που αφορούν τη µειοψηφία στην ενοποιηµένη θυγατρική, µπορεί να ξεπερνούν 
τα δικαιώµατα της µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής. Το επί πλέον ποσό και κάθε 
περαιτέρω ζηµία που αφορά τη µειοψηφία, βαρύνει τα δικαιώµατα πλειοψηφίας, εκτός κατά 
την έκταση που η µειοψηφία έχει µία δεσµευτική υποχρέωση και είναι ικανή να προβεί σε 
πρόσθετη επένδυση προκειµένου να καλύψει τις ζηµίες. Αν στη συνέχεια η θυγατρική 
παρουσιάσει κέρδη, αυτά αποδίδονται στα δικαιώµατα της πλειοψηφίας µέχρις ότου το 
µερίδιο της µειοψηφίας στις ζηµίες, που προηγουµένως απορροφήθηκε από την πλειοψηφία, 
έχει ανακτηθεί.  
 
36. Αν µια θυγατρική έχει σωρευµένες υποχρεώσεις από προνοµιούχες µετοχές, οι οποίες 
ανήκουν στα δικαιώµατα µειοψηφίας και κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια, η µητρική εταιρία 
υπολογίζει το µερίδιό της στα κέρδη ή στις ζηµίες µετά την αφαίρεση των µερισµάτων των 
προνοµιούχων µετοχών της θυγατρικής, είτε έχει αναγγελθεί διανοµή µερισµάτων είτε όχι.  
 
Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
37. Όταν καταρτίζονται ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, από 
κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και συγγενείς θα αντιµετωπίζονται λογιστικά είτε:  
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(α) στο κόστος είτε  
  
(β) σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.  
Η ίδια λογιστική θα εφαρµόζεται σε κάθε κατηγορία επενδύσεων.  
 
38. Το Πρότυπο αυτό δεν καθορίζει ποιες οντότητες δηµοσιεύουν ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις. Εφαρµόζονται οι παράγραφοι 37 και 39-42 όταν ή οντότητα καταρτίζει ιδιαίτερες 
οικονοµικές καταστάσεις που είναι σύµµορφες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς. Η οντότητα επίσης καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 9, εκτός αν εφαρµόζεται η 
απαλλαγή της παραγράφου 10.  
 
39. Οι επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και συγγενείς που 
αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις θα αντιµετωπίζονται λογιστικά κατά τον ίδιο τρόπο στις ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις του επενδυτή.  
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 
40. Πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις:  
(α) το γεγονός ότι µία θυγατρική δεν ενοποιείται σύµφωνα µε την παράγραφο 16,  
 
(β) [Απαλείφθηκε]  
 
(γ) τη φύση της σχέσης µεταξύ της µητρικής εταιρίας και της θυγατρικής, όταν η µητρική δεν 
κατέχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω άλλων θυγατρικών, περισσότερο από το ήµισυ των 
δικαιωµάτων ψήφου,  
 
(δ) τους λόγους για τους οποίους η κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, 
περισσότερο του ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας δε συνιστά έλεγχο,  
 
(ε) την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων µιας θυγατρικής όταν αυτές 
χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και έχουν ηµεροµηνία 
αναφοράς ή καλύπτουν περίοδο που διαφέρει εκείνης της µητρικής εταιρίας καθώς και το 
λόγο χρήσης διαφορετικής ηµεροµηνίας αναφοράς ή περιόδου  
 
(στ) τη φύση και την έκταση οποιωνδήποτε σηµαντικών περιορισµών (π.χ., που προκύπτουν 
από συµφωνίες δανείων ή κανονιστικές διατάξεις) της ικανότητας µεταφοράς κεφαλαίων από 
τις θυγατρικές στη µητρική εταιρία υπό τη µορφή µερισµάτων σε µετρητά ή για την εξόφληση 
δανείων ή προκαταβολών.  
 
41. Όταν καταρτίζονται ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις για µητρική εταιρία που, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 10, επιλέγει να µην καταρτίσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι 
ιδιαίτερες αυτές οικονοµικές καταστάσεις θα γνωστοποιούν:  
(α) το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, ότι έχει 
γίνει χρήση της απαλλαγής από την ενοποίηση, το όνοµα και τη χώρα ίδρυσης ή 
εγκατάστασης της οντότητας της οποίας οι σύµµορφες προς τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν δηµοσιευθεί και 
τη διεύθυνση στην οποία διατίθενται οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις.  
 
(β) κατάλογος των σηµαντικότερων επενδύσεων σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόµενες 
οικονοµικές οντότητες και συγγενείς, που περιλαµβάνει την επωνυµία, τη χώρα ίδρυσης ή 
εγκατάστασης, την αναλογία του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος και, αν είναι διαφορετική, την 
αναλογία των κατεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου  
 
(γ) περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων 
της (β).  
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42. Όταν µία µητρική (εκτός από µητρική που καλύπτεται από την παράγραφο 41), µέλος 
κοινοπραξίας µε δικαίωµα σε από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα ή επενδυτής σε 
συγγενή εταιρία καταρτίζει ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, οι ιδιαίτερες αυτές οικονοµικές 
καταστάσεις θα γνωστοποιούν:  
(α) το γεγονός ότι οι καταστάσεις είναι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις και τους λόγους 
κατάρτισης των καταστάσεων, αν δεν απαιτείται από το νόµο,  
 
(β) κατάλογο των σηµαντικότερων επενδύσεων σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόµενες 
οικονοµικές οντότητες και συγγενείς, που περιλαµβάνει την επωνυµία, τη χώρα ίδρυσης ή 
εγκατάστασης, την αναλογία του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος και, αν είναι διαφορετική, την 
αναλογία των κατεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου  
 
(γ) περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων 
της (β).  
και θα εξατοµικεύει τις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε την 
παράγραφο 9 του παρόντος Προτύπου και τα ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 µε το οποίο συσχετίζονται.  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
 
43. Η οντότητα θα εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό για ετήσιες λογιστικές  
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Η  
νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Αν η οντότητα εφαρµόσει αυτό το  
Πρότυπο για λογιστική περίοδο που αρχίζει πριν την 1η Ιανουαρίου  
2005, θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.  
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  
 
44. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και 
Λογιστικός Χειρισµός για Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις (αναθεωρηµένο το 2000).  
 
45. Το Πρότυπο αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-33 Ενοποίηση και Μέθοδος Καθαρής Θέσης 
∆υνητικά ∆ικαιώµατα Ψήφου και Κατανοµή των ∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας.  
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
 
Τροποποιήσεις σε άλλες ανακοινώσεις  
 
Οι τροποποιήσεις αυτού του προσαρτήµατος θα εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την Ρ Ιανουαρίου 2005. Αν η οντότητα εφαρµόσει το 
Πρότυπο αυτό για προγενέστερη λογιστική περίοδο, οι τροποποιήσεις αυτές θα εφαρµόζονται 
για εκείνη την προγενέστερη λογιστική περίοδο.  
 
A1. Η παράγραφος 1 του ∆ΛΠ 22 Συνενώσεις Επιχειρήσεων τροποποιείται ως εξής:  
 
1. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:  
 
Θυγατρική είναι µια οντότητα, συµπεριλαµβανοµένης µιας οντότητας χωρίς εταιρική µορφή 
όπως είναι ένας συνεταιρισµός, που ελέγχεται από µία άλλη οντότητα (γνωστή ως µητρική 
εταιρία).  
 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας είναι το µέρος των αποτελεσµάτων και των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων µιας θυγατρικής, που αναλογεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν, 
άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρία.  
 
A2. [Η τροποποίηση δεν εφαρµόζεται σε Πρότυπα που παρουσιάζονται µε στοιχειώδη 
µορφή].  
 
A3. Η ΜΕ∆-12 Ενοποίηση- Οντότητες Ειδικού Σκοπού τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
Η παραποµπή τροποποιείται ως εξής:  



 89 

 
Παραποµπή: ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Οι παράγραφοι 9, 10 και 11 τροποποιούνται ως εξής:  
 
9. Στο πλαίσιο µιας Ο.Ο.Ε.Σ., ο έλεγχος µπορεί να προκύπτει µέσω του προκαθορισµού των 
δραστηριοτήτων της Ο.Ο.Ε.Σ. (λειτουργούσα µε «αυτόµατο πιλότο») ή άλλως. Το ∆ΛΠ 27 
παραγρ. 13 υποδεικνύει µερικές καταστάσεις οι οποίες καταλήγουν σε έλεγχο ακόµη και σε 
περιπτώσεις όπου µία επιχείρηση είναι ιδιοκτήτης του ήµισυ ή λιγότερο, της δύναµης των 
ψήφων µιας άλλης οντότητας. Οµοίως, ο έλεγχος µπορεί να υπάρχει ακόµη σε περιπτώσεις 
όπου µία επιχείρηση κατέχει µικρό ή και κανένα τµήµα της καθαρής θέσης της Ο.Ο.Ε.Σ. Η 
εφαρµογή της αρχής του ελέγχου απαιτεί σε κάθε περίπτωση, κρίση στο πλαίσιο όλων των 
σχετικών παραγόντων.  
 
10. Επιπρόσθετα προς τις θέσεις που περιγράφηκαν στο ∆ΛΠ 27 παραγρ. 13, οι ακόλουθες 
περιπτώσεις, για παράδειγµα, µπορεί να υποδεικνύουν µία σχέση στην οποία µία οντότητα 
ελέγχει µία Ο.Ο.Ε.Σ. και συνεπώς πρέπει να ενοποιεί την Ο.Ο.Ε.Σ. (επιπρόσθετες οδηγίες 
παρέχονται στο Προσάρτηµα αυτής της ∆ιερµηνείας):  
(α) στην ουσία, οι δραστηριότητες της Ο.Ο.Ε.Σ. καθοδηγούνται για λογαριασµό της οντότητας 
σύµφωνα µε τις ειδικές επιχειρηµατικές ανάγκες της, ούτως ώστε η οντότητα να λαµβάνει 
οφέλη από την εκµετάλλευση της Ο.Ο.Ε.Σ.,  
 
(β) στην ουσία, η οντότητα έχει τη δύναµη λήψης αποφάσεων για να λαµβάνει την 
πλειονότητα των ωφελειών των δραστηριοτήτων της Ο.Ο.Ε.Σ. ή εγκαθιστώντας ένα 
µηχανισµό «αυτόµατου πιλότου», η επιχείρηση έχει εξουσιοδοτήσει αυτές τις αρµοδιότητες 
λήψης αποφάσεων,  
 
(γ) στην ουσία, η οντότητα έχει δικαιώµατα να λαµβάνει την πλειονότητα των ωφελειών της 
Ο.Ο.Ε.Σ. και συνεπώς µπορεί να εκτίθεται στους κινδύνους που είναι συνυφασµένες µε τις 
δραστηριότητες της Ο.Ο.Ε.Σ.  
 
(δ) στην ουσία, η οντότητα διατηρεί την πλειονότητα του υπολειπόµενου ή των κινδύνων 
ιδιοκτησίας σχετικά µε την Ο.Ο.Ε.Σ. ή των περιουσιακών στοιχείων της, για να λαµβάνει 
οφέλη από τις δραστηριότητες της.  
  
11. [Απαλείφθηκε]  
  
A4. Στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των ∆ιερµηνειών, που τίθενται σε ισχύ το ∆εκέµβριο 
2003, οι παραποµπές στην τρέχουσα έκδοση του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις και Λογιστικός Χειρισµός για Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 
τροποποιούνται σε ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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