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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αμηφηηκν επηβιέπνληα 

Καζεγεηή κνπ θ. Γθίλνγινπ Γεκήηξην γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο θαη γηα ηνλ 

ρξφλν πνπ αθηέξσζε θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ, αιιά θπξίσο γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπ πάλσ ζηελ εξγαζία κνπ πνπ κε 

νδήγεζαλ ζην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. Οθείισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο 

ππεπζχλνπο ησλ εηαηξεηψλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλά κνπ θαη ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγηφ κνπ. Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςή κνπ, αλ δελ αλαθεξφκνπλ ζηελ 

ακέξηζηε εζηθή θαη νηθνλνκηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημε ε νηθνγέλεηά κνπ ζε 

φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σνπο επραξηζηψ ζεξκά θαη ηνπο αθηεξψλσ απηή ηελ 

εξγαζία. 
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ΔΠΙΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΦΗ 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ θαη ινγηζηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη εθηελψο νη βαζηθφηεξεο δηαθνξέο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(ΔΛΠ) θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε, αλαθέξνληαη ηα βήκαηα 

θαηάξηηζεο ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε παξάζεζε νξηζκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ ππνινγηζκνχ βαζηθψλ κεγεζψλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υ.Α.Α θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ ηνπο Καηαζηάζεσλ θαζψο θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

Α.Δ. = Αλψλπκε Δηαηξεία 

Α.Δ.Δ.Υ. = Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ 

Α.Δ.Γ.Α.Κ. = Αλψλπκε εηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 

Α.Κ. = Αζηηθφο Κψδηθαο 

Απφθ. = Απφθαζε 

Γ.. = Γεληθή πλέιεπζε 

Γ.Λ.Π. = Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

Γ.Π.Υ.Α. = Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

Γ.Π.Υ.Π. = Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

Γ.. = Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Δ.Γ.Λ.. = Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

Δ.Δ. = Δπξσπατθή Έλσζε 

Δ.Λ.Π. = Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

Δη.Δ = Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία 

Δ.Ν. = Δκπνξηθφο Νφκνο 

Δ.Π.Δ. = Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

Δ.Ο.Κ = Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

θ.α. = θαη άιια 

Κ.Β. = Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

Κ.Ν. 2190/20 = Κσδηθνπνηεκέλνο Νφκνο 2190/20 

Κ.Φ.Δ. = Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Ν. = Νφκνο 

Ν.Γ. = Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

Ν.Π.Γ.Γ. = Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

Ο.Δ. = Οκφξξπζκε Δηαηξεία 

παξαγξ. = παξάγξαθνο 

π.ρ. = Παξαδείγκαηνο ράξε 

ζει. = ζειίδα 

Υ.Α. = Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

Υ.Α.Α. = Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηθνζηνχ αηψλα είλαη ε ηαρχηαηε ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε, νη θνηλσληθέο αιιαγέο θαζψο θαη ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ζηελ 

νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ, πνπ επηθξαηεί ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζπγθεληξψλνληαη ή 

ζπλαζπίδνληαη ή δεκηνπξγνχλ νκίινπο επηρεηξήζεσλ. Οη ιφγνη γηα λα γίλνληαη 

επηρεηξεκαηηθνί ζπλδπαζκνί θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο ζαλ φκηινη κπνξεί λα 

είλαη είηε επηρεηξεκαηηθνί, ζρεηηθνί κε ηελ δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία αιιά θαη 

λνκηθνί. Οη φκηινη απηνί ησλ εηαηξεηψλ επνπηεχνληαη απφ κία κεηξηθή, ε νπνία αζθεί 

ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο κέζσ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ δηαζέηεη. 

Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θαζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

πξάμεηο, είηε κεηαμχ ηνπο, είηε θαη κε ηξίηνπο εθηφο νκίινπ. Οη ελδνεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο (νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ) επεξεάδνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, κε απνηέιεζκα ε απιή 

κεκνλσκέλε δεκνζίεπζε ησλ άλσ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κελ 

παξνπζηάδεη ηε ζσζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ινηπφλ ε αλεπαξθήο θαη ειιηπήο πιεξνθφξεζε, πνπ παξέρνπλ νη 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, ηα δηάθνξα θξάηε 

λνκνζέηεζαλ δηαηάμεηο γηα ηε ζχληαμε εληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

νκίινπ, φπσο αλ νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ απνηεινχλ κία επηρείξεζε. 

Βαζηθή αξρή ζπληάμεσο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

φηη απαιείθνληαη νη κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη ζπλαιιαγέο. Σν 

απνηέιεζκα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο άλσ αξρήο είλαη φηη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, κεηά ηελ απάιεηςε ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ, παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή πεξηνπζία ηνπ νκίινπ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) πνπ 

πξνέθπςαλ κε ηνπο εθηφο νκίινπ ηξίηνπο
1
. 

Ζ αλάγθε ηεο θαζηέξσζεο ελφο απζηεξνχ πιαηζίνπ ελνπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ παξαπάλσ νκίισλ ήηαλ απφξξνηα ηεο δπζθνιίαο 

ειέγρνπ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. ην παξειζφλ, κηα εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην 

                                                           
1
 Αιεθάληεο Σ. Γεψξγηνο (2004), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, Δθδφζεηο Πάκηζνο, 

Αζήλα, ζει. 7-8 
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εηαηξεία ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο εμέδηδε δχν ηηκνιφγηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο δχν ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ην δεκηνγφλν 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο λα κεηαηξέπεηαη ζε θέξδε ελψ παξάιιεια ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην παξέκελε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

Αθφκα θαη ζήκεξα ε δηαδηθαζία ειέγρνπ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν φηη φια ηα κεγάια ζθάλδαια πνπ 

μέζπαζαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία φπσο απηφ ηεο Enron, ηεο WorldCom θ.ιπ., 

ζπλήζσο αθνξνχζαλ ρεηξηζκνχο αλάκεζα ζε εηαηξείεο νκίισλ, δειαδή ελδνεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Αμηνπνηψληαο ινηπφλ θελά ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, πνιινί φκηινη δελ 

ελνπνηνχζαλ θάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο θαη επνκέλσο δελ γίλνληαλ πξνθαλή ηα 

πξνβιήκαηα θαη νη δεκίεο πνπ είραλ ήδε δηνγθσζεί.  

Οη ξπζκίζεηο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, γηα πξψηε θνξά 

θαζηεξψζεθαλ ην 1987, κε ηελ ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ εκπνξηθφ δίθαην ηεο 7
εο

 

θνηλνηηθήο νδεγίαο γηα ην Γίθαην ησλ Δηαηξηψλ. Απνηέιεζε έλα αθαλζψδεο δήηεκα 

γηα ηνπο ειεγθηέο θαη ηνπο ινγηζηέο εθείλε ηελ επνρή. Παξφηη πέξαζαλ 

εηθνζηηέζζεξα (24) νιφθιεξα ρξφληα είλαη πνιχ ιίγα ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ 

εκβαζχλεη ζηε δηαδηθαζία ησλ ελνπνηήζεσλ θαη ηεο ζχληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Αξρηθά, ε ζεκαζία πνπ δίλνληαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηφζν ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην αιιά εηδηθφηεξα ησλ κε εηζεγκέλσλ, 

ηνπιάρηζηνλ απφ ην επξχ θνηλφ, ήηαλ εμαηξεηηθά κηθξή. Οη επελδπηέο εμέηαδαλ ηηο 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

θαη ηελ θαζαξή ηνπο ζέζε, έπαηξλαλ ηηο βαζηθέο ηνπο απνθάζεηο. Έδηλαλ πνιχ 

κηθξφηεξε ζεκαζία ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ή ηελ ελνπνηεκέλε θαζαξή ζέζε. 

Ωζηφζν, κεηά ηελ κεγάιε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε πνπ νδήγεζαλ ηα 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξναλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ε ελνπνίεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ βξέζεθαλ ζην ζηφραζηξν 

κηαο θαη ζεσξήζεθαλ φηη νη αζαθείο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαλφλεο έδσζαλ ηα 

πεξηζψξηα ζε επίνξθεο δηνηθήζεηο εηαηξεηψλ λα πξνβνχλ ζε ρεηξηζκνχο κε ζηφρν ηελ 

παξαπιάλεζε θαη εμαπάηεζε ησλ επελδπηψλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα απνθαηαζηήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 



10 

 

πνπ δεκνζίεπαλ νη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο θαη λα εμεπκελίζεη ηα 

πλεχκαηα, απνθάζηζε λα θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ φιεο ηηο ρψξεο θξάηε – κέιε απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005. 
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ΜΔΡΟ Α΄ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΣΗ ΔΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ ΟΡΧΝ 

 

1.1 ύληνκε Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Δλνπνίεζεο 

Ο πξψηνο φκηινο εηαηξεηψλ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΖΠΑ ην έηνο 1832 αιιά ε 

πξψηε δεκνζίεπζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έγηλε ζηε δεθαεηία ηνπ 

έηνπο 1980. Ζ εηαηξεία US Steel ήηαλ ε πξψηε πνπ έζεζε ην έηνο 1900 ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξαζέηνληαο 

αζξνηζκέλα ην ελεξγεηηθφ, ην παζεηηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, ε ίδηα εηαηξία παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηα 

θέξδε ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεψλ ηεο θαη φρη κφλν ηα κεξίζκαηα πνπ έιαβε ε 

κεηξηθή απφ απηέο. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ε ελνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ επξέσο 

δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηηο ΖΠΑ θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

αληηκεησπίδνληαλ σο ππνθαηάζηαηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ κεηξηθψλ 

εηαηξεηψλ. 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Ζ.Β.) κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηξηθψλ εηαηξεηψλ ησλ νκίισλ πνπ δεκνζηεχνληαλ δελ 

ήηαλ ηδηαίηεξα πιεξνθνξηαθέο. Καηά ην 1944 – 1945 κφλν ην 32,5% ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Ζ.Β. δεκνζίεπαλ ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο ελψ ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο δεκνζίεπε κφλν ην 17,5%. ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ κεηξηθψλ εηαηξεηψλ νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο παξνπζηάδνληαλ 

ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο θαη νη κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ εκθαλίδνληαλ ππφ ηε κνξθή κεξηζκάησλ. Δπνκέλσο 

δελ δίλνληαλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ παγίσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχζε ηνλ φκηιν, νχηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπγαηξηθψλ. Ζ δηάδνζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην Ζ.Β. έγηλε κε αξγνχο ξπζκνχο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζρεηηθή 

ζπληεξεηηθφηεηα πνπ δηαθαηείρε ην επάγγεικα, ηε «κπζηηθνπάζεηα» ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηνλ εκπνξηθφ λφκν πνπ απαηηνχζε ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ κφλν ζε επίπεδν 

κεκνλσκέλεο εηαηξείαο. Λφγσ αθξηβψο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, νη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αληηκεησπίδνληαλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ ησλ κεηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη φρη ζαλ ππνθαηάζηαηέο ηνπο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη απφ ην 1939 ην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ δεηνχζε απφ ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ νκίισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ήζειαλ λα εηζαρζνχλ ζε απηφ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα ηνπο κεηφρνπο
2
. 

ηελ ππφινηπε Δπξψπε, νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ελνπνηήζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαλ κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο. ηηο κεγάιεο επξσπατθέο 

ρψξεο φπσο, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία δελ είρε αλαδεηρζεί ην θαηλφκελν ηεο 

ελνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ κέρξη ηα κηζά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Μάιηζηα, κέρξη ην 

1965 νη γεξκαληθέο εηαηξείεο δελ ππνρξενχληαλ ζηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ζηε Γαιιία κφιηο 22 εηαηξείεο δεκνζίεπζαλ 

ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο ην 1967.  

Με ηελ 7
ε
 νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ (83/349/ΔΟΚ) ηέζεθε ε βάζε γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο ρψξεο ηηο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαζνξίζζεθαλ νη κέζνδνη θαηάξηηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

απηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία απηή πξνζαξκφζηεθε ζηηο παξαπάλσ 

δηαηάμεηο ηεο 7
εο

 νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. κε ηελ πξνζζήθε ησλ άξζξσλ 90-

111 ζηνλ Ν. 2190/1920. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηψλ ζεζπίζηεθε θαη 

ζηελ Διιάδα ε ππνρξέσζε γηα θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

γηα πξψηε θνξά απφ ηε ρξήζε 1991. 

Σέινο, νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. θαηαξηίδνπλ απφ ηε ρξήζε 

2005 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη 

δεκνζηεχνπλ ελδηάκεζεο, εμακεληαίεο θαη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο
3
. 

 

1.2 Ννκηθό Πιαίζην πνπ Γηέπεη ηελ Δλνπνίεζε 

ηελ Διιάδα νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίζηεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, απφ ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο ήζειαλ 

θπξίσο, λα ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ ηνπο ή 

ηξαπεδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Έηζη ινηπφλ απφ ηφηε θαηαξηίδνληαλ θαη ζηε ρψξα καο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηα ηζρχνληα εθείλε ηελ επνρή ΓΛΠ. 
                                                           
2
 Taylor Paul (1996), :Consolidated Financial Reporting”, Paul Chapman Publishing Ltd, p.p. 1-4 

3
Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει. 8. 
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Σα πξφηππα πνπ θαηά θχξην ιφγν αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη ην ΓΛΠ 27: «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο» (Consolidated and Seperate Financial Statements), ην ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο ζε πγγελήο Δπηρεηξήζεηο» (Investments in Associates) θαη ην ΓΠΥΑ 3 

«πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» (Business Combinations). Δπίζεο, ζρεηηθφ κε ηελ 

ελνπνίεζε είλαη ελ κέξεη θαη ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» (Interests in 

Joint Ventures) θαζψο επίζεο θαη νη ζρεηηθέο δηεξκελείεο φισλ ησλ παξαπάλσ.  

Ζ Διιεληθή λνκνζεζία, σο πξνο ην ζέκα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφζηεθε κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 498/1987, αθνινπζψληαο 

ηελ 7
ε
 Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνζζέηνληαο ηα άξζξα 90 έσο 112 ζην 

Ν. 2190/1920. Σα άξζξα 90-99 αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνπο ππφρξενπο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο 

απαιιαγψλ, αληίζηνηρα ηα άξζξα 100-106 αλαθέξνληαη ζηε ινγηζηηθή ηερληθή ηεο 

ελνπνίεζεο ζπγαηξηθψλ θαη ζηηο ελζσκαηψζεηο ζπγγελψλ θαη ηέινο ηα άξζξα 107 – 

112 αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνζαξηήκαηνο, ηνλ έιεγρν θαη ζηε 

δεκνζηφηεηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα πην πάλσ άξζξα 

απμήζεθαλ κε ηελ πξνζζήθε ηεζζάξσλ επηπιένλ άξζξσλ 130-133 ζην Ν.2190/1920 

ηα νπνία αθνξνχζαλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Ζ ππνρξέσζε εθαξκνγήο απηψλ ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2190/1920 άξρηζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο ηδηφηεηα κεηξηθήο εηαηξείαο 

θαη ππέξβαζε νξίσλ, γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηδαλ απφ 1.7.1990 θαη αληίζηνηρα γηα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ηξία ρξφληα αξγφηεξα, κε ηε ςήθηζε ηνπ Π.Γ. 367/1994. Πιένλ, 

γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. εηαηξείεο, είλαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Α. απφ ηε ρξήζε 2005 (Ν. 3229/2004 θαη Ν. 3301/2004) θαη ζπλεπψο θαη ε 

ζπκκφξθσζε κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηα Γ.Π.Υ.Α. Οη κε εηζεγκέλεο φκσο, νη 

νπνίεο κε βάζε ην Ν. 2190/1920 έρνπλ ππνρξέσζε γηα θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (αλ δειαδή δελ έρνπλ επηιέμεη ηελ 

πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ) εθαξκφδνπλ ηηο πεξί ελνπνίεζεο δηαηάμεηο ηνπ 

ειιεληθνχ λφκνπ. Ωο απνηέιεζκα, έρνπκε αλνκνηνγελείο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

σο πξνο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο, αλ πξνβνχκε ζε ζχγθξηζε ηέηνησλ κηαο εηζεγκέλεο θαη 

κίαο κε εηζεγκέλεο
4
. 

                                                           
4
 Φίινο Γ. (2006), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Δπηρείξεζε, 

Σεχρνο 19
ν 
 Ννεκβξίνπ., ζει. 1323-1324. 



14 

 

1.3 Η Έλλνηα ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηώλ (Group) 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα
5
 φκηινο επηρεηξήζεσλ είλαη: 

 Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ήηνη ε κεηξηθή 

κε ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα 

απαξηίδνληαη θαηά πιεηνςεθία απφ απηά ηα πξφζσπα. 

 Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε: 

 Με βάζε εηδηθή ζχκβαζε, πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπο. 

 Με βάζε εηδηθνχ φξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

παξάγξαθνο 4 «Όκηινο είλαη ε κεηξηθή θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο».  

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε φηη ν Όκηινο εηαηξεηψλ 

ζεσξείηαη φηη είλαη κία εληαία νηθνλνκηθή νληφηεηα παξά ηε λνκηθή αλεμαξηεζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

1.4 Σύπνη Οκίισλ Δηαηξεηώλ (Types of Groups) 

Οη φκηινη εηαηξεηψλ δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο:  

1. Κάζεηνο φκηινο 

Ο θάζεηνο φκηινο είλαη ε απινχζηεξε κνξθή νκίινπ θαη απνηειείηαη απφ 

ηε κεηξηθή επηρείξεζε κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη απφ 

ηηο ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Όιεο νη εηαηξείεο ηνπ 

παξαθάησ ζρήκαηνο ζπγθξνηνχλ φκηιν εηαηξεηψλ (θάζεηνο φκηινο). 

 

                                                           
5
 θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξα 90 θαη 96 
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Ζ κεηξηθή εηαηξεία Α θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο Β, Γ, Γ, ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη άκεζε ζπκκεηνρή, απνηεινχλ κίαλ απιή κνξθή θάζεηνπ νκίινπ 

(απιφο φκηινο). Ζ κεηξηθή εηαηξεία Α θαη νη ζπγαηξηθέο ηηο εηαηξείεο Γ,Δ, 

Σ,Ε θαη Ζ, κε ηηο νπνίεο ππάξρεη άκεζε θαη έκκεζε ζπκκεηνρή, 

απνηεινχλ κία ζχλζεηε κνξθή θάζεηνπ νκίινπ. 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία Α θαη νη εηαηξείεο Γ θαη Σ ζπγθξνηνχλ κηθηφ φκηιν 

εηαηξεηψλ, επεηδή ε κεηξηθή απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Σ, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο Γ. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θάζεηνπ νκίινπ είλαη ε ζπκκεηνρηθή ζρέζε 

ησλ εηαηξεηψλ (άκεζε – έκκεζε). 

2. Οξηδφληηνο φκηινο 

Ο Οξηδφληηνο φκηινο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ 

εληαία δηεχζπλζε ή ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα απαξηίδνληαη θαηά 

πιεηνςεθία απφ ηα πξφζσπα απηά. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ 

ππάξρεη ζπκκεηνρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 
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Όιεο νη αλσηέξσ εηαηξείεο απνηεινχλ φκηιν εηαηξεηψλ (νξηδφληηνο φκηινο).  

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απφ ηα ΓΠΥΑ δελ πξνβιέπεηαη ε ελνπνίεζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ εληαία δηνίθεζε (νξηδφληηνο φκηινο 

εηαηξεηψλ)
6
. Γηα λα γίλεη ελνπνίεζε πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο, έζησ θαη αλ απηφο ν 

έιεγρνο δελ ππνζηεξίδεηαη απφ πνζνηηθά δεδνκέλα, αιιά ππνζηεξίδεηαη απφ 

γεγνλφηα νπζίαο (π.ρ. εθπξνζψπεζε ζην Γ..). Έηζη, ε νξηδφληηα ελνπνίεζε πνπ 

θαζνξίδνπλ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη θαηά επέθηαζε νη θνηλνηηθέο 

νδεγίεο, κε βάζε ην ΓΛΠ 27 δελ γίλεηαη. 

 

1.5 Η Έλλνηα ηεο Δλνπνηήζεσο Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Καηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920
7
 θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, 

ελνπνίεζε είλαη ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρεηξίζεσο.  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 

θαη ην Πξνζάξηεκα Α απηνχ νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο ελνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ σο εμήο: 

“Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ είλαη ε πξνζρψξεζε (ζπζπείξσζε) μερσξηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ή επηρεηξήζεσλ ζε κία νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ θαηαξηίδεη 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο (θαη ζπλεπψο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Απηή ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα πνπ θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κία κνλάδα γηα ηελ νπνία 

ππάξρνπλ ρξήζηεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επέλδπζε ησλ πφξσλ ηνπο”. 

                                                           
6
 Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), “Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ 

ηα ειιεληθά”, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, ζει. 299 
7
 άξζξν 90 παξαγ. 1 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 



17 

 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ελφο νκίινπ νληνηήησλ, ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή εηαηξεία αζθεί ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ζρεκαηίδνληαη κε ηελ ελνπνίεζε ησλ επί κέξνπο εηεζίσλ 

(αηνκηθψλ) νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φκηιν, γηα απηφ 

θαη νλνκάδνληαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
8
. 

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (άξζξν 100, παξ. 1, λ. 2190/1920): 

1. Ο Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκφο, 

2. Ζ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, 

3. Σν Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα, 

4. Ζ Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ (Πξναηξεηηθή). 

Οη ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηεχνπλ ε 

θαζεκηά ηηο δηθέο ηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ηζνινγηζκφ, 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξνζάξηεκα θαη πίλαθα δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Οη θαηαζηάζεηο πνπ κεκνλσκέλα θαηαξηίδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ φκηιν, απνζθνπνχλ ζηελ απεηθφληζε ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κίαο εηαηξείαο μερσξηζηά. 

Αληίζεηα, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ απνηεινχληαη απφ ηε 

ζπλέλσζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεκνλσκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηκέξνπο εηαηξεηψλ, παξέρνληαο έηζη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κία νξζφηεξε εηθφλα 

ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηνπ νκίινπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν 

ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο, φπσο θαη ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο, είλαη 

απαιιαγκέλα απφ ηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, δειαδή ηηο επηδξάζεηο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ. 

χκθσλα ηψξα κε ηα ΓΠΥΑ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

νη εμήο: 

1. Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκφο (ή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο φπσο νλνκάδεηαη πιένλ ζηα πξφηππα),  

2. Δλνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Υξήζεο (ή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε 

πλνιηθψλ Δζφδσλ φπσο νλνκάδεηαη πιένλ ζηα πξφηππα), 

                                                           
8
 Καδαηδήο Παλαγηψηεο (2008), “Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ – IAS) θαη Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ – IFRS)”, Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Δπηρείξεζε, Σεχρνο 

34
ν 
 Φεβξνπαξίνπ, ζει. 163 
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3. Ο Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο, 

4. Ζ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ, θαη 

5. Σν Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. 

εκεηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο, πνπ εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά 

ηα ΓΠΥΑ, πξέπεη θαηά ηελ ελνπνίεζε λα ηεξνχλ ηα εμήο Πξφηππα: 

 ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 

 ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

 ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο, θαη 

 ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» 

 

Σν Γ.Λ.Π 27 θαζνξίδεη ηξείο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη νη 

«Δλνπνηεκέλεο» νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη «Ηδηαίηεξεο» νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη νη «Αηνκηθέο» νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 27, ππάξρνπλ γηα ηηο 

εηαηξείεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θακία ζπγαηξηθή ή ζπγγελή ή θνηλνπξαμία λα 

ελνπνηήζνπλ. Δπνκέλσο, πνιιέο απφ ηηο ζπγαηξηθέο νκίισλ, κπνξεί λα έρνπλ εθείλα 

ηα ζηνηρεία πνπ ηηο θάλνπλ λα εθδψζνπλ κφλν αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο έρνπλ ζπγαηξηθέο 

ή ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο πνπ ζα έπξεπε λα ελνπνηνχλ θαη επνκέλσο ηηο εκθαλίδνπλ 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά παξάιιεια πξέπεη λα εθδίδνπλ κε 

βάζε ην λφκν θαη θαηαζηάζεηο ζαλ απηνηειή λνκηθά πξφζσπα. Γειαδή, νη 

«αηνκηθέο» νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ηηο έρνπκε ζπλεζίζεη κε ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, γηα εθείλεο ηηο εηαηξείεο, πνπ παξάιιεια ζπληάζζνπλ θαη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σν Γ.Λ.Π. 27 γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ θαη ελνπνηεκέλεο θαη 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ππνβηβάδεη ζεκαληηθά ηελ αμία απηψλ ησλ 

ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ππνβίβαζε είλαη κέρξη ην βαζκφ φηη δελ 

απαηηεί λα εκθαλίδνληαη απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά ζα αξθνχζε έλαο 

φκηινο λα δεκνζηεχεη κφλν ηηο ελνπνηεκέλεο ηνπ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ επελδπηψλ. 

Οη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φκσο, φπσο είλαη θπζηθφ, απνηεινχλ 

λνκηθή ππνρξέσζε γηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν, κε βάζε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί θαη επνκέλσο πξέπεη λα εθδίδνληαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην 
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Γ.Λ.Π. 27 παξέρεη δχν δπλαηφηεηεο. Ζ κία είλαη νη ελνπνηεκέλεο θαη νη ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην έληππν θαη επνκέλσο λα 

εκθαλίδνληαη εληαία φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ε άιιε είλαη νη ελνπνηεκέλεο θαη νη 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα εθδνζνχλ μερσξηζηά. 

 

1.6 πκκεηνρέο 

Ωο ζπκκεηνρέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο 

“ζπκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο” 

νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ 

νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ πνπ απνθηνχληαη κε ζθνπφ δηαξθνχο 

θαηνρήο ηνπο (άξζξν 42ε παξ.5 Ν. 2190/1920). 

Δπνκέλσο, εθφζνλ ππάξρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο (ειάρηζην πνζνζηφ, 

πξφζεζε δηαξθνχο θαηνρήο), νη ζπκκεηνρέο πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηερφκελεο απφ κία 

επηρείξεζε κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα εηαηξηθά κεξίδηα Δ.Π.Δ, θαζψο θαη ηηο 

εηαηξηθέο κεξίδεο ζε εηαηξείεο άιισλ λνκηθψλ κνξθψλ. Ωζηφζν, είλαη ζθφπηκν λα 

αλαθεξζνχλ νη ηξφπνη δηαπίζησζεο ηεο χπαξμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ζπγθξίλεηαη ε νλνκαζηηθή αμία 

ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ κηαο άιιεο εηαηξείαο, κε ην ζχλνιν ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο απηήο, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαηξείηαη ην θεθάιαην απηφ θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ νη ζρεηηθέο κεηνρέο (νλνκαζηηθέο, αλψλπκεο, θνηλέο, 

πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν θ.ιπ.). Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

πνζνζηνχ θεθαιαίνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηίηινη ρσξίο νλνκαζηηθή αμία, φπσο 

νη ηδξπηηθνί. Δπηπξφζζεηα, πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε παξαλφεζεο, ην πνζνζηφ 

απηφ δελ ζπγρέεηαη, ηφζν κε ηελ αμία θηήζεσο ή ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ κεηνρψλ ή 

κεξηδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή απηή, φζν θαη κε ηελ εκθαληδφκελε 

(ινγηζηηθή) ή ηε κε εκθαληδφκελε (πξαγκαηηθή) θαζαξή ζέζε ηεο εθδφηξηαο 

εηαηξείαο. 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηελ πξφζεζε δηαξθνχο θαηνρήο, ε χπαξμε ή φρη ηεο 

πξφζεζεο απηήο ζρεηίδεηαη κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην άιισλ 

επηρεηξήζεσλ. Σεθκαίξεηαη ινηπφλ ε χπαξμε ηεο πξφζζεζεο απηήο ζηελ πεξίπησζε 
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αγνξάο ή θαηαβνιήο εηζθνξάο γηα ηελ απφθηεζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ Δ.Π.Δ ή κεξίδηα 

ζε επηρεηξήζεηο άιιεο λνκηθήο κνξθήο (Ο.Δ, Δη.Δ, θ.ιπ.), θαζψο θαη ησλ κεηνρψλ 

πνπ δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη, επνκέλσο, δελ είλαη εχθνιε 

ε άκεζε ξεπζηνπνίεζή ηνπο. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηνρέο πνπ δελ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε χπαξμε ηεο πξφζεζεο δηαξθνχο θαηνρήο ηνπο 

εμεηάδεηαη, ηδίσο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζθνπηκφηεηα ηεο απφθηεζεο 

ησλ κεηνρψλ απηψλ
9
 (π.ρ. νξηδφληηα επέθηαζε ή θάζεηε νινθιήξσζε, εμνπδεηέξσζε 

αληαγσληζκνχ θ.ιπ.). 

Οη ζπκκεηνρέο κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα απνηεινχλ θαηά ην Δ.Γ.Λ.. ζηνηρείν 

ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (θσδηθφο 18, πκκεηνρέο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο) θαη δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε απηφ, ζε: 

 πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (θσδηθφο 18.00) 

 πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο (θσδ. 18.01) 

ε πεξίπησζε πνπ νη θαηερφκελεο κεηνρέο ή εηαηξηθά κεξίδηα ή εηαηξηθέο 

κεξίδεο δελ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο παξαπάλσ δχν πξνυπνζέζεηο, ηφηε 

ραξαθηεξίδνληαη είηε: 

 Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ (θσδηθνί 18.15 θαη 18.16, 

ινγαξηαζκνί ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ), είηε: 

 Υξεφγξαθα (θσδηθφο 34, ινγαξηαζκφο ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

ελεξγεηηθνχ)
10

. 

 

1.7 Μεηξηθή Δπηρείξεζε (Parent Company) 

Δίλαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο κε 

βάζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηέζζεξηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη παξαθάησ. Άιινη 

φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ηζχλνπζα, ή θπξίαξρε, ή εγέηηδα, ή ειέγρνπζα 

επηρείξεζε. 

εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα ΓΠΥΑ πξνβιέπεηαη παξφκνηνο νξηζκφο ηεο 

κεηξηθήο επηρείξεζεο. 

 

                                                           
9
 Αηζηφπνπινο Κ. (2003), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 

ζει. 19- 28. 

10
 Γθίλνγινπ Γ., Σαρπλάθεο Π. (2004), “Λνγηζηηθή Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, 

Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα, ζει. 38-39. 
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1.8 Θπγαηξηθή Δπηρείξεζε (Subsidiary Company) 

Δίλαη ε επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ηέζζεξηο ηξφπνπο απφ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο κεηξηθέο. Άιινη ρξεζηκνπνηνχκελνη 

φξνη είλαη: εμαξηεκέλε, ππνηειήο, ειεγρφκελε, παξαθπάδα. Δίλαη επίζεο δπλαηφ κία 

ζπγαηξηθή επηρείξεζε λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη κεηξηθή, φηαλ θαη ε ίδηα έρεη 

ζπγαηξηθή ή ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηειεπηαίεο ζεσξνχληαη 

θαη ζπγαηξηθέο ηεο θνξπθαίαο κεηξηθήο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο έκκεζεο ζπγαηξηθέο 

ή ππνζπγαηξηθέο, ή ζπγαηξηθέο δεχηεξεο βαζκίδαο. 

εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα ΓΠΥΑ πξνβιέπεηαη παξφκνηνο νξηζκφο ηεο 

ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. 

 

1.9 ρέζε Μεηξηθήο – Θπγαηξηθήο 

ρέζε Μεηξηθήο – Θπγαηξηθήο ππάξρεη φηαλ (άξζξν 42ε παξάγ. 5 N. 2190/1920): 

α. Μία επηρείξεζε (κεηξηθή) έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο άιιεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, έζησ θαη αλ ε 

πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ ζπλππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο. 

β. Όηαλ κία επηρείξεζε (κεηξηθή) ειέγρεη ηε πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

κία άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρείξεζεο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο 

ή εηαίξνπο ηεο επηρείξεζεο απηήο. 

γ. Όηαλ κία επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κίαο άιιεο επηρείξεζεο θαη έρεη 

ην δηθαίσκα είηε άκεζα είηε έκκεζα (κέζσ ηξίησλ) λα δηνξίδεη θαη λα παχεη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο απηήο (ζπγαηξηθήο). 

δ. ρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαηξηθή ππάξρεη φηαλ κία επηρείξεζε (κεηξηθή) αζθεί 

δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κία άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή). Γεζπφδνπζα επηξξνή 

ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηαζέηεη άκεζα ή έκκεζα, δειαδή κέζσ 

ηξίησλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ηνπιάρηζηνλ ην 

20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαη, 

ηαπηφρξνλα, αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ηειεπηαίαο. 
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Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηα πνζνζηά ηεο κεηξηθήο ή δηθαηψκαηα ηεο 

κεηξηθήο πξνζηίζεληαη ηα πνζνζηά ή δηθαηψκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξηζηεί αλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο. Δπηπξφζζεηα, απφ ην 

ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο, πξέπεη 

λα αθαηξνχληαη πνζνζηά ή δηθαηψκαηα πνπ θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (εθηφο 

ηνπ νκίινπ), θαζψο θαη νη κεηνρέο ή κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα εγγχεζε (δαλείσλ 

θ.ιπ.) εθφζνλ ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνπλ γίλεηαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

εξγνδφηε. Σέινο, γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ζρέζεο κεηξηθήο- ζπγαηξηθήο, πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη νη ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ κία ζπγαηξηθή ή απφ ζπγαηξηθέο ηεο 

ζπγαηξηθήο, ή απφ πξφζσπα πνπ θαίλεηαη λα ηηο θαηέρνπλ, αιιά ελεξγνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο. 

Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή κε ειέγρνπ ζε άιιε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα δπλεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ είλαη εμαζθήζηκα ή 

κεηαηξέςηκα θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δηαπίζησζεο (δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ, ζπκκεηνρηθνί ηίηινη κεηαηξέςηκνη ζε θνηλέο 

κεηνρέο θ.ιπ.). 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ράλεη ηνλ έιεγρν φηαλ ράλεη ην δηθαίσκα λα θαηεπζχλεη 

ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κίαο άιιεο νληφηεηαο, νχησο ψζηε λα 

ιακβάλεη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ζ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί κε ή ρσξίο ηελ αιιαγή ηνπ απφιπηνπ ή ζρεηηθνχ ειέγρνπ θπξηφηεηαο. Θα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί γηα παξάδεηγκα, φηαλ κία ζπγαηξηθή ππφθεηηαη ζε θξαηηθφ, 

δηθαζηηθφ, δηαρεηξηζηηθφ ή επνπηηθφ έιεγρν ιφγσ ζπκβαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ΓΛΠ 27 παξ. 13 

πξνβιέπνληαη παξφκνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο. 

 

1.10 Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (Minority Interests) 

Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο είλαη ην ηκήκα ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κίαο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, πνπ 

αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ή ηνπο εηαίξνπο ηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ φκηιν ή νκάδα 

επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη φηαλ νη εθηφο ηνπ νκίινπ ή ηεο νκάδαο 

δελ είλαη κεηνςεθία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «δηθαηψκαηα ηξίησλ». 
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1.11 πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο (Affiliated Undertakings) 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 

42ε παξαγξ. 5) ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη: 

α. Οη επηρεηξήζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο πξνο 

ζπγαηξηθήο. 

β. Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (κεηξηθέο - 

ζπγαηξηθέο) θαη θάζε κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ή ηηο ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ άκεζεο ή έκκεζεο θαηνρήο ηεο 

πιεηνςεθίαο κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 

γ. Οη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β), 

είηε επεηδή θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή 

επεηδή ειέγρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ζε ζπκθσλία κε άιινπο 

κεηφρνπο, άζρεηα αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ δελ ππάξρεη απεπζείαο 

δεζκφο ζπκκεηνρήο. Με βάζε απηή ηε δηάηαμε, ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

ζεσξνχληαη ε Γ κε ηηο Α, Γ ,Δ θαζψο θαη ε Δ κε ηηο Α, Β, θαη Γ, παξφηη 

κεηαμχ ηνπο δελ ππάξρεη άκεζνο δεζκφο ζπκκεηνρήο. 

δ. Κάζε άιιε επηρείξεζε, πνπ έρεη ηεζεί θάησ απφ εληαία δηεχζπλζε, κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαηφπηλ εηδηθήο 

ζπκβάζεσο ή βάζεη φξνπ πνπ αλαγξάθεηαη μεθάζαξα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο 

(άξζξν 96 παξάγξαθνο 1α).  
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ε. Οη επηρεηξήζεηο, πνπ ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα απαξηίδνληαη θαηά 

πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα κε απηά ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ αλσηέξσ 

πεξηπηψζεσλ (α-γ). Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ηα δηαρεηξηζηηθά, δηνηθεηηθά ή 

επνπηηθά φξγαλα κίαο επηρείξεζεο (κεηξηθήο), θαζψο θαη κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε κεηνρηθή ζρέζε, 

απνηεινχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνληα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάζηαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

δ. πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη επίζεο, νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, 

εηαηξεηψλ ηεο κεηξηθήο είηε επεηδή θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ή 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή επεηδή ειέγρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ζε 

ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή ζπκκεηέρνπλ κε κεηνςεθηθφ πνζνζηφ αιιά 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηνξίδνπλ ή λα παχνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο ή έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε κε βάζε ζχκβαζε ή ηέινο αλ 

θαη δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ή πιεηνςεθία ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

νξγάλσλ είλαη θνηλή. 

 

1.12 Αλάζηξνθεο Απνθηήζεηο Μεηνρώλ (Reverse Acquisition) 

Αλάζηξνθε απφθηεζε ππάξρεη φηαλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα απνθηά κεηνρέο 

κίαο άιιεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, δίδνληαο σο αληάιιαγκα δηθέο ηεο κεηνρέο. Γηα 

παξάδεηγκα, έζησ φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο «Α» δηαηξείηαη ζε 10.000 

θνηλέο κεηνρέο (κε δηθαίσκα ςήθνπ). ηε ζπλέρεηα ε εηαηξεία «Α» απμάλεη ην 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε ηελ έθδνζε 30.000 λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ (κε δηθαίσκα 

ςήθνπ), ηηο νπνίεο φκσο δηαζέηεη (θαηφπηλ παξαίηεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο) ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο «Β» κε αληαιιαγή κέξνπο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ απηνί 

ζηελ εηαηξεία «Β». Μεηά ηελ αληαιιαγή απηή ε εηαηξεία Β, παξφηη δελ ζπκκεηέρεη 

ζηελ εηαηξεία «Α», έρεη απνθηήζεη κέζσ ησλ κεηνρψλ ηεο ηνλ έιεγρν ηεο «Α» θαη 

επνκέλσο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νκίινπ ησλ εηαηξεηψλ «Α» θαη «Β». 
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ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηππηθά κεηξηθή εηαηξεία «Α» νθείιεη λα θαηαξηίδεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζάξηεκα ην 

γεγνλφο ηεο αλάζηξνθεο απφθηεζεο κεηνρψλ
11

. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κε βάζε ην Γ.Π.Υ.Π. 3, αλ κία κηθξή εηαηξεία 

απνξξνθήζεη κία κεγαιχηεξε θαη κεηά ηελ απνξξφθεζε, νη κέηνρνη ηεο 

απνξξνθνχκελεο έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο λέαο εηαηξείαο πνπ ζα πξνθχςεη, ηφηε λνείηαη 

φηη ε απνξξνθνχκελε εηαηξεία απφθηεζε ηελ απνξξνθψζα θαη ζεσξείηαη φηη ππάξρεη 

“αλάζηξνθε απφθηεζε”. Με βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα δελ ππάξρεη 

ηέηνηα ξχζκηζε ή φξνο θαη πάληα ζαλ απνξξνθψζα ζεσξείηαη απηή πνπ λνκηθά 

παξακέλεη, αλεμάξηεηα αλ είλαη κηθξή ή κεγάιε. 

 

1.13 πγγελήο Δπηρείξεζε (Associated Undertaking) 

πγγελήο επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2190/1920 (άξζξν 106 παξ. 1) είλαη 

ε επηρείξεζε ζηελ νπνία ε επελδχνπζα αζθεί νπζηψδε επηξξνή (significant influence) 

θαη ε νπνία δελ είλαη εμαξηεκέλε ηεο επελδχνπζαο νχηε θνηλνπξαθηεί κε απηήλ. Ζ 

επελδχνπζα αζθεί νπζηψδε επηξξνή φηαλ έρεη ηε δχλακε λα ζπκκεηέρεη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ζπγγελνχο 

επηρείξεζεο. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη νπζηώδεο επηξξνή ηεθκαίξεηαη φηαλ ε 

επελδχνπζα θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην 20% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εθδφηξηαο 

(ζπγγελνχο επηρείξεζεο). 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξάγξαθνο 5 θαη ηνπ άξζξνπ 106 

παξάγξαθνο 1 Ν. 2190/1920, ζηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε, αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή κίαο επηρείξεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε 

(ζπγγελήο) θαη ζηελ νπνία ε πξψηε έρεη ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ θεθαιαίνπ, 

απηή ε ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο αλαθέξνληαη θαη ηα 

ΓΠΥΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 28 «Δπελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» νξίδεη φηη ζπγγελήο είλαη κία επηρείξεζε ζηελ νπνία ε 

                                                           
11

 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει. 15 
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επελδχνπζα αζθεί νπζηώδε επηξξνή (όρη έιεγρν) θαη ε νπνία δελ είλαη νχηε 

ζπγαηξηθή νχηε θνηλνπξαμία ηεο επελδχνπζαο
12

. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 28 «νπζηψδεο 

επηξξνή» είλαη ε εμνπζία ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο, ρσξίο φκσο λα αζθείηαη 

έιεγρνο ή απφ θνηλνχ έιεγρνο πάλσ ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο
13

.  

Δπίζεο, ε χπαξμε ηεο νπζηψδνπο επηξξνήο δελ αξθείηαη κφλν ζηα πνζνηηθά 

θξηηήξηα, αιιά εμεηάδεη ηελ νπζία ηεο ζρέζεο ε νπνία γίλεηαη πξφδειε ζπλήζσο κε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Αληηπξνζψπεπζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο. 

 εκαληηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επελδχνπζαο θαη εθδφηξηαο. 

 Αληαιιαγή δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Παξνρή νπζηαζηηθήο ηερλνγλσζίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη αλ κία εηαηξεία Α έρεη ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο Β 

(δειαδή ε Β είλαη ζπγαηξηθή ηεο Α) απηφ δελ εκπνδίδεη ηελ εηαηξεία Γ λα αζθεί 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηε Β (δειαδή ε Β λα είλαη ζπγγελήο ηεο Γ θαη ηαπηφρξνλα λα 

ζπλερίδεη λα είλαη ζπγαηξηθή ηεο Α)
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Θενδσξίδνπ Ζζατα (2005), “Μεηαηξνπή εηαηξείαο απφ ζπγαηξηθή ζε ζπγγελή”, Δπηζηεκνληθφ 

Πεξηνδηθφ Έςηινλ 7, ηεχρνο 143/4-2-2005, ζει.183-186. 
13

 Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), “Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ 

ηα ειιεληθά”, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, ζει 307 
14

 Φίινο Γ. (2006), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Δπηρείξεζε, 

Σεχρνο 19
ν 
 Ννεκβξίνπ,  ςελ. 1322. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΚΑΙ ΟΙ ΔΞΑΙΡΔΔΙ 

 

2.1 Η Αλάγθε Δλνπνίεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Δίλαη γλσζηφ φηη, ελψ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη λνκηθά 

σο απηνηειείο νληφηεηεο ή μερσξηζηά λνκηθά πξφζσπα, ελδέρεηαη σζηφζν απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε ε απηνηέιεηα απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα έρεη ζνβαξά 

πεξηνξηζηεί ή αθφκα θαη λα έρεη εμαιεηθζεί ηειείσο. Ζ αληίθαζε ή ν δπτζκφο απηφο, 

(νηθνλνκηθέο κνλάδεο λνκηθά απηνηειείο αιιά νηθνλνκηθά κε απηνηειείο) 

εκθαλίδεηαη φηαλ ε κία απφ ηηο κνλάδεο απηέο είλαη ζε ζέζε λα θαηεπζχλεη ηε δξάζε 

ηεο άιιεο ή ησλ άιισλ λνκηθά απηνηειψλ κνλάδσλ, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηεο πξψηεο 

ζην θεθάιαην ηεο άιιεο ή ησλ άιισλ κνλάδσλ
15

. 

Έρνληαο ππφςε φηη ηφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο θαηαξηίδνπλ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ θαηαζηάζεσλ κία πξνο 

κία, ζα νδεγνχζαλ ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα αθφκα θαη αλ είρακε εζσηεξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζχκπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

σζηφζν, ρξεηάδεηαη θάπνηεο αλακνξθψζεηο ψζηε λα δείμνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη εηθφλα ηνπ νκίινπ. Απηφ κπνξεί λα θαλεί κε έλα παξάδεηγκα πνπ ζα 

παξνπζηάζνπκε παξαθάησ. 

Αλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία Μ έρεη πνπιήζεη ζηελ θαηά 100% 

ζπγαηξηθήο ηεο Θ εκπνξεχκαηα ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο 1000€ αληί πνζνχ 1100€, 

ηφηε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Μ ζα πεξηιακβάλεηαη έλα κηθηφ θέξδνο 100€ ην νπνίν 

φκσο ζα εκπεξηέρεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αγφξαζε ε Θ απφ 

ηε Μ. Γηα ηελ ζπγαηξηθή Θ, ην θφζηνο 1100€ ζα αλαθηεζεί φηαλ πνπιήζεη ηα ελ ιφγσ 

εκπνξεχκαηα ζε ηξίηνπο. Μέρξη φκσο λα γίλεη απηφ, ην θέξδνο ηεο Μ, πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο Θ, δελ ζεσξείηαη φηη είλαη 

νξηζηηθνπνηεκέλν ζε επίπεδν νκίινπ ησλ εηαηξεηψλ Μ θαη Θ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Θ είλαη πιήξσο εμαξηεκέλε απφ ηε Μ, ε πην πάλσ 

δηεηαηξηθή ζπλαιιαγή ηζνδπλακεί κε κία εζσηεξηθή δηαθίλεζε απνζεκάησλ, πνπ 

                                                           
15

 Γθίλνγινπ Γ., Σαρπλάθεο Π. (2004), “Λνγηζηηθή Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, 

Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα, ζει. 21. 
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γίλεηαη π.ρ. απφ ην θεληξηθφ κίαο επηρείξεζεο πξνο έλα ππνθαηάζηεκά ηεο, γηα ηελ 

νπνία δελ πξνθχπηεη ε δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε επηρεηξεκαηηθνχ θέξδνπο. Γηα ην 

ρξήζηε, φκσο, ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάρζεθαλ ρσξηζηά 

απφ ηηο εηαηξείεο Μ θαη Θ, ε νηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο δηεηαηξηθήο ζπλαιιαγήο ηνπ 

δείγκαηνο καο δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή, αλ απηφο δελ έρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ή ηελ επηξξνή ηεο κεηξηθήο ζηε 

ζπγαηξηθή θαη ην πνζφ ηνπ θέξδνπο ηεο κεηξηθήο απφ ηε δηεηαηξηθή πψιεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα καο έδεημε νξηζκέλεο επηδξάζεηο ηφζν ζηα 

απνηειέζκαηα φζν θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηηο δχν επηρεηξήζεηο φπνπ 

νη αλαιπηέο ησλ αηνκηθψλ ηνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθφκα θαη αλ 

ελεκεξψλνληαη γηα απηέο απφ ην Πξνζάξηεκα ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπο, δελ κπνξνχλ 

λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ηειηθή ηνπο επίδξαζε. 

Πέξα φκσο απφ ηηο δηεηαηξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα 

δηεηαηξηθά έζνδα – έμνδα, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

απνηεινχλ έλαλ φκηιν θάζεην ή νξηδφληην, δελ απεηθνλίδνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ (εληαία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα), θαη απηφ γηαηί: 

 Ο ινγαξηαζκφο «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» εκθαλίδεηαη σο 

επέλδπζε, ελψ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Ζ επέλδπζε εκθαλίδεηαη σο αμία θηήζεο, ε νπνία ζπάληα ζπκπίπηεη κε ηελ 

αληίζηνηρε ινγηζηηθή ηεο αμία. 

 Γίλνληαη, νξηζκέλεο θνξέο, κεηαηνπίζεηο απνηειεζκάησλ απφ εηαηξεία ζε 

εηαηξεία ηνπ νκίινπ. 

Γηα ηελ νξζή εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ελφο 

Οκίινπ εηαηξηψλ θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ινηπφλ ηεο θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (stakeholders) φπσο γηα 

παξάδεηγκα επελδπηέο, ηξάπεδεο θ.α. γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, σο εληαίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, παξαβιέπνληαο ηελ 

ηδηαίηεξε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο θάζε κίαο εηαηξείαο. 



29 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ελφο νκίινπ εηαηξεηψλ ζαλ λα ήηαλ κία 

εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ηκεκάησλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ, παξά κέζσ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
16

. 

 

2.2 Δπηρεηξήζεηο Τπνθείκελεο ζε Δλνπνίεζε 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν.2190/1920, άξζξν 

90), νη επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε ελνπνίεζε είλαη νη εμήο: 

  Ζ κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, θαη φιεο νη 

ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο 

απεξηνξίζησο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

(δειαδή νη εηαηξείεο ελφο θάζεηνπ νκίινπ), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, ε 

κεηξηθή επηρείξεζε, ή κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, 

έρνπλ ηελ λνκηθή κνξθή ηεο Α.Δ.,Δ.Π.Δ., Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαηά κεηνρέο. 

 Κάζε επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη: 

 Ζ επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο 

λα έρνπλ ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο, έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία 

δηεχζπλζε, βάζεη εηδηθήο ζχκβαζεο ή δηάηαμεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπο. 

 Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ απαξηίδνληαη, θαηά 

πιεηνςεθία, απφ ηα ίδηα πξφζσπα, θαη αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Μία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρεη ηε λνκηθή 

κνξθή ηεο Α.Δ, Δ.Π.Δ., Ο.Δ. ή θαηά κεηνρέο Δ.Δ. (άξζξν 96 ηνπ Ν. 2190). 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, πνπ ππφθεηληαη ζε 

ελνπνίεζε, νθείινπλ λα παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ κεηξηθή 

                                                           
16

 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει.19 
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επηρείξεζε, ε νπνία θαη ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27 παξάγξ. 12 θαη 13, νη εηαηξείεο πνπ 

ππφθεηληαη ζε ελνπνίεζε είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο, δειαδή 

φιεο νη εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ κεηξηθή. 

Ο έιεγρνο ηεθκαίξεηαη φηη ππάξρεη, φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία: 

 Καηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο 

άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (ζπγαηξηθήο), εθηφο εάλ κπνξεί λα 

απνδεηρηεί φηη ε πιεηνςεθία απηή δελ ζπληζηά ηνλ έιεγρν. 

 Καηέρεη ην ήκηζπ ή ιηγφηεξν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο (ζπγαηξηθήο) θαη παξάιιεια ππάξρεη: 

 Σν δηθαίσκα ειέγρνπ πνπ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ βάζεη ζπκθσλίαο κε άιινπο επελδπηέο. 

 Σν δηθαίσκα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή 

πνιηηηθή κίαο άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (ζπγαηξηθήο), 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή ζπκβαηηθφ φξν. 

 Σν δηθαίσκα λα νξίδεη ή λα παχεη ή λα ζπγθεληξψλεη ή λα 

επεξεάδεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ή ηζνδχλακνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ δηνηθεί ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα (ζπγαηξηθή). 

 Σα ελδερφκελα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ηα νπνία πθίζηαληαη ππφ άζθεζε, 

εμεηάδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ ειέγρνπ. 

Δηδηθφηεξα ν έιεγρνο απνηειεί ηελ εμνπζία δηαθπβέξλεζεο, πνπ κπνξεί λα 

αζθεζεί άκεζα ή έκκεζα, ηελ εθαξκνγή ρξεκαηνδνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ιεηηνπξγίαο κίαο νληφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ σθέιεηεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Δπίζεο, ζηελ ελνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη νη θνηλνπξαμίεο θαη νη νξγαληζκνί 

θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη εθείλεο νη ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί απνθιεηζηηθά κε ηελ πξννπηηθή κεηαγελέζηεξεο δηάζεζήο ηνπο. 
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2.3 Τπνρξέσζε γηα ηελ Καηάξηηζε Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξα 

90 θαη 96), νη επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη νη εμήο: 

 Ζ κεηξηθή επηρείξεζε ελφο θάζεηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ 

 Ζ κεγαιχηεξε απφ ηηο επηρεηξήζεηο (κε θξηηήξην ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ) απφ απηέο πνπ έρνπλ ηεζεί θάησ απφ εληαία 

δηεχζπλζε ή απφ απηέο, πνπ ηα δηνηθεηηθά ή δηαρεηξηζηηθά ηνπο 

φξγαλα απαξηίδνληαη, θαηά πιεηνςεθία, απφ ηα ίδηα πξφζσπα, 

δειαδή ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ελφο νκίινπ εηαηξεηψλ. 

Γηα λα ππνρξενχληαη νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ, ζσξεπηηθά, νη θαησηέξσ 

πεξηπηψζεηο: 

 Ζ κεηξηθή εηαηξεία λα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 

 Ζ κεηξηθή ή κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ηελ 

κνξθή ηεο Α.Δ, Δ.Π.Δ., Ο.Δ ή Δ.Δ θαηά κεηνρέο
17

. 

 Να πιεξνχληαη γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, δχν απφ ηα ηξία 

θαησηέξσ αξηζκεηηθά θξηηήξηα ζε δχν ζπλερφκελεο ρξήζεηο
18

. 

 

Αξηζκεηηθά Όξηα 

(άξζξν 92, λ. 

2190/1920) Ιζρύνπλ 

από 1/1/2002 έσο 

ζήκεξα 

Μεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ ελδνεηαηξηθώλ 

ζπλαιιαγώλ 

ύλνιν Ιζνινγηζκνύ 3.700.000 επξώ 

Κύθινο εξγαζηώλ 7.400.000 επξώ 

                                                           
17

 Γθίλνγινπ Γ., Σαρπλάθεο Π. (2004), “Λνγηζηηθή Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, 

Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα, ζει. 66. 
18

 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2007), “Βαζηθέο Γηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

(ΚΝ 2190/1920 θαη ΔΓΛ) θαη ησλ ΓΠΥΠ ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”, 

Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Δπηρείξεζε, Σεχρνο 23
ν 
 Μαξηίνπ, ζει 296. 
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Μέζνο όξνο 

πξνζσπηθνύ 

250 άηνκα 

 

εκεηψλεηαη φηη, ηα φξηα απηά ιακβάλνληαη κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» θαη ησλ ζρεηηθψλ 

απαιείςεσλ ησλ δηεηαηξηθψλ απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ. Δάλ φκσο, δελ γίλνπλ 

απηά, ηφηε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα φξηα απμάλνληαη ζε πνζνζηφ 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Σα αλσηέξσ θξηηήξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

εηαηξηθέο ρξήζεηο, γηα λα ππάξρεη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ επφκελε (ηξίηε) 

εηαηξηθή ρξήζε. 

 Ζ κεηξηθή εηαηξεία, πνπ ήδε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, απαιιάζζεηαη πεξαηηέξσ ηεο ππνρξέσζεο απηήο, εάλ ζε 

δχν ζπλερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο δελ έρεη ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα 

θξηηήξηα. 

 Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θξηηήξηα δελ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Αξηζκεηηθά Όξηα 

(άξζξν 92, λ. 

2190/1920) Ιζρύνπλ 

από 1/1/2002 έσο 

ζήκεξα 

Υσξίο ηελ 

αθαίξεζε ησλ 

ελδνεηαηξηθώλ 

ζπλαιιαγώλ 

ύλνιν Ιζνινγηζκνύ 4.400.000 επξώ 

Κύθινο εξγαζηώλ 8.880.000 επξώ 

Μέζνο όξνο 

πξνζσπηθνύ 

250 άηνκα 
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 Σα αξηζκεηηθά φξηα ηνπ νκίινπ δελ ηζρχνπλ φηαλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ 

ηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο έρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξην 

πνπ ιεηηνπξγεί ζε Κξάηνο - Μέινο ηεο Δ.Δ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνυπφζεζε απηή πεξηιήθζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην 

θαηά εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 4 ηεο 7
εο

 Κνηλνηηθήο Οδεγίαο θαη 

απνζθνπεί λα πιεξνθνξήζεη ηνπο επελδπηέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ, αλεμάξηεηα εάλ ππάξρνπλ θαη ηα θξηηήξηα 

πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27, ππάξρεη ππνρξέσζε γηα θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, αξθεί λα αζθείηαη έιεγρνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηηο 

ζπγαηξηθέο ηηο εηαηξείεο. 

 

2.4 Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν.2190/1920, άξζξν 93), 

ε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ: 

I. Απαιιάζζνληαη θαηαξρήλ απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο νη εηαηξείεο νη 

νπνίεο δελ πιεξνχλ δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ: (α) ζχλνιν ηζνινγηζκνχ 3.700.000 επξψ, φπσο απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα 

ηζνινγηζκνχ, δειαδή δελ ζπλππνινγίδνληαη νη ινγαξηαζκνί ηάμεσο, (β) 

θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 7.400.000 επξψ θαη (γ) κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ, 

πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 250 άηνκα. Ωζηφζν, αμίδεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη αλ κία ελνπνηνχκελε εηαηξεία ελφο νκίινπ είλαη 

εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην Κξάηνπο – Μέινπο ηεο Δ.Δ., ηφηε δελ ηζρχεη ε 

απαιιαγή απφ ηελ ελνπνίεζε ιφγσ κε θάιπςεο ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ 

(άξζξν 92 παξαγ. 3). 

II. Γηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην, θαη παξάιιεια είλαη ζπγαηξηθή άιιεο 

κεηξηθήο, πνπ δηέπεηαη απφ ην δίθαην Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. 

Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη κφλνλ αλ ζπληξέρνπλ, ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ 

πξνυπνζέζεηο: 
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 Ζ απαιιαζζφκελε επηρείξεζε Β, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο Γ θαη Γ 

ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Α. 

 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο 

ηεο επηρείξεζεο «Α» ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιάδα. 

 Σν πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνβιεπφκελεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ αλσηέξσ απαιιαγή δελ ηζρχεη φηαλ νη κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο «Β» είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ. πλεπψο, γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ 

ελνπνίεζε κεηξηθή πνπ είλαη ζπγαηξηθή άιιεο κεηξηθήο, δελ πξέπεη ε πξψηε λα είλαη 

εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην. 

 

III. Γηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, αιιά είλαη ζπγαηξηθή άιιεο κεηξηθήο πνπ 

δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην Κξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. Ζ απαιιαγή απηή 

παξέρεηαη κφλνλ αλ ζπληξέρνπλ, ζσξεπηηθά, νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο 

πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (β), κε ηελ δηαθνξά φηη νη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο «Α» έρνπλ ζπληαρζεί 

θαηά ηζνδχλακν ηξφπν, κε εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα απφ ην 

δίθαην ηνπ θξάηνπο πνπ δηέπεηαη ε επηρείξεζε «Α». 

IV. Απαιιάζζεηαη ε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη 

ηαπηφρξνλα είλαη θαη ε ίδηα ζπγαηξηθή θαη ε κεηξηθή ηεο δηέπεηαη απφ ην 

δίθαην θξάηνπο – κέινπο ηεο ΔΟΚ θαη θαηέρεη φιεο ή ην 90% ηνπιάρηζηνλ 

ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο θαη νη ινηπνί 

κέηνρνη ή εηαίξνη ελέθξηλαλ ηελ απαιιαγή. Γηα λα ηζρχεη φκσο ε 

ζπγθεθξηκέλε απαιιαγή πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 93. 

V. Απαιιάζζεηαη θάζε κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην 

θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δηέπεηαη απφ ην 

δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ εθφζνλ ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 2 θαη αλ κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο απαιιαζζφκελεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ κεηνρέο ή κεξίδηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 
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10% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, δελ 

έρνπλ δεηήζεη, ην αξγφηεξν έμη κήλεο πξηλ απφ ην θιείζηκν ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο, ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (άξ. 94) 

VI. Δίλαη Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ (Α.Δ.Δ.Υ) ή Αλψλπκε 

Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ.). Οη εηαηξείεο 

απηέο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο, αλ πάξνπλ εηδηθή 

έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο πνπ επηβεβαηψλεη φηη εθπιεξψζεθαλ 

νξηζκέλεο άιιεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο (Ν.Γ. 608/1970). Οη 

πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη: 

 Γελ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, άκεζε ή έκκεζε αλάκεημε ζηε 

δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. 

 Γελ άζθεζε ην δηθαίσκα ςήθνπ γηα ηελ εθινγή κειψλ Γ.. ζηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο θαη ησλ πέληε (5) πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ή ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο, ε άζθεζε απηή λα ήηαλ αλαγθαία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο θαη θαλέλα κέινο ηνπ 

Γ.. ηεο κεηξηθήο δελ ζπκκεηέρεη ζην Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο. 

 Έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα κφλν ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρεη θαη φρη ζε 

ηξίηνπο, εθηφο εάλ ηέηνηα δάλεηα πξνο ηξίηνπο έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ην 

ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27 παξαγξ. 10, ε κεηξηθή επηρείξεζε 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φηαλ: 

 Δίλαη ζπγαηξηθή κίαο άιιε επηρείξεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνξπθαία 

κεηξηθή θαηέρεη είηε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ απηήο είηε ιηγφηεξν, αιιά 

δελ αληηηάζζεηαη ε κεηνςεθία ζηε κε ελνπνίεζε. 

 Ζ κεηξηθή δελ θαηέζεζε, νχηε είλαη ζε δηαδηθαζία θαηάζεζεο, ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ζε επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ή άιιν 

ζεζκηθφ νξγαληζκφ γηα ζθνπνχο έθδνζεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 

εξγαιείσλ (π.ρ. νκνινγίεο) ζε κία δεκφζηα αγνξά, θαη 

 Ζ θνξπθαία ή νπνηαδήπνηε άιιε ελδηάκεζε κεηξηθή εηαηξεία (ηεο ελ ιφγσ 

κεηξηθήο εηαηξείαο) δεκνζηεχεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 

βάζε ηα ΓΠΥΑ. 
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2.5 Απαιιαζζόκελεο Δηαηξείεο από ηελ Δλνπνίεζε 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 

97, 98, 99) νξηζκέλεο εηαηξείεο κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε. 

Οη εηαηξείεο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Ζ κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δελ αζθεί νπνηαδήπνηε βηνκεραληθή ή εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαηέρεη κεηνρέο ή κεξίδηα ζε ζπγαηξηθή κε βάζε θνηλή 

ζπκθσλία κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε. 

 Οη εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ επνπζηψδεο ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηελ 

«πξαγκαηηθή εηθφλα». Όηαλ φκσο δχν κε νπζηψδνπο ελδηαθέξνληνο 

ζπγαηξηθέο, ζαλ ζχλνιν είλαη νπζηψδνπο ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ φκηιν, ηφηε 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

 Όηαλ κία εηαηξεία έρεη ηφζν πνιχ δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηηο άιιεο 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, πνπ ε ελνπνίεζε ηεο ζα αιινίσλε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο “πξαγκαηηθήο 

εηθφλαο”, ηφηε απηή εμαηξείηαη ηεο ελνπνίεζεο. Ωζηφζν, λα ζεκεηψζνπκε φηη 

απηή δελ είλαη δηθαηνινγεκέλε αηηία απνθιεηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη παξέρεηαη 

θαιχηεξε πιεξνθφξεζε κε ηελ ελνπνίεζε ηέηνησλ ζπγαηξηθψλ θαη κε ηε 

γλσζηνπνίεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ζπγαηξηθψλ νη νπνίεο βνεζνχλ λα εμεγεζεί ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηνλ φκηιν
19

. Αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη φηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο εμαηξνχληαη 

απφ ηελ ελνπνίεζε ιφγσ δηαθνξεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ ή κεξηδίσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ κεηξηθή θαη ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ελνπνηνχκελνπ νκίινπ ζην θεθάιαηφ ηεο ή ησλ ζπγαηξηθψλ 

πνπ εμαηξνχληαη δελ απαιείθνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

                                                           
19

 ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ (1998), “Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 27”, Έθδνζε ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ, Αζήλα, ζει 20-25. 
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απνηηκάηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο (Equity Method) πνπ 

ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ
20

. 

 Οη εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαξθείο πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο κεηξηθήο ή ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ρψξεο φπνπ 

ππάξρνπλ απζηεξνί πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο, φπσο π.ρ. δηθαηψκαηα ζηελ δηνίθεζε, ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο θ.ιπ. 

 Οη εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ε ζπγθέληξσζε θαη ε απνζηνιή ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ ρσξίο δπζαλάινγα έμνδα θαη 

αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο. 

 Οη εηαηξείεο πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ή κεξίδηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ κε 

ζθνπφ λα ηα κεηαβηβάζνπλ απηά ζε ηξίηνπο. 

 Μία επηρείξεζε κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε φηαλ απζηεξνί 

θαη δηαξθείο πεξηνξηζκνί ζίγνπλ νπζηαζηηθά ηελ άζθεζε ηεο εληαίαο 

δηεχζπλζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα “νξηδφληηα ελνπνίεζε”. 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27, ζηελ ελνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη ε 

κεηξηθή εηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο, αλεμαξηήηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

κεγέζνπο θαη ζθνπνχ, δειαδή δελ παξέρεηαη θακία απαιιαγή απφ ηελ ελνπνίεζε. 

Γειαδή, ζηελ ελνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή 

έρεη ζηελ νπζία ηνλ έιεγρφ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. Κεθαιαίνπ, ςήθσλ, 

Γηνίθεζεο θ.ιπ.)
21

. Σν επηρείξεκα ηνπ ΓΛΠ 27 είλαη φηη κε ηελ ππαγσγή φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ελνπνίεζε παξέρεηαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders), δεδνκέλνπ φηη ε δηαθνξά ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

                                                           
20

  Σέηνηα ππνρξέσζε δελ ππάξρεη γηα ηηο ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξέζεθαλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 97 ηνπ Ν. 2190/1920. 
21 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2007), “Βαζηθέο Γηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

(ΚΝ 2190/1920 θαη ΔΓΛ) θαη ησλ ΓΠΥΠ ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”, 

Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Δπηρείξεζε, Σεχρνο 23
ν 
 Μαξηίνπ. 
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δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ππεξθεξαζηεί κε ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα
22

. 

 

2.6 Υξόλνο Δλνπνίεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

χκθσλα κε ηα ΔΛΠ πξνβιέπεηαη φηη ε ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη 

θαηά ην ρξφλν ηεο ππνρξέσζήο ηνπο λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε. 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ΓΠΥΑ 3, ε ελνπνίεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. 
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 Γθίλνγινπ Γ., Σαρπλάθεο Π. (2004), “Λνγηζηηθή Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, 

Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα. ει. 71-72 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

3.1 Μέζνδνη Δλνπνίεζεο 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Ν. 2190/1920 άξζξν 102) 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο Οιηθήο Δλνπνίεζεο (Full Consolidation) γηα ηελ 

ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο Οιηθήο Δλνπνίεζεο ηα θνλδχιηα ησλ 

ινγαξηαζκψλ Δλεξγεηηθνχ, Παζεηηθνχ, Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ ελζσκαηψλνληαη αθέξαηα ζηνλ Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ θαη ζηα 

Δλνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο. Δπεηδή φκσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, ε κεηξηθή 

επηρείξεζε λα κελ θαηέρεη ην 100% ηνπ θεθαιαίνπ κίαο ζπγαηξηθή, θαη σζηφζν είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ελζσκαηψζεη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ην 100% ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο, πξνθχπηεη ε αλάγθε απεηθφληζεο κέξνπο ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν αλαινγεί ζην πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ 

ή κεξηδίσλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο, πνπ θαηέρεηαη απφ ηνπο εθηφο ηνπ νκίινπ 

κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ζπγαηξηθήο απηήο. Έηζη, ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ επί ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, εκθαλίδνληαη 

ζην ινγαξηαζκφ «Γηθαηψκαηα Σξίησλ» ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ζην ινγαξηαζκφ απηφλ εκθαλίδεηαη θαη ε αλαινγία ηξίησλ επί ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

χκθσλα ηψξα κε ηα ΓΠΥΑ εθηφο απφ ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο πνπ 

έρεη θαζηεξσζεί ππάξρεη θαη ε κέζνδνο ηεο Αλαινγηθήο Δλνπνίεζεο (Proportional 

Consolidation). χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ηα θνλδχιηα ησλ ινγαξηαζκψλ 

Δλεξγεηηθνχ, Παζεηηθνχ, Δζφδσλ, Δμφδσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ, θαη ζηα Δλνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα 

Υξήζεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζε απηέο. Δπηπξφζζεηα, 

δελ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ φπσο ζηελ νιηθή ελνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο αλέξρεηαη ζην 55% κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κίαο 

ζπγαηξηθήο ηεο, ην ίδην πνζνζηφ (55%) ηνπ θαζελφο απφ ηα ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά 

ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο απηήο αλαινγεί ζηηο κεηνρέο θπξηφηεηαο ηεο κεηξηθήο. Απφ 

ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο ελζσκαηψλεηαη ζηνλ 

ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ην κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαινγεί ζην 
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πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο, δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 55% ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Παξφιν πνπ ε κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο βαζίδεηαη ζε κία ινγηθή 

βάζε, δελ εκθαλίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο, έρεη πηνζεηεζεί απφ ηα ΓΠΥΑ (ΓΛΠ 

31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο») κφλνλ γηα ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο ελψ δελ πηνζεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαζψο δελ θαιχπηεη ηελ 

αξρή ηεο παξαγξάθνπ 3, άξζξν 100, ηνπ Ν. 2190/1920 θαη έξρεηαη θαη ζε επζεία 

αληίζεζε κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 102 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, εζφδσλ θαη εμφδσλ πεξηιακβάλνληαη αθέξαηα ζηελ 

ελνπνίεζε. 

 

3.2 Βαζηθέο Αξρέο πνπ Γηέπνπλ ηελ Δλνπνίεζε 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν.2190/1920, άξζξν 

100), νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ελνπνίεζε, είλαη νη εμήο: 

 Η αξρή ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Ζ αξρή απηή νξίδεη φηη νη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαζψο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνίεζε. 

 Η αξρή ηεο ζαθήλεηαο. Ζ αξρή απηή νξίδεη φηη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 Η αξρή ηεο λνκηκόηεηαο θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ αξρή απηή νξίδεη φηη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

 Η αξρή ηεο δηάξζξσζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

θαηά παξόκνην ηξόπν κε ηε δηάξζξσζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ αξρή απηή θαζηεξψλεηαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ 

θσδ. Ν. 2190/1920. 
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Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη παξφκνηεο αξρέο δηέπνπλ ηελ ελνπνίεζε θαη 

θαηά ηα ΓΠΥΑ. 

 

3.3 Αξρέο θαη Καλόλεο Απνηίκεζεο ησλ ηνηρείσλ ησλ Δλνπνηνύκελσλ 

εηαηξεηώλ 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 

105), νη αξρέο θαη νη θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ 

εηαηξεηψλ είλαη νη εμήο: 

 Η αξρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο - Going Concern Principle 

(ζεσξείηαη δεδνκέλε ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο). 

 Η αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθώλ κεζόδσλ (είλαη απαξαίηεηε ε 

πάγηα εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο, απνζβέζεσλ θ.ιπ., ρσξίο 

κεηαβνιέο απφ ρξήζε ζε ρξήζε). 

 Η αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ – Accrual Concept Principle 

(π.ρ. ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ινγίδνληαη ζε απηή 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν είζπξαμεο ή πιεξσκήο ηνπο.). 

 Η αξρή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ εζόδνπ - Revenue Realization 

Principle (ινγίδνληαη ηα έζνδα πνπ είλαη βέβαηα θαη εθθαζαξηζκέλα). 

 Η αξρή ηεο ρσξηζηήο απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη 

παζεηηθνύ (π.ρ. απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο ζε Ξέλν Νφκηζκα θιπ.). 

 Η αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο – Historical Cost Principle (εκθάληζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ – παζεηηθνχ ζηελ αμία θηήζεο).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδ. Ν. 

2190/1920, νη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νκνηφκνξθεο αξρέο θαη 

θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε απηή, αλαθέξνληαη νη θαησηέξσ δηαηάμεηο: 

 Άξζξν 20 ηεο 7
εο

 Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 83/349/ΔΟΚ. ην αλσηέξσ 

άξζξν αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Σα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

Παζεηηθνχ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, απνηηκνχληαη κε 
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νκνηφκνξθεο κεζφδνπο
23

. Ζ επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο ίδηεο κεζφδνπο απνηίκεζεο 

κε εθείλεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο. Όηαλ ηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, πνπ 

πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε, έρνπλ απνηηκεζεί απφ ηηο 

πεξηιακβαλφκελεο ζηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο κε κεζφδνπο δηαθνξεηηθέο 

απφ εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελνπνίεζε ηφηε ηα ζηνηρεία απηά 

πξέπεη λα απνηηκνχληαη εθ λένπ, ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελνπνίεζε, εθηφο αλ ην απνηέιεζκα απφ ηε λέα 

απηή απνηίκεζε είλαη αζήκαλην». 

 Άξζξν 105 παξάγξαθνο 1, 2 θαη 3 Ν. 2190/1920. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

απηνχ ηέζεθαλ θαηά εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηεο 

έβδνκεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ (83/349/ΔΟΚ).  

 ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». 

χκθσλα κε ηελ παξ. 24 ηνπ Πξνηχπνπ απηνχ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο νκνηφκνξθεο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο γηα φκνηεο ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα, ζε 

φκνηεο ζπλζήθεο. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά απφ επηκέξνπο ΓΠΥΑ, γηα φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα απηά, 

θαζψο θαη ζηα άξζξα 42
ε
 παξάγξαθνο 14 θαη 43 ηνπ Ν. 2190/1920, γηα φζεο εηαηξείεο 

εθαξκφδνπλ Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Οη ινγηζηηθέο απηέο αξρέο αλαθέξνληαη 

ζηνλ ηξφπν απνηίκεζεο σλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη 

εηδηθφηεξα: 

 Σσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

 Σσλ ρξενγξάθσλ 

 Σσλ απνζεκάησλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηφζν απφ ηα ΓΠΥΑ, φζν θαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 2190/1920 θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

                                                           
23

 Οη θαλφλεο απνηίκεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηά, πεξηιήθζεθαλ ζην Διιεληθφ Γίθαην κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42
ε
 παξάγξαθνο 14 θαη 43 ηνπ Ν. 2190/1920. Παξεθθιίζεηο απφ ηελ αξρή 

απηή επηηξέπνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη θαη 

αηηηνινγείηαη ζην Πξνζάξηεκα. 
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θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πξνβιέπνληαη, γηα ην ίδην ζηνηρείν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή 

Παζεηηθνχ, δηαθνξεηηθνί ή ελαιιαθηηθνί ηξφπνη απνηίκεζεο.  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

A. Η απνηίκεζε ησλ παγίσλ.  

Οη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ απνηηκνχλ ηα πάγηά ηνπο, είηε ζην 

θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία (κείνλ  ηηο απνζβέζεηο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή 

ησλ παγίσλ). 

B.  Η απνηίκεζε ρξενγξάθσλ. 

Οη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ απνηηκνχλ ηα ρξεφγξαθά ηνπο, είηε ζην 

θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία. 

Γ. Η απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. 

Οη εηαηξείεο απνηηκνχλ, ζπλήζσο, ηα απνζέκαηά ηνπο ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο, ε 

νπνία, φκσο δελ πξνζδηνξίδεηαη κε κία θαζνξηζκέλε κέζνδν, αιιά ππάξρεη ε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο απηήο κε κία επηζηεκνληθή 

αλαγλσξηζκέλε κέζνδν (FIFO, κέζε ηηκή θ.ιπ.) 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε εθείλε ηεο κε εθαξκνγήο απφ 

θάπνηα ελνπνηνχκελε εηαηξεία νκνηφκνξθσλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε κεηξηθή εηαηξεία (parent company) πξέπεη, 

θαηά ηελ ελνπνίεζε, λα δηελεξγεί ηηο θαηάιιειεο δηνξζψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη δηνξζψζεηο απηέο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηδηαίηεξα θαη ε 

επίδξαζε ηνπο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) επί ησλ απνηειεζκάησλ, λα εκθαλίδεηαη, θαηά 

αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε θάζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, απεπζείαο ζην 

ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα εηο λέν» θαη «Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο» θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο. 

 

3.4 Αξρέο πνπ Γηέπνπλ ηελ Σερληθή Καηάξηηζεο ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 

104), νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ηερληθή θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νη εμήο: 

1. Η αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ κεζόδσλ ελνπνίεζεο. Οη κέζνδνη ελνπνίεζεο 

δελ πξέπεη λα κεηαβάιινληαη απφ ρξήζε ζε ρξήζε (π.ρ. ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο 

δηαθνξψλ ελνπνίεζεο θιπ.) 
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2. Η αξρή ηεο ζεώξεζεο ησλ ελνπνηνύκελσλ επηρεηξήζεσλ σο κίαο 

επηρείξεζεο. Ζ αξρή απηή καο βνεζά λα αληηιεθζνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε 

ηνλ κεραληζκφ ελνπνίεζεο αιιά θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ελνπνίεζε. Σφζν νη ζπληάθηεο, φζν θαη νη 

ειεγθηέο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ ζα βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε νπνηνδήπνηε ηερληθφ πξφβιεκα, πνπ αθνξά ζηνλ νξζφ 

ρεηξηζκφ ελφο ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ή κίαο ζπλαιιαγήο ή άιινπ έθηαθηνπ 

νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ νιφθιεξν ηνλ 

ελνπνηνχκελν φκηιν ζαλ έλα λνκηθφ πξφζσπν, εμεηάδνληαο αλ ην ππφινηπν ή 

ε ζπλαιιαγή πνπ αλαθέξακε πην πάλσ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηηο 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ή φρη. Ζ αξρή ηεο ζεψξεζεο ηνπ 

νκίινπ σο εληαίαο επηρείξεζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε 

εθηεινχκελε ηερληθή δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

ελφο νκίινπ. Δηδηθφηεξα έρνπκε: (α) ηελ αξρή ηεο απάιεηςεο ησλ δηεηαηξηθψλ 

απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ, (β) ηελ αξρή ηεο απάιεηςεο ησλ δηεηαηξηθψλ 

εζφδσλ – εμφδσλ (γ) ηελ αξρή ηεο απάιεηςεο ησλ δηαηηεξηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

3. Η αξρή ηεο θαζηέξσζεο, σο εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο (δει. θαζνξίδεηαη ε αξρή ηεο 

νκνηνκνξθίαο ησλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ). 

4. Η αξρή ηεο ζπγθξηζηκόηεηαο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ε παξνπζίαζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θάζε 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα αληίζηνηρα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Οκνίσο γηα θάζε πιεξνθνξία 

ηνπ πξνζαξηήκαηνο, φηαλ απηή εθθξάδεη εμειίμεηο γηα γεγνλφηα φκνηαο 

πιεξνθνξίαο πνπ είρε πεξηιεθζεί ζην πξνεγνχκελν πξνζάξηεκα. 

5. Η αξρή ηεο αλαθνξάο ζην πξνζάξηεκα, ζεκαληηθώλ παξεθθιίζεσλ από 

ηηο αλσηέξσ αξρέο. 
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εκεηψλεηαη φηη παξφκνηεο αξρέο πξνβιέπνληαη θαη απφ ηα ΓΠΥΑ, ζρεηηθά 

κε ηελ ηερληθή ηεο θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

3.5 Ηκεξνκελία Καηάξηηζεο ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 

104), νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ηελ ίδηα εκεξνκελία 

πνπ θαηαξηίδνληαη θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο 

δειαδή ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Παξέθθιηζε επηηξέπεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο 

ηζνινγηζκνχ ησλ πεξηζζφηεξσλ ή ζεκαληηθφηεξσλ ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ, 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο κεηξηθήο. Ωζηφζν, αλ ε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο 

ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη απηή ηεο κεηξηθήο ζα πξέπεη 

απηφ λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζην Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο εκεξνκελίεο θιεηζίκαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ, θαη ε ελνπνίεζε αθνξά θαηαζηάζεηο 

κε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο θιεηζίκαηνο, πξέπεη λα επεμεγνχληαη ζην Δλνπνηεκέλν 

Πξνζάξηεκα φια ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ε επίδξαζή ηνπο, γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

δηαθέξνπλ απηέο νη εκεξνκελίεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ κίαο 

ελνπνηνχκελεο επηρείξεζεο δηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξεηο κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε ελνπνίεζε 

απηήο γίλεηαη κε βάζε ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε 

εκεξνκελία αληίζηνηρε εθείλεο ηεο θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

εκεηψλεηαη φηη παξφκνηεο δηαδηθαζίεο πξνβιέπνληαη θαη απφ ην ΓΛΠ 27 

παξαγξ. 22 θαη 23, ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε κεηξηθή εηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθή ηεο γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ίδηα εκεξνκελία αλαθνξάο (reporting date). Δάλ απηφ είλαη πξαθηηθά αδχλαην, 

ηφηε ε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο 

ζπγαηξηθήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηξεηο κήλεο. Δπηβάιιεηαη λα γίλνληαη 

ηαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο γηα ηηο νπζηψδεηο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ νη 
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ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ ησλ 

δχν εκεξνκεληψλ
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Νηδαλάηνο Γ. (2008), “Σα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα 

Διιεληθά”, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει 289,295. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΑΡΞΗ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

4.1 Πξνϋπνζέζεηο Έλαξμεο ησλ Γηαδηθαζηώλ ηεο Δλνπνίεζεο 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο ελνπνίεζεο, ζα πξέπεη 

ζην ινγηζηήξην ηεο κεηξηθήο ηνπ νκίινπ λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη είηε ε επηρείξεζε εθαξκφδεη ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα είηε εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΑ: 

 Δπσλπκία θαη έδξα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

φκηιν.  

 Δπσλπκία θαη έδξα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζπγγελείο κε θάζε άιιε 

επηρείξεζε ηνπ νκίινπ είηε απηή είλαη κεηξηθή είηε ζπγαηξηθή κε ην αθξηβέο 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. 

 Αθξηβέο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζε θάζε κία ζπγαηξηθή ηεο 

(άκεζε ζπκκεηνρή) αιιά θαη ζε θάζε ζπγαηξηθή ηεο ζπγαηξηθήο ηεο (έκκεζε 

ζπκκεηνρή). 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηνπο κεηφρνπο ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

 ε πνηεο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ή ζπγγελείο ππάξρεη κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 

 Πνηεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη πξψηε θνξά ζηελ ελνπνίεζε. 

 Πνηεο απφ ηηο ζπγαηξηθέο πνπ ελνπνηνχληαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο έπαςαλ 

πηα λα πεξηιακβάλνληαη ζηε δνκή ηνπ νκίινπ θαη γηα πην ιφγν. 

 Κφζηνο θηήζεσο ηεο θάζε ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο αλά ζπγαηξηθή ή ζπγγελή 

ή θνηλνπξαμία θαζψο θαη ε εκθαληδφκελε αμία θάζε ζπκκεηνρήο ζην ηέινο 

ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία ζα θαηαξηηζηεί ε ελνπνίεζε. 

 Αλάιπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο θάζε ζπγαηξηθήο θαηά ηελ εκεξνκελία 

αγνξάο ησλ κεξηδίσλ ή ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ηελ κεηξηθή. 

 Οη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαζψο επίζεο θαη νη 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε ζπγαηξηθήο ή ζπγγελνχο επηρείξεζεο 

καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπο απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. 

 Μέζνδνη απνηίκεζεο πνπ εθαξκφζζεθαλ απφ θάζε επηρείξεζε ηνπ νκίινπ γηα 

ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη νη 
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κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ, πξφζζεησλ θαη κε αιιά θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ, εθηάθησλ θαη κε. 

 Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε ηηο απαιείςεηο ησλ δηεηαηξηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ, εμφδσλ, θεξδψλ, δεκηψλ θαζψο θαη 

ησλ δηεηαηξηθψλ κεξηζκάησλ.  

 Ζ ππνιεηπφκελε σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θάζε ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο, πνπ ππήξρε θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο 

ηνπ ειέγρνπ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζβεζηεί θαηά ηελ ελνπνίεζε ε αλαινγία 

ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο εκθαληδφκελεο, θαηά ηελ απφθηεζε, ινγηζηηθήο θαη 

εχινγεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Σα κε θνξνινγνχκελα θέξδε ή ηα εηδηθψο θνξνινγεκέλα θέξδε πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ζπγαηξηθψλ. 

 Σα απνζέκαηα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο. 

ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη θάζε ζεκαληηθφ 

γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί ή δηαπηζησζεί χζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε
25

. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθνχο πίλαθεο νη νπνίνη 

νλνκάδνληαη «εηδηθνί πίλαθεο ελνπνίεζεο». Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη αλσηέξσ 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ηεο θάζε 

ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή. 

 

4.2 Πξνζδηνξηζκόο Πνζνζηνύ πκκεηνρήο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο κηαο κεηξηθήο ζε κηα ζπγαηξηθή 

είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με ηελ εξγαζία απηή δηαπηζηψλεηαη ε αθξηβήο 

ζπκκεηνρή ηεο κεηξηθήο ζε θάζε κία ζπγαηξηθή ηεο αιιά θαη ζε θάζε ζπγαηξηθή ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο ην πνζνζηφ 

                                                           
25

 Αηζηφπνπινο Κ – Αηζηφπνπινο Ν., Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο – Βαζηθέο αξρέο θαη 

Γηαδηθαζίεο Πξψηεο θαη Δπφκελσλ Δλνπνηήζεσλ Θπγαηξηθήο, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα, ζει. 35-37 
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πξνθχπηεη θαη είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί απφ ηε ζπκθσλία αγνξάο κεηαμχ ηεο 

κεηξηθήο θαη ηεο ζπγαηξηθήο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην ηειηθφ πνζνζηφ ηεο 

κεηξηθήο πξνο ηε ζπγαηξηθή ηεο ζπγαηξηθήο ηεο πξνθχπηεη απφ ηνλ πνι/ζκφ ησλ 

πνζνζηψλ πνπ θαηέρεη ε κεηξηθή ζηε ζπγαηξηθή θαη ηεο ζπγαηξηθήο πξνο ηελ 

ζπγαηξηθή ηεο ζπγαηξηθήο ηεο. Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε θάζε ελνπνίεζε ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηαη πξνο ηπρφλ κεηαβνιή ζηα θεθάιαηα γηαηί κία απμνκείσζε 

θεθαιαίνπ επεξεάδεη θαη ην ηειηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο. 

 

Παξάδεηγκα 

 

 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «Α» πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

 ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία (Β) πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 70% 

 ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία (Γ) πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 72% (65% + 70%*10%) 

 ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία (Γ) πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 94,4% (80% + 72%*20%) 

Να ζεκεηψζνπκε φηη ππάξρεη πεξίπησζε κία εηαηξεία «Α» λα ζπκκεηέρεη ζην 

θεθάιαην κίαο εηαηξείαο «Β» θαη αληίζηνηρα ε εηαηξεία «Β» ζπκκεηέρεη θαη απηή κε 

έλα πνζνζηφ ζην θεθάιαην ηεο «Α». Ζ πεξίπησζε απηή νλνκάδεηαη ακνηβαία 

ζπκκεηνρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε ακνηβαίσλ ζπκκεηνρψλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο 

γίλεηαη κε ηε ιχζε ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ. Οη ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο δελ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 αιιά κνλάρα απφ ηα ΓΠΥΑ. 

 

Παξάδεηγκα 

Έζησ, ε θαησηέξσ ακνηβαία ζπκκεηνρή: 
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Έζησ φηη: Υ = …% ζπκκεηνρήο ηεο «Α» ζηε «Β» 

                Τ = …% ζπκκεηνρήο ηεο «Α» ζηε «Γ» 

Σφηε έρνπκε: 

Υ = 60% + 15%Τ => Υ = 68,2% 

Τ = 80%Υ => Τ = 54,5% 

 

4.3 Αξρηθόο πκςεθηζκόο θαη ύληαμε Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ πξν Δγγξαθώλ Δλνπνίεζεο 

Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Γηα ηε 

ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί κία ηαπηφρξνλε ζεηξά 

γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη απαηηνχκελεο αλακνξθψζεηο θνλδπιίσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ γίλνληαη κε αληίζηνηρεο αλακνξθψζεηο ησλ θνλδπιίσλ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ. 

Ζ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε ζχληαμε ελφο εμσινγηζηηθνχ πίλαθα, ηνπ 

πίλαθα ελνπνίεζεο. Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πξνο 

ελνπνίεζε ηζνινγηζκψλ ζε θάζεηε δηάηαμε θαη ηα θνλδχιηα απφ θάζε κία 

ελνπνηνχκελε κνλάδα. 

Καηά ην ζηάδην ηεο ζχληαμεο ηνπ Πίλαθα Δλνπνίεζεο ηζνινγηζκνχ πξέπεη λα 

πξνζερζεί ηδηαίηεξα ψζηε νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ηίηινη ινγαξηαζκψλ λα είλαη 
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αλάινγνη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνλδπιίσλ πνπ  ζπγθεληξψλνληαη θάησ απφ ηνπο 

ηίηινπο απηνχο θαη φζν είλαη δπλαηφλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηίηινπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

κεηξηθή ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σα θνλδχιηα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ εηαηξηθψλ ηζνινγηζκψλ 

ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη αλά ηίηιν θαη 

πεξηερφκελν κε εμαίξεζε ην θνλδχιη ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη μερσξηζηά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκςεθηζκνχ 

κε ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζε θάζε ζπγαηξηθή. 

Δθηφο ησλ άιισλ, ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ψζηε ηα θεθάιαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ελνπνίεζε λα είλαη απηά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο θιεηζκέλνπο ηζνινγηζκνχο απηψλ, χζηεξα απφ ηελ κεηαθνξά ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ή δεκηψλ ρξήζεσο θαη χζηεξα απφ ηπρφλ αλαγγειίεο δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΦΗΦΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ «ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» 

5.1 πκςεθηζκόο Λνγαξηαζκνύ «πκκεηνρέο ζε πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο» 

ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 103) 

Όηαλ κία επηρείξεζε απνθηά κεηνρέο ή κεξίδηα ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην 

κηαο εηαηξείαο, ε νπνία ζπλερίδεη απφ θαηξφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ε 

ηηκή θηήζεσο απηψλ ησλ κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ εζσηεξηθή ινγηζηηθή ηνπο αμίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο παξαπάλσ εηαηξίαο. Σν ηίκεκα πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ή κεξηδίσλ κίαο επηρείξεζεο, ζηεξίδεηαη, 

θαηά ηεθκήξην, ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ: 

 Σε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο (Δλεξγεηηθφ – Τπνρξεψζεηο). 

 Σα αθαλή απνζεκαηηθά (π.ρ. κε ινγηζηηθή εκθάληζε ππεξαμίαο απνζεκάησλ 

θ.ιπ.). Ζ ηηκή θηήζεσο κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν πςειφηεξν απφ 

ηελ εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ησλ ζρεηηθψλ κεηνρψλ, ή αληίζεηα ηα 

ελεξγεηηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απηήο λα εκθαλίδνληαη ππνηηκεκέλα, νπφηε 

θαη ε ηηκή θηήζεσο ησλ κεηνρψλ λα είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή 

ινγηζηηθή ηνπο αμία. 

 Σελ ππεξαμία ή αιιηψο Goodwill. 

Σν ηίκεκα απηφ, πνπ αθνξά ζηελ αμία θηήζεο ηεο επηρείξεζεο, εκθαλίδεηαη 

ζην ινγαξηαζκφ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο». 

Καηά ηελ ελνπνίεζε, γίλεηαη ζπκςεθηζκφο ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηελ 

αληίζηνηρε ινγηζηηθή θαζαξή ηεο ζέζε, πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

αξρηθνχ ζπκςεθηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ ίδξπζε ή απφθηεζε κηαο ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο δελ κεηαβάιιεηαη ε νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη 

ζπκςεθηζκφο ηνπ ινγαξηαζκνχ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» θαη 

αθνινπζνχληαη νη θαησηέξσ δηαδηθαζίεο
26

: 

 

 

                                                           
26

 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει 54-58 
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5.1.1 Πξνζδηνξηζκόο ηεο Ηκεξνκελίαο πκςεθηζκνύ 

Ο ζπκςεθηζκφο ηεο αμίαο θηήζεο κηαο ζπκκεηνρήο, κε ηελ αληίζηνηρε 

ινγηζηηθή ηεο θαζαξή ζέζε, πξέπεη λα γίλεηαη, θαλνληθά, κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο 

αμίεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεο θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

εχινγε αμία ηεο ζπκκεηνρήο απηήο. Οκνίσο, θαη επί ηκεκαηηθψλ απνθηήζεσλ κηαο 

ζπκκεηνρήο, ν ζπκςεθηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο αμίεο πνπ ππάξρνπλ 

θαηά ηηο εκεξνκελίεο θηήζεο θάζε ηκήκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο. 

Όκσο επεηδή: 

 Οξηζκέλεο ζπκκεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί πξηλ ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

(π.ρ. εκεξνκελία απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ηελ 1.7.1980, εκεξνκελία ππαγσγήο 

ζε ελνπνίεζε 01.01.1991), θαη 

 Άιιεο ζπκκεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί πνιχ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο 

ηνπο ζε ελνπνίεζε (π.ρ. εκεξνκελία απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ηελ 01.01.1998, 

εκεξνκελίαο ππαγσγήο ζε ελνπνίεζε ηεο 01.01.2001), θαη γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο ελνπνίεζεο πνπ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά, έγηλε 

δεθηφ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 103 παξαγ. 2, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν 

αλσηέξσ ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο αμίεο, νη νπνίεο ππάξρνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία, πνπ νη επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ελνπνίεζε. Γειαδή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλσηέξνπ παξαδείγκαηνο, πνπ 

απνθηήζεθε ηελ 01.07.1980, ν ζπκςεθηζκφο ηεο ζα γίλεη κε ηελ αληίζηνηρε 

ινγηζηηθή αμία ηεο 01.01.1991 ή 31.12.1990. Οκνίσο, γηα ηελ ζπκκεηνρή, πνπ 

απνθηήζεθε ηελ 01.01.1998, ν ζπκςεθηζκφο ηεο ζα γίλεη κε ηελ αληίζηνηρε 

ινγηζηηθή αμία ηεο 01.01.2001 ή 31.12.2000. 

 

5.1.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ Αμηώλ πξνο πκςεθηζκό  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αμηψλ πξνο ζπκςεθηζκφ είλαη πιένλ απφ ηηο βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο. Οη αμίεο πνπ ζπκςεθίδνληαη, κε ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή 

ζπκςεθηζκνχ, είλαη: 

 Ζ αμία θηήζεο θάζε ζπκκεηνρήο ζε ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ινηπψλ 

ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 
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 Με ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο, φπσο απηή 

εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο, 

θαηά ηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε γηα πξψηε θνξά. 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο αλσηέξσ αμίαο 

θηήζεο, ιφγσ ππνηίκεζεο ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 παξαγ. 6 ηνπ 

θσδ. Ν. 2190/1920, πξέπεη λα γίλεηαη επαλαθνξά ζηελ αξρηθή αμία θηήζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο, κε ηνλ αληηινγηζκφ ηεο δηελεξγεζείζαο, κεηά ηελ αξρηθή ελνπνίεζε, 

ζρεηηθήο εγγξαθήο πξφβιεςεο, ήηνη: 

   

  

  

  πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο 

  
ΥΥ 

 

  

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο 

ζπκκεηνρψλ 
 

     ΥΥ 

     

     

 

  

   

Καηά ηηο επφκελεο ελνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλεηαη ε εγγξαθή: 

   

  

  

  πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

  

ΥΥ 

 

  

Απνηειέζκαηα εηο λέν 

 
     ΥΥ 

     

     

 

  

   

5.1.3 Πξνζδηνξηζκόο ησλ «Γηαθνξώλ Δλνπνίεζεο» 

Ζ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζπκπίπηεη κε ην 

πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ αλαινγεί ζε απηή είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κία ζπάληα πεξίπησζε. Απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο αμίαο θηήζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζηε κεηξηθή κε βάζε 

ην θαηερφκελν πνζνζηφ ηεο, πξνθχπηνπλ νη δηαθνξέο ελνπνίεζεο σο εμήο: 

 Αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο =Αληίζηνηρε Λνγηζηηθή Καζαξή Θέζε ηεο «Θ». 

ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη κεδεληθή «δηαθνξά ελνπνίεζεο» Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο κεηά ηελ ίδξπζε λέαο ζπγαηξηθήο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία. 
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 Αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο > Αληίζηνηρε Λνγηζηηθή Καζαξή Θέζε ηεο «Θ». 

ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη «ζεηηθή, ή ρξεσζηηθή, δηαθνξά ελνπνίεζεο». 

 Αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο < Αληίζηνηρε Λνγηζηηθή Καζαξή Θέζε ηεο «Θ». 

ηε πεξίπησζε απηή ππάξρεη «αξλεηηθή, ή πηζησηηθή, δηαθνξά ελνπνίεζεο». 

πλεπψο, ε «δηαθνξά ελνπνίεζεο», είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο Καζαξήο ηεο αμίαο, πνπ ππάξρεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ αξρηθνχ ζπκςεθηζκνχ. 

 

Παξάδεηγκα 

Έζησ φηη ε κεηξηθή εηαηξεία (Μ) ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο 

(Θ) κε πνζνζηφ 80%, θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 500.000 επξψ. Ζ ζπκκεηνρή απηή 

απνθηήζεθε ηελ 01.05 ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο θαη ππάξρεη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο απηήο. Ζ εηαηξεία 

(Θ) 31.4 πνπ ζπλέηαμε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο δηέζεηε ίδηα θεθάιαηα χςνπο 400.000 επξψ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσλ δεδνκέλσλ, πξέπεη λα γίλεη ζπκςεθηζκφο ηεο αμίαο θηήζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο, πνζνχ 500.000 επξψ, κε ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή αμία ηεο πνζνχ 

320.000 επξψ (400.000 * 80%). Ζ δηαθνξά πνζνχ 180.000 επξψ (500.000-320.000) 

απνηειεί δηαθνξά ελνπνίεζεο. 

 

Δγγξαθή ζπκςεθηζκνύ 

 

Ίδηα Κεθάιαηα (Θ)   320.000  

Γηαθνξέο Δλνπνίεζεο   180.000  

  πκκεηνρέο  500.000 

 

5.1.4 Αληηκεηώπηζε ησλ Γηαθνξώλ Δλνπνίεζεο 

Ο Ν. 2190/1920 (άξζξν 103, παξ. 2, δεχηεξν εδάθην) αλαθέξεη φηη νη 

δηαθνξέο ελνπνίεζεο θαηαρσξνχληαη, θαηά ην δπλαηφλ, απεπζείαο ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, ζηα νπνία ε ηξέρνπζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. Με ηελ παξαπάλσ δηάηαμε ν λνκνζέηεο ζέιεη, 
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κε ηηο δηαθνξέο ελνπνίεζεο (ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο), λα πξνζαξκφδνληαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο πξνο ηηο ηξέρνπζεο αμίεο απηψλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο (κέζνδνο ηεο αγνξάο)
27

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρξεσζηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο (αμία θηήζεο 

ζπκκεηνρήο > Αληίζηνηρε Λνγηζηηθή Καζαξή Θέζε) θαηαρσξνχληαη, θαηά ην δπλαηφ, 

απεπζείαο ζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ νπνίσλ ε 

ηξέρνπζα αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή ηνπο αμία, δειαδή ηα 

πάγηα ζηνηρεία απηά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο 

ππνηηκεκέλα. ηελ πεξίπησζε απηή, δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο θαη επί ησλ δηαθνξψλ 

απηψλ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ απηψλ ζηνηρείσλ. 

Σν ππφινηπν ηεο δηαθνξάο ζεσξείηαη «Goodwill» θαη 

 Δίηε εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζηελ θαηεγνξία «16.90 - Λνηπέο αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο» ηνπ ελνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ θαη απνζβέλεηαη, είηε 

εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, νη 

νπνίεο φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα 5 έηε. ε πεξίπησζε πνπ ε 

κεηξηθή επηρείξεζε ζηηο επφκελεο ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο ρξήζεηο πνπιήζεη 

ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο ζε ζπγαηξηθή επηρείξεζε, ζα πξέπεη 

λα αληηινγήζεη ηηο άλσ απνζβέζεηο, κε ηηο νπνίεο είρε επηβαξχλεη ηα 

απνηειέζκαηα ελνπνίεζεο είηε ηεο πξψηεο ρξήζεο ελνπνίεζεο, είηε ησλ πέληε 

πξψησλ ρξήζεσλ ελνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ πξψηε ρξήζε 

ελνπνίεζεο ν ινγαξηαζκφο 42.92 «Απνηειέζκαηα εηο λέν – Αλακνξθψζεηο 

ελνπνίεζεο – Πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ» ζα πεξηιακβάλεη θαη ην πνζφ ησλ 

απνζβέζεσλ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ελνπνίεζεο, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

απάιεηςε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο. 

Όηαλ επνκέλσο, ε κεηξηθή επηρείξεζε πνπιήζεη ην ζχλνιν ή ην κέξνο ησλ 

κεηφρσλ ή ησλ κεξηδίσλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ζε εθηφο ηνπ νκίινπ 

ηξίηνπο – κεηφρνπο ή εηαίξνπο κε απνηέιεζκα νη κεηαμχ ηνπο άλσ 

επηρεηξήζεηο λα κελ ζεσξνχληαη πιένλ σο ζπλδεδεκέλεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

κελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε άλσ ζπγαηξηθή ζηελ ελνπνίεζε θαη ηφηε πξέπεη λα 

παχζεη λα εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ 42.92 «Απνηειέζκαηα εηο λέν – 
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 Αιεθάληεο Γεψξγηνο (2004), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, 3
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο 
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Αλακνξθψζεηο Δλνπνηήζεσλ – Πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ», ην πνζφ ησλ 

απνζβέζεσλ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ελνπνίεζεο πνπ είρε πξνθχςεη θαηά 

ηελ ελνπνίεζε ηεο ζπγαηξηθήο απηήο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ ελνπνίεζε, ην 

πνζφ ησλ απνζβέζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ ην ινγαξηαζκφ 

42.92 ζην ινγαξηαζκφ 85.05.90 «Απφζβεζε ρξεσζηηθψλ δηαθνξψλ 

ελνπνίεζεο» 

 Δίηε αθαηξείηαη απεπζείαο θαη εκθαλψο απφ ηα απνζεκαηηθά ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ινγαξηαζκφ «41.91 

Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο ελνπνίεζεο». 

Όπνηα απφ ηηο άλσ δχν δπλαηφηεηεο εκθαλίζεσο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο 

ελνπνίεζεο επηιέμεη ε κεηξηθή επηρείξεζε θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε, είλαη 

ππνρξεσκέλε απφ ην Ν.2190/1920 (άξζξν 104 παξ.2) λα εθαξκφδεη παγίσο θαη θαηά 

ηηο επφκελεο ελνπνηήζεηο. 

Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα κία επηρείξεζε ε νπνία απνθηά ηελ πιεηνςεθία 

ησλ κεηνρψλ κίαο άιιεο, επεηδή ε ηειεπηαία δηαζέηεη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

θαη ζπγθεθξηκέλα έλα εμειηγκέλν θαη νξγαλσκέλν ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ. Ζ ρξεσζηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε, θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 16.01.03 «Γηθαηψκαηα 

Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο – Μέζνδνη (Know - How)». ε φιεο ηηο κεηέπεηηα 

ελνπνηήζεηο, ε κεηξηθή επηρείξεζε ζα εκθαλίδεη ηε ρξεσζηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο 

θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηελ εκθάληζε θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε. Δάλ ηε ρξεσζηηθή 

δηαθνξά ελνπνίεζεο ηελ είρε εκθαλίζεη θαηά ηελ πξψηε ζε αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

«Γηθαηψκαηα Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο», ζα ζπλερίζεη λα ηελ εκθαλίδεη θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν θαη ζηηο επφκελεο ελνπνηήζεηο. 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κε ην πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο 

ελνπνίεζεο ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζζνχλ κφλν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο (άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γήπεδα, βηνκεραλαλνζηάζηα, 

θηίξηα, κεραλήκαηα, απνζέκαηα, πξνβιέςεηο, ππνρξεψζεηο θ.ιπ.), ψζηε νη ινγηζηηθέο 

αμίεο απηψλ λα πξνζαξκνζζνχλ πξνο ηηο ηξέρνπζεο αμίεο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο. Αληίζεηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο 

δελ ζα ππνζηνχλ θακία κεηαβνιή απφ ηελ άλσ ρξεσζηηθή δηαθνξά. 
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Δάλ ε κεηξηθή επηρείξεζε ελνπνηείηαη κε πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξεσζηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο 

ηφηε θάζε ρξεσζηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο ζα αλαπξνζαξκφζεη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθήο, απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο νπνίαο πξνέθπςε. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεσζηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο λα αλαπξνζαξκφδεη νιηθψο ή 

κεξηθψο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιιεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, αλ θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε δελ πξνθχπηεη δηαθνξά 

ελνπνίεζεο, δελ γίλεηαη θακηά αλαπξνζαξκνγή ζηηο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο. Ωζηφζν, αλ ε δηαθνξά ελνπνίεζεο δελ 

επαξθή γηα λα αλαπξνζαξκνζζνχλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφηε 

αλαπξνζαξκφδνληαη πξψηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ηα νπνία ε ζπγαηξηθή 

επηρείξεζε δηαζέηεη επαξθή ζηνηρεία, ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο. 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηηο πηζησηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο (αμία θηήζεο 

ζπκκεηνρήο < αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο) απηέο θαηαρσξνχληαη,, θαηά ην 

δπλαηφ, απεπζείαο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ, ζηα νπνία ε 

ηξέρνπζα αμία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή ηνπο αμία θαη ην 

ππφινηπν ηεο δηαθνξάο εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία «Ίδηα θεθάιαηα» ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ. Ζ επί έιιαηνλ πηζησηηθή δηαθνξά κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε ππνηίκεζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ππεξηίκεζε ζηνηρείνπ ηνπ παζεηηθνχ. 

ηε ινγηζηηθή ηεο ελνπνίεζεο εθείλν ην νπνίν εξεπλάηαη είλαη αλ ε ππνηίκεζε 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνηρείνπ ή ε ππεξηίκεζε ηνπ παζεηηθνχ ζηνηρείνπ ήηαλ γλσζηή ζηε 

κεηξηθή επηρείξεζε θαηά ην ρξφλν πνπ αγφξαζε ηηο κεηνρέο ή ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηεο 

ζπγαηξηθήο. Γηαηί, αλ νη παξαπάλσ δηαθνξέο δελ ππήξραλ θαηά ην ρξφλν ηεο 

απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ηφηε ε πηζησηηθή 

δηαθνξά ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπξνζαξκνζζνχλ αλάινγα 

ηα άλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο ψζηε νη ινγηζηηθέο αμίεο απηψλ λα 

πξνζαξκνζζνχλ πξνο ηηο ηξέρνπζεο αμίεο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο 

ελνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν αγνξάο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 2190/1920. 

Δάλ ππνζέζνπκε φηη θαηά ην ρξφλν ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο (π.ρ. 2007) 

πεξηιακβάλεηαη ζηα βηβιία ηεο ζπγαηξηθήο έλαο επηζθαιήο πειάηεο, ν νπνίνο θαηά ην 

ρξφλν απνθηήζεσο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο απφ ηε κεηξηθή (π.ρ 2005) ήηαλ 

βεβαίσο εηζπξάμεσο, θαη γηα ηνλ νπνίν ε ζπγαηξηθή δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζηα 
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ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζρεηηθή πξφβιεςε, ηφηε ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ε 

πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο ζα εκθαληζηεί ζην ινγαξηαζκφ 44.11 «Πξνβιέςεηο 

γηα επηζθαιείο πειάηεο». 

Δάλ φκσο, θαηά ην ρξφλν απνθηήζεσο ησλ ζπκκεηνρψλ απφ ηελ κεηξηθή ήηαλ 

γλσζηή ε ππνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνηρείνπ ή ε ππεξηίκεζε ηνπ παζεηηθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο ζπγαηξηθήο, θαη γηα ην ιφγν απηφ ε κεηξηθή κείσζε ην ηίκεκα 

απνθηήζεσο ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηεο ζπγαηξηθή, ηφηε ζεσξείηαη 

φηη ηελ πξφβιεςε γηα ηελ ελδερφκελε απψιεηα θεθαιαίνπ απφ ηηο άλσ δηαθνξέο ηε 

ζρεκάηηζε ε κεηξηθή επηρείξεζε κε ηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο σο εμήο: 

 

Πξαγκαηηθή αμία κεηνρψλ (ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ) ζπγαηξηθήο θαηά ην ρξφλν αγνξάο 

απφ ηελ κεηξηθή επηρείξεζε α 

Μείνλ: Πξφβιεςε γηα ελδερφκελε απψιεηα θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο β    

Αμία θηήζεο κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ (α-β) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνπκε ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ιφγνπο πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο θαζψο θαη 

ηε ινγηζηηθή απηψλ
28

: 

 

Λόγνη εκθαλίζεσο πηζησηηθήο 

δηαθνξάο ελνπνίεζεο 

Λνγηζηηθή πηζησηηθήο δηαθνξάο 

ελνπνίεζεο 

Ζ κεηξηθή αγφξαζε ηηο κεηνρέο ή ηα 

εηαηξηθά κεξίδηα ηεο ζπγαηξηθήο ζε 

επθαηξηαθή ηηκή κηθξφηεξε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο 

Ζ πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο 

αληηθξίδεη ην θέξδνο απφ ηελ αγνξά απηή. 

Σν φθεινο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο απφ 

ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο 

κεηαθέξεηαη ζηα ελνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, κεξηθψο ή 

νιηθψο κφλν ζην κέηξν πνπ αληηζηνηρεί 

ζην πξαγκαηνπνηεκέλν θέξδνο. Σν 

θέξδνο ζεσξείηαη φηη θηάηαη απφ ηε 
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κεηξηθή επηρείξεζε, φρη θαηά ην ρξφλν 

ηεο άλσ αγνξάο, αιιά θαηά ην ρξφλν 

πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ ηεο ζπγαηξηθήο ζε εθηφο νκίινπ 

ηξίηνπο νπφηε ηφηε κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Ν. 2190/1920, 

άξζξν 103, παξ. 3, πεξίπησζε β, 

ππνπεξίπησζε (2)). 

Ζ κεηξηθή θαηά ην ρξφλν αγνξάο ησλ 

κεηνρψλ ή ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 

κείσζε ην ηίκεκα αγνξάο ζε πνζφ 

κηθξφηεξν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

ζπγαηξηθήο, επεηδή πξνέβιεςε: 

-Μειινληηθά δπζκελή απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο. 

-Μειινληηθέο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ε 

ζπγαηξηθή δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε. 

Με ηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο, 

ζεσξείηαη φηη ηελ πξφβιεςε ηε 

ζρεκαηίδεη ε κεηξηθή επηρείξεζε κε 

απνηέιεζκα ε πηζησηηθή δηαθνξά 

ελνπνίεζεο λα αληηθξίδεη ηελ πξφβιεςε 

απηή. Όηαλ ζην κέιινλ ζπκβνχλ ηα 

γεγνλφηα γηα ηα νπνία κεηψζεθε ην 

ηίκεκα αγνξάο, ηφηε κεηαθέξεηαη ζηα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο 

κεηξηθήο επηρείξεζεο αλάινγν πνζφ ηεο 

πηζησηηθήο δηαθνξάο. 

Ζ ζπγαηξηθή θαηά ην ρξφλν ηεο πξψηεο 

ελνπνίεζεο δελ έρεη ζρεκαηίζεη 

πξνβιέςεηο ιφγσ ππνηίκεζεο ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ππεξηίκεζεο 

ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη γηα απηφ ηα 

ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξα 

ηεο αμίαο θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο 

αληηθξίδεη ηε κε ζρεκαηηζζείζα 

πξφβιεςε απφ ηε ζπγαηξηθή ιφγσ 

ππνηηκήζεσο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ή ππεξηηκήζεσο ζηνηρείνπ ηνπ 

παζεηηθνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πηζησηηθή 

δηαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ θαηά ηελ ελνπνίεζε 

αλάινγεο πξφβιεςεο. Όηαλ ζην κέιινλ 

ζπκβνχλ ηα γεγνλφηα γηα ηα νπνία 

ζρεκαηίζζεθε ε άλσ πξφβιεςε ηφηε 

κεηαθέξεηαη ζηα ελνπνηεκέλα 
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απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο 

επηρείξεζεο αλάινγν πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο απηήο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2190/1920 (άξζξν 103, παξ.3): 

Γηαθνξέο 

ελνπνίεζεο 

Καηαρσξνύληαη 

ζηνπο 

ινγαξηαζκνύο ηεο 

κεηξηθήο 

Τπόθεηληαη ζε 

απόζβεζε από ηε 

κεηξηθή 

Δκθαλίδνληαη 

ζηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκό 

Υξεσζηηθέο 16.90 «Αζώκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο-

Γηαθνξά 

ελνπνίεζεο» ή 

Δθάπαμ ή 

ηκεκαηηθά θαη 

ηζόπνζα εληόο 

πέληε εηώλ 

Αζώκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

 41.92 

«Απνζεκαηηθά - 

Γηαθνξά 

ελνπνίεζεο» 

Όρη Απνζεκαηηθά 

θεθάιαηα 

Πηζησηηθέο 16.90 «Αζώκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο»-

Γηαθνξά 

ελνπνίεζεο 

Όρη Ίδηα Κεθάιαηα 

 

 

5.1.5 πκςεθηζκόο Λνγαξηαζκνύ «πκκεηνρέο ζε πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο» 

θαηά ηηο Δπόκελεο Υξήζεηο. 

Οη δηαθνξέο ελνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε, δελ 

πξέπεη λα κεηαβάιινληαη απφ ρξήζε ζε ρξήζε, εθηφο ηεο πεξίπησζεο κεηαβνιήο 

(αχμεζεο ή κείσζεο) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζηηο ελνπνηνχκελεο 

εηαηξείεο
29

. πλεπψο, νη εγγξαθέο ζπκςεθηζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ «πκκεηνρέο ζε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» είλαη ίδηεο γηα θάζε επφκελε ρξήζε, εθηφο αλ απμεζεί ή 

κεησζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. 
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 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει 58 
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Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή γίλεη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

ζπγαηξηθήο, κεηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε, απηά (ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) ζεσξνχληαη 

φηη έρνπλ αμία θηήζεσο, φρη ηηο αμίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

ζπγαηξηθήο, αιιά ηηο αλαπξνζαξκνζκέλεο, θαηά ην ρξφλν ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο, 

ηξέρνπζεο αμίεο ηνπο. 

 

 5.1.6 Αλαθνξά ησλ Γηαθνξώλ Δλνπνίεζεο ζην Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. 

Οη δηαθνξέο ελνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απάιεηςε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο κεηξηθήο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο αλαθέξνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζην 

ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξ. νη δηαθνξέο ελνπνίεζεο 

(ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο) θαηαλέκνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο, 

εθφζνλ νη ινγηζηηθέο αμίεο απηψλ δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο θαηά ην 

ρξφλν πξψηεο ελνπνίεζεο. Ο Ν. 2190/1920 (άξζξν 103, παξ. 4, δεχηεξν εδάθην) 

επηβάιιεη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηπρφλ 

αλακνξθψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. 

 ηελ πεξίπησζε φκσο, πνπ νη δηαθνξέο ελνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλεκεζνχλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο, απφ ην 

ζπκςεθηζκφ ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ, ηφηε αλαθέξνληαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα 

σο εμήο (άξζξν 103, παξ. 4, πξψην εδάθην, Ν. 2190/1920)
30

: 

 

                                                           
30

 Αιεθάληεο Γεψξγηνο (2004), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, 3
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο 

Πάκηζνο, Αζήλα, ζει 129 
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5.2 πκςεθηζκόο Λνγαξηαζκνύ «πκκεηνρέο ζε πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο» 

ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

 

5.2.1 Λνγηζηηθή Μέζνδνο Δλνπνίεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3, φιεο νη ελνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απφθηεζεο (αγνξάο). Καηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα: 

α. Αλαγλψξηζε ηνπ απνθηψληνο (δειαδή ηεο ελνπνηνχζαο νληφηεηαο πνπ απνθηά 

ηνλ έιεγρν άιισλ επηρεηξήζεσλ), 

β. Πξνζδηνξηζκφο ηεο εκεξνκελίαο απφθηεζεο, δειαδή ηεο εκεξνκελίαο πνπ 

απνθηάηαη ν έιεγρνο, 

γ. Πξνζδηνξηζκφο ηεο παξνρήο ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε, 

δ. Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ πξνζδηνξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ κε ειεγρφκελσλ πνζνζηψλ (κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή), 

ε. Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ππεξαμίαο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Ζ αξρή αλαγλψξηζεο ηνπ απνθηψληνο πεξηιακβάλεη ην θξηηήξην φηη ηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο. Ζ αξρή επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία πξνβιέπεη 

1) 

2) 

3) 

4) 

       

χλνια        
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φηη φια ηα απνθηεζέληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο πξέπεη 

λα επηκεηξεζνχλ ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. 

 Σα δηάθνξα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε κηαο ζπκκεηνρήο (π.ρ. 

ακνηβέο ζπκβνχισλ, δηθεγφξσλ, εθηηκεηψλ, ινγηζηψλ θ.ιπ.) δελ απνηεινχλ 

κέξνο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη 

πσιεηή θαη πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 Σν ζπκθσλεζέλ «επί πηζηψζεη» ηίκεκα αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία, 

ινγηζηηθνπνηείηαη σο ππνρξέσζε ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, κπνξεί αθφκε λα είλαη 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ε δηαθνξά ζε κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζή ηνπ 

θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εάλ έρεη ινγηζηηθνπνηεζεί σο 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή ππνρξέσζε θαη δελ επαλακεηξάηαη εάλ έρεη 

ινγηζηηθνπνηεζεί σο ζηνηρείν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη ηπρφλ αιιαγέο ζηελ 

εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο, πνπ είρε θαηαρσξεζεί σο 

ππνρξέσζε, δελ επεξεάδεη ηελ ππεξαμία (Goodwill). 

 Σα κε ειεγρφκελα (κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή) επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ην 

λέν ΓΠΥΑ 3 είηε ζηελ εχινγε αμία ηνπ πξνζδηνξίζηκνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ 

(ελεξγεηηθφ κείνλ ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία ηνπ πξνζδηνξίζηκνπ 

θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ είηε ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σν πνηα κέζνδνο ζα 

επηιεγεί ζηελ αξρηθή επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο επηδξά ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο πνπ, ζπλήζσο πξνθχπηεη ζε κία ζπλέλσζε. ε 

κεηαγελέζηεξεο εκεξνκελίεο, ε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεη θαη ην 

κεξίδηφ ηεο επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο απφ ηελ 

εκεξνκελία απφθηεζήο ηεο. Ζ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή κπνξεί λα απνηηκεζεί 

ζηελ εχινγε αμία ηεο κφλν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε θαη φρη 

κεηαγελέζηεξα. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηεο κε ειέγρνπζαο 

ζπκκεηνρήο δελ θαηαρσξείηαη. 

 

5.2.2 Πξνζδηνξηζκόο Τπεξαμίαο (Goodwill) ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α 

Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ» ε ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

απφθηεζεο κε ηε κέζνδν ηεο απφθηεζεο. Καηά ηελ απφθηεζε πξνζδηνξίδεηαη ε 

εχινγε αμία ηεο απνθηψκελεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κεηά ηελ επαλεθηίκεζε φισλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο ζηηο εχινγεο αμίεο (ηξέρνπζεο) αμίεο 
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ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ 

αγνξά, ηφηε επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πξνζσξηλψλ εθηηκήζεσλ, αιιά πξέπεη λα 

γίλεη ζρεηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ απηψλ εληφο δψδεθα (12) κελψλ. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπγαηξηθήο θαη ηεο αληίζηνηρεο εχινγεο αμίαο 

ηεο, θαηά ηελ ελνπνίεζε, ζεσξείηαη σο ππεξαμία (Goodwill)
31

. Ζ ππεξαμία ινηπφλ, 

ζχκθσλα κε ην Πξνζάξηεκα Α ηνπ ΓΠΥΑ 3, είλαη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα 

δηαπηζησζνχλ κεκνλσκέλα θαη λα θαηαρσξεζνχλ μερσξηζηά. 

Ζ ππεξαμία ππνινγίδεηαη, κφλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ν επελδπηήο απνθηά 

ηνλ έιεγρν, σο εμήο
32

: 

Σίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ  α 

Πιένλ: Δχινγε αμία κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο β 

 Δχινγε αμία πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο πνπ ηπρφλ θαηερφηαλ πξνεγνπκέλσο γ 

Μείνλ: Δχινγε αμία θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Η.Κ. ζηελ εχινγε αμία)    (δ)     

 Τπεξαμία (α+β+γ-δ) Υ 

Καηά ηελ ελνπνίεζε δηαγξάθεηαη ε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε ηα 

αληίζηνηρα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο. Ζ δηαγξαθή απηή γίλεηαη κε ηηο αμίεο ησλ 

θνλδπιίσλ απηψλ πνπ ππήξραλ θαηά ηελ απφθηεζε (εχινγεο αμίεο). Με ηελ δηαγξαθή 

απηή ππνθαζίζηαηαη ε αμία θηήζεο ηεο ζπγαηξηθήο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ 

«πκκεηνρέο», κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο. 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κε βάζε ην Γ.Π.Υ.Π. 3, ηα άκεζα έμνδα γηα 

ην θφζηνο απφθηεζεο είηε κε αγνξά είηε ζπγρψλεπζε, απμάλνπλ ην θφζηνο ηεο 

απφθηεζεο, ελψ κε βάζε ηα Δ.Λ.Π. ηα έμνδα απηά ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ 

ζηνλ ινγαξηαζκφ «Έμνδα Δγθαηάζηαζεο» θαη λα απνζβεζηνχλ κέζα ζε πέληε (5) 

ρξφληα. 

 

Παξάδεηγκα 

Ζ εηαηξεία «ΑΛΦΑ» αγφξαζε ην 55% ησλ κεηά ςήθνπ δηθαησκάησλ πάλσ 

ζηελ εηαηξεία «ΒΖΣΑ» αληί πνζνχ 8.000 επξψ. Ζ ινγηζηηθή θαζψο θαη ε εχινγε 

                                                           
31

 Ο φξνο «δηαθνξέο ελνπνίεζεο» παχεη λα πθίζηαληαη κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α 
32

 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει 61 
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αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο «ΒΖΣΑ» θαηά ηελ 

εκεξνκελία απνθηήζεσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ σο εμήο: 

 

 Λνγηζηηθή αμία Δύινγε αμία 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 40.000 55.000 

Τπνρξεψζεηο (30.000) (30.000) 

Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο - (10.000) 

Καζαξή πεξηνπζία 10.000 15.000 

Άξα ην 55% * 15.000 = 8.250 αγνξάζηεθε αληί 8.000. Ζ δηαθνξά 8.250-8.000 = 250 

απνηειεί ππεξαμία. 

 

5.2.3 Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο Τπεξαμίαο (Goodwill) ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 27 θαη ην ΓΠΥΑ 3 παξάγ. 51, 55 ε ελδερφκελε 

πξνθχπηνπζα ππεξαμία (πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ζηα βηβιία ηεο 

κεηξηθήο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαινγία ηεο κεηξηθήο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο 

ζπγαηξηθήο) δελ απνζβέλεηαη πιένλ αιιά αθνχ κεηξεζεί θαηάιιεια 

ρξεζηκνπνηψληαο εχινγεο αμίεο (fair values) αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη κηα θαηαβνιή ελ φςεη κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο πνπ δελ δχλαηαη λα 

δηαπηζησζνχλ κεκνλσκέλα θαη λα θαηαρσξεζνχλ μερσξηζηά. Ζ αγνξάζηξηα 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνηηκά απηήλ ηελ ππεξαμία αξρηθά ζην θφζηνο ηεο, πνπ 

είλαη ην ππεξβάιινλ ηνπ θφζηνπο ελνπνηήζεσο πάλσ απφ ην δηθαίσκα ηεο ζηελ 

θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαηαρσξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 36 ηνπ 

ΓΠΥΑ 3, σο κέξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο ελνπνηήζεσο. ηε ζπλέρεηα, δελ 

πξέπεη λα απνζβέλεηαη αιιά λα εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε αμίαο ζε εηήζηα βάζε (ή 

θαη πην ζπρλά, αλ ηα γεγνλφηα ή νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ζα 

κπνξνχζε λα απνκεησζεί λσξίηεξα ε αμία) ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». Ζ αξλεηηθή ππεξαμία (negative goodwill) θαηαρσξείηαη, 

σο θέξδνο, ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηεη
33

. 

ε πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο, απηή είλαη νξηζηηθή θαη ζπλεπψο 

δελ πξέπεη λα γίλεηαη ινγηζκφο αλάθηεζήο ηεο ζην κέιινλ. Ζ απαγφξεπζε ηνπ κε 

ινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο αλάθηεζεο ηεο απνκεησζείζαο ππεξαμίαο βαζίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή αλάθηεζε αληηθξίδεηαη ζηελ εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελε 

ππεξαμία ηεο ζπγαηξηθήο ηεο νπνίαο ε θαηαρψξεζε δελ επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». 

ε πεξίπησζε δηάζεζεο κέξνπο ή φισλ ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ηεο 

ζπγαηξηθήο, ηφηε ππάξρεη αλάινγε κείσζε ηεο ππεξαμίαο ηεο επηρείξεζεο. ε 

πεξίπησζε απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ 

επεξεάδεηαη θαη ε πξνζδηνξηζζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, ππεξαμία ηεο επηρείξεζεο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ κία εκθαλή δηαθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο 

απφ ηα ΓΠΥΑ ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα φπνπ ν Ν. 2190/1920 

αλαθέξεη φηη νη ρξεσζηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο είηε (α) απνζβέλνληαη εθάπαμ ή 

ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο ρσξίο φκσο απηέο λα 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο πέληε (5) είηε (β) παξέρεηαη ε επρέξεηα ηεο άκεζεο θαη 

εκθαλνχο αθαίξεζεο ηνπο απεπζείαο απφ ηα απνζεκαηηθά ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φηαλ κία εηαηξεία παχεη λα είλαη ζπγαηξηθή, γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο ελνπνίεζεο ε επέλδπζε ζε απηήλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 39 (φπσο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη λα είλαη ζπγαηξηθή, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη δελ κεηαηξέπεηαη ζε ζπγγελή (Γ.Λ.Π. 28 – κέζνδνο θαζαξήο ζέζεο) ή ζε 

θνηλνπξαμία (Γ.Λ.Π. 31 – αλαινγηθή ελνπνίεζε). Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ κία νηθνλνκηθή κνλάδα παχεη λα είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία, 

πξέπεη λα ζεσξείηαη ην θφζηνο ηεο αξρηθήο απνηίκεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 39
34

. 

 

                                                           
33

 http://ar2010.taylorwimpeyplc.com/note1  
34 Φάθνο Γηνλχζηνο (2009), “Ζ ινγηζηηθή ηεο Δλνπνίεζεο Θπγαηξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν 

ηεο αγνξάο (Γ.Π.Υ.Π 3 Γ.Λ.Π. 27)”, Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Έςηινλ 7, ηεχρνο 534/13-02-2009, ζει. 

225-236. 

 

http://ar2010.taylorwimpeyplc.com/note1
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5.2.4 Μεηαβνιέο ζηε Λνγηζηηθή Αμία ηεο Τπεξαμίαο  

Μία νηθνλνκηθή κνλάδα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηε 

ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

Γηα λα εθαξκνζηεί ε αλσηέξσ αξρή (παξάγξαθνο 74 ΓΠΥΑ 3) ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη κία ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππεξαμίαο 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, δείρλνληαο μερσξηζηά: 

Α) Σν κεηθηφ πνζφ θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο θαηά ηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ. 

Β) Δπηπξφζζεηε ππεξαμία πνπ θαηαρσξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ, 

θαηά ηελ απφθηεζε, πιεξνί ηα θξηηήξηα λα θαηαρσξηζηεί σο θαηερφκελε πξνο 

πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5. 

Γ) Αλαπξνζαξκνγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξε θαηαρψξηζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζχκθσλα 

κε ην ΓΠΥΑ 5. 

Γ) Τπεξαμία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νκάδα εθπνίεζεο πνπ ηαμηλνκείηαη σο 

θαηερφκελε πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 θαη ππεξαμία πνπ δηαγξάθεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα είρε ζπκπεξηιεθζεί ζε κία 

νκάδα δηαζέζεσο πνπ ηαμηλνκείηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε. 

Δ) Εεκίεο απνκεηψζεσο πνπ θαηαρσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36. 

Σ) Καζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 21. 

Ε) Οπνηεζδήπνηε άιιεο κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

θαη 

Ζ) Σν κεηθηφ πνζφ θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκεηψζεσο θαηά ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ. 

Πέξαλ ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο πεξηπηψζεσο (ε) αλσηέξσ, ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

γλσζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη ηελ απνκείσζε ηεο 

ππεξαμίαο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΛΠ 36. 

Αλ νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη λα γλσζηνπνηείηαη 

απφ ην ΓΠΥΑ 3 δελ ηθαλνπνηεί ηηο επηδηψμεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο παξαγξάθνπο 66, 72 
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θαη 74 ηνπ ΓΠΥΑ 3, ε νηθνλνκηθή κνλάδα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηέηνηεο πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηηπγράλνληαη απηέο νη επηδηψμεηο. 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη, κία ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα αθνξά 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλαιιαγέο αληαιιαγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά κε δηαδνρηθέο αγνξέο κεηνρψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, 

θάζε ζπλαιιαγή αληαιιαγήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά απφ ηνλ 

απνθηψληα, ρξεζηκνπνηψληαο ην θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

εχινγεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο αληαιιαγήο, γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θάζε πξάμε. Απηφ 

θαηαιήγεη ζε κία βήκα πξνο βήκα ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο επελδχζεσλ, 

κε ην δηθαίσκα ηνπ αγνξαζηή ζηελ εχινγε αμία ησλ θαηαρσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ 

ζε θάζε βήκα
35

. 

 

5.2.5 Δγγξαθέο Σαθηνπνίεζεο Δύινγσλ Αμηώλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ππεξαμίαο (Goodwill) σο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή, φπσο απηή είλαη θαηαρσξεκέλε θαη 

εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, θαη ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο 

(ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο) είλαη απνδεθηφο, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3, κφλνλ 

εθφζνλ ε ινγηζηηθή αμία απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ εχινγε αμία ηεο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε πξέπεη, αθνχ ππνινγηζηεί ε εχινγε αμία ηεο ζπγαηξηθήο, λα δηελεξγεζνχλ 

εγγξαθέο πξνζαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζε εχινγεο αμίεο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν κέζνδνη: 

 χκθσλα κε ηελ πξψηε κέζνδν, ε ζπγαηξηθή θαηαρσξεί ζηα βηβιία ηεο, ηηο 

εγγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ζε εχινγεο αμίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κέξνο ηεο ηερληθήο 

ελνπνίεζεο ζπληειείηαη ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ζπγαηξηθήο, εθφζνλ ζην θχιιν εξγαζίαο ηεο ελνπνίεζεο ε ζπγαηξηθή ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη κε εχινγεο αμίεο. 

                                                           
35 Φάθνο Γηνλχζηνο (2009), “Ζ ινγηζηηθή ηεο Δλνπνίεζεο Θπγαηξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν 

ηεο αγνξάο (Γ.Π.Υ.Π 3 Γ.Λ.Π. 27)”, Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Έςηινλ 7, ηεχρνο 534/13-02-2009, ζει. 

225-236. 
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 χκθσλα κε ηελ δεχηεξε κέζνδν ε ζπγαηξηθή δελ θαηαρσξεί ζηα βηβιία ηεο 

ηηο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο ζηηο εχινγεο αμίεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

εγγξαθέο πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ εμσινγηζηηθά ζην θχιιν εξγαζίαο ηεο 

ελνπνίεζεο (ζηηο ζηήιεο ρξενπηζηψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ελνπνίεζεο 

πνπ έπνληαη ησλ αζξνηζκάησλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε). 

 

5.2.6 Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο ηεο Γηαθνξάο κεηαμύ Δύινγεο Αμίαο θαη Λνγηζηηθήο 

Αμίαο ησλ Απνζβέζηκσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

απνζβέζηκσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία απφθηεζεο κίαο ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο, θαη ηεο αληηζηνίρνπ ινγηζηηθήο 

αμίαο απνζβέλλπηαη, θαηά ηελ ελνπνίεζε, κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα σθέιηκε δσή 

ησλ παγίσλ απηψλ.  

ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, παξφηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 

πξνβιέπνπλ θάηη παξφκνην, ζηελ πξάμε ε αλσηέξσ αλαθεξφκελε δηαθνξά 

θαηαρσξείηαη σο δηαθνξά ελνπνίεζεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη νη θχξηεο δηαθνξέο ησλ ΔΛΠ κε ηα ΓΠΥΑ 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο ελνπνίεζεο εληνπίδνληαη ζε δχν ζεκεία. Σν πξψην είλαη ν 

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο θαη ην δεχηεξν ν ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο ηνπο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ΔΛΠ σο δηαθνξά ελνπνίεζεο νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο αμίαο απηήο, πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 

ελνπνίεζεο. 

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ σο δηαθνξά ελνπνίεζεο νξίδεηαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελνπνηνχκελε εηαηξεία θαη ηεο 

αληίζηνηρεο εχινγεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο απηήο, πνπ πξνθχπηεη πάληνηε, θαηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο, κεηά ηελ εθηίκεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηηο εχινγεο (ηξέρνπζεο) αμίεο. 
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Αλαθνξηθά ηψξα κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο, ζηα ΔΛΠ 

πξνβιέπεηαη ε απφζβεζε ρξεσζηηθψλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο, είηε εθάπαμ είηε 

ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) έηε. Παξέρεηαη φκσο ε επρέξεηα ηεο απεπζείαο 

εκθάληζεο ησλ δηαθνξψλ απηψλ, αθαηξεηηθά ησλ ελνπνηεκέλσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Οη 

πηζησηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ελνπνηεκέλα Ίδηα 

θεθάιαηα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, ε ππεξαμία (Goodwill) πνπ 

πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζην Δλεξγεηηθφ ηεο Δλνπνηεκέλεο 

Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο ζέζεο θαη είλαη κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνθείκελν ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ (impairment test). Ζ αξλεηηθή 

ππεξαμία ή αιιηψο ππναμία (negative Goodwill) κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

Σηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ 

(ζπλδεδεκέλεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο) ηηο δηαρσξίδνπκε σο εμήο: (α) ζε 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο, δειαδή ζε ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ 

νκίινπ, θαη (β) ζε ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε ηξίηνπο, δειαδή ζε 

ζπλαιιαγέο εθηφο ηνπ νκίινπ. 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

νκίινπ (ζπγγελείο θαη ζπλδεδεκέλεο) κε ηνπο εθηφο ηνπ νκίινπ ηξίηνπο, αθνχ απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο απηέο κεηαβάιιεηαη πξαγκαηηθά ε πεξηνπζία, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ. Αληίζεηα, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

ελνπνηνχκελσλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε, κε απνηέιεζκα, θαηά ηελ ελνπνίεζε, λα αληηινγίδνληαη. Ζ 

παξαπάλσ ινγηζηηθή εξγαζία πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ. χκθσλα κε ηε ινγηζηηθή νξνινγία ε πξαθηηθή απηή αλαθέξεηαη σο 

ζπκςεθηζκόο, δειαδή, αληηζηάζκηζε ελφο ινγαξηαζκνχ κε αληίζηνηρν θαη αληίζεην 

άιιν. 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ (ή ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ νκίινπ) θαινχληαη θαη ελδνεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο. 

 

6.1 Αληηκεηώπηζε Γηεηαηξηθώλ Μεξηζκάησλ 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο κεηξηθήο ζε θάζε κηα ζπγαηξηθή πξνυπνζέηεη θάπνηεο 

ππνρξεψζεηο θαη θάπνηα δηθαηψκαηα. Βαζηθφ δηθαίσκα πνπ αμηψλεη κία κεηξηθή 

απέλαληη ζε κία ζπγαηξηθή ηεο είλαη ε είζπξαμε κεξίζκαηνο. Όηαλ ε ζπγαηξηθή 

εηαηξία πξνβαίλεη ζε αλαθνίλσζε ηνπ κεξίζκαηνο ηέινπο ρξήζεο, απηφ ζα εκθαληζζεί 

ζην ινγαξηαζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο θαη ζε 

αληηζηνηρία ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
36

. ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φκσο απηή ε είζπξαμε κεξίζκαηνο απφ κία 

                                                           
36 Αζηαλφο Α. ηέξγηνο, Κσλζηαληηλνχδεο Ν. Κιεάλζεο (2004), “Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ – χκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 22,27,28, 31 

θαη Γ.Π.Υ.Π 3”, Δθδφζεηο Γθηνχξδαο, Αζήλα, ζει. 52. 
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κεηξηθή, ζε επίπεδν νκίινπ, δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Ο ιφγνο ππάξρεη 

ζην γεγνλφο φηη ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ ζα πξέπεη λα απαιείθνληαη γηαηί 

δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεσο γηα δεχηεξε 

θνξά, αθνχ έρνπλ ήδε πεξηιεθζεί ζε απηά, θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ζπγαηξηθήο θαηά ηε ρξήζε πνπ πξνέθπςε ην θέξδνο πνπ δηαλέκεηαη ηψξα σο 

κέξηζκα.  

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν.2190/1920), ε 

πξνηεηλφκελε, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εηαηξεηψλ, δηαλνκή κεξίζκαηνο 

θαηαρσξείηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ εηαηξεηψλ θαη εκθαλίδεηαη, σο ππνρξέσζε 

(ινγαξηαζκφο «Μεξίζκαηα πιεξσηέα»), ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

Δπνκέλσο, ε δηαλνκή κεξίζκαηνο εκθαλίδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ, πνπ εθαξκφδνπλ ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, πξν ηεο έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, κε ηε δηελέξγεηα ηεο εγγξαθήο: 

   

  

  

  
ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΩΝ 

  

ΥΥΥ 

 

     

  

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΩΣΔΑ 

 

ΥΥΥ 

     

 

  

   

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ε ππνρξέσζε απηή εκθαλίδεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε Γ.. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κε ηνπο 

κεηφρνπο ηεο απνηειεί, γηα ηνλ φκηιν, πξαγκαηηθή εθξνή δηαζέζηκσλ θαη, ζπλεπψο, ε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε, ζε απηνχο, πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη εηδηθφηεξα ζην ινγαξηαζκφ «Μεξίζκαηα Πιεξσηέα». 

Όκσο ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ησλ ινηπψλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ, θαηά ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζε απηέο, δελ απνηειεί, γηα ηνλ φκηιν, πξαγκαηηθή 

εθξνή δηαζεζίκσλ θαη, ζπλεπψο, ε ζρεηηθή ππνρξέσζε δελ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφλ, πξέπεη λα δηελεξγείηαη, θαηά ηελ ελνπνίεζε, ε εμήο 

ινγηζηηθή εγγξαθή: 
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ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΩΣΔΑ 

  

ΥΥΥ 

 

  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

 

  ΥΥ 

  

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΡΗΣΩΝ 

 

    Υ 

     

 

  

  Με ηελ αλσηέξσ εγγξαθή, ν Όκηινο «ιακβάλεη», κέζα ζηελ θιεηφκελε 

ρξήζε, ηα αλαινγνχληα, ζε απηφλ, κεξίζκαηα απφ ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο. 

Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο, ππνζηεξίδνπλ φηη, ηα αλαινγνχληα κεξίζκαηα ζε 

ηξίηνπο, πξέπεη λα κε κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ «Γηθαηψκαηα ηξίησλ», αιιά λα 

παξακέλνπλ ζην ινγαξηαζκφ «Μεξίζκαηα πιεξσηέα», σο ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ ζε 

ηξίηνπο. 

Δάλ ηα κεξίζκαηα απηά, ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, εκθαλίδνληαη, ζηελ ίδηα 

ρξήζε, ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, πξέπεη, θαηά ηελ 

ελνπνίεζε, λα γίλνληαη νη εμήο ινγηζηηθέο εγγξαθέο: 

   

  

  

  
ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΛΖΡΩΣΔΑ (Θ) 

  

ΥΥΥ 

 

  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ (Θ) 

 

   ΥΥ 

  

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΡΗΣΩΝ 

 

     Υ 

     

 

  

  

   

  

  

  
ΔΟΓΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (Μ) 

  

ΥΥ 

 

  

ΜΔΡΗΜΑΣΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΔΗΠΡΑΚΣΔΔ (Μ) 

 

    ΥΥ 

     

     

 

  

  Όηαλ ηα κεξίζκαηα απηά, πνπ έρνπλ, ήδε, πεξηιεθζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εκθαληζηνχλ ζηα βηβιία ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο θαηά ηελ είζπξαμήο ηνπο, ηελ επφκελε ρξήζε γίλεηαη ε εγγξαθή: 

   

  

  

  
ΣΑΜΔΗΟ 

  

ΥΥ 
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ΔΟΓΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 

    ΥΥ 

     

     

 

  

  Σα κεξίζκαηα απηά πξέπεη λα απαιεηθζνχλ, θαηά ηελ ελνπνίεζε, επεηδή 

αθελφο κελ απνηεινχλ δηαηηεξηθφ έζνδν, αθεηέξνπ δε έρνπλ, ήδε, εκθαληζζεί, φπσο 

πξναλαθέξακε, ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα εηο λέν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ δηελεξγείηαη ε εγγξαθή: 

   

  

  

  
ΔΟΓΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

  

ΥΥ 

 

  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

 

   ΥΥ 

     

     

 

  

  Με ηελ εγγξαθή απηή κεηαβάιιεηαη (απμάλεηαη) ην ζθέινο ηνπ Παζεηηθνχ 

θαη ζπλεπψο, θαηά ην θιείζηκν ηεο ελνπνίεζεο, πξέπεη λα δερζεί ν ινγαξηαζκφο 

«Απνηειέζκαηα εηο λέν», ζχκθσλα κε ηελ αθνινπζνχκελε πξαθηηθή, ηζφπνζε 

ρξέσζε. 

εκεηψλεηαη φηη, κε ηελ ηειεπηαία εγγξαθή, απαιείθνληαη, θαηά ηελ 

ελνπνίεζε, ηα δηεηαηξηθά κεξίζκαηα, ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ελνπνηνχκελσλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ έρνπλ, ήδε, δερζεί, κέζσ ηεο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ηελ 

επίδξαζε ησλ δηεηαηξηθψλ εζφδσλ, θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ. 

εκεηψλεηαη φηη θαη ζην ΓΛΠ 27 παξαγ. 21 πξνβιέπεηαη παξφκνηα ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ελδνεηαηξηθψλ κεξηζκάησλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ε είζπξαμε κεξίζκαηνο θξίλεηαη σο έλδεημε 

απνκείσζεο ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο, φηαλ ην ππφινηπν απηφ είλαη 

κεγαιχηεξν ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ππεξαμίαο ή ηα κεξίζκαηα είλαη πςειφηεξα απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαηά ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο. 

 

Παξάδεηγκα 

Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ηελ κεηξηθή (Μ) κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 

Θπγαηξηθή (Θ) 80%. Σελ ρξήζε Υ1 ε Θ απνθαζίδεη λα δηαλείκεη κέξηζκα αμίαο 
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100.000 € πνπ αθνξά θέξδε πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σν πνζφ ησλ 80.000 € αλήθεη 

ζηελ κεηξηθή (Μ) θαη ην ππφινηπν 20.000 ζε ηξίηνπο, εθηφο νκίινπ επελδπηέο. Ζ 

πξαγκαηηθή εθξνή ρξεκάησλ, ζε επίπεδν νκίινπ, είλαη απηή ησλ 20.000 €. Σν 

ππφινηπν 80.000 απνηειεί ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ αλαινγεί ζηελ κεηξηθή θαη 

έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο. Οπφηε ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί 

απφ ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεσλ. Ζ εγγξαθή απάιεηςεο είλαη: 

 

 

   

  

  

  
ΔΟΓΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

  

80.000 

 

  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

 

80.000 

     

     

 

  

   

Με ηνλ ίδην ηξφπν αληηκεησπίδνπκε θαη ηα ηπρφλ πξνκεξίζκαηα πνπ έρεη 

εηζπξάμεη ε κεηξηθή, κέζα ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έλαληη ηνπ ηειηθνχ κεξίζκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εγθξηζεί 

απφ ηε Γ.
37

. 

 

6.2 Απάιεηςε Γηεηαηξηθώλ Απαηηήζεσλ – Τπνρξεώζεσλ 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί θάζε κεηξηθή επηρείξεζε κε ηηο ζπγαηξηθέο 

ηεο επηρεηξήζεηο είηε κε ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ην αληίζηξνθν δεκηνπξγνχλ 

θάπνηεο ππνρξεψζεηο θαη θάπνηεο απαηηήζεηο. Γηα θάζε κία ζπλαιιαγή είηε απηή 

δηελεξγείηαη κεηαμχ ζπγαηξηθψλ θαη κεηξηθήο, είηε κεηαμχ ζπγαηξηθψλ, είηε κεηαμχ 

κεηξηθψλ θαη ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ, ζε θάπνηα απφ ηηο εηαηξείεο απηέο 

παξνπζηάδεηαη ρξεσζηηθφ ππφινηπν, γηα θάζε ζπλαιιαγή, θαη αληίζηνηρα έλα 

πηζησηηθφ ππφινηπν γηα ηελ αληηζπκβαιιφκελε. Απηά ηα ρξεσζηηθά θαη πηζησηηθά 

ππφινηπα, πνπ δεκηνπξγνχλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ζα πξέπεη λα αληηινγηζηνχλ. Αθνχ αληηκεησπίδνπκε ηνλ φκηιν 

                                                           
37

 Αηζηφπνπινο Κσλζηαληίλνο (2005), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο – Βαζηθέο Αξρέο θαη 

Γηαδηθαζίεο Πξψηεο θαη Δπφκελσλ Δλνπνηήζεσλ Θπγαηξηθήο ”, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα, ζει 62 – 

67. 
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επηρεηξήζεσλ ζαλ κία εληαία επηρείξεζε δελ λνείηαη λα ππάξρνπλ ππφινηπα κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ. Δίλαη ζαλ ν ίδηνο ν φκηινο λα ρξσζηάεη ή λα απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Κσδ. Ν. 2190/1920, 

άξζξν 104 παξαγ. 3α), «νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ». Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κε απαινηθή 

ησλ ελδνεηαηξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ επηηξέπεηαη κφλν αλ ηα ζρεηηθά 

πνζά είλαη αζήκαληα (άξζξν 104 παξαγ. 5). 

εκεηψλεηαη φηη θαη ζην ΓΛΠ 27 παξαγ. 21 πξνβιέπεηαη παξφκνηα ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ελδνεηαηξηθψλ απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωζηφζν, ε απαινηθή είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ππνρξεσηηθή. 

 

6.3 Απάιεηςε ησλ Γηαηηεξηθώλ Δζόδσλ – Δμόδσλ 

Ζ ινγηθή πνπ δηέπεη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ επηβάιεη ηελ νιηθή απάιεηςε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο νπνηνλδήπνηε εζφδσλ θαη εμφδσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 

104), ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, απαιείθνληαη απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Γίλεηαη μεθάζαξν φηη: 

 Σα έμνδα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο (Μ), πξνεξρφκελα απφ ηε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία (Θ), είλαη έζνδα γηα ηελ εηαηξεία (Θ) θαη αληηζηξφθσο. 

 Σα έζνδα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο (Μ), πξνεξρφκελα απφ ηε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία (Θ), είλαη έμνδα γηα ηελ εηαηξεία (Θ) θαη αληηζηξφθσο. 

εκεηψλεηαη φηη θαη ζην ΓΛΠ 27 παξαγ. 21 πξνβιέπεηαη παξφκνηα ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ελδνεηαηξηθψλ εζφδσλ, εμφδσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Παξάδεηγκα 

Ζ Μεηξηθή εηαηξεία (Μ) πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παίξλεη ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ζπγαηξηθή ηεο 

(Θ). Μέζα ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη εηήζην έζνδν 20.000 € απφ 

ελνηθίαζε θαηαζηήκαηνο ζηε ζπγαηξηθή Β λα πξνθχπηεη έλα ηζφπνζν έμνδν 

δηαζέζεσο. Καηά ηηο δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, επηβάιιεηαη ε εμήο απάιεηςε ηνπ παξαπάλσ 

δηεηαηξηθνχ εζφδνπ θαη εμφδνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, άζρεηα κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

ηεο κεηξηθήο ζηηο δχν απηέο ζπγαηξηθέο. 

   

  

  

  ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ (Θ) 

  

20.000 

 

  

ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΘΔΔΩ (Μ) 

 

20.000 

     

     

 

  

  Οη εγγξαθέο απάιεηςεο ησλ δηεηαηξηθψλ εζφδσλ – εμφδσλ δελ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ηδίσο φηαλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα απηά ζρεηίδνληαη κε 

απηνηειείο πξάμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ αθνξνχλ θπξίσο πεξηπηψζεηο φπσο θέξδε απφ πψιεζε κε 

απνζβεζκέλνπ παγίνπ φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 

6.4 Απάιεηςε Γηαηηεξηθώλ Απνηειεζκάησλ (θεξδώλ ή δεκηώλ) 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν.2190/1920, άξζξα 

104), «Σπρφλ θέξδε θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαη ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Παξεθθιίζεηο απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε επηηξέπνληαη κφλνλ φηαλ νη ζρεηηθέο 

ζπλαιιαγέο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ε 

απάιεηςε ησλ θεξδψλ ή ησλ δεκηψλ ζα ζπλεπαγφηαλ δπζαλάινγα έμνδα. 

Δπίζεο, παξεθθιίζεηο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε δηάηαμε επηηξέπνληαη 
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κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά πνζά είλαη αζήκαληα. Οη παξεθθιίζεηο απηέο πξέπεη λα 

ζρνιηάδνληαη ζην ελνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. 

 Ζ απάιεηςε ησλ δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ν 

φκηινο ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ, σο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα, δελ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεί θέξδε, ζπλαιιαζζφκελνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 Γηεηαηξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) πξνθχπηνπλ, ζπλήζσο, απφ 

πσιήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη απνζεκάησλ. 

Να ζεκεηψζνπκε θαη πάιη φηη κε βάζε ην ΓΛΠ 27 πξνβιέπεηαη απάιεηςε 

φισλ ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο θακία εμαίξεζε. 

 

6.4.1 Η Πεξίπησζε ηεο Πώιεζεο Παγίσλ ηνηρείσλ 

Όηαλ πξάμεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ αθνξνχλ ζηελ κεηαθίλεζε 

παγίσλ ζηνηρείσλ απφ κία επηρείξεζε ζηελ άιιε, ρσξίο αιιαγή ζηελ αμία ησλ 

ζηνηρείσλ κε ηελ νπνία θαίλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο, ε δηαδηθαζία ηεο 

ελνπνίεζεο είλαη απιή θαη ζπλίζηαηαη ζηελ αθχξσζε ηεο νθεηιήο έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο απαίηεζεο, αλ θαη αθφκα ηέηνηα ππφινηπα ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ελνπνίεζεο. Σν 

ίδην, αλ θαη ιηγφηεξν απιφ, γίλεηαη φηαλ ε κεηαθνξά ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηελ κνξθή 

αγνξαπσιεζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αξθεί ε αγνξαπσιεζία λα 

γίλεη ρσξίο θέξδνο, δειαδή ζην θφζηνο κε ην νπνίν ηα αληαιιαζζφκελα ζηνηρεία 

θέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο.  

Σα πξάγκαηα αξρίδνπλ θαη πεξηπιέθνληαη φηαλ θαηά ηηο αγνξαπσιεζίεο 

κεηαμχ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ ε αξρηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαβάιιεηαη, δειαδή πσινχληαη κε θέξδνο ή θαη δεκία αθφκα. Σν 

πξφβιεκα φκσο έρεη δχν πηπρέο. Ζ κία αληαλαθιά ζηελ αληίιεςε φηη αγνξαπσιεζίεο 

ηέηνηνπ είδνπο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αληηθεηκεληθέο θαη ε άιιε πηπρή είλαη φηη 

θαλείο δελ κπνξεί λα θαηαρσξεί θέξδε απφ ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ νκίινπ νχηε λα 

αλαγλσξίδεη θέξδε ή δεκίεο απφ αληαιιαγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, παξά κφλν κεηά 

απφ πψιεζε ζε ηξίηνπο. Δμάιινπ ηέηνηεο πσιήζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαλείο 

εχθνια κεηαμχ ησλ ηδίσλ κνλάδσλ κέζα ζηνλ φκηιν θαη λα επηηξέπεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ δηφγθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κίαο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ. 

ηελ πεξίπησζε πψιεζεο παγίσλ ζηνηρείσλ, κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

νκίινπ, ην ηπρφλ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία), πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε απηή 
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εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ ησλ έθηαησλ απνηειεζκάησλ ηεο πσιήηξηαο εηαηξείαο. 

εκεηψλεηαη φηη ην αλσηέξσ απνηέιεζκα ζεσξείηαη, ζε επίπεδν νκίινπ, σο κε 

πξαγκαηνπνηεζέλ, επεηδή ν φκηινο, σο κία νξγαληθή επηρείξεζε, δελ λνείηαη λα 

πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφλ, 

πξέπεη, θαηά ηελ ελνπνίεζε, λα γίλεηαη απάιεηςε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ είηε είλαη 

θέξδνο είηε είλαη δεκία. Δπίζεο, γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο αλαινγίαο ηξίησλ ζηα θέξδε 

απφ ηελ πψιεζε ησλ παγίσλ. 

 

Παξάδεηγκα 

Έζησ φηη ε κεηξηθή επηρείξεζε (Μ) ζπκκεηέρεη κε 70% ζηε ζπγαηξηθή 

επηρείξεζε (Θ) θαη πσιεί ζε απηήλ έλα νηθφπεδν ζηελ ηηκή ησλ 20.000 €. Σν 

νηθφπεδν βξίζθεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο (Μ) ζηελ αμία ησλ 10.000 €. Ζ (Θ) 

θαηαρσξεί ηελ αγνξά απηή ζην θφζηνο, δειαδή ζηα 20.000 €, ελψ ε (Μ) αλαγλσξίδεη 

θέξδνο απφ ηελ πψιεζε απηή 10.000 €. χκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αχμεζε απηήο ηεο αμίαο 

ηνπ νηθνπέδνπ δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί αθνχ ζε επίπεδν νκίινπ δελ ππήξμε 

πψιεζε. Οπφηε θαηά ηελ ελνπνίεζε ζα γίλεη ε παξαθάησ εγγξαθή απάιεηςεο ηνπ 

θέξδνπο: 

   

  

  

  
ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΔΡΓΖ (Μ) 

  

10.000 

 

  

ΟΗΚΟΠΔΓΑ 

 

10.000 

     

     

 

  

  Ζ ίδηα εγγξαθή, κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνηειέζκαηα εηο λέν», ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε ελνπνίεζε θαη εθφζνλ ην νηθφπεδν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή 

ηεο (Θ). Ο φκηινο ζα αλαγλσξίζεη θέξδνο εθφζνλ ε (Θ) πνπιήζεη ην νηθφπεδν ζε 

ηξίηε εθηφο ηνπ νκίινπ επηρείξεζε. 

ηελ πεξίπησζε άιισλ απνζβέζηκσλ παγίσλ ζηνηρείσλ (θαζψο φπσο 

γλσξίδνπκε ηα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη θαη άξα δελ είρακε απφζβεζε ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε) αθνινπζνχκε ηελ ίδηα ηαθηηθή κε ηα παξαπάλσ κφλν πνπ 

παξεκβάιινληαη νη απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ, ζε επίπεδν νκίινπ, ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα κελ ππάξρεη ε αγνξαπσιεζία κεηαμχ ησλ 
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επηρεηξήζεσλ. Γειαδή αλ έλα πάγην αγνξαζηεί 10.000 € απφ ηελ κεηξηθή, ε κεηξηθή 

έρεη θαηαινγίζεη απνζβέζεηο 6.000 € θαη κεηά ην πνπιήζεη κε αμία 8.000 € ζε 

ζπγαηξηθή ηεο, ηφηε ε ζπγαηξηθή ηεο ζα ζπλερίζεη λα ινγίδεη απνζβέζεηο ζην 

ελαπνκείλαλ πνζφ ησλ 8.000 € δειαδή ζην πνζφ πνπ αγφξαζε. Οη δηαθνξέο πνπ 

ηπρφλ πξνθχπηνπλ δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ. 

 

6.4.2 Η Πεξίπησζε ηεο Πώιεζεο Απνζεκάησλ 

Όηαλ κηα επηρείξεζε ηνπ νκίινπ έρεη αγνξάζεη εκπνξεχκαηα απφ κία άιιε 

επίζεο επηρείξεζε ηνπ νκίινπ θαη ηα κεηαπσιεί εληφο ηεο ίδηαο ρξήζεσο εθηφο ηνπ 

νκίινπ, δειαδή ζε ηξίηνπο, δελ απαηηνχληαη δχζθνιεο επεκβάζεηο θαηά ηελ 

ελνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο ζηνλ φκηιν πιελ ηεο απάιεηςεο ηεο πηζαλήο – 

απαίηεζεο – ππνρξέσζεο θαη ηνπ αληηινγηζκνχ ηεο κεηαμχ ηνπο πψιεζεο έλαληη ηνπ 

θφζηνπο αγνξάο ηνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ θάπνηα απφ απηά ηα εκπνξεχκαηα 

δελ πσιεζνχλ θαη βξεζνχλ ζηα απνζέκαηα ηεο αγνξάζηξηαο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο 

ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, θαηά ηελ ελνπνίεζε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν πξνζνρή κε ηα 

θνλδχιηα απηά. 

Γηα απηφ ην ιφγν ηηο πεξηπηψζεηο πσιήζεσλ απνζεκάησλ, κεηαμχ ησλ 

ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ, δηαθξίλνπκε δχν ππνπεξηπηψζεηο: 

I. Σα πσιεζέληα απνζέκαηα λα έρνπλ, ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, εμ‟ 

νινθιήξνπ πσιεζεί ζε ηξίηνπο. ηε πεξίπησζε απηή ην δηεηαηξηθφ 

απνηέιεζκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη, ζπλεπψο, δελ γίλεηαη εγγξαθή 

απάιεηςεο απηνχ. Αληηινγίδεηαη κφλνλ ε εγγξαθή ηεο δηεηαηξηθήο πψιεζεο, 

ψζηε λα κελ εκθαλίδεηαη δηνγθσκέλνο ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ. 

II. Σα πσιεζέληα απνζέκαηα λα παξακέλνπλ, ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, 

εμ‟ νινθιήξνπ ή θαηά έλα κέξνο απψιεηα. ηε πεξίπησζε απηή, ηα 

δηεηαηξηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ πψιεζε απνζεκάησλ δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνλ φκηιν, θαηά ην κέξνο πνπ ηα απνζέκαηα απηά 

παξέκελαλ, ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο απψιεηα. 

 

Έηζη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζπγαηξηθή αγνξάζεη απνζέκαηα απφ ηελ κεηξηθή ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε αμία θαη ηα πνπιήζεη ζε ηξίηνπο ζηελ ίδηα ρξήζε, ηφηε ην θέξδνο 

πνπ ζα απνθνκηζηεί ζε επίπεδν νκίινπ ζα είλαη ε δηαθνξά ηεο ηηκήο πψιεζεο απφ 
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ηελ ζπγαηξηθή κείνλ ηελ ηηκή αγνξάο ηεο ζπγαηξηθήο απφ ηελ κεηξηθή. Οπφηε, ε κφλε 

εγγξαθή πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη είλαη: 

 

   

  

  

  
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (Μ) 

  

ΥΥ 

 

  

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ (Θ) 

 

ΥΥ 

     
Αθχξσζε ηεο δηεηαηξηθήο πψιεζεο απνζεκάησλ κεηαμχ Μ θαη Θ  

    

 

  

  Αλ ηψξα ε ζπγαηξηθή αγνξάζεη απφ ηελ κεηξηθή κία πνζφηεηα απνζεκάησλ κε κία 

αμία ρσξίο λα ηα πνπιήζεη φια ζε ηξίηνπο εθηφο ηνπ νκίινπ κέρξη ην ηέινο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηφηε νη εγγξαθέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη νη εμήο: 

   

  

  

  
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (Μ) 

  

ΥΥ 

 

  

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ (Θ) 

 

ΥΥ 

     
Αθχξσζε ηεο δηεηαηξηθήο πψιεζεο απνζεκάησλ κεηαμχ Μ θαη Θ  

    

 

  

  

   

  

  

  
ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ (Θ) 

  

ΥΥ 

 

  

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  (Θ) 

 

ΥΥ 

     Γηφξζσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Θ ηζφπνζα κε ηελ ππεξηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αγνξά απφ ηελ κεηξηθή 

    

 

  

  

   

  

  

  
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Θ) 

  

ΥΥ 

 

  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ (Θ) 

 

ΥΥ 

     
Πξνζαξκνγή ησλ απνζεκάησλ ηεο Θ πνπ είραλ αγνξαζζεί απφ ηελ Μ ζην θφζηνο, ζε επίπεδν νκίινπ 

    

 

  

   

ηελ πξάμε, ζπλήζσο πξνθχπηνπλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζε απνζέκαηα ή 

κεηξεηά απφ κεηαθνξά, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο κηαο εηαηξείαο 
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γεγνλφο πνπ αγλνεί ε άιιε εηαηξεία. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ζπκθσλία θαη 

ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ πξηλ ηελ δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΝ 2190/1920 (άξζξν 104, 

παξαγ. 3) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ απαινηθή ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ππνινίπσλ, θαηά ην πνζνζηφ κφλν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζε κία ζπγαηξηθή. 

Με βάζε φκσο ην ΓΛΠ 27, νη απαινηθέο πξέπεη λα γίλνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ. 

Σέινο, κία αθφκα ζεκαληηθή δηαθνξά φπσο πξναλαθέξακε είλαη φηη κε βάζε 

ησλ ΚΝ 2190/20 (άξζξν 104 παξαγ. 4), ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, νξηζκέλεο απαινηθέο 

ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ λα παξαιείπνληαη, αλ είραλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο 

ηεο αγνξάο ή θάησ απφ νξηζκέλεο άιιεο πξνυπνζέζεηο. Δλψ κε βάζε ην ΓΛΠ 27, νη 

απαινηθέο πξέπεη λα γίλνληαη γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα
38

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), “Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ 

ηα ειιεληθά”, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει. 304 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΡΙΣΧΝ (ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ) 

Ο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη κία κεηξηθή ζε κία ζπγαηξηθή ηεο δελ 

πξνυπνζέηεη ηελ νιηθή θαηνρή ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Γειαδή δελ είλαη 

αλαγθαίν λα θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Αλ ζπκβαίλεη θάηη 

ηέηνην, ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ε κεηξηθή ελζσκαηψλεη έλα κφλν κέξνο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο. Σν ππφινηπν ην έρνπλ ηξίηνη, εθηφο νκίινπ επελδπηέο ή 

εηαίξνη, φπνπ ηε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ζηα θεθάιαηα θάζε ζπγαηξηθήο νλνκάδνπκε 

«Γηθαηψκαηα Σξίησλ». 

Οη εθηφο νκίινπ ηξίηνη, έρνπλ δηθαηψκαηα θαη, ελίνηε ππνρξεψζεηο θαηά ην 

πνζνζηφ πνπ ηνπο αλαινγεί, επάλσ: 

 ηα ίδηα θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην, απνζεκαηηθά, επηρνξεγήζεηο 

επελδχζεσλ, δηαθνξά απφ αλαπξνζαξκνγέο, ππφινηπν απνηειεζκάησλ ζε 

λέν) θαζψο επίζεο θαη ζηα νθεηιφκελα απφ θάζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

κεξίζκαηα, ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ηαθηηθή Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο, 

απνηεινχλ ηκήκα ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπνπ ν φκηινο αιιά θαη νη ηξίηνη 

δηθαηνχληαη ηελ αλαινγία ηνπο επί απηφ. Αλ θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε ε 

θαζαξή ζέζε ηεο ζπγαηξηθήο είλαη αξλεηηθή, ν φκηινο βαξχλεηαη εηο νιφθιεξν 

κε ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή αμία, ελψ νη ηξίηνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. 

πλεπψο, δελ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ φηαλ ε θαζαξή ζέζε ηεο 

ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο είλαη αξλεηηθή. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηξίησλ επί ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζα αξρίζεη απφ ηφηε πνπ ν φκηινο ιφγσ χπαξμεο θεξδψλ 

ηεο ζπγαηξηθήο ζα έρεη δηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ πνπ είρε αλαιάβεη. 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27, ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ απνξξνθνχλ ην 

ζχλνιν ησλ δεκηψλ πνπ ηνπο αλαινγεί (ηζρχεη γηα λέεο ζπλελψζεηο ησλ 

ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1.07.2009). Δπηπξφζζεηα, ηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο εκθαλίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαζαξή ζέζε, δηαθεθξηκέλα απφ 

ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ
39

. 

 ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ παξαιείςεηο ησλ 

δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηξίηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηα 

                                                           
39

 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει. 70 



85 

 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ηηο δηεηαηξηθέο 

αλαπξνζαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ηα κε αλαγλσξηζκέλα θέξδε θαζψο θαη ηελ 

απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο θαζψο απηά επεξεάδνπλ ηα δηαζέζηκα θέξδε ηεο 

κεηνςεθίαο. Ζ αλαινγία ησλ ηξίησλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θάζε 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απεηθνλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, κε ηνλ ηίηιν «αλαινγία κεηνρψλ ή 

κεξηδίσλ κεηνςεθίαο». 

εκεηψλεηαη φηη, ζην ΓΛΠ 27 πξνβιέπεηαη παξφκνηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ. 

Έρνληαο ινηπφλ θαη ην ηειεπηαίν θνλδχιη ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ κπνξνχκε 

αθνινπζψληαο φια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο λα 

θαηαξηίζνπκε κε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ νκίινπ ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Γηθαησκάησλ Μεηνςεθίαο 

Δηαηξεία Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

ηεο κεηξηθήο 

ζηε ζπγαηξηθή 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

κεηνςεθίαο 

ζηε ζπγαηξηθή 

Ίδηα θεθάιαηα 

ηεο ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο 

Απνηειέζκαηα 

ρξήζεο ηεο 

ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Θπγαηξηθή Θ1 90% 10% 10.000 3.000 

Θπγαηξηθή Θ2 60% 40% 50.000 5.000 

 

Σα Γηθαηψκαηα ηεο Μεηνςεθίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κηαο ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθήο, ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Μεηνςεθίαο επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο απηήο ήηνη ζηήιε (3) επί ζηήιε (4) ήηνη: 

 Γηα ηε Θ1: 10% * 10.000 = 1.000 

 Γηα ηε Θ2: 40% * 50.000 = 20.000 

 

χλνιν Γηθαησκάησλ ηεο Μεηνςεθίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα: 1000 + 20.000 = 21.000 € 
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Σα δηθαηψκαηα ηεο Μεηνςεθίαο ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ηεο ζπγαηξηθήο απηήο 

ήηνη ζηήιε (3) επί ζηήιε (5) ήηνη: 

 Γηα ηε Θ1: 10% * 3.000 = 300 

 Γηα ηε Θ2: 40% * 5.000 = 2.000 

χλνιν Γηθαησκάησλ ηεο Μεηνςεθίαο ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο: 300 + 2.000 = 

2.300 € 

Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 

πξνβιέπεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο εκθαλίδνληαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ 

ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Αληίζεηα, ζηα ΓΠΥΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΓΛΠ 27 πξνβιέπεηαη φηη ηα 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηε θαζαξή ζέζε ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

εκθαλίδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΓΓΔΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

Σν ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθφ απφ 

εθείλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ΓΠΥΑ θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο 

ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο 

πνπ ζπλαληνχκε φζνλ αθνξά ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

8.1 Πξνζδηνξηζκόο ηεο πγγελνύο Δπηρείξεζεο 

Όπσο επηζεκάλζεθε ζην πξψην θεθάιαην, ζπγγελήο επηρείξεζε είλαη ε 

επηρείξεζε εθείλε ζηελ νπνία ε επελδχνπζα αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε 

θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή θαη δελ είλαη νχηε ζπγαηξηθή νχηε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλνπξαμία. Ζ επελδχνπζα αζθεί νπζηψδε επηξξνή φηαλ ζπκκεηέρεη ζηελ εθδφηξηα 

κε πνζνζηφ 20-50% ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθσλ. 

πγγελήο σζηφζν είλαη θαη ε επηρείξεζε, ζηελ νπνία ε επελδχνπζα 

ζπκκεηέρεη ζηελ εθδφηξηα κε πνζνζηφ 10-20% ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα 

ςήθσλ, αξθεί ε επελδχνπζα λα αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο εθδφηξηαο (π.ρ. δπλαηφηεηα εθινγήο νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εθδφηξηαο)
40

. 

Ζ ζπγγελήο εηαηξεία δελ είλαη κέξνο ηνπ νκίινπ, αιιά απνηειεί κία επέλδπζε. 

Ο Ν. 2190/1920 ππνρξεψλεη ηηο κεηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, λα εκθαλίδνπλ ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο ηπρφλ άκεζεο ή 

έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο κε ηξφπν πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο 

εηήζηεο κεηαβνιέο ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο ηεο θάζε ζπγγελνχο επηρείξεζεο. Ζ 

κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη επηβάιιεηαη ζε φια ηα 

θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ ζχκθσλα κε ηελ 7
ε
 Κνηλνηηθή Οδεγία (άξζξν 33).  

Με βάζε ηα ΓΠΥΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ΓΛΠ 28, θαζνξίδνληαη αξρέο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο χπαξμεο ηεο νπζηψδνπο επηξξνήο θαη επνκέλσο γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ κία εηαηξείαο σο «ζπγγελνχο». Σα θξηηήξηα απηά, φπσο ηα παξαζέζακε 

εθηελψο ζην πξψην θεθάιαην, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε πνζνηηθά θξηηήξηα (πάλσ 

                                                           
40

 Αιεθάληεο Σ. Γεψξγηνο (2004), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, Δθδφζεηο Πάκηζνο, 

ζει. 190-191 
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απφ 20% πνζνζηφ ζπκκεηνρήο), αιιά εμεηάδνπλ ηελ νπζία ηεο ζρέζεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ απηήο ηεο επηξξνήο.  

 

8.2 Απαιιαγέο από ηελ Δλνπνίεζε 

Με βάζε ηνλ ΚΝ 2190/1920 κία ζπγγελήο επηρείξεζε κπνξεί λα κελ 

ελνπνηεζεί αλ θξίλεηαη φηη δελ αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη απαιιαγέο απφ ηελ ελνπνίεζε πνπ παξέρνληαη απφ ην 

Γ.Λ.Π 28 είλαη ειάρηζηεο θαη είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο απφ ην Γ.Λ.Π 27. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη απαιιαγή αλ 

γίλεηαη ελνπνίεζε ζε αλψηεξν επίπεδν απφ αλψηεξε κεηξηθή, αιιά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Δπίζεο, ππάξρεη απαιιαγή αλ απνθηήζεθε κία ζπγγελήο κε 

ζθνπφ ηελ δηάζεζή ηεο. Σέινο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ελνπνίεζε, νη ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κεηαθέξζεθαλ κε βάζε ην Γ.Π.Υ.Π 5 ζηηο δηαθνπηφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ. Απηή ε 

απαιιαγή δηαθέξεη απφ ηηο δπλαηφηεηεο απαιιαγήο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, γηαηί 

γηα ηηο ζπγαηξηθέο, αθφκε θαη φηαλ απνθαζηζηεί ε δηάζεζή ηνπο, ζπλερίδεη λα γίλεηαη 

ελνπνίεζε αλ απηή γηλφηαλ ή ήδε απφ ην παξειζφλ. 

 

8.3 «Δλζσκάησζε» πγγελνύο Δπηρείξεζεο  

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (θσδ. Ν. 2190/1920, άξζξν 

106) γηα λα ελνπνηήζεη ε κεηξηθή επηρείξεζε ηηο ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα πξνζδηνξίζεη αξρηθά ηελ ινγηζηηθή θαζαξή ηνπο ζέζε. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα 

πξέπεη λα αξρηθά λα παξαιάβνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελία αληίζηνηρε εθείλεο ηεο ελνπνίεζεο, ππνγεγξακκέλε απφ 

ηα αξκνδία φξγαλα θαη ηνλ ειεγθηή ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο. 

Καηά ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ε ινγηζηηθή αμία εθθίλεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο κηαο κεηξηθήο, ή άιιεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ελνπνίεζε, ζην θεθάιαην κηαο ζπγγελνχο, εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ 

απμεκέλε ή κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ πιεξσηέσλ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο πνπ 

αλαινγεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ επηρείξεζε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εκθαληδφκελε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηηθή 
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θαζαξή ζέζε (ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ 

ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ειεγθηή) πξνζαπμάλεηαη κε ηα ηπρφλ κεξίζκαηα πιεξσηέα, 

ηεο ρξήζεο ή ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, πνπ δελ έρνπλ ιεθζεί αθφκα απφ ηελ 

επελδχνπζα επηρείξεζε. Δλψ αληίζηνηρα ηα ηπρφλ εηζπξαηηφκελα απφ ηε ζπκκεηνρή 

κεξίζκαηα κεηψλνπλ ηελ αμία απηή. Σα κεξίζκαηα απηά πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα απφ 

θφξν εηζνδήκαηνο. 

Ωο ινγηζηηθή αμία ηεο ζρεηηθήο ζπκκεηνρήο, επί ηεο νπνίαο ζηε ζπλέρεηα 

πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη ε αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζπγγελνχο 

επηρείξεζεο, ιακβάλεηαη ε αμία θηήζεσο ή ηειεπηαίαο απνηηκήζεσο κε ηελ νπνία ε 

ζπκκεηνρή εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία κηαο απφ ηηο ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

ελαξθηήξηα εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηνρή. ε θάζε πεξίπησζε, ε παξαπάλσ αμία εθθίλεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα παξακείλεη ζηαζεξή σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο απηήο θαηά ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. Δμαηξείηαη, ε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε 

ζπγγελή επηρείξεζε, ιφγσ πψιεζεο κέξνπο ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ 

ηεο, ή ζηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο, ιφγσ εηζθνξάο 

θεθαιαίνπ πξνο ηε ζπγγελή. 

Έηζη ινηπφλ φζν δελ κεηαβάιιεηαη ε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ 

ελαξθηήξηα εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο δελ ζα 

κεηαβάιιεηαη θαη ε αμία ζπκκεηνρήο πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

κεηξηθήο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ πίλαθα ελνπνηήζεσο. Αλ χζηεξα απφ απνηίκεζε 

ηεο αμίαο ζπκκεηνρήο ζε ζπγγελή επηρείξεζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αμία 

εθθίλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, ηφηε απαηηνχληαη λα γίλνπλ θάπνηεο δηνξζψζεηο. Οη 

δηνξζψζεηο απηέο πξνθχπηνπλ απφ δχν είδε κεηαβνιψλ ηεο αμίαο εθθίλεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο. Απφ κία κείσζε ή απφ κηα αχμεζε. 

ην ηέινο θάζε ρξήζεο ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο κίαο ζπγγελνχο εηαηξείαο πνπ 

ελνπνηείηαη κε ηελ θαζαξή ζέζε, δχλαηαη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή 

ηεο αλαινγίαο ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεξηζκάησλ πνπ δελ έρνπλ δηαλεκεζεί θαη ε δηαθνξά κεηαθέξεηαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο (άξζξν 106 παξαγ. 4). 
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Έηζη, αλ ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο απηήο απμεζεί, ε αχμεζε απηή ζα κεηαθέξεη 

θαη ζα απεηθνληζηεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ «Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο» κε ηζφπνζε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο. 

Έηζη, κε βάζε ηε κεηαβνιή ηεο Λνγηζηηθήο Καζαξήο ζέζε ησλ ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηαβάιιεηαη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ 

θαη αληίζηνηρα κεηαβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ. 

 εκεηψλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία ζπγγελήο επηρείξεζε 

θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο Λνγηζηηθήο 

Καζαξήο Θέζεο γίλεηαη κε βάζε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σν ΓΛΠ 28 πξνβιέπεη φηη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζπγγελνχο 

επηρείξεζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε 

ζπκκεηνρή θαηαρσξείηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη ε ινγηζηηθή ηεο αμία 

απμάλεηαη ή κεηψλεηαη γηα λα απεηθνλίζεη ην κεξίδην ηνπ επελδπηή ζηα θέξδε ή ηηο 

δεκίεο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, κεηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. 

Αλαπξνζαξκνγέο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κπνξεί επίζεο λα είλαη αλαγθαίεο γηα 

κεηαβνιέο ζην αλαινγνχλ δηθαίσκα ηνπ επελδπηή ζηελ εθδφηξηα, πνπ πξνέξρεηαη 

απφ κεηαβνιέο ζηε θαζαξή ζέζε ηεο εθδφηξηαο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθδφηξηαο
41

. Σέηνηεο κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ παγίσλ θαη απφ ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο. Σν κεξίδην ηνπ επελδπηή ζε απηέο ηηο κεηαβνιέο θαηαρσξίδεηαη άκεζα ζηελ 

θαζαξή ζέζε ηνπ επελδπηή, ελψ ην κεξίδην ηνπ επελδπηή ζην θέξδνο ή δεκία ηεο 

εθδφηξηαο, πνπ απμάλεη ή κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή, 

θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ επελδπηή. 

πλεπψο κε βάζε ην ΓΛΠ 28 αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Πξψηα 

ππνινγίδνληαη, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο ηα νπνία αλαινγνχλ ζηελ 

κεηξηθή, κε βάζε ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα 

ππνινγηζηνχλ νη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ζπγγελνχο 

επηρείξεζεο. Έηζη, νη κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, επηδξνχλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη αληηκεηαβάιινπλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο, νη δε 

                                                           
41

 Πξσηνςάιηεο Νηθφιανο (2005), “Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο”, Δθδφζεηο ηακνχιε, 

Αζήλα, ζει. 327 
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κεηαβνιέο θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε, επηδξνχλ θαηεπζείαλ ζηελ ελνπνηεκέλε 

θαζαξή ζέζε θαη αληηκεηαβάιινπλ επίζεο ηε ζπκκεηνρή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, εθηφο ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο ηεο αμίαο θηήζεο ηεο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο, ν αληηθηλνχκελνο ινγαξηαζκφο ησλ αλσηέξσ ρξεψζεσλ – 

πηζηψζεσλ είλαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ «Κέξδε ή Εεκίεο απφ ζπκκεηνρή ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο». 

Καησηέξσ παξαηίζεηαη αλάιπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Καζαξήο 

ζέζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 28. 

 

8.4 Απαινηθή Γηεηαηξηθώλ πλαιιαγώλ 

χκθσλα κε ηα ΔΛΠ (ΚΝ 2190/1920, άξζξν 106 παξαγ. 6) γηα 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ θαη νη απαιείςεηο δηεηαηξηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, απαιείςεηο δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαη ζηελ 

πεξίπησζε ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εθφζνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηηο 

απαιείςεηο απηέο ζηνηρεία είλαη γλσζηά ή κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ. Αλ ηπρφλ απφ 

ζπλαιιαγέο κε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ ελνπνηνχληαη κε ηελ Καζαξή Θέζε, 

ππάξρνπλ θέξδε ή δεκίεο κε πξαγκαηνπνηεκέλα, απηά πξέπεη λα απαιεηθζνχλ θαηά 

ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ελνπνηνχζαο εηαηξείαο, εθφζνλ ν ππνινγηζκφο ηνπο είλαη 

εθηθηφο. Γελ γίλεηαη απάιεηςε ησλ δηεηαηξηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ ζηε πεξίπησζε, πνπ 

ηα ζρεηηθά πνζά είλαη αζήκαληα, θαζψο θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ε απάιεηςε ηνπο ζα 

ζπλεπάγνληαλ δπζαλάινγα έμνδα. 

Με βάζε ην ΓΛΠ 28, ε αλαινγία ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ αλνδηθέο ή 

θαζνδηθέο ζπλαιιαγέο, δειαδή ε αλαινγία ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζηελ εθδφηξηα 

θαη ζηε ζπγγελή εηαηξεία, θαηά ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εθδφηξηαο ζηε 

  

Υ              Λνγαξηαζκφο πκκεηνρήο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε        Π 
 

  -Αμία θηήζεο ζπγγελνχο              -Αλαινγία ζηηο δεκίεο ηεο ζπγγελνχο         

 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο ππεξαμίαο)                                 -Λεθζέληα κεξίζκαηα απφ ζπγγελή 

-Αλαινγία ζηα θέξδε ηεο  

ζπγγελνχο                                        - Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ θεξδψλ 

-Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ δεκηψλ 
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ζπγγελή εηαηξεία, απαιείθεηαη απφ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθή θαη φρη δπλεηηθή. 

 

8.5 Τπεξαμία ζπγγελνύο επηρείξεζεο 

χκθσλα κε ηα ΔΛΠ (ΚΝ 2190/1920, άξζξν 106, παξαγξ. 9) φηαλ γίλεηαη 

πξψηε ελνπνίεζε, ή απφθηεζε κίαο ζπγγελνχο, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αμία θηήζεο 

ηεο θαη ηελ αλαινγία ζηελ θαζαξή ηεο ζέζε, εκθαλίδεηαη θαηαξρήλ ζε ηδηαίηεξν 

ινγαξηαζκφ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο
42

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ 

πξψηε θαηαρψξηζε ζπγγελνχο εηαηξείαο φηαλ απνθηάηαη ή γίλεηαη πξψηε ελνπνίεζε, 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγίαο ηεο θαζαξήο ζέζεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα κε 

δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα. Έηζη, θαηά ην ζπζρεηηζκφ ηεο εκθαληδφκελεο, θαηά ηελ 

αξρηθή ελζσκάησζε, αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο κε ηελ αληίζηνηρε Καζαξή Θέζε 

ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο πξνθχπηεη κία απφ ηηο θαησηέξσ ζρέζεηο
43

: 

 

(1) Αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο = Αληίζηνηρε ινγηζηηθή Καζαξή ζέζε 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ γίλεηαη θακία εγγξαθή θαη ε ζπκκεηνρή απηή εκθαλίδεηαη 

ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ ζηελ αμία θηήζεο. 

(2) Αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο > Αληίζηνηρε ινγηζηηθή Καζαξή Θέζε 

Ζ ζεηηθή απηή δηαθνξά πηζαλφλ λα αληηπξνζσπεχεη ππεξαμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο ή αιιηψο ην  «Goodwill» απηήο. Όκσο, ιφγσ κε 

ελνπνίεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, ε αλσηέξσ ζεηηθή 

δηαθνξά δελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ φπσο γίλεηαη κε ηελ ελνπνίεζε ζπγαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ζ δηαθνξά απηή αληηκεησπίδεηαη σο ππεξαμία «Goodwill» θαη, θαηά ηελ 

πξψηε ελζσκάησζε ζπγγελνχο επηρείξεζεο, θαηαρσξείηαη ρσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν 

Ηζνινγηζκφ ή αλαθέξεηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα, κε ρσξηζηή κλεία φηη ε 

ζρεηηθή ζπκκεηνρή έρεη απνηηκεζεί θαηά εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 

ηνπ άξζξνπ 43 Ν. 2190/1920. 

                                                           
42

 Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), “Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ 

ηα ειιεληθά”, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει. 306 
43

 Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο (2010), “Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Έθδνζε 7
ε
 , Έθδνζε ΗΔΟΔΛ, ζει. 66-67 
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πλεπψο, θαηά ηελ πξψηε ελζσκάησζε, γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο αμίαο 

θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή αμία, κε ηε δηελέξγεηα ηεο 

εγγξαθήο: 

   

  

  

 
ΥΥ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΝΟΠΟΗΖΖ 

    

     

  

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

 

ΥΥ 

     

 

  

   

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ αθνινπζνχκελε, απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

πξαθηηθή, ε αλσηέξσ δηαθνξά ελνπνίεζεο (Goodwill) θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα 

απνηειέζκαηα θαη εηδηθφηεξα φηαλ απηή δελ είλαη ζεκαληηθνχ πνζνχ. 

Ζ ηπρφλ αχμεζε ή κείσζε ηεο αλσηέξσ ινγηζηηθήο αμίαο, πνπ ζεκεηψλεηαη 

ζηηο επφκελεο, κεηά ηελ πξψηε ελζσκάησζε, ρξήζεηο, εκθαλίδεηαη, θαηά ην κέξνο 

πνπ αθνξά θάζε θιεηφκελε ρξήζε ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ηνλ ηίηιν «θέξδε ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο» θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζε πξνγελέζηεξεο 

ρξήζεηο, εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα εηο λέν». 

 

(3) Αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο < Αληίζηνηρε ινγηζηηθή Καζαξή Θέζε 

Ζ δηαθνξά απηή (φθεινο γηα ηελ επελδχνπζα) θαηαρσξείηαη, θαηά ηελ πξψηε 

ελζσκάησζε ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, ρσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ 

(εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «πηζησηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο απφ ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο»). πλεπψο, θαηά ηελ πξψηε ελζσκάησζε γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο αμίαο 

θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή αμία, κε ηε δηελέξγεηα ηεο 

εγγξαθήο: 
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  ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

    

     

  

ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΤΓΓΔΝΔΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

  

     

 

  

  Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ αθνινπζνχκελε, απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πξαθηηθή, ε αλσηέξσ δηαθνξά ελνπνίεζεο (αξλεηηθή) θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα 

απνηειέζκαηα θαη εηδηθφηεξα φηαλ απηή δελ είλαη ζεκαληηθνχ πνζνχ. Ζ ηπρφλ 

αχμεζε ή κείσζε ηεο ινγηζηηθήο απηήο αμίαο, πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο επφκελεο ρξήζεο, 

αληηκεησπίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε 

κείσζεο ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπγγελή εηαηξεία, ιφγσ ππνηηκήζεψο 

ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, πξέπεη λα γίλεηαη 

επαλαθνξά ηεο αμίαο απηήο, ζηελ αξρηθή αμία θηήζεο, κε ηνλ αληηινγηζκφ ηεο 

δηελεξγεζείζαο, κεηά ηελ αξρηθή ελζσκάησζε, ζρεηηθήο εγγξαθήο πξφβιεςεο. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ φηη αλ ε δηαθνξά πξψηεο 

ελνπνίεζεο κίαο ζπγγελνχο επηρείξεζεο δελ επηδξάζεη ζε άιιν ζπγθεθξηκέλν 

ινγαξηαζκφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε ή 

αλ είλαη ρξεσζηηθή ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη λα απνζβεζηεί ζε δηάζηεκα 

κέρξη πέληε (5) εηψλ (άξζξν 106 παξαγ. 9). 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 28 παξαγξ. 33, ε ππεξαμία ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο 

απνηειεί κέξνο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη 

μερσξηζηά. Έηζη, κε βάζε ην ΓΛΠ 28, ε ρξεσζηηθή ππεξαμία απφ απφθηεζε 

ζπγγελνχο εηαηξείαο δελ απνζβέλεηαη αιιά εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε θάζε ρξφλν. 

Γελ εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ άπισλ ζηνηρείσλ ή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηα ΔΛΠ. Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη φηαλ γίλεηαη ε απφθηεζε κίαο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο ε ππεξαμία ηεο πξνζδηνξίδεηαη θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

Γ.Π.Υ.Π 3. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επελδχηξηαο θαη ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη 

κεζφδνπο. Ζ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ίδηα κε εθείλε ηεο επελδχηξηαο. Γηα ηπρφλ 

παξεθθιίζεηο, γίλνληαη δηνξζψζεηο ησλ ζπλεπεηψλ θάζε νπζηψδνπο γεγνλφηνο. 
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8.6 Δκθάληζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Με βάζε ηνλ ΚΝ 2190/1920 νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζηε 

κηθξφηεξε αμία θαηά είδνο, αλάκεζα ζηελ αμία θηήζεο θαη ζηελ ηξέρνπζα αμία, φπσο 

απηή νξίδεηαη κε βάζε ην λφκν. 

Με βάζε ην Γ.Λ.Π 28, ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο, νη ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγγελείο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, φπσο άιισζηε θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο, κπνξνχλ 

λα εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Αιιά ην ΓΛΠ 28, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ εκθάληζε θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ ζε εχινγε αμία. Σέινο, ην ΓΛΠ 28 πξνβιέπεη φηη πξέπεη 

δηαθεθξηκέλα λα εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ή ηεο 

πεξηφδνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπγγελψλ 

εηαηξεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΝΟΠΟΙΗΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΧΝ 

Ζ θνηλνπξαμία είλαη κία ηδηφηππε εηαηξηθή κνξθή ζηελ νπνία δχν ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά ζπλελψλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ 

ή έξγνπ
44

. Οη θνηλνπξαμίεο ζην εμσηεξηθφ απνηεινχλ κία ζπλεζηζκέλε λνκηθή κνξθή 

επηρεηξήζεσλ θαη αλαθέξνληαη σο “ Joint Ventures”. ηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ησλ θνηλνπξαμηψλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ, ειάρηζηεο είλαη νη άιιεο 

πεξηπηψζεηο πνπ απαληάηαη ε λνκηθή κνξθή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

δηάηαμε ζηνλ Δκπνξηθφ Νφκν ή ζηνλ Αζηηθφ θψδηθα, ε νπνία λα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη δελ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηηο θνηλνπξαμίεο. 

Μάιηζηα κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε 

θνηλνπξαμία λα ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ 

θαη επνκέλσο λα κελ εθαξκφδνπλ θαη ηνλ ΚΝ 2190/1920 ζε φηη αθνξά ηελ ζχληαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ θνηλνπξαμία, έρεη θνξνινγηθή θαη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ην λνκηθφ θελφ ζην εηαηξηθφ δίθαην γηα ηελ επίηεπμε 

ζθνπψλ, νη νπνίνη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920, γηα ηηο ζπκκεηνρέο γεληθά θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο θνηλνπξαμίεο, αθνχ αθνξνχλ 

ζπκκεηνρέο. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο ησλ θνηλνπξαμηψλ, αθφκε θαη κε ζπκκεηνρή 

πάλσ απφ ην 50% δελ ππάξρεη έιεγρνο, ζα πξέπεη λα ελνπνηνχληαη ζαλ ζπγγελείο 

εηαηξείεο, κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμίεο αζρνιείηαη 

ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο». Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο έθδνζεο, ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ην 2003 Πξνηχπνπ, ήηαλ ε κείσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη 

ησλ αζαθεηψλ κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ, ρσξίο φκσο λα αλαζεσξείηαη ε βαζηθή αξρή 

ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε θνηλνπξαμίεο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΓΛΠ 

31. 

 

 

                                                           
44

 Νεγθάθεο Η. Υξήζηνο (2006), “Λνγηζηηθή Δηαηξεηψλ Θεσξία - Δθαξκνγέο”, Δθδφζεηο νθία, 

Θεζζαινλίθε, ζει. 161-162. 
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9.1 Έλλνηα ηεο Κνηλνπξαμίαο 

Ζ Κνηλνπξαμία απνηειεί έλσζε πξνζψπσλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ, δηα ηεο 

νπνίαο επηδηψθεηαη κε θνηλά κέζα θνηλφο ζθνπφο. Ο επηδησθφκελνο ζθνπφο ηεο 

Κνηλνπξαμίαο (θαη ζπλαθφινπζα θαη ε δηάξθεηά ηεο) δηαθέξεη απφ εθείλν ησλ ινηπψλ 

εηαηξηθψλ ηχπσλ θαηά ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη δηαξθήο αιιά κνλαδηθφο θαη ζπλδέεηαη 

ζπλήζσο άκεζα κε νξηζκέλν έξγν. Ζ Κνηλνπξαμία είλαη αζηηθή ή εκπνξηθή εηαηξία 

αλαιφγσο κε ηελ εκπνξηθφηεηα ή κε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Δκπνξηθή ζεσξείηαη 

κηα Κνηλνπξαμία εάλ ν ζθνπφο ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε θαηά ζπλήζεηα 

εκπνξηθψλ πξάμεσλ. Δάλ απφ ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο δε ζπλάγεηαη εκπνξηθφηεηα, 

ζα αληηκεησπίδεηαη σο αζηηθή εηαηξία θαη ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη ε χπαξμε ζπκβαηηθήο 

ζπκθσλίαο πνπ θαζνξίδεη, ζπλήζσο, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε ζπκκεηνρή ησλ κεξψλ, 

ηελ εθινγή ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, 

θαζψο θαη ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. Ζ ζπκβαηηθή 

ζπκθσλία επηβάιιεη ηνλ θνηλφ έιεγρν ηεο θνηλνπξαμίαο απφ ηα κέιε θαη απνηξέπεη 

ξεηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απφ έλα κφλν κέινο. Ζ κε χπαξμε ζπκβαηηθήο 

ζπκθσλίαο ππνδεηθλχεη ζπκκεηνρή ζε ζπγγελή επηρείξεζε θαη φρη ζε θνηλνπξαμία. 

 

9.2 Μνξθέο Κνηλνπξαμηώλ 

O KN 2190/1920 φπσο πξναλαθέξακε δελ πεξηιακβάλεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα 

ηηο θνηλνπξαμίεο θαη έηζη δελ πξνβιέπεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη νξηνζέηεζε ησλ 

θνηλνπξαμηψλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην ΓΛΠ 31
45

 πεξηιακβάλεη έλα αλαιπηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλνπξαμηψλ, ηδηαίηεξα αλ ζπγθξηζεί κε ηα Διιεληθά 

ινγηζηηθά Πξόηππα, πνπ δελ έρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα απηή ηελ θαηεγνξία 

επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Σν ΓΛΠ 31 νξηνζεηεί ηα είδε ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη 

μερσξίδεη ηξεηο επξχηεξεο κνξθέο θνηλνπξαμηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πξάμε θαη 

εκπεξηέρνπλ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά κίαο θνηλνπξαμίαο. Οη ηξείο (3) απηέο κνξθέο 

κε ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη εμήο : 

                                                           
45

 ΔΛΠ 31 παραγ. 7 
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1. Από Κνηλνύ Διεγρόκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο - Jointly Controlled 

Entities (π.ρ. ίδξπζε κηαο θνηλνπξαμίαο απφ κέιε κε δηαθνξεηηθή ηερληθή 

εκπεηξία γηα ηελ θαηαζθεπή  δξφκσλ). ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε: 

a. Ίδξπζε μερσξηζηήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηα θνηλνπξαθηνχληα 

κέξε, ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θ.ιπ., 

b. πκκεηνρηθή ζρέζε ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κεξψλ, 

c. Απφ θνηλνχ έιεγρνο θνηλνπξαμίαο, 

d. Λήςε κεξηζκάησλ απφ ηα θέξδε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

2. Από Κνηλνύ Διεγρόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο -  Jointly Controlled 

Operations (π.ρ. ίδξπζε κηαο θνηλνπξαμίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

απηνθηλεηφδξνκνπ, φπνπ ζπκπξάηηνπλ δηάθνξεο ηερληθέο εηαηξείεο θαη θάζε 

κία απφ απηέο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κφλν ηκήκαηνο ηνπ 

έξγνπ θαη φρη ηνπ ζπλφινπ). ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε: 

a. Με ίδξπζε μερσξηζηήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

b. Δθηέιεζε εξγαζηψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ (π.ρ. παγίσλ, 

πξνζσπηθνχ) ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, 

c. Παξαθνινχζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηελ θνηλνπξαμία 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηα βηβιία ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, 

d. Καηαρψξεζε δαπαλψλ, εζφδσλ θαη ινηπψλ ζπλαιιαγψλ ζηα βηβιία 

ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζπκβαηηθή ζπκθσλία, 

e. Γηαλνκή θεξδψλ, φπσο ζρεηηθά πξνβιέπεηαη ζηε ζπκβαηηθή 

ζπκθσλία. 

3. Από Κνηλνύ Διεγρόκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ – Jointly Controlled 

Assets (ίδξπζε κηαο θνηλνπξαμίαο απφ δχν επηρεηξήζεηο γηα ηνλ απφ θνηλνχ 

έιεγρν ελφο θηηξίνπ ιακβάλνληαο ε θάζε κία έλα κεξίδην ησλ ελνηθίσλ θαη 

επηβαξπλφκελε κε έλα κέξνο ησλ εμφδσλ). ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε: 

a. Με ίδξπζε μερσξηζηήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

b. Αγνξά απφ θνηλνχ ή εηζθνξά ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ 

θνηλνπξαμία, 

c. Καηαρψξεζε κεξηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα βηβιία ησλ 

θνηλνπξαθηνχλησλ, 

d. Καηαρψξεζε ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, κε βάζε ηε 

ζπκβαηηθή ζπκθσλία, 
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e. Καηαρψξεζε αλαινγηθψλ δαπαλψλ θαη ινηπψλ ζπλαιιαγψλ ζηα 

βηβιία ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, 

f. Γηαλνκή θεξδψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε κνξθή ηεο 

«ζχκβαζεο» απηήο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα βαζηθά γηα ηελ πεξίπησζε 

ζηνηρεία: 

 Πεξηγξαθή ηεο αλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηάξθεηα ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ θαζελφο απφ ηα κέξε. 

 Σνλ δηνξηζκφ Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. 

 Σα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ έρνπλ ηα κέξε ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 Σν κεξίδην ηνπ θάζε κέξνπο σο πξνο ην απνηέιεζκα ηεο θνηλνπξαμίαο
46

. 

 

9.3 Απαιιαγέο από ηελ Δλνπνίεζε 

Με βάζε ηνλ ΚΝ 2190/20 ππάξρεη ππνρξέσζε ελνπνίεζεο φηαλ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο είλαη πάλσ απφ 20%. Ζ ελνπνίεζε απηή γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη ιηγφηεξν απφ 20% 

ηφηε ε θνηλνπξαμία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Αζθαιψο, 

απαιιαγή γηα ελνπνίεζε θνηλνπξαμίαο ππάξρεη θαη φηαλ ππάξρεη απαιιαγή γηα 

ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Με βάζε ην ΓΛΠ 31, απαιιαγή ελνπνίεζεο θνηλνπξαμίαο ππάξρεη, εθηφο απφ 

ηελ πεξίπησζε ηεο απαιιαγήο ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

κεηξηθή κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξακε εθηελψο ζην δεχηεξν θεθάιαην, φηαλ ε 

θνηλνπξαμία είλαη «δηαθνπηφκελε» νπφηε εθεί αληηκεησπίδεηαη κε βάζε ην Γ.Π.Υ.Π 

5. Αθφκε, κπνξεί λα γίλεη απαιιαγή ελνπνίεζεο κίαο θνηλνπξαμίαο φηαλ απηή δελ 

είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην θαη δελ βξίζθεηαη νχηε ζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο. 

Σέινο, δελ ελνπνηείηαη θνηλνπξαμία πνπ ηειεί ζε πηψρεπζε, ππνρξέσζε 

αλαδηνξγάλσζεο απφ ην λφκν ή δελ κπνξεί ζε καθξνπξφζεζκε βάζε λα κεηαβηβάζεη 

θεθάιαηα
47

. 

                                                           
46

 Γεσξγίνπ Άζσο (2003), “Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα IAS”, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα, ζει. 258 

47
 Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), “Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ 

ηα ειιεληθά”, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει. 323 



100 

 

9.4 πλαιιαγέο κεηαμύ Κνηλνπξαθηνύληνο θαη Κνηλνπξαμίαο 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 31 φηαλ έλα κέινο θνηλνπξαμίαο ζπλεηζθέξεη ή πσιεί 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε κηα θνηλνπξαμία, ε αλαγλψξηζε νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο 

θέξδνπο ή δεκίαο απφ ηε ζπλαιιαγή ζα αληηθαηνπηξίδεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο. 

Δλφζσ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηέρνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία θαη εθφζνλ ην 

κέινο έρεη κεηαβηβάζεη ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο, ν 

ηειεπηαίνο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κφλν φζν κέξνο ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο αληηζηνηρεί 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ άιισλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν κέινο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη 

φιν ην πνζφ ηεο νπνηαζδήπνηε δεκίαο, φηαλ ε εηζθνξά ή ε πψιεζε παξέρεη απφδεημε 

κηαο κείσζεο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ησλ θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κηαο δεκίαο απνκείσζεο
48

. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ έλα κέινο θνηλνπξαμίαο απνθηά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απφ κία θνηλνπξαμία, ην κέινο δε ζα αλαγλσξίδεη ην κεξίδηφ ηνπ ζηα θέξδε 

ηεο θνηλνπξαμίαο απφ ηε ζπλαιιαγή, κέρξηο φηνπ επαλαπσιήζεη ηα ζηνηρεία απηά ζε 

έλα αλεμάξηεην κέξνο. Σν κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ζα αλαγλσξίδεη ην κεξίδηφ ηνπ 

ζηηο δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα 

θέξδε, εθηφο αλ νη δεκηέο αληηπξνζσπεχνπλ κηα κείσζε ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κηα δεκία 

απνκείσζεο, νπφηε ζα αλαγλσξίδνληαη ακέζσο
49

. 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, ζε πεξίπησζε πνπ γίλνληαλ 

ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, νη απαινηθέο πνπ ζα γίλνληαλ, ζα 

αθνξνχζαλ κφλν ηα “κε πξαγκαηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα”. 

 

9.5 Δλνπνίεζε Κνηλνπξαμηώλ 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 31 ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ην κέινο 

ηεο θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε κνξθή 

ηεο θνηλνπξαμίαο (εθηφο απφ ηε πεξίπησζε ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ έρεη επηιεγεί ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο). 

                                                           
48

 ΓΛΠ 31, παξαγ. 48 
49

 ΓΛΠ 31, παξαγ. 49 



101 

 

Ζ ελνπνίεζε ησλ θνηλνπξαμηψλ γίλεηαη είηε κε αλαινγηθή ελνπνίεζε (βαζηθή 

κέζνδνο) είηε κε ηε κέζνδν Καζαξήο Θέζεο (ελαιιαθηηθή κέζνδνο). 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο θάζε θνηλνπξαθηφλ 

κέινο, δχλαηαη: 

 Να αλαγλσξίδεη ην κεξίδηφ ηνπ ζηε θνηλνπξαμία, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

θαηέρεη παξάιιεια θαη κεξίδην ζε ζπγαηξηθή ή θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Να εκθαλίδεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο (επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία), δειαδή 

ηνλ έιεγρν πνπ αζθεί ζην κεξίδην πνπ ηνπ αλαινγεί απφ ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε, κέζσ ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 Να ζπκπεξηιάβεη ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν κεξίδηφ ηνπ κε ηελ παξάζεζε 

μερσξηζηψλ θνλδπιίσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ην κέινο ηεο 

θνηλνπξαμίαο κπνξεί , ελαιιαθηηθά, λα εκθαλίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζόδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο (φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ην ΓΛΠ 28), είλαη ε πεπνίζεζε ηνπο φηη 

δελ είλαη νξζή ε ελνπνίεζε απνθιεηζηηθά ειεγρφκελσλ ζηνηρείσλ καδί κε ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία ειέγρνληαη απφ θνηλνχ κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ φηη ηα 

κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο έρνπλ θπξίσο νπζηψδε επηξξνή ζε κία θνηλνπξαμία παξά απφ 

θνηλνχ έιεγρν
50

. 

Με βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα 

εθαξκνγή κεζφδνπ αλαινγηθήο ελνπνίεζεο, θαη επηπιένλ ηα πξφηππα εκθάληζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ επηδέρνληαη ηέηνηαο θχζεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 

9.6 Δκθάληζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Με βάζε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία (εθφζνλ απηή 

ελνπνηείηαη) εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο κεηξηθήο σο ε αλαινγία 

ζηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ν φκηινο έρεη ζπκκεηνρή. 

                                                           
50

 Grand Thornton, (2009), "Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο I.F.R.S.”, ηφκνο Β΄, 

εθδφζεηο Grand Thornton, ζει. 766-783. 
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ηηο “ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο” ηεο κεηξηθήο νη ζπκκεηνρέο ζε 

θνηλνπξαμίεο εκθαλίδνληαη ζηε κηθξφηεξα αμία θαηά είδνο, αλάκεζα ζηελ αμία 

θηήζεο θαη ζηελ ηξέρνπζα αμία, φπσο απηή νξίδεηαη κε βάζε ην λφκν. 

Με βάζε ην Γ.Λ.Π. 31, είλαη δπλαηφλ ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ, ε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία λα εκθαλίδεηαη ζε εχινγε αμία. ηηο “Ηδηαίηεξεο 

Καηαζηάζεηο” νη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο ή 

ζηελ εχινγε αμία
51

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), “Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ 

ηα ειιεληθά”, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει. 330 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΝΟΦΗ ΒΑΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΧΝ 

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΙΔΘΝΧΝ 

ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ζ πξνβιεπφκελε, απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηερληθή θαηάξηηζεο 

ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ΓΠΥΑ. Ωζηφζν, νη ζπληαζζφκελεο, 

ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ, ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηαθέξνπλ νπζησδψο 

θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε 

ηα ΓΠΥΑ. Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη σο επί ην πιείζηνλ ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζχληαμεο ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ. 

Αξρηθά, λα αλαθέξνπκε φηη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαζνξίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα, γηα ην ραξαθηεξηζκφ κίαο εηαηξίαο ζαλ 

ζπγαηξηθήο ή ππνζπγαηξηθήο, πνπ ζα πξέπεη θαηά ηε ζπλέπεηα λα ελνπνηεζεί κε νιηθή 

ελνπνίεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην Γ.Λ.Π. 27 δίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηελ νπζία 

θαη θαζνξίδεη νξηζκέλεο αξρέο γηα ηε δηαηχπσζε ηεο ζρέζεο Μεηξηθήο – Θπγαηξηθήο 

θαζψο επίζεο δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο. Δπνκέλσο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ππνρξέσζε ελνπνίεζεο είλαη αληηθείκελν εθηίκεζεο. Θα 

πξέπεη θπζηθά λα γίλεηαη αηηηνιφγεζε απηήο ηεο εθηίκεζεο, φηαλ ηα κελ πνζνηηθά 

ζηνηρεία δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε ελνπνίεζεο ή ηελ εμαίξεζε απφ ηελ 

ελνπνίεζε, αιιά ε νπζία ππνζηεξίδεη ην αληίζεην. 

ηε ζπλέρεηα, ηα ΔΛΠ θαζνξίδνπλ απαιιαγέο απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηηο κηθξέο ζε κέγεζνο εηαηξείεο, κε 

βάζε θάπνηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξείεο Δπελδχζεσλ 

Υαξηνθπιαθίνπ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ελνπνίεζε ζε αλψηεξν επίπεδν. 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ ππάξρεη απαιιαγή γηα εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην, κε εμαίξεζε θπζηθά ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ 

Υαξηνθπιαθίνπ (ΑΔΔΥ). Δθηφο φκσο απφ ηηο ξεηέο απαιιαγέο απφ ηελ ππνρξέσζε 

ελνπνίεζεο, παξέρνληαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα πάξα πνιιέο 

δπλαηφηεηεο εμαίξεζεο απφ απηήλ ηελ ππνρξέσζε. Έηζη κπνξεί λα κελ ελνπνηεζνχλ 

ζπγαηξηθέο ή ππνζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδεο ελδηαθέξνλ, 

άιιεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί απφ ην Νφκν ή άιιεο ξπζκίζεηο, ζε φηη 

αθνξά ηελ άζθεζε ειέγρνπ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία, φηαλ είλαη δπζαλάινγν ην 
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θφζηνο ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ψζηε λα γίλεη ελνπνίεζε, αλ θαηέρνληαη 

θάπνηεο κεηνρέο ζπγαηξηθψλ ή ππνζπγαηξηθψλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή είλαη ε δπλαηφηεηα εμαίξεζεο, αλ νη εηαηξείεο έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη επνκέλσο ε ελνπνίεζή ηνπο ζα αιινίσλε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη 

γηα ηηο ηξάπεδεο ή ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ ην γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, φηαλ έρνπλ δηαθνξεηηθά πξφηππα 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κπνξνχλ λα κελ ελνπνηεζνχλ νη εηαηξείεο νη νπνίεο δελ 

εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα ηα νπνία νη κεηξηθέο εηαηξείεο παξνπζηάδνπλ πξνο ην θνηλφ. 

Με βάζε ην Γ.Λ.Π. 27, απαιιαγή απφ ηελ ελνπνίεζε ππάξρεη ζε δχν 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξά πξαθηηθά ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Ζ κία αθνξά κε εηζεγκέλε 

πνπ ε αλψηεξε κεηξηθή ηεο δεκνζηεχεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 

ηελ χπαξμε θαη νξηζκέλσλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ θαη ε δεχηεξε εηαηξείεο ζπγαηξηθέο 

πνπ κφιηο απνθηήζεθαλ ζεσξήζεθαλ «θαηερφκελεο γηα πψιεζε» κε βάζε ην 

Γ.Π.Υ.Π. 5. Γειαδή, ππάξρεη απαιιαγή ελνπνίεζεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο, φηαλ ηε 

ζηηγκή πνπ απνθηνχληαη ππάξρεη ν ζθνπφο ηεο πψιεζεο ηνπο θαη φρη γηα ηηο άιιεο 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ελνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη πνπ απνθαζίζηεθε ζε 

θάπνηα ζηηγκή λα πσιεζνχλ. Απηέο ζπλερίδνπλ λα ελνπνηνχληαη. 

Απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα νξίδνληαλ θαη ε ππνρξέσζε γηα 

νξηδφληηα ελνπνίεζε. Γειαδή αλ δχν ή πεξηζζφηεξνη φκηινη, είραλ ζπκθσλήζεη λα 

έρνπλ θνηλή δηνίθεζε, αλεμάξηεηα πνπ κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα κελ είραλ θακία 

ζπκκεηνρηθή ζρέζε, έπξεπε λα ελνπνηεζνχλ αζξνηζηηθά, δεκηνπξγψληαο εληαίεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηελ επσλπκία ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο κεηξηθέο απηψλ 

ησλ νκίισλ. Με βάζε φκσο ην Γ.Λ.Π 27 θαη ην Γ.Π.Υ.Π 3 νη επηρεηξήζεηο πνπ 

απνηεινχλ νξηδφληην φκηιν (βξίζθνληαη δειαδή θάησ απφ θνηλή δηεχζπλζε) δελ 

ελνπνηνχληαη. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ελνπνηήζεηο πνπ φξηδαλ ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, είλαη ν Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκφο, ηα Δλνπνηεκέλα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο θαη ην πξνζάξηεκα. Γελ πξνβιέπεηαη ζχληαμε πίλαθα 

δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ΓΠΥΑ πξνβιέπνπλ ηελ ζχληαμε 

ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο ζέζεο, ηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε 

πλνιηθψλ Δζφδσλ, ηνλ Δλνπνηεκέλν Πίλαθα Μεηαβνιψλ Καζαξήο ζέζεο, ηελ 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακηαθψλ ξνψλ, θαη ην Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. 
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χκθσλα κε ηα ΔΛΠ ε πξψηε ελνπνίεζε γίλνληαλ ηελ εκεξνκελία 

απφθηεζεο ή αλ γηα πξψηε θνξά ε εηαηξεία ππνρξεψλνληαλ λα ζπληάμεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο φπνπ ππήξμε ε 

ππνρξέσζε απηή. Με βάζε ην Γ.Λ.Π. 27 πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην Γ.Π.Υ.Π 3 γηα ηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, γηα κία ζπγαηξηθή πνπ απνθηάηαη 

πξψηε θνξά, ελνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηεο 

κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, δειαδή κέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

χκθσλα κε ηα ΔΛΠ νη «δηαθνξέο ελνπνίεζεο» νξίδνληαη σο νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ελνπνίεζεο. Οη «δηαθνξέο ελνπνίεζεο», φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ην ζπκςεθηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ 

ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη ρξεσζηηθέο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην 

ελεξγεηηθφ θαη λα απνζβεζηνχλ ζε έλα δηάζηεκα απφ έλα έσο πέληε ρξφληα, θάηη 

αλάινγν κε ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο ή λα κεηαθεξζνχλ θαηεπζείαλ ζε ρξέσζε ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. Οη πηζησηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο, κεηαθέξνληαη ζηελ θαζαξή 

ζέζε, αιιά ππάξρεη κία δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο απφζβεζεο ελφο ηκήκαηφο ηνπο, ππφ 

φξνπο θαη κεηαθνξάο απηήο ηεο απφζβεζεο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ σο δηαθνξά ελνπνίεζεο νξίδεηαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελνπνηνχκελε εηαηξεία θαη ηεο 

αληίζηνηρεο εχινγεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο απηήο, πνπ πξνθχπηεη πάληνηε, θαηά ηελ 

απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο, κεηά ηελ εθηίκεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηηο εχινγεο (ηξέρνπζεο) αμίεο. Ζ νπνηαδήπνηε 

ππεξαμία (Goodwill) πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζην Δλεξγεηηθφ ηεο 

Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη είλαη κε απνζβέζηκν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνθείκελν ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ (impairment 

test) ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36. Ζ αξλεηηθή ππεξαμία ή αιιηψο ππναμία (Negative 

Goodwill) κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ 

Δζφδσλ.  

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα επηβάιιεηαη μερσξηζηή 

εκθάληζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα ηελ αλαινγία ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο 

ζε απηά. Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δελ νξίδνληαη φηαλ ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο 
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είλαη αξλεηηθή. Δπηπξφζζεηα, νξίδεηαη ε απαινηθή ησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ησλ ελδνεηαηξηθψλ ππνινίπσλ, αιιά παξέρεηαη δπλαηφηεηα λα γίλεηαη θαη 

αλαινγηθή απαινηθή, δειαδή λα απαιείθεηαη κφλν έλα ηκήκα ησλ ζπλαιιαγψλ ή ησλ 

ππνινίπσλ πνπ αθνξνχζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζηηο ζπγαηξηθέο ή 

ππνζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Σέινο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κελ γίλεηαη θαζφινπ 

απαινηθή, γηα θνλδχιηα ηα νπνία νξίδνληαη ζαλ επνπζηψδε. 

Με βάζε ην ΓΛΠ 27, ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ απνξξνθνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δεκηψλ πνπ ηνπο αλαινγεί (ηζρχεη γηα λέεο ζπλελψζεηο ησλ ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ 

κεηά ηελ 1.07.2009). Δπηπξφζζεηα, ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο εκθαλίδνληαη ζηελ 

ελνπνηεκέλε θαζαξή ζέζε, δηαθεθξηκέλα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ απαινηθή ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ ην Γ.Λ.Π. 27 πξνβιέπεη 

φηη απηή πξέπεη λα γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη δελ δίλεη 

θακία δπλαηφηεηα εμαίξεζεο. 

Αθφκε, κε βάζε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ αλ απηέο είλαη ζεκαληηθέο θαη ε κεηξηθή κε ζεκαληηθή. 

Αληίζεηα, κε βάζε ην ΓΛΠ 27, ε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη 

πάληα κε ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Δθηφο φκσο απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, έλαο φκηινο δχλαηαη λα έρεη θαη 

επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Οη βαζηθφηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ΔΛΠ 

θαη ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 

εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ζηηο 

απαιιαγέο ελνπνίεζεο ησλ ζπγγελψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνλ ΚΝ 2190/20, ν νξίδεηαη ζαλ θξηηήξην γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφο κίαο εηαηξείαο σο ζπγγελήο ε θαηνρή πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο πάλσ απφ 

20% θαη ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζπγαηξηθή. Με βάζε ην Γ.Λ.Π 28, 

νξίδνληαη αξρέο (φπσο π.ρ. ε εθπξνζψπεζε ζην Γ.) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο χπαξμεο 

νπζηψδνπο επηξξνήο θαη επνκέλσο ηνλ ραξαθηεξηζκφ κίαο εηαηξείαο σο ζπγγελνχο. 

Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηνλ ΚΝ 2190/20 κία ζπγγελήο κπνξεί λα κελ 

ελνπνηεζεί αλ θξίλεηαη φηη δελ αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηηο ελνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, κε βάζε ηα ΓΠΥΑ, νη ζπγγελείο απαιιάζζνληαη ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αλαιπζεί εθηελψο ζηελ παξνχζα εξγαζία (π.ρ. αλ 

ραξαθηεξηζηεί σο «δηαθνπηφκελε»). 
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Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο πνπ ζπλαληνχκε ζηηο 

ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο. Όπσο αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ηα ΔΛΠ δελ έρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην Γ.Λ.Π. 31 πεξηιακβάλεη έλα αλαιπηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλνπξαμηψλ, νξηνζεηεί ηα είδε ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη 

μεθαζαξίδεη φηη ππάξρνπλ θαη θνηλνπξαμίεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη 

κε απηφλνκεο νληφηεηεο. 

Οη δηαθνξέο ζηηο απαιιαγέο απφ ηελ ελνπνίεζε θαη ζηηο απαινηθέο ησλ 

δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη παξφκνηεο κε απηέο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

πην κεγάιε δηαθνξά θαίλεηαη λα εληνπίδεηαη ζην φηη κε βάζε ηνλ ΚΝ 2190/1920 ε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ σο ε αλαινγία 

ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ν φκηινο έρεη ηε ζπκκεηνρή ελψ κε 

βάζε ην Γ.Λ.Π 31 είλαη δπλαηφλ ε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία λα εκθαλίδεηαη ζε 

εχινγε αμία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11: Ο ΈΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

χκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, θάζε 

επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην, εθφζνλ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ππνρξενχηαη λα ηηο ππνβάιιεη ζηνλ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

Οη νξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη, ζηελ ρνξεγνχκελε έθζεζε ειέγρνπ, λα 

πηζηνπνηνχλ φηη: 

 Οη θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, γηα φζεο 

εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα Πξφηππα απηά ή κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο θαη απεηθνλίδνπλ εχινγα απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηαηξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.  

 Ζ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο, είλαη ζπλεπήο κε ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ρξήζεο. 

 

11.1 Τπνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα ηνπ Διεγθηή 

Ο ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο νκίινπ 

εηαηξεηψλ έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ θσδ. 2190/1920. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηθαηνχηαη λα 

ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ θαη ζηνηρείνπ ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ 

θαη λα ηνπ παξέρνληαη , απφ ηνπο αξκφδηνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, φιεο νη 

πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο, πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ, λα ηεξεί ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ, θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο IFAC. 

Δηδηθφηεξα, νθείιεη λα εθηειεί ηηο θαηάιιειεο, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε 

πάληα, ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζε νπζηψδε ζέκαηα ηεο ελνπνίεζεο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

πνπ κπνξεί λα βαζίζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε φηη νη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, γηα 

φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα απηά ή κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(ΔΛΠ) γηα ηηο ινηπέο εηαηξείεο θαη απεηθνλίδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε 
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ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν ειεγθηήο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξέπεη λα έρεη πάληα ππφςε ηνπ φηη νη θαηαζηάζεηο απηέο δελ θαηαξηίδνληαη γηα 

θνξνινγηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο, φπνπ απαηηνχληαη αθξηβή ζηνηρεία, αιιά 

ζπληάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαη θάζε 

άιινλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη 

ζπλεπψο, δελ απαηηνχληαη ππεξβνιηθέο ιεπηνκέξεηεο ζηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ 

απηψλ. 

 

11.2 Βαζηθέο Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα Γηελεξγνύληαη θαηά ηνλ 

Έιεγρν ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 

Οη βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαηά ησλ 

έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη νη εμήο: 

 Γηαπίζησζε φηη, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ελνπνηνχκελσλ 

εηαηξεηψλ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ (αλ ε εηαηξεία έρεη 

ππνρξέσζε λα ζπληάζζεη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα) ή ηα 

ΔΛΠ, αλάινγα. 

 Γηαπίζησζε φηη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ 

ην Γ. ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη έρνπλ ηεζεί ππφςε ηεο ηαθηηθήο Γ.. ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο. 

 Γηαπίζησζε φηη φιεο νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ (ζπγαηξηθέο θαη ζπγαηξηθέο ησλ 

ζπγαηξηθψλ) πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, γηα 

φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα απηά ή ηα ΔΛΠ γηα ηηο ινηπέο θαη 

ηπρφλ εμαηξέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη είλαη ζχκθσλεο είηε κε ηα πξφηππα είηε κε 

ηνλ Κ.Ν 2190/1920 αληίζηνηρα. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ νκίινπ ζε θάζε 

ελνπνηνχκελε εηαηξεία εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ έκκεζσλ ζπκκεηνρψλ πνπ 

ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θαζίζηαηαη πην δχζθνινο. 

 Έιεγρνο αλ νη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ εκθαλίδνπλ κφλν ηηο 

απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ απφ θαη πξνο ηξίηνπο. 

 Έιεγρνο αλ έρνπλ γίλεη απαιείςεηο δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ απφ πψιεζε 

παγίσλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 
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 Έιεγρνο αλ έρνπλ γίλεη απαιείςεηο δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ απφ πψιεζε 

απνζεκάησλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 Έιεγρνο αλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, 

απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο. 

 Γηαπίζησζε φηη, φιεο νη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ δελ πεξηιήθζεθαλ λνκίκσο ζηελ ελνπνίεζε, 

πεξηιήθζεθαλ νξζά, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ΓΠΥΑ, γηα φζεο 

εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα απηά ή απφ ηα ΔΛΠ γηα ηηο ινηπέο 

εηαηξείεο. 

 Γηαπίζησζε φηη, νη ηπρφλ «ίδηεο κεηνρέο» θαη «ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο» 

αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ ελνπνίεζε θαη εκθαλίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ζρεηηθά πξνβιέπεηαη απφ ηα ΓΠΥΑ θαη ηα 

ΔΛΠ. 

 Δπαιήζεπζε φηη ν ινγαξηαζκφο «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» 

εκθαλίδεη ηελ αμία θηήζεο κφλνλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ δελ 

πεξηιήθζεθαλ λνκίκσο ζηελ ελνπνίεζε. 

 Έιεγρνο αλ νη ινγαξηαζκνί Ηδίσλ Κεθαιαίσλ εκθαλίδνπλ κφλνλ ηα ππφινηπα 

ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, πξνζαπμεκέλα θαηά ην κέξνο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, κεηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε απφ ηε Γηάζεζε Κεξδψλ 

ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη αλαινγνχλ ζηνλ Όκηιν. 

 Δπαιήζεπζε αλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηθαηψκαηα ηξίησλ» (κε 

ειέγρνπζα ζπκκεηνρή θαηά ηα ΓΠΥΑ) εκθαλίδεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ 

ζηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, θαηά ηελ θιεηφκελε 

ρξήζε, κεηά ηηο ηπρφλ αλακνξθψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. ε πεξίπησζε 

πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία ζπληάζζεη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη 

ν ππνινγηζκφο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο έρεη γίλεη κε βάζε ηελ εχινγε 

αμία ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ηφηε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ 

πξνζδηνξίζηεθε ζσζηά ε εχινγε αμία. 

 Δπαιήζεπζε αλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξέο ελνπνίεζεο» γηα 

φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα ΔΛΠ, εκθαλίδεη ηε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ 
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ηνλ ζπκςεθηζκφ ηεο αμίαο θηήζεο ησλ ζπκκεηνρψλ, ζε ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, κε ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηνπο, πνπ 

έγηλε θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε. Οη δηαθνξέο ελνπνίεζεο δελ επηηξέπεηαη λα 

κεηαβάιινληαη απφ ρξήζε ζε ρξήζε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (αχμεζε ή κείσζε) ζε ελνπνηνχκελε 

ζπγαηξηθή εηαηξεία, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζεο λέαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, ή 

εμφδνπ, απφ ηνλ φκηιν ζπγαηξηθήο εηαηξείαο (πψιεζε ζπκκεηνρήο). 

 Έιεγρνο αλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Μεξίζκαηα πιεξσηέα» εκθαλίδεη 

κφλνλ κεξίζκαηα πιεξσηέα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη έρεη γίλεη απάιεηςε 

ησλ δηεηαηξηθψλ κεξηζκάησλ κεηξηθήο - ζπγαηξηθήο. 

 Δπαιήζεπζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Τπεξαμία ηεο επηρείξεζεο» 

γηα φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ, εκθαλίδεη ηε δηαθνξά πνπ 

πξνέθπςε απφ ην ζπκςεθηζκφ ηεο αμίαο θηήζεο ησλ ζπκκεηνρψλ, ζε 

ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, κε ηελ αληίζηνηρε εχινγε αμία ηνπο θαηά 

ηελ αγνξά. 

 Έιεγρνο αλ ν ινγαξηαζκφο «Μεηνρηθφ Κεθάιαην» εκθαλίδεη κφλν ην 

αληίζηνηρν ππφινηπν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, πξνζαπμεκέλν κφλν κε ηελ 

ηπρφλ θεθαιαηνπνίεζε θεξδψλ ρξήζεο, θαζψο θαη απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθψλ, πνπ ζρεκαηίζζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ αξρηθνχ 

ζπκςεθηζκνχ, απφ ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία, θαη θαηά ην κέξνο πνπ 

αλαινγεί ζηε κεηξηθή εηαηξεία. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο 

Πξνηχπνπ Διέγρνπ 200 «θνπφο θαη Γεληθέο Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ην Πξφηππν απηφ, ν ειεγθηήο 

νθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα δηελεξγεί ηνλ έιεγρν κε ζηάζε  

«επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ», αλαγλσξίδνληαο φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ 

νπζηψδε ιάζε θαη παξαιείςεηο ζηηο ειεγρφκελεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο
52

. 
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 ρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο Διεγθηηθνχ 

Πξνηχπνπ 300 «ρεδηαζκφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ»
53

. 

 Καζνξηζκφο επηπέδνπ ειεγθηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Διέγρνπ 320 «Διεγθηηθή ζεκαληηθφηεηα». Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην κέγηζην πνζφ αλνρήο ζηα 

δηάθνξα θνλδχιηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Μειέηε ηπρφλ παξαηεξήζεσλ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηεο πξνεγνχκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη έξεπλα αλ ηαθηνπνηήζεθαλ ή εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ ζέκαηα. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ επί ησλ 

Ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ειέγρνπ 600 «Υξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

Άιινπ ειεγθηή». 

 Λήςε βεβαίσζεο απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ζπγαηξηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, φπσο ζρεηηθά πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3148/2003 «Πεξί αζπκβηβάζησλ θαη 

πεξηνξηζκνχ» θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ειεγθηέο έρνπλ εθηειέζεη ηα 

ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα κε αληηθεηκεληθφηεηα. 

 Γηαπίζησζε φηη έγηλε πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ 

ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο 

Πξνηχπνπ Διέγρνπ 220 «Πνηνηηθφο Έιεγρνο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο». 

 Δπαιήζεπζε εάλ φιεο νη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ εθαξκφζεη νκνηφκνξθεο αξρέο θαη 

θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

 Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ 

(π.ρ. δηεξεχλεζε γηα ηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, έιεγρνο 

ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ απφ νξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο θ.ιπ.). 

 Γηαπίζησζε φηη, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εθαξκφζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ελνπνίεζε 
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ησλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. αξρή ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο, ε αξρή ηεο ζαθήλεηαο 

θ.ιπ.). 

 Γηαπίζησζε φηη, θαηά ηε ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εθαξκφζζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ηερληθή ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ (π.ρ. ε αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ κεζφδσλ 

ελνπνίεζεο, ε αξρή ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) 

 Γηαπίζησζε φηη ν Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο, θαζψο 

θαη ε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ησλ ΓΠΥΑ. 

 Δπαιήζεπζε, εάλ ην ελνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα, θαζψο θαη ε Δλνπνηεκέλε 

Έθζεζε Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηα ΓΠΥΑ, γηα φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα Πξφηππα απηά, ή απφ ηα 

ΔΛΠ γηα ηηο ινηπέο εηαηξείεο. 

 Γηαπίζησζε φηη, δελ ζπλέβεζαλ γεγνλφηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαη ηελ ελνπνηεκέλε θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ 

θαζψο θαη αλ έρεη εθαξκνζζεί ζην ΓΛΠ 10 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα Πξφηππα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ 

Διέγρνπ 560 «Μεηαγελέζηεξα Γεγνλφηα». 

 Δμέηαζε αλ ππάξρνπλ ή πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ 

ζεκαληηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζην 

πξνβιεπηφ κέιινλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Διέγρνπ 

570 «πλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα» (Going Concern). 

 Αμηνιφγεζε παξαηεξήζεσλ ειέγρνπ, πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Δθζέζεηο Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, επί ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, θαη 

αλαθνξά ηνπο, εθφζνλ νκαδνπνηεζνχλ θαη είλαη ζεκαληηθέο, ζηελ 

ρνξεγνχκελε Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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 Αμηνιφγεζε παξαηεξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξά ηνπο, ζηελ 

ρνξεγνχκελε έθζεζε ειέγρνπ, κφλν φηαλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαη ηελ ελνπνηεκέλε θαζαξή ζέζε ηνπ νκίινπ. 

 Δπηζθφπεζε ηνπ ζπληαρζέληνο θαθέινπ ειέγρνπ πξνο δηαπίζησζε ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ δηελεξγεζέληνο ειεγθηηθνχ έξγνπ. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνινπζεί εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υ.Α.Α. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ηηο 255 εηαηξείεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α νη 210 (82%) δεκνζίεπζαλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2010 θαζφηη αλήθνπλ ζε φκηιν εηαηξεηψλ. Οη δεκνζηεπκέλεο 

απηέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί είηε απφ ηηο ίδηεο ηηο 

εηαηξείεο είηε απφ αλψηεξεο κεηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12: ΠΡΟΔΓΓΙΗ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ – 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη ε κεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

12.1 θνπόο ηεο Έξεπλαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπζθνιίαο ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α. Έηζη, ην εξσηεκαηνιφγην επηθεληξψλεηαη ζε δχν ζεκεία. Αθελφο 

εμεηάδνληαη νη δπζθνιίεο ζηελ ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α θαη αθεηέξνπ εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν έρνπλ απηά 

βνεζήζεη ηηο εηζεγκέλεο απηέο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαλ πξηλ ην 2005. 

 

12.2 ηνηρεία Έξεπλαο  

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηάιζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 210 

εηαηξείεο, ελψ νη εηαηξείεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ είλαη κφιηο 20. Ζ απνζηνιή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ειάρηζηεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί 

λα πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη κε ηα αξκφδηα πξφζσπα. Οη 

εηαηξείεο πνπ ηειηθά αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα είλαη νη παξαθάησ: 

1. ΑΙΟΤΚΤΙ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΑΙΟΤΚΗΛΗΟΤ Α.Δ. 

2. FOURLIS Α.Δ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ 

3. MARFIN ΔΓΛΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α. Δ. 

4. PROTON ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

5. ΡΔΒΟΪΙ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ 

6. S & B ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΑ ΟΡΤΘΣΑ Α.Δ. 

7. ΣΗΣΑΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΚΔΛΣΩΛ 
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8. ΑΔΓΔΘ Α.Δ. 

9. ΒΗΟΘΑΡΠΔΣ Α. Δ. 

10. ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΙΟΤ SYSTEMS Α.Δ. 

11. ΔΙΓΔΘΑ  Α.Δ. 

12. ΔΙΗΛΟΗΙ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΩΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

13. ΗΛΣΡΑΙΟΣ Α.Δ. 

14. ΘΙΩΣΟΫΦΑΛΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΤΠΑΘΣΟΤ Α.Β.Δ.Δ. 

15. ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ 

16. ΚΟΣΟΡ ΟΪΙ (ΔΙΙΑ) ΓΗΤΙΗΣΖΡΗΑ ΘΟΡΗΛΘΟΤ ΑΔ 

17. ΛΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. 

18. ΠΙΑΣΗΘΑ ΘΡΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ. 

19. ΑΛΤΟ ΔΙΙΑ ΤΚΚΔΣΟΥΗΘΖ  Α.Δ.Β.Δ. 

20. ΦΑΘΗΑΛΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ 

 

 

12.3 Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ, εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη 

ζπλνπηηθά θαη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ 

Likert φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ην βαζκφ δπζθνιίαο ή επθνιίαο κίαο 

ζεηξάο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία 

ζπκπιήξσζή ηνπ θαη λα κελ θνπξάδεη ηνλ αλαγλψζηε. 

Σν εξσηεκαηνιφγην μεθηλά κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε 

επηρείξεζεο θαη πην ζπγθξηκέλα ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

απηή δξαζηεξηνπνηείηαη, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ αξκφδηνπ 

πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο. Έπεηηα, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 10 

εξσηήζεηο. 

 

12.4 Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

βνεζεηηθφ πξφγξακκα ην Excel θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα S.P.S.S. 16.0. 
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Έηζη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Excel θαη ηνπ S.P.S.S απεηθνλίζηεθαλ ηα δεδνκέλα ζε 

γξαθήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνλ 

αλαγλψζηε. Σα επξήκαηα καο θαζνδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ΓΠΥΑ ζηελ νξζφηεξε 

απεηθφληζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ελφο νκίινπ. 

 

12.5  Πξνβιήκαηα ηεο Έξεπλαο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ απφ ηα 210 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηζηξάθεθαλ απαληεκέλα κφλo ηα 20, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε έλα κηθξφ δείγκα ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ ζηαηηζηηθή καο 

αλάιπζε θαη ηε δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

πεξηνξηζηήθακε ζε πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο, ηνλίδνπκε φηη ππήξρε θαη 

πεξηνξηζκφο ρξφλνπ θαη παξά ηε ζπλερή φριεζή καο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κεηά ηελ 

απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ζπγθεληξψζνπκε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απαληεκέλα. Ωζηφζν, επειπηζηνχκε λα δψζνπκε ην έλαπζκα γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη απηή ε πξνζπάζεηα καο λα βνεζήζεη θαη άιινπο θνηηεηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

13.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεηαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Με 

ζθνπφ ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε 

παξνπζίαζή ηνπο γίλεηαη ηφζν κε πεξηγξαθηθφ φζν θαη κε ζρεκαηηθφ ηξφπν. 

Ζ ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, έρεη γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Excel φζν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ S.P.S.S πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

13.2 Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

Δξώηεζε 1: Πφζα άηνκα εξγάδνληαη ζην ινγηζηήξην ζαο επάλσ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ; 

ηελ παξνχζα εξψηεζε, απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε 

φηη θαηά κέζν φξν απαζρνινχληαη πεξίπνπ 3 άηνκα ζην ινγηζηήξην ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο επάλσ ζηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιεί ε θάζε επηρείξεζε θπκαίλεηαη απφ έλα (1) έσο 

ελλέα (9) άηνκα, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ λα απαζρνινχλ 1-2 άηνκα. 

 

Δξώηεζε 2: Θεσξείηε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ έρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ); 

ηελ παξνχζα εξψηεζε νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ φηη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπο ζεσξνχλ φηη είλαη θαηαξηηζκέλν θαη φηη δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο επάλσ ζηελ ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεθαελλέα (19) απφ ηηο είθνζη (20) επηρεηξήζεηο 

απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ελψ κφλν κία αξλεηηθά. Αθνινπζεί  

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απαληήζεσλ. 
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Δξώηεζε 3: Πψο αμηνινγείηαη απηή ε γλψζε; 

 Ζ παξνχζα εξψηεζε απνηειεί ινγηθή ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο 

θαη σο ζηφρν ηεο έρεη λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ παξαπάλσ 

απαζρνινπκέλσλ. Οη αληαπνθξηζείζεο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

φηη ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην ινγηζηήξην δηαζέηεη πνιχ θαιή γλψζε επάλσ 

ζηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απφ ηηο είθνζη (20) επηρεηξήζεηο, δεθαέμη (16) απάληεζαλ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

δηαζέηεη πνιχ θαιή γλψζε, ηξεηο (3) επηρεηξήζεηο απάληεζαλ κέηξηα γλψζε θαη κφλν 

κία (1) επηρείξεζε ρακειή γλψζε. Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε. 
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Δξώηεζε 4: Τπάξρεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε; 

Όπσο είλαη αλακελφκελν ζηελ παξνχζα εξψηεζε φιεο νη εηαηξείεο απάληεζαλ 

φηη δηαζέηνπλ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο 

απφθαζεο 5/204/14-11-2000 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 

εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, νξίδεηαη φηη: «θάζε 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξία νθείιεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη 

ζα έρεη επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο». 

Αθνινπζεί ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε. 
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Αλ Ναη ηη δηεξγαζίεο θάλεη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Γξάςηε επηγξακκαηηθά ηηο δηεξγαζίεο απηέο); 

πλνπηηθά νη ειεγθηηθέο δηεξγαζίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ φηη αθνινπζεί ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο είλαη νη εμήο: 

 Γεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εληαίσλ ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. 

 πκκφξθσζε ησλ ινγηζηεξίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ κε ηηο νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ Οκίινπ. Λνγηζηηθνί ρεηξηζκνί κε 

επαλαιακβαλφκελσλ ζπλαιιαγψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο, 

ιακβάλνπλ εηδηθή έγθξηζε.  

 Έιεγρνο εγγξαθψλ ελνπνίεζεο. 

 Έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ησλ πνζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 Δπηζθφπεζε ζεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 
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 Δπάξθεηα γλψζεσλ ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζαθψο 

δηαρσξηζκέλνπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο. 

 Διέγρεη αλ έρνπλ ππνινγηζηεί ζσζηά νη εχινγεο αμίεο. 

 πλερήο εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Γηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γηαδηθαζία εμαζθάιηζεο κε δηαξξνήο επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ εθηφο 

επηρείξεζεο. 

 Γηαδηθαζία ειέγρνπ θαη έγθξηζεο φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πξηλ ηελ θαηαρψξεζή 

ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα. 

 Μεληαίεο ζπκθσλίεο ηζνδπγίσλ.  

 ρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα αθίλεηα, απνζέκαηα, επηζθαιείο πειάηεο θαη 

ρξεψζηεο. 

 Δηήζηεο ζπκθσλίεο ππνινίπσλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ. 

 Απνγξαθή απνζεκάησλ ηέινπο ρξήζεο. 

 Γηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

πξνζεζκίεο ππνβνιήο, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ηαμηλφκεζε ινγαξηαζκψλ θαη 

ελεκέξσζε γηα απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο. 

 Καλνληζκφο επηπέδσλ έγθξηζεο (Chart of Authorities), κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη 

νη εμνπζίεο πνπ εθρσξνχληαη ζηα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε δηελέξγεηα ζεκαληηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 Πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο θαη ηα αξρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ. 

 

Δξώηεζε 5: Σαμηλνκείζηε ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε βάζε ηε 

δπζθνιία πνπ ζεσξείηε φηη έρνπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπο ( κε 1 γηα ηελ πεξηζζφηεξν 

δχζθνιε θαη 5 γηα απηή κε ηε ιηγφηεξε δπζθνιία); 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξψηεζε πξνέθπςε φηη ε 

ζεηξά δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπο είλαη ε εμήο: 



124 

 

Καηάηαμε Γπζθνιίαο Καηάξηηζεο ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

1. Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 

2. Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα 

3. Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο 

4. Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκφο 

5. Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

 

Ζ παξαπάλσ θαηάηαμε πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν (άζξνηζκα) ηεο βαζκνινγίαο 

πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε κία Δλνπνηεκέλε Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε. Ζ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηάζηαζε πνπ ζπγθέληξσζε ηελ κηθξφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

απνηειεί θαη ηελ πην δχζθνιε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ε 

Καηάζηαζε πνπ ζπγθέληξσζε ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία απνηειεί ηελ πην 

εχθνιε θαηά ηελ θαηάξηηζή ηεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο 

ηεο θάζε επηρείξεζεο αιιά θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πνζνζηφ ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ πνπ 

έιαβε ε θάζε κία Δλνπνηεκέλε Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε. Να ζεκεηψζνπκε φηη ηελ 

βαζκνινγία έλα (1) ηελ ραξαθηεξίζακε σο «Πνιχ Γχζθνιε» θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ηεο, ηελ βαζκνινγία (2) σο «Αξθεηά Γχζθνιε» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο,  ηελ 

βαζκνινγία ηξία (3) σο «Μέηξηα Γχζθνιε» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ηελ βαζκνινγία 

ηέζζεξα (4) σο «Λίγν Γχζθνιε» θαη ηελ βαζκνινγία (5) σο «Ληγφηεξν Γχζθνιε». 

Σα απνηειέζκαηα Πξνήιζαλ χζηεξα απφ επεμεξγαζία ηνπο ζην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα S.P.S.S 16.0. 
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Ενοποιημένορ Ιζολογιζμόρ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πολύ Δύσκολη" 1 5,0 5,0 5,0 

"Αρκετά Δύσκολη" 5 25,0 25,0 30,0 

"Μέτρια Δυσκολία" 2 10,0 10,0 40,0 

"Λίγο Δύσκολη" 9 45,0 45,0 85,0 

"Λιγότερο Δύσκολη" 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα ην 5% ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ σο κία «Πνιχ Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ηεο, ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ «Αξθεηά δχζθνιε» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 10% 

ησλ επηρεηξήζεσλ «Μέηξηα Γχζθνιε», ην 45% «Λίγν Γχζθνιε» γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηεο θαη ηέινο ην 15% ηε «Ληγφηεξν Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζή ηεο. 
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Ενοποιημένα Αποηελέζμαηα Φπήζηρ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Αρκετά Δύσκολη" 1 5,0 5,0 5,0 

"Μέτρια Δυσκολία" 7 35,0 35,0 40,0 

"Λίγο Δύσκολη" 3 15,0 15,0 55,0 

"Λιγότερο Δύσκολη" 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα θακία επηρείξεζε δελ ραξαθηήξηζε ηα 

Δλνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Υξήζεο σο κία «Πνιχ Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ 

ζχληαμή ηεο. Σν 5% ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζε ηελ ραξαθηήξηζε σο κία «Πνιχ 

Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 35% ησλ επηρεηξήζεσλ «Αξθεηά 

δχζθνιε» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 15% ησλ επηρεηξήζεσλ «Μέηξηα δχζθνιε», ην 

45% «Λίγν Γχζθνιε» γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο θαη ηέινο ην 15% ηε «Ληγφηεξν 

Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζή ηεο. 
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Ενοποιημένορ Πίνακαρ Μεηαβολών Καθαπήρ Θέζηρ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πολύ Δύσκολη" 4 20,0 20,0 20,0 

"Αρκετά Δύσκολη" 3 15,0 15,0 35,0 

"Μέτρια Δυσκολία" 7 35,0 35,0 70,0 

"Λίγο Δύσκολη" 5 25,0 25,0 95,0 

"Λιγότερο Δύσκολη" 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα ην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζε 

ηνλ Δλνπνηεκέλν Πίλαθα Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο σο κία «Πνιχ Γχζθνιε» 

θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 15% ησλ επηρεηξήζεσλ «Αξθεηά δχζθνιε» 

θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 35% ησλ επηρεηξήζεσλ «Μέηξηα δχζθνιε», ην 25% 

«Λίγν Γχζθνιε» γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο θαη ηέινο ην 5% ηε «Ληγφηεξν Γχζθνιε» 

θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζή ηεο. 
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Ενοποιημένη Καηάζηαζη Ταμειακών Ροών 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πολύ Δύσκολη" 5 25,0 25,0 25,0 

"Αρκετά Δύσκολη" 10 50,0 50,0 75,0 

"Μέτρια Δυσκολία" 2 10,0 10,0 85,0 

"Λίγο Δύσκολη" 2 10,0 10,0 95,0 

"Λιγότερο Δύσκολη" 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όκνηα, απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ 

ραξαθηήξηζε ηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ σο κία «Πνιχ 

Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ «Αξθεηά 

δχζθνιε» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ «Μέηξηα δχζθνιε», ην 

10% «Λίγν Γχζθνιε» γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο θαη ηέινο ην 5% ηε «Ληγφηεξν 

Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ θαηάξηηζή ηεο. 
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Ενοποιημένο Πποζάπηημα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πολύ Δύσκολη" 10 50,0 50,0 50,0 

"Αρκετά Δύσκολη" 1 5,0 5,0 55,0 

"Μέτρια Δυσκολία" 2 10,0 10,0 65,0 

"Λίγο Δύσκολη" 1 5,0 5,0 70,0 

"Λιγότερο Δύσκολη" 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Σέινο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ S.P.S.S παξαηεξνχκε φηη ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ 

ραξαθηήξηζε ην Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα σο κία «Πνιχ Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ηεο, ην 5% ησλ επηρεηξήζεσλ «Αξθεηά δχζθνιε» θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ηεο, ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ «Μέηξηα δχζθνιε», ην 5% «Λίγν Γχζθνιε» γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηεο θαη ηέινο ην 30% ηε «Ληγφηεξν Γχζθνιε» θαηάζηαζε θαηά ηελ 

θαηάξηηζή ηεο. 

 

 

 

Δξώηεζε 6: Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζεσξείηε φηη είλαη ηα πην ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

(Βάιηε 1 ζην πνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη 6 ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ πξφβιεκα); 
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Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξψηεζε πξνέθπςε φηη ε 

ζεηξά δπζθνιίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη ηα εμήο: 

 

Καηάηαμε Γπζθνιίαο ησλ Θεκάησλ πνπ Αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά 

ηελ Καηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

1. 
Με έγθπξε θαη έγθαηξε ιήςε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ 

 πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο  

2. 
Πξνζδηνξηζκφο εχινγσλ αμίσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο κίαο ζπγαηξηθήο   

ή κίαο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε 

3. Παξαθνινχζεζε θαη απαινηθή ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

4. 
Δθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ζηελ 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο  

5. Τπνινγηζκφο Γηθαησκάησλ ηξίησλ  

6. Πξνζδηνξηζκφο πνζνζηνχ έκκεζεο ζπκκεηνρήο 

 

Ζ παξαπάλσ θαηάηαμε πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν (άζξνηζκα) ηεο βαζκνινγίαο 

πνπ ζπγθέληξσζε ην θάζε πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Σν πξφβιεκα πνπ ζπγθέληξσζε ηελ 

κηθξφηεξε βαζκνινγία απνηειεί θαη ην πην ζεκαληηθφ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ην πξφβιεκα κε ηελ 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία απνηειεί ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

απαληήζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο αιιά θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ην θάζε 

πξφβιεκα. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πνζνζηφ ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ πνπ 

έιαβε ην θάζε έλα πξφβιεκα μερσξηζηά. Να ζεκεηψζνπκε φηη ηελ βαζκνινγία έλα 

(1) ηελ ραξαθηεξίζακε σο «Πάξα Πνιχ εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ηελ βαζκνινγία (2) σο «Πνιχ 

εκαληηθφ» πξφβιεκα,  ηελ βαζκνινγία ηξία (3) σο «Αξθεηά εκαληηθφ» πξφβιεκα, 

ηελ βαζκνινγία ηέζζεξα (4) σο «Μέηξηα εκαληηθφ» πξφβιεκα, ηελ βαζκνινγία (5) 

σο «Λίγν εκαληηθφ» πξφβιεκα θαη ηέινο ηελ βαζκνινγία (6) σο «Ληγφηεξν 

εκαληηθφ» πξφβιεκα. Σα απνηειέζκαηα πξνήιζαλ χζηεξα απφ επεμεξγαζία ηνπο 

ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα S.P.S.S 16.0. 
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Μη έγκςπη και έγκαιπη λήτη οικονομικών καηαζηάζευν 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πάρα πολύ σημαντικό" 13 65,0 65,0 65,0 

"Πολύ σημαντικό" 1 5,0 5,0 70,0 

"Αρκετά σημαντικό" 5 25,0 25,0 95,0 

"Λίγο σημαντικό" 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα, ην 65% ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζε ηε 

«Με έγθπξε θαη έγθαηξε ιήςε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο» σο έλα «Πάξα Πνιχ εκαληηθφ» 

πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ην 5% 

ησλ επηρεηξήζεσλ «Πνιχ εκαληηθφ», ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ «Αξθεηά εκαληηθφ», 

θακία επηρείξεζε δελ ην ζεψξεζε σο «Μέηξηα εκαληηθφ» πξφβιεκα, ην 5% ην 

ραξαθηήξηζε σο «Λίγν εκαληηθφ» θαη ηέινο θακία επηρείξεζε δελ ην ζεψξεζε ην 

«Ληγφηεξν εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 
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Υπολογιζμόρ δικαιυμάηυν ηπίηυν 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πολύ σημαντικό" 1 5,0 5,0 5,0 

"Αρκετά σημαντικό" 4 20,0 20,0 25,0 

"Μέτρια σημαντικό" 4 20,0 20,0 45,0 

"Λίγο σημαντικό" 8 40,0 40,0 85,0 

"Λιγότερο σημαντικό" 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα, θακία απφ ηηο επηρεηξήζεηο δελ ραξαθηήξηζε 

ηνλ «Τπνινγηζκφ ησλ Γηθαησκάησλ Σξίησλ» σο έλα «Πάξα Πνιχ εκαληηθφ» πξφβιεκα 

θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ην 5% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ην ζεψξεζε «Πνιχ εκαληηθφ», ην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ «Αξθεηά 

εκαληηθφ», ην 20% ην ζεψξεζε σο «Μέηξηα εκαληηθφ» πξφβιεκα, ην 40% ην 

ραξαθηήξηζε σο «Λίγν εκαληηθφ» θαη ηέινο ην 15% ην ζεψξεζε ην «Ληγφηεξν 

εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 
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Πποζδιοπιζμόρ εύλογυν αξιών για ηον ςπολογιζμό ηηρ ςπεπαξίαρ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πάρα πολύ σημαντικό" 2 10,0 10,0 10,0 

"Πολύ σημαντικό" 11 55,0 55,0 65,0 

"Αρκετά σημαντικό" 6 30,0 30,0 95,0 

"Λίγο σημαντικό" 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα, ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

«Πξνζδηνξηζκφ εχινγσλ αμίσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο κίαο ζπγαηξηθήο ή 

κίαο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε» σο έλα «Πάξα Πνιχ 

εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, ην 55% ησλ επηρεηξήζεσλ «Πνιχ εκαληηθφ», ην 30% ησλ επηρεηξήζεσλ 

«Αξθεηά εκαληηθφ», θακία επηρείξεζε δελ ην ζεψξεζε σο «Μέηξηα εκαληηθφ» 

πξφβιεκα, ην 5% ην ραξαθηήξηζε σο «Λίγν εκαληηθφ» θαη ηέινο θακία επηρείξεζε δελ 

ην ζεψξεζε ην «Ληγφηεξν εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Πποζδιοπιζμόρ ποζοζηού έμμεζηρ ζςμμεηοσήρ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Μέτρια σημαντικό" 4 20,0 20,0 20,0 

"Λίγο σημαντικό" 5 25,0 25,0 45,0 

"Λιγότερο σημαντικό" 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα, θακία απφ ηηο επηρεηξήζεηο δελ ραξαθηήξηζε 

ηνλ «Πξνζδηνξηζκφ Πνζνζηνχ έκκεζεο ζπκκεηνρήο» σο έλα «Πάξα Πνιχ εκαληηθφ» 

πξφβιεκα είηε σο «Πνιχ εκαληηθφ» ή «Αξθεηά εκαληηθφ» θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ελψ ην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ ην ζεψξεζε 

σο «Μέηξηα εκαληηθφ» πξφβιεκα, ην 25% ην ραξαθηήξηζε σο «Λίγν εκαληηθφ» θαη 

ηέινο ην 55% ην ζεψξεζε ην «Ληγφηεξν εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Παπακολούθηζη και απαλοιθή διεηαιπικών ζςναλλαγών 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πάρα πολύ σημαντικό" 1 5,0 5,0 5,0 

"Πολύ σημαντικό" 5 25,0 25,0 30,0 

"Αρκετά σημαντικό" 5 25,0 25,0 55,0 

"Μέτρια σημαντικό" 3 15,0 15,0 70,0 

"Λίγο σημαντικό" 4 20,0 20,0 90,0 

"Λιγότερο σημαντικό" 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα, ην 5% ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζε ηελ 

«Παξαθνινχζεζε θαη απαινηθή ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ» σο έλα «Πάξα Πνιχ 

εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ «Πνιχ εκαληηθφ», ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ 

«Αξθεηά εκαληηθφ», ην 15% ην ζεψξεζε σο «Μέηξηα εκαληηθφ» πξφβιεκα, ην 20% 

ην ραξαθηήξηζε σο «Λίγν εκαληηθφ» θαη ηέινο ην 10% ην ζεψξεζε ην «Ληγφηεξν 

εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 
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Εθαπμογή διαθοπεηικών απσών και μεθόδυν από ενοποιούμενερ θςγαηπικέρ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "Πάρα πολύ σημαντικό" 4 20,0 20,0 20,0 

"Πολύ σημαντικό" 2 10,0 10,0 30,0 

"Μέτρια σημαντικό" 9 45,0 45,0 75,0 

"Λίγο σημαντικό" 1 5,0 5,0 80,0 

"Λιγότερο σημαντικό" 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα, ην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζε ηελ 

εθαξκνγή «Δθαξκνγή Γηαθνξεηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ απφ ηηο ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθέο» σο έλα «Πάξα Πνιχ εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ «Πνιχ 

εκαληηθφ», θακία επηρείξεζε δελ ην ζεψξεζε «Αξθεηά εκαληηθφ» πξφβιεκα, ην 45% 

ην ζεψξεζε σο «Μέηξηα εκαληηθφ» πξφβιεκα, ην 5% ην ραξαθηήξηζε σο «Λίγν 

εκαληηθφ» θαη ην 20% ην ζεψξεζε ην «Ληγφηεξν εκαληηθφ» πξφβιεκα θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Δξώηεζε 7: Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηπρφλ άιια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

ηελ εξψηεζε απηή ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έδηλε θακία 

επηπξφζζεηε απάληεζε. Ωζηφζν, νξηζκέλα επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ είλαη ηα εμήο: 

 Γηαξθήο εμέιημε ηνπ νκίινπ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αγνξάο, γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο θαη δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο  (discontinuation, ζπγρσλεχζεηο 

εηαηξεηψλ θαη δεκηνπξγία λέσλ εηαηξεηψλ δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ θ.ιπ.) πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Μεηαηξνπή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγαηξηθψλ απφ μέλν λφκηζκα ζε επξψ. 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ. 

 Υξήζηεο κε κε επαξθή γλψζε ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ. 

 Αιιαγέο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ιφγσ πξνζζήθεο λέσλ 

εγγξαθψλ, ελψ έρνπλ ήδε θαηαξηηζζεί νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 Τηνζέηεζε λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνληαη λέεο 

ινγηζηηθέο αμίεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Γηαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο απαηηήζεηο λέσλ πξνηχπσλ αιιά θαη γηα αιιαγέο 

ζηα ήδε ππάξρνληα. 

 Απαινηθή δηεηαηξηθψλ ππνινίπσλ απφ ηακεηαθέο ξνέο. 
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 Τπνινγηζκφο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 

Δξώηεζε 8: Θεσξείηε φηη είλαη πνην εχθνιε ε θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κε ηα ΓΠΥΑ ή κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα; 

ηελ παξνχζα εξψηεζε ην 75% ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε φηη ζεσξεί πην 

εχθνιε ηελ θαηάξηηζε κε ηα ΓΠΥΑ ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ (25%) ζεσξεί πην 

εχθνιε ηελ θαηάξηηζε κε ηα ΔΛΠ. 

 

 

 

Δξώηεζε 9: Θεσξείηε φηη ηα ΓΠΥΑ βνήζεζαλ ζηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζαο θαηαζηάζεσλ; 

ηελ παξνχζα εξψηεζε φιεο νη επηρεηξήζεηο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ πσο ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ην 2005 ησλ ΓΠΥΑ βνήζεζε ηελ εχινγε παξνπζίαζε 

ησλ Δλνπνηεκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Παξαθάησ αθνινπζεί ε 

γξαθηθή απεηθφληζε. 



141 

 

 

 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα παξαζέζνπκε ηα ζηνηρεία κίαο έξεπλαο ηεο 

γλσζηήο ειεγθηηθήο εηαηξείαο Grant Thornton αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα 

δηεμήρζε ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Μαΐνπ ηνπ 2005, δειαδή κεηά ηελ πξψηε 

νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ θαη αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ έξεπλα απηή ηα ΓΠΥΑ πξνζέθεξαλ θαηά ην πξψην 

έηνο εθαξκνγήο ηνπο απξφζκελα πξφζζεηα θέξδε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο ηάμεσο ησλ δχν (2) δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Σελ κεγαιχηεξε 

σθέιεηα θαξπψζεθαλ νη θιάδνη ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

πγείαο νη νπνίεο αχμεζαλ ηα ίδηα θεθάιαηα θαηά 14,7 δηο. επξψ  θαη ηα θέξδε ηνπο 

θαηά 2,5 δηο. επξψ ελψ απηνί πνπ έραζαλ ήηαλ θπξίσο νη ηξάπεδεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

ηερλνινγίαο νη νπνίεο επηβαξχλζεθαλ κε πεξηζζφηεξα απφ 15 δηο. επξψ (12,8 δηο. 

αθνξά κείσζε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 2,4 δηο. κείσζε θεξδψλ). 
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πλνιηθά, ηα ίδηα θεθάιαηα εληζρχζεθαλ θαηά 5% (1,9 δηο .επξψ) θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαηά 4 % (182 δηο επξψ) γηα ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ
54

. 

 

Δξώηεζε 10: Θεσξείηε φηη ε θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ κε ηα ΓΠΥΑ σθέιεζε ηνπο ρξήζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ ζαο; 

ηελ παξνχζα εξψηεζε φιεο νη επηρεηξήζεηο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ πσο ηα 

ΓΠΥΑ βνήζεζαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνξείαο ησλ εθάζηνηε νκίισλ. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε γξαθηθή απεηθφληζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Grant Thornton (2006), “Έξεπλα ηεο Grant Thornton γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ 

ζηηο εηζεγκέλεο”, Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Έςηινλ 7, ηεχρνο   416/4-8-2006, ζει. Α16 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Μεηά απφ πεξίπνπ 20 ρξφληα εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά 

κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κεηά απφ πεξίπνπ 6 ρξφληα 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ εηαηξείεο, ην ζέκα ηεο ελνπνίεζεο 

έρεη γίλεη αξθεηά γλσζηφ ζηνλ επαγγεικαηηθφ θφζκν (ινγηζηέο, ειεγθηέο, αλαιπηέο) 

αιιά θαη σο έλα βαζκφ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ. 

Ωο γεληθφ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (αλ βέβαηα είλαη ζσζηά θαηαξηηζκέλεο) είλαη πην αμηφπηζηεο απφ ηηο 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Έηζη, ε αλάιπζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, 

απφ ηηο νπνίεο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 ηε δηνίθεζε, ζρεηηθά κε ην πφζνο ζπκκεηέρεη θάζε εηαηξεία ηνπ νκίινπ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ κεγεζψλ, 

 ηε ρξεκαηνδνηνχζα ηξάπεδα γηα ηε ζχλαςε καθξνρξφληνπ δαλεηζκνχ 

(είηε ζε κεηξηθή είηε ζε ζπγαηξηθή) θαη 

 ηνπο κεηφρνπο, γηα ηηο εθηηκνχκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη 

κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο. 

 Καζψο θαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ. 

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ΓΠΥΑ δηεπθφιπλαλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ ηνπο Καηαζηάζεσλ. 

Αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ίδηνη νη φκηινη ζεσξνχλ φηη ε 

κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ βνήζεζε ζηελ νξζφηεξε θαη εχινγε παξνπζίαζε ηεο 

πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο αιιά θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ κπνξνχλ εχθνια 

πιένλ λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα άιισλ ρσξψλ. 

Κιείλνληαο λα αλαθέξνπκε φηη, γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαιή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη ζεκαληηθέο νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Όιεο νη ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ νθείινπλ λα 

πηνζεηήζνπλ ηα ΓΠΥΑ. Ζ δεκνζίεπζε δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηζεγκέλεο δεκηνπξγεί 
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ζχγρπζε θαη απμεκέλν θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαγθάδνληαη λα 

θαηαξηίδνπλ θαηαζηάζεηο ηφζν κε ηα ΓΠΥΑ. φζν θαη κε ηα ΔΛΠ. 

 Απαηηείηαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πξέπεη λα γίλεη απφ φινπο θαηαλνεηφ φηη ηα 

ΓΠΥΑ είλαη έλα ζχλνιν δπλακηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ εμειίζζνληαη θαη 

αιιάδνπλ ηαρχηαηα θαη επνκέλσο νη εκπιεθφκελνη ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα θαηαξηίδνληαη ζπλερψο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο. 

 Σέινο, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνπο 

ξφινπο θαη ηηο επζχλεο πνπ έρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη 

νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη απφ θνηλνχ λα ζπλεξγάδνληαη 

επνηθνδνκεηηθά, ζπδεηψληαο φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ψζηε λα 

πξνιακβάλνπλ παξεξκελείεο θαη ιάζε ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. 

Παξάιιεια φκσο είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή θαη ε ζέζπηζε ηνπ 

θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηφζν απφ εκπνξηθήο, φζν θαη απφ 

θνξνινγηθήο πιεπξάο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο 

θαη λα θιείλεη φια ηα „παξαζπξάθηα‟ ηνπ λφκνπ πνπ κε ηνλ θαηάιιειν 

ρεηξηζκφ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε νηθνλνκηθά ζθάλδαια. 

Αο ειπίζνπκε φηη θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλακελφκελεο εθαξκνγήο ησλ 

ΓΠΥΑ ζε πην δηεξεπλεκέλε βάζε επηρεηξήζεσλ (επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ζηηο 

κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο) νη ελδερφκελεο ζηξεβιψζεηο – ιφγσ άγλνηαο ή 

ζθνπηκνηήησλ – ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα είλαη αζήκαληεο 

ψζηε λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

Έξεπλα γηα ηελ δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Consolidated Financial 

Statements). 

 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο: 

Κιάδνο: 

Αληηθείκελν Δξγαζηώλ: 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: 

 

εκεηψζηε: 

1. Πφζα άηνκα εξγάδνληαη ζην ινγηζηήξην ζαο επάλσ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ; 

   Άηνκα:  

2. Θεσξείηε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ινγηζηεξίνπ έρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ); 

Ναη    Όρη 

 

3. Πψο αμηνινγείηαη απηή ε γλψζε; 

Πνιχ θαιή       Μέηξηα                Υακειή                     

   

4. Τπάξρεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε;  
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   Ναη                    Όρη  

 

Αλ Ναη ηη δηεξγαζίεο θάλεη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Γξάςηε επηγξακκαηηθά ηηο δηεξγαζίεο απηέο); 

 

 

 

 

 

 

5. Σαμηλνκείζηε ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε βάζε ηε δπζθνιία πνπ 

ζεσξείηε φηη έρνπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπο ( κε 1 γηα ηελ πεξηζζφηεξν δχζθνιε θαη 

5 γηα απηή κε ηε ιηγφηεξε δπζθνιία); 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ 

Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο 

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ 

Δλνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα 

 

6. Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζεσξείηε φηη είλαη ηα πνην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (Βάιηε 1 ζην πνην 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη 6 ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ πξφβιεκα) ;  

 

Με έγθπξε θαη έγθαηξε ιήςε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ 

 πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Τπνινγηζκφο Γηθαησκάησλ ηξίησλ 

 

Πξνζδηνξηζκφο εχινγσλ αμίσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο 

 κίαο ζπγαηξηθήο ή κίαο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξψηε ελνπνίεζε 
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Πξνζδηνξηζκφο πνζνζηνχ έκκεζεο ζπκκεηνρήο 

 

Παξαθνινχζεζε θαη απαινηθή ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

 

Δθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ζηελ 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο 

 

 

 

 

 

7. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά άιια ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεηε θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Καηαζηάζεσλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Θεσξείηε φηη είλαη πνην εχθνιε ε θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ κε ηα ΓΠΥΑ ή κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα; 

 

ΓΠΥΑ      

 

ΔΛΠ 

 

9. Θεσξείηαη φηη ηα ΓΠΥΑ βνήζεζαλ ζηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζαο θαηαζηάζεσλ; 
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Ναη                    Όρη  

 

10. Θεσξείηε φηη ε θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κε ηα 

ΓΠΥΑ σθέιεζε ηνπο ρξήζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ ζαο; 

Ναη           Όρη 

 

 

 

 

 

 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψζαηε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


