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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την ενοποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή δύο πρόσφατων διεθνών 

προτύπων, του Διεθνούς Πρότυπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Πρότυπου 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11 «Σχήματα υπό Κοινό Έλεγχο». 

Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο, επιχειρείται μία προσέγγιση 

στις οικονομικές καταστάσεις και πιο συγκεκριμένα στον ρόλο που διαδραματίζουν 

και στο ποιες επακριβώς είναι. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα 

επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της ενοποίησης και τα προβλήματα τα οποία 

επιδιώκει να αντιμετωπίσει. Το τρίτο κεφάλαιο που ακολουθεί εισάγει τον 

αναγνώστη στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ώστε στην συνέχεια να ακολουθήσουν 

τα δύο κεφάλαια που πραγματεύονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφορά 10 και 11 που διέπουν την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. 

Στην συνέχεια εντοπίζονται και παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές που επιφέρει η 

εφαρμογή των δύο ανωτέρω προτύπων. Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με το 

κεφάλαιο που διαδραματίζει τον ρόλο του πρακτικού οδηγού και παρουσιάζει 

πρακτικά υποδείγματα ενοποίησης.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η προσέγγιση του θέματος των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μέσω των πρόσφατων διεθνών προτύπων 

ώστε να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για όποιον θελήσει να ασχοληθεί με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η συγκέντρωση κεφαλαίων σε 

συγκεκριμένους φορείς αποτέλεσε την αιτία της παγκοσμιοποίησης που μετέτρεψε 

την υδρόγειο σε πλανητικό χωριό. Τόσο η παγκοσμιοποίηση όσο και το έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον ώθησε στην δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων με σκοπό 

είτε την αποτελεσματική γεωγραφική επέκταση είτε την καθετοποίηση των 

λειτουργιών και κατά συνέπεια την δημιουργία οικονομιών κλίμακας.  

Τα δίκτυα αυτά των οικονομικών μονάδων είναι γνωστά ως όμιλοι, ενώ τα μέλη 

που τα απαρτίζουν συνδέονται με το δίκτυο μέσω σχέσεων ιδιοκτησίας και ελέγχου. 

Βασικό χαρακτηριστικό των ομίλων είναι οι κοινοί στόχοι που σε πολλές 

περιπτώσεις ξεπερνούν τους μεμονωμένους αναγάγοντας ως καίριας σημασίας το 

συλλογικό συμφέρον. 

Η δημιουργία των ομίλων μπορούμε να αποδεχτούμε ότι αποτέλεσε μία ανάγκη 

λόγω του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος και του αυξημένου ανταγωνισμού. 

Όμως δημιούργησε με την σειρά της νέες ανάγκες όσον αφορά την υποστήριξη και 

ευρύτερη αντιμετώπιση των εν λόγω ενώσεων. Τέτοιες ανάγκες συνδέοντας τόσο με 

το εξωτερικό περιβάλλον όπως το νομικό και το λογιστικό όσο και το εσωτερικό, 

όπως την εμπορική διαχείριση, την διαδικασία λήψης αποφάσεων και την 

επικοινωνία.  

Η συγκεκριμένη διατριβή ασχολείται με το λογιστικό περιβάλλον και την 

γενικότερη λογιστική αντιμετώπιση των ομίλων. Είναι προφανές ότι η μεμονωμένη 

εξέταση των επιχειρήσεων ενός ομίλου δύναται να δημιουργήσει πλασματικές 

εντυπώσεις και ταυτόχρονα να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα καθώς 

παραβλέπει την έννοια της «σύνθεσης». 

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένας ξεχωριστός υπό – κλάδος της λογιστικής, 

η λογιστική ομίλων ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου 



ΣΕΛΙΔΑ 5 
 

όπως προκύπτουν από την σύνθεση των μεμονωμένων καταστάσεων των μελών 

του. Γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πολύπλοκη 

ώστε να συνεχίσουν αν εκπληρώνουν τον πρωταρχικό σκοπό τους, δηλαδή την 

παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των εθνικών λογιστικών συστημάτων προέβλεψε 

την ύπαρξη συγκεκριμένων διατάξεων για την λογιστική αντιμετώπιση των ομίλων. 

Όμως η σημαντικότερη στιγμή «αναγνώρισης» για την λογιστική των ομίλων ήταν η 

δημοσίευση του πρώτου διεθνούς προτύπου, του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 

27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε 

Θυγατρικές Επιχειρήσεις» (Consolidated Financial Statements and Accounting for 

Investments in Subsidiaries), το 1989. Φυσικά από τότε έως σήμερα έχουν υπάρξει 

σημαντικές εξελίξεις οι οποίες θα παρουσιαστούν σε επόμενες ενότητες.      

 Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο, επιχειρείται μία προσέγγιση 

στις οικονομικές καταστάσεις και πιο συγκεκριμένα στον ρόλο που διαδραματίζουν 

και στο ποιες επακριβώς είναι. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια 

βιβλιογραφική επισκόπηση για τα θέματα της ενοποίησης μιας μητρικής με μια 

θυγατρική εταιρία και παρουσιάζονται επίσης και τα συμπεράσματα κάθε μελέτης 

ξεχωριστά. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την ενοποίηση 

εταιριών. Αρχικά γίνετε μια αναφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στη 

συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι διατάξεις που ισχύουν με βάση το νόμο ΚΝ 

2190/20 για τις ενοποιημένες καταστάσεις και τις θυγατρικές. Επιπλέον στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται και το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 και 11 που διέπουν την 

ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και τα οποία χρησιμοποιούνται στη 

συνέχεια για την παρουσίαση αναλυτικών παραδειγμάτων ενοποίησης.  

  Το τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί εισάγει τον αναγνώστη στα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και παρουσιάζονται επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της 

ενοποίησης και τα προβλήματα τα οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει. Στην συνέχεια 
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εντοπίζονται και παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή των 

δύο ανωτέρω προτύπων καθώς και αναλυτικά παραδείγματα όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο που διαδραματίζει τον 

ρόλο του πρακτικού οδηγού και παρουσιάζει πρακτικά υποδείγματα ενοποίησης.  

  Βασικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η κριτική προσέγγιση του νέου 

λογιστικού καθεστώτος όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 10 και 11 και ο εντοπισμός των βασικότερων διαφορών μεταξύ αυτών, 

των προγενέστερων διεθνών προτύπων και των αντίστοιχων ελληνικών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

      

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά 

με το θέμα της ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων και παρουσιάζονται 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα μέσα από μελέτες που αναφέρονται στη συνέχεια. 

 Αρχικά, όσον αφορά την ενσωμάτωση των θυγατρικών επιχειρήσεων από τις 

μητρικές οι Selling et al ( 1989 ) αναφέρουν ότι τον Οκτώβριο του 1987 η FASB 

υιοθέτησε το οικονομικό λογιστικό πρότυπο 94 το οποίο αναφέρεται στην 

ενοποίηση των θυγατρικών επιχειρήσεων. Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να 

περιορίσει την μη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων σε επιχειρήσεις με 

μεγάλο αριθμό θυγατρικών επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου 

άρθρου είναι να υπολογίσει τη μελλοντική επίδραση του προτύπου 94 και τη 

σταθερότητα των οικονομικών αναλογιών και ισορροπιών. Όσον αφορά την 

ενσωμάτωση των θυγατρικών από τις μητρικές υπάρχουν συγκεκριμένες 

κωδικοποιημένες σχέσεις οι οποίες εξηγούν πως λειτουργεί η κωδικοποίηση. Ένα 

παράδειγμα για να καταλάβουμε πως λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός είναι οι 

παρακάτω σχέσεις.  

 

Παίρνοντας σαν δεδομένο ότι: 

S= subsidiary 

P= parent 

C= consolidated entity 

SE = shareholders equity 

NI= net income 

RE = retained earnings 
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Div= dividends 

TL= total liabilities 

TA= total assets  

IRP= intercompany receivable-payables 

Int= interest expense 

IIE= intercompany interest expense 

Οι εξισώσεις είναι οι εξής:  

SEc = SEp  

NIc = NIp  

REc = REp 

Divc = Divp 

TLc = TLp + TLs – IRP 

TLc > TLp 

TAc = TAp + TLs – IRP 

TAc> Tap 

Intc = Intp + Ints – IIE 

Οι εξισώσεις αυτές βέβαια από την άλλη πλευρά υποδεικνύουν ότι τα 

αποτελέσματα της ενσωμάτωσης είναι αβέβαια ενώ πολλά αποτελέσματα της 

συνένωσης μητρικής και θυγατρικής είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Με βάση 

μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 28 από τις 100 μεγαλύτερες εταιρίες 

αποδείχθηκε ότι οι δείκτες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
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αντικατοπτρίζουν αρχικά μια επιδείνωση της οικονομικής απόδοσης και κατά 

δεύτερον μια συντηρητική θέση. 1 

Δεύτερον, όσον αφορά την ενσωμάτωση των θυγατρικών επιχειρήσεων από τις 

μητρικές η βιβλιογραφία παρέχει ένα άρθρο στο οποίο οι Maines et al ( 2003 ) 

σχολιάζουν τις προτάσεις της FASB για το θέμα της ενσωμάτωσης των εταιρειών 

ειδικού σκοπού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των εταιρειών ειδικού σκοπού είναι πως 

μπορούν να ενσωματωθούν και από ποιον. Η ED υποστηρίζει ότι οι εταιρείες 

ειδικού σκοπού μπορούν να ενσωματωθούν κυρίως από οντότητες οι οποίες έχουν 

οικονομικό όφελος και κατά δεύτερο κυρίως λόγο από οντότητες οι οποίες έχουν το 

μεγαλύτερο πλειοψηφικό έλεγχο.  

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει επίσης πως η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι 

υπάρχει μια γενική διαφωνία σχετικά με τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την 

ενσωμάτωση και απορρίπτει τον νομικό και νόμιμο έλεγχο σαν τη μοναδική και πιο 

αξιόπιστη βάση για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση. Ένα βασικό μειονέκτημα της 

νόμιμης προσέγγισης είναι ότι οι εταιρείες μπορούν να αποφύγουν την 

ενσωμάτωση των εταιρειών ειδικού σκοπού με νόμιμες διαδικασίες οι οποίες 

επισκοτίζουν τις οικονομικές συναλλαγές των θυγατρικών. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την Επιτροπή μια σωστή ενσωμάτωση βασίζεται αρχικά σε αρχές που 

καθορίζονται, οι οποίες στη συνέχεια προσδιορίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία 

και το παθητικό. Η δήλωση των εννοιών Νο 6 ( FASB 1985 )  ορίζει ως περιουσιακά 

στοιχεία τα πιθανά μελλοντικά οφέλη τα οποία ελέγχονται από μια οικονομική 

οντότητα σαν αποτέλεσμα μιας παρελθοντικής συναλλαγής ή ενός παρελθοντικού 

γεγονότος.  

Όσον αφορά το παθητικό η FASB ορίζει ότι είναι οι μελλοντικές θυσίες από 

οικονομικό όφελος που προκύπτει στο παρόν από μια συγκεκριμένη οντότητα η 

οποία παρέχει υπηρεσίες σε άλλες οντότητες  στο μέλλον σαν αποτέλεσμα 
                                                           
1 Consolidating Captive Finance Subsidiaries: The Impact of SFAS 94 on Financial Statements, Financial 

Analysts Journal/ November-December 1989: 72 
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παρελθοντικών συναλλαγών. Η Επιτροπή γενικότερα θεωρεί πως μια 

αποτελεσματική προσέγγιση της ενσωμάτωσης είναι συνδεδεμένη με την έννοια 

του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία 

μιας οντότητας μπορούν να ενσωματωθούν στα περιουσιακά της μητρικής μόνο 

όταν η μητρική κατέχει απόλυτα τα οφέλη της ιδιοκτησίας μέσα από την άσκηση 

αποτελεσματικού οικονομικού ελέγχου, ο οποίος αποτελεσματικός οικονομικός 

έλεγχος δεν προσδιορίζεται μόνο από την πλειοψηφία των ψήφων. Η Επιτροπή 

θεωρεί το σχέδιο έκθεσης σαν μια σύντομη λύση για την υποβολή των εκθέσεων 

των εταιρειών ειδικού σκοπού. 

 Η Επιτροπή υποστηρίζει την ιδέα των μεταβλητών συμφερόντων γιατί 

παρακινεί την πρακτική με στόχο να κατακτήσει την οικονομική ουσία, σε αντίθεση 

με την νομική μορφή. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή διαφωνεί με την προσέγγιση της << 

γρήγορης λύσης >> η οποία δεν δίνει σημασία στην πολιτική της ενσωμάτωσης σαν 

γενική έννοια. Με μία γρήγορη ματιά, καταλαβαίνουμε πως η Επιτροπή πιστεύει 

πως η ED πρέπει να αναθεωρηθεί για να περιοριστούν στο 10% οι αυθαίρετες 

κατευθυντήριες γραμμές ιδιοκτησίας, για να παρέχεται μια πιο βελτιωμένη 

συζήτηση πάνω στα σημαντικά θέματα, για να υπάρχει μια καθοδήγηση στις 

διαδικασίες ενοποίησης και να υπάρχει περισσότερη καθοδήγηση. Τέλος, τα 

μακροπρόθεσμα σχέδια απαιτούν ένα ολοκληρωμένο πρότυπο πολιτικής στην 

ενοποίηση χωρίς περιορισμούς στο πεδίο εφαρμογής.2 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παίζει σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση, όπως 

αναφέρει και η Birkinshaw ( 1997 ), είναι η πρωτοβουλία η οποία είναι ένα βασικό 

κίνητρο της εταιρικής επιχειρηματικότητας. Στο άρθρο της εξετάζει τα είδη της 

πρωτοβουλίας σε ένα δείγμα έξι θυγατρικών πολυεθνικών εταιριών. Μέσα από μία 

λεπτομερή ανάλυση 39 κατηγοριών κινήτρων προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες οι 

οποίες θεωρούνται ως πιο σημαντικές. Οι κατηγορίες αυτές είναι η << παγκόσμια 

                                                           
2 Comments on the FASB’s Proposals on Consolidating Special-Purpose Entities and Related Standard-

Setting Issues, Accounting Horizons, 2003: 161-173 
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>>, η << τοπική >>, η << εσωτερική >> και η << παγκόσμια-εσωτερική υβριδική >> οι 

οποίες ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες ευκαιρίες της αγοράς στις οποίες αυτές 

προκύπτουν.  Δύο σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν μέσα από την έρευνα. 

Αρχικά, η επιχειρηματικότητα σε επίπεδο θυγατρικής έχει την ικανότητα να ενισχύει 

την ανταπόκριση στην παγκόσμια μάθηση και την παγκόσμια ενσωμάτωση, δηλαδή 

έχει έναν ευρύτερο ρόλο από πριν. Δεύτερον, η χρήση συναφών μηχανισμών για τη 

δημιουργία διαφορετικών ρόλων των θυγατρικών έχει τους δικούς της 

περιορισμούς επειδή κάθε τύπος πρωτοβουλίας διευκολύνεται με διαφορετικούς 

τρόπους. 

Η εταιρική επιχειρηματικότητα αρχίζει να λαμβάνει σιγά-σιγά αυξημένα 

ποσοστά μελέτης. Σε γενικές γραμμές τρεις τύποι εταιρικής επιχειρηματικότητας 

μπορούν να προσδιοριστούν : 1) η δημιουργία νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 2) ο μετασχηματισμός των 

ήδη υπάρχουσων επιχειρήσεων και τέλος 3) η αλλαγή των κανόνων ανταγωνισμού 

της επιχείρησης.  

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Υπάρχει βέβαια μία έρευνα που διατείνεται πως η δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων από μόνη της δεν μπορεί να αποτελεί επιχειρηματικότητα. Η 

σχέση μητρικής – θυγατρικής μελετάται πολλά χρόνια. Η πιο πρόσφατη έρευνα 

εστιάζει στη σχέση μητρικής – θυγατρικής όπως για παράδειγμα, η συγκέντρωση, η 

επισημοποίηση, ο μετασχηματισμός και ο έλεγχος. Η πρώτη άποψη θεωρεί ότι η 

θυγατρική έχει ένα « ρόλο » στις πολυεθνικές εταιρίες. Οι Bartlett και Ghoshal ( 

1986 ) έκαναν την πρόβλεψη  ότι οι εθνικές πολυεθνικές έναν από τους τέσσερις 

γενικούς ρόλους  οι οποίοι βασίζονται στη στρατηγική σημασία του τοπικού 

περιβάλλοντος και στην ανταγωνιστικότητα της θυγατρικής. Η δεύτερη άποψη 

εστίασε κατευθείαν στο επίπεδο ανάλυσης της θυγατρικής. Αυτή η άποψη 
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οραματίστηκε ένα μεγαλύτερο στοιχείο στρατηγικής επιλογής όσον αφορά τη 

διοίκηση της θυγατρικής. 3 

Οι Livnat et al (1986) προτείνουν κίνητρα για τη δημιουργία και τον αποκλεισμό 

των θυγατρικών χρηματοδότησης από ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Δυστυχώς από προηγούμενες μελέτες οι αποφάσεις για τη δημιουργία και τον 

αποκλεισμό οι οποίες αφορούσαν τη χρηματοδότηση των θυγατρικών 

αντιμετωπίζονταν ως ένα ενιαίο θέμα. Γενικά θεωρείται ότι μια επιχείρηση η οποία 

θέλει να μειώσει την πιθανότητα αθέτησης του χρέους μπορεί να δημιουργήσει μια 

θυγατρική χρηματοδότησης χωρίς να την ενσωματώσει. Αυτός ο ισχυρισμός 

βασίζεται στην υπόθεση ότι ο ισολογισμός της ενσωματωμένης εταιρίας υπόκεινται 

στο σχεδιασμό της χρηματοδοτούμενης θυγατρικής, και είναι λιγότερο άστατη ‘όταν 

ο ισολογισμός είναι ενάντια στο σχεδιασμό. 

Ένα εμπειρικό τεστ διεξάχθηκε από την ημερομηνία σχεδιασμού της 

χρηματοδοτούμενης θυγατρικής. Αυτό το τεστ σύγκρινε τη μεταβλητότητα του 

ισολογισμού πριν και μετά το σχεδιασμό της θυγατρικής. Όπως ήταν αναμενόμενο 

τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο ισολογισμός μετά το σχεδιασμό είναι πιο 

μεταβλητός από τον ισολογισμό πριν το σχεδιασμό. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρέχουν μια επιπρόσθετη εξήγηση για τα δύο προηγούμενα εμπειρικά 

αποτελέσματα. Πρώτον, την ημέρα σχεδιασμού μια μεταφορά πλούτου λαμβάνει 

χώρα αφήνοντας τους ομολογιούχους της μητρικής εταιρίας στην χειρότερη θέση. 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι περιορισμοί στα παλιά συμβόλαια χρέους 

γίνονται λιγότερο δεσμευτικοί. Οι κάτοχοι των ομολόγων οι οποίοι θα έπρεπε να 

είχαν κερδίσει κάποιο έλεγχο των επιχειρηματικών αποφάσεων, με τους 

περιορισμούς των παλιών συμβολαίων να γίνονται λιγότερο υποχρεωτικοί, 

προστατεύτηκαν από την άσκηση ελέγχου εξαιτίας του σχεδιασμού της 

χρηματοδοτούμενης θυγατρικής. 

                                                           
3 Entrepreneurship in Multinational Corporations: The Characteristics of Subsidiary Initiatives, 

Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 3 (Mar., 1997), pp. 207-229  
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Δεύτερον, αν οι περιορισμοί των παλιών συμβολαίων χρέους είναι λιγότερο 

δεσμευτικοί και η πιθανότητα απόκλισης μειώνεται, ένα νέο χρέος μπορεί να 

δημιουργηθεί. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αναμένεται από επιχειρήσει οι 

οποίες δεν έχουν αποκτήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση εξαιτίας των 

υφιστάμενων αυστηρών περιορισμών. Η κατάργηση αυτών των περιορισμών και η 

μείωση στην πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τις 

επιχειρήσεις να εκδώσουν νέα ομόλογα. Μια πολλά υποσχόμενη περιοχή για 

μελλοντική έρευνα έγκειται στην ανάλυση της μεταβλητότητας του ισολογισμού της 

γύρω από την ημερομηνία σχηματισμού των αλλοδαπών θυγατρικών. Η 

μεταβλητότητα του ισολογισμού των επιχειρήσεων και η εδραίωση των ξένων 

θυγατρικών θα αξιολογηθούν, σε σχέση με εκείνες που δεν ενοποιούνται. Τα 

αποτελέσματα μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως σχετικά με την απόφαση της 

πολιτικής ενοποίησης και το σχηματισμό της θυγατρικής.4 

Τέλος, ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την ενοποίηση μητρικής- θυγατρικής 

είναι η έκδοση των μετοχών. Στο άρθρο τους οι Slovin et al ( 1997 ) εξετάζουν τις 

επιπτώσεις της τιμής της μετοχής που ελέγχονται από τη μητρική και ανακάλυψαν 

ότι υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα στον πλούτο της μητρικής και ένα αρνητικό 

αποτέλεσμα στον πλούτο της θυγατρικής. Το μέγεθος του θετικού αποτελέσματος 

του πλούτου της μητρικής υπερβαίνει σημαντικά της απώλεια αξίας που υπέστησαν 

οι μέτοχοι μειοψηφίας των θυγατρικών εταιριών, έτσι ώστε οι ανακοινώσεις για την 

έκδοση μετοχών από θυγατρικές να αυξήσουν τη συνολική αξία της συνδυασμένης 

οντότητας. 

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη απαλλοτρίωσης της περιουσίας της θυγατρικής και 

θεωρείται ότι η μητρική προσφέρει μετοχές για τη μείωση του πλούτου της και την 

αύξηση του πλούτου της θυγατρικής. Για το έτος πριν, οι μετοχές έκδοσης των 

μονάδων είχαν υψηλές αποδόσεις στην αγορά, ενώ οι μετοχές της μη έκδοσης των 

                                                           
4 Finance subsidiaries: their formation and consolidation, Journal of Business Finance and 

Accounting, Spring 1986 
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μονάδων δεν το κάνουν αυτό. Τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας 

υποστηρίζονται από το θεωρητικό μοντέλο της Nanda ( 1919 ) το οποίο προβλέπει 

ότι οι μητρικές θα εκδώσουν μετοχικά κεφάλαια των διαχειριστών που 

αντιλαμβάνονται ως υπερτιμημένα και θα αποφύγουν την έκδοση μετοχών στη 

μονάδα που αντιλαμβάνονται ως υποτιμημένη. Έτσι, η επιλογή της διεξαγωγής 

προσφοράς μετοχών μέσω θυγατρικής ενισχύει την εταιρική ευελιξία 

χρηματοδότησης και επιτρέπει μια υποτιμημένη μητρική να αναλάβει επενδυτικά 

σχέδια. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα οικονομικό όφελος εγγενής μορφής μητρικής – 

θυγατρικής εταιρικής διακυβέρνησης.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 The Implications of Equity Issuance Decisions within a Parent-Subsidiary Governance Structure,  The 

Journal of Finance, VOL. LII, NO.2., JUNE 1997 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Το θεσμικό πλαίσιο που πήγαζε από την 7η κοινοτική οδηγία 

 

Οι ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για τη σύνταξη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ειδικότερα για την ενοποίηση των 

θυγατρικών εταιριών με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, για πρώτη φορά 

καθιερώθηκαν το 1987, με την ενσωμάτωση στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο, της 7ης 

κοινοτικής οδηγίας για το Δίκαιο των Εταιριών. Αποτέλεσε ένα νέο και δύσκολο 

καθήκον για τους ελεγκτές και τους λογιστές εκείνη την εποχή. Παρότι πέρασαν 

είκοσι χρόνια υπάρχουν ελάχιστα στελέχη τα οποία έχουν εμβαθύνει στην 

διαδικασία των ενοποιήσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθορίζουν συγκεκριμένα ποσοτικά δεδομένα 

για το χαρακτηρισμό μιας εταιρίας σαν θυγατρικής ή υποθυγατρικής, που θα πρέπει 

κατά συνέπεια να ενοποιηθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Καθορίζουν 

απαλλαγές από τη μέθοδο σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για 

τις μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις, με βάση κάποια κριτήρια που ορίζει ο νόμος για 

τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και για τις περιπτώσεις που 

γίνετε ενοποίηση σε ανώτερο επίπεδο.   

Εκτός όμως από τις ρητές απαλλαγές από την υποχρέωση ενοποίησης, 

παρέχονται από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα πάρα πολλές δυνατότητες εξαίρεσης 

από αυτήν την υποχρέωση. Έτσι μπορεί να μην ενοποιηθούν θυγατρικές ή 

υποθυγατρικές εταιρίες που παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον σε ότι αφορά 

την άσκηση ελέγχου από την μητρική εταιρία, όταν είναι δυσανάλογο το κόστος της 

συγκέντρωσης πληροφοριών ώστε να γίνει η ενοποίηση. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα εξαίρεσης αν οι εταιρίες έχουν εντελώς 

διαφορετική δραστηριότητα και επομένως η ενοποίησή τους θα αλλοίωνε την 

πραγματική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας. Αυτό 

πρακτικά σήμαινε ότι για τις τράπεζες ή τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
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εφαρμόζουν το γενικό λογιστικό σχέδιο, όταν έχουν διαφορετικά πρότυπα 

οικονομικών καταστάσεων, μπορούσαν να μην εφαρμόζονται πρότυπα τα οποία οι 

μητρικές εταιρίες παρουσίαζαν προς το κοινό. 

Από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ορίζονταν και υποχρέωση για οριζόντια 

ενοποίηση. Δηλαδή, αν δύο ή περισσότεροι όμιλοι είχαν συμφωνήσει να έχουν 

κοινή διοίκηση, ακόμα και αν μεταξύ τους δεν είχαν καμία συμμετοχική σχέση, 

έπρεπε να ενοποιηθούν αθροιστικά, δημιουργώντας ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με την επωνυμία της μεγαλύτερης εταιρίας των δυο Ομίλων. Οι 

οικονομικές καταστάσεις για τις ενοποιήσεις που όριζαν τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα είναι ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα χωρίς 

να προβλέπεται η σύνταξη του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

Η πρώτη ενοποίηση γινόταν την ημερομηνία της απόκτησης, ή στην αρχή της 

χρήσης αν για πρώτη φορά η εταιρία υποχρεούταν να συντάξει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Οι διαφορές ενοποίησης όπως προέκυπταν από το 

συμψηφισμό των συμμετοχών με τα στοιχεία της καθαρής θέσης των 

ενοποιούμενων επιχειρήσεων, αν ήταν χρεωστικές μπορούσαν να μεταφερθούν στο 

ενεργητικό και αποσβεστούν σε διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια, κάτι ανάλογο 

με τα έξοδα εγκατάστασης ή να μεταφερθούν κατευθείαν σε χρέωση της καθαρής 

θέσης. Οι πιστωτικές διαφορές ενοποίησης, μεταφέρονταν στην καθαρή θέση αλλά 

υπήρχε μια δυνατότητα τμηματικής απόσβεσης ενός τμήματός του υπό όρους και 

μεταφοράς αυτής της απόσβεσης στα αποτελέσματα χρήσης.     

Επιβάλλονταν ξεχωριστή εμφάνιση στα αποτελέσματα χρήσης για την αναλογία 

των δικαιωμάτων της μειοψηφίας σε αυτά. Ορίζονταν η απαλοιφή των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών και των ενδοεταιρικών υπολοίπων, αλλά παρέχονταν η 

δυνατότητα να γίνετε και αναλογική απαλοιφή, δηλαδή να απαλείφεται μόνο το 

τμήμα των συναλλαγών ή των υπολοίπων που αφορούσε το ποσοστό συμμετοχής 

της μητρικής στις θυγατρικές ή υποθυγατρικές εταιρίες. Τέλος, παρέχονταν η 

δυνατότητα να μη γίνετε καθόλου απαλοιφή, για κονδύλια τα οποία ορίζονταν σαν 

επουσιώδη.  
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Παρά το ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν θεσμοθετηθεί από 

το 1987, η σημασία που δίνονταν σε αυτές και για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

εταιρίες, αλλά ακόμη περισσότερο για τις μη εισηγμένες εταιρίες ήταν πολύ μικρή. 

Οι επενδυτές εξέταζαν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και με 

βάση τα αποτελέσματά τους και την καθαρή τους θέση έπαιρναν τις βασικέ τους 

αποφάσεις. Έδιναν πολύ μικρότερη σημασία στα ενοποιημένα αποτελέσματα ή την 

ενοποιημένη καθαρή θέση. 

Από την άλλη πλευρά η δομή των περισσότερων ελληνικών ομίλων δε μπορεί 

να θεωρηθεί ικανοποιητική με βάση τα σύγχρονα κριτήρια. Ένας όμιλος ανεξάρτητα 

αν περιλαμβάνει πολλά νομικά πρόσωπα αποτελεί στο τέλος μια ενιαία οντότητα. 

Στην πράξη στη Ελλάδα ο έλεγχος αυτής της οντότητας από κεντρικά όργανα ήταν 

αποδυναμωμένος και το κάθε νομικό πρόσωπο είχε και έχει μεγάλα περιθώρια 

κινήσεων. Ακόμα και αν η εταιρική κουλτούρα ανάμεσα στα στελέχη των 

διαφορετικών εταιριών ενός ομίλου δεν είναι πάντα αυτή που πρέπει. Δεν υπάρχει 

πάντα το απαραίτητο περιθώριο συνεργασίας, ούτε πάντα αναπτύσσονται εκείνες 

οι συνέργιες που έδιναν μία μεγαλύτερη δυναμική για τον όμιλο αλλά και τα 

επιμέρους τμήματά του. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

υπάρχουν δυο ανεξάρτητες διαδικασίες. Η μια διαδικασία αφορούσε τη σύνταξη 

των << ατομικών >> οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή των οικονομικών 

καταστάσεων για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά και η άλλη διαδικασία αφορά τη 

σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τους ομίλους εταιριών. Αυτές 

τις οικονομικές καταστάσεις τις συνέτασσε και τις δημοσίευε η μητρική εταιρία. Οι 

ατομικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιοποιούνταν χωριστά. 

Το προσάρτημα τους ήταν χωριστά, όπως και οι εκθέσεις της διοίκησης προς τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Κατά συνέπεια το πλαίσιο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, είναι σε κάθε περίπτωση πλήρες, με την έννοια 

ότι έχει ενσωματώσει τις κοινοτικές οδηγίες. Το γεγονός ότι οι ενοποιημένε 

οικονομικές καταστάσεις δεν πήραν στην ελληνική πραγματικότητα την αξία που 
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τους αναλογεί, είναι άλλο ζήτημα και δεν εξαρτάται αυτό καθαυτό από τη 

διατύπωση και τους κανόνες που καθόριζε ο ΚΝ 2190/20 για τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 6 

 

3.2 Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής και Ισχύς του Δ.Λ.Π 27 

Σκοπός του Δ.Λ.Π 27 είναι η καθιέρωση κοινών αρχών κατά την κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου επιχειρήσεων ο οποίος 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο της μητρικής εταιρίας και η απεικόνιση στις οικονομικές 

καταστάσεις των επενδύσεων που κάνει η μητρική εταιρία στις θυγατρικές. Η 

κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων επιβάλλεται για τις 

μητρικές εταιρίες των ομίλων εκτός από περιπτώσεις όπου η μητρική εταιρία δεν 

είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο ή δε βρίσκεται στην διαδικασία εισαγωγής στο 

χρηματιστήριο, είναι θυγατρική άλλης εταιρίας η οποία συντάσσει τις οικονομικές 

τις καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, είναι σχεδόν στο σύνολο της θυγατρικής 

άλλης μητρικής εταιρίας και δεν χρειάζεται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις εφόσον η μητρική έχει την έγκριση των μετόχων της μειοψηφίας. 

Το Δ.Λ.Π. 27 εκδόθηκε το 1998, αναθεωρήθηκε το 2003 και εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά για τις χρήσεις που ξεκινούν μετά την 01/01/2005. Τέλος, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αναδρομικά και σε προηγούμενες χρήσεις αρκεί να γνωστοποιείται 

στο προσάρτημα. 

 

 

3.3 Εταιρίες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση 

 

Απαλλαγή από την ενοποίηση εταιριών έχουμε όταν:  

                                                           
6 Ντζανάτος 2008 : 284-286 
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1. Ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από 2,94 εκ. ευρώ, το συνολικό 

ενεργητικό είναι μεγαλύτερο από 1,47 εκ. ευρώ και ο μέσος όρος 

απασχολούμενου προσωπικού είναι μεγαλύτερος από πενήντα άτομα 

2. Μια ενοποιούμενη ενός ομίλου είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο της 

Ευρωπαικής Ένωσης, δεν ισχύει η απαλλαγή από την ενοποίηση λόγω μη 

κάλυψης των ποσοτικών κριτηρίων 

3. Υπάρχει ειδική έγκριση από τον Υπουργό Ανάπτυξης ότι οι εταιρίες δεν είχαν 

άμεση ή έμμεση ανάμειξη στη διοίκηση της θυγατρικής  

4. Μητρική που είναι θυγατρική της άλλης εταιρίας που εδρεύει της 

Ευρωπαικής Ένωσης, όταν η άλλη μητρική κατέχει το 100% του κεφαλαίου 

της ή κατέχει πάνω από το 90% και η μειοψηφία συμφωνεί να μην γίνει 

ενοποίηση 

5. Μητρική που είναι θυγατρική άλλης μητρικής δεν πρέπει να είναι εισηγμένη 

στο χρηματιστήριο 

6. Για να απαλλαγεί από την ενοποίηση μητρική που είναι θυγατρική άλλης 

μητρικής, πρέπει η άλλη μητρική να την ενοποιεί και να δημοσιοποιεί τις 

πλήρεις οικονομικές της καταστάσεις στην ελληνική γλώσσα 

7. Απαλλάσσεται της υποχρέωσης ενοποίησης μητρική που είναι θυγατρική 

άλλης εταιρίας που εδρεύει στην ΕΕ, όταν η άλλη μητρική κατέχει και κάτω 

από το 90% και το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της απαλλασσόμενης, δεν 

έχει ζητήσει, έξι μήνες πριν το κλείσιμο της χρήσης να συνταχθούν από αυτή 

ενοποιημένες καταστάσεις. 

8. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενοποίησης μητρική που είναι θυγατρική 

άλλης εταιρίας που δεν εδρεύει στην ΕΕ, όταν η άλλη μητρική κατέχει το 

100% του κεφαλαίου της ή κατέχει πάνω από 90% και η μειοψηφία 

συμφωνεί να μη γίνει ενοποίηση, την ενοποιεί η άλλη μητρική, οι 

ενοποιημένες καταστάσεις είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με του ελληνικού 

νόμου και έχουν ελεγχθεί από ισοδύναμους ελεγκτές.7 
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3.4 Εταιρίες που μπορούν να μη συμπεριληφθούν στην ενοποίηση 

Εταιρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι: 

1. Μια επιχείρηση μπορεί να συμπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν 

παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον  

2. Όταν δυο μη ουσιώδους ενδιαφέροντος θυγατρικές, σαν σύνολο είναι 

ουσιώδους ενδιαφέροντος για τον όμιλο, τότε περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση 

3. Μια επιχείρηση μπορεί να μη συμπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν 

αυστηροί και διαρκείς περιορισμοί θίγουν ουσιαστικά την άσκηση από την 

μητρική επιχείρηση των δικαιωμάτων της στην περιουσία ή στη διαχείριση 

της προς ενοποίηση επιχείρησης  

4. Μια επιχείρηση μπορεί να μη συμπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν 

αυστηροί περιορισμοί θίγουν ουσιαστικά την άσκηση της ενιαίας 

διεύθυνσης, όταν πρόκειται για οριζόντια ενοποίηση 

5. Μια επιχείρηση μπορεί να μη συμπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν οι 

απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν χωρίς 

δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις  

6. Όταν μια επιχείρηση έχει τόσο πολύ διαφορετική δραστηριότητα από τις 

εταιρίες του ομίλου, που η ενοποίηση της θα αλλοίωνε στις ενοποιημένες 

καταστάσεις την εφαρμογή της αρχής της πραγματικής εικόνας, τότε αυτή 

εξαιρείται της ενοποίησης  

7. Αν μια μητρική είναι μόνο εταιρία συμμετοχών, έχει μετοχές μιας θυγατρικής και 

αυτή αποτελεί θυγατρική της, λόγω συμφωνίας με άλλες εταιρίες που κατέχουν 

μετοχές της, αλλά επίσης δεν ενοποιούνται μαζί της, τότε η μητρική μπορεί να 

εξαιρεθεί από την ενοποίηση. 8 
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3.5 Ημερομηνίες ενοποίησης 

1. Οι ενοποιημένες καταστάσεις συντάσσονται καταρχήν με βάση την 

ημερομηνία κλεισίματος της μητρικής εταιρίας  

2. Υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης, σε ότι αφορά την ημερομηνία των 

ενοποιημένων καταστάσεων, να μην είναι αυτή της μητρικής, αν οι 

ενοποιούμενες θυγατρικές είναι πολύ σημαντικές και έχουν άλλη 

ημερομηνία κλεισίματος  

3. Αν η ημερομηνία κλεισίματος των ενοποιημένων καταστάσεων δεν είναι της 

μητρικής αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στο ενοποιημένο 

Προσάρτημα 

4. Αν υπάρχει διαφορά στις ημερομηνίες κλεισίματος των ενοποιημένων 

καταστάσεων και των ενοποιούμενων εταιριών, και η ενοποίηση αφορά 

καταστάσεις με διαφορετικές ημερομηνίες κλεισίματος, πρέπει να 

επεξηγούνται στο ενοποιημένο προσάρτημα όλα τα σημαντικά γεγονότα και 

η επίδρασή τους για τις εταιρίες που διαφέρουν αυτές τις ημερομηνίες  

5. Αν η ημερομηνία κλεισίματος των ενοποιημένων καταστάσεων διαφέρει 

περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία κλεισίματος μιας 

ενοποιούμενης, τότε συντάσσονται για την ενοποιούμενη βραχυπρόθεσμες 

καταστάσεις και ενοποιούνται αυτές.9 

 

3.6 Γενικά για τη σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων 

1. Καταρχήν κάθε μητρική εταιρία υποχρεούται να συντάσσει οικονομικές 

καταστάσεις  

2. Στον όμιλο ενοποιούνται όλες οι θυγατρικές και οι θυγατρικές των 

θυγατρικών ανεξάρτητα από τη χώρα της έδρας του 

3. Ενοποίηση θεωρείται η σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

και ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης  
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4. Όταν γίνετε οριζόντια ενοποίηση, ανάμεσα σε εταιρίες που δεν έχουν 

μεταξύ τους μετοχική σχέση, σαν μητρική εταιρία θεωρείται η μεγαλύτερη 

εταιρία 

5. Όταν γίνετε οριζόντια ενοποίηση ανάμεσα σε εταιρίες που δεν έχουν μεταξύ 

τους μετοχική σχέση, οι λογαριασμοί της καθαρής θέσης τους αθροίζονται 

στον ενοποιημένο ισολογισμό 

6. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον 

Ενοποιημένο Ισολογισμό, τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσης και το 

Ενοποιημένο προσάρτημα που αποτελούν ενιαίο σύνολο 

7. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται με 

σαφήνεια και να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 

8. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν την 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής 

θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

9. Αν για την εφαρμογή της αρχής της πραγματικής εικόνας απαιτούνται 

πρόσθετες πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται στις ενοποιημένες 

καταστάσεις  

10. Αν για την εφαρμογή της αρχής της πραγματικής εικόνας απαιτείται να 

γίνουν παρεκκλίσεις από άλλες ρυθμίσεις του νόμου, αυτές γίνονται 

11. Οι μέθοδοι ενοποίησης πρέπει να παραμένουν οι ίδιες και να μην αλλάζουν 

12. Οι ενοποιημένες καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν την περιουσιακή 

διάρθρωση  και τα αποτελέσματα του Ομίλου σαν αυτός να αποτελούσε μια 

εταιρία 

13. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να γίνετε πάγια με τις ίδιες 

αρχές 

14. Οι αρχές και οι μέθοδοι αποτίμησης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

πρέπει να είναι αυτές που ακολουθεί η μητρική εταιρία και αν για μια θυγατρική 
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διαφέρουν τροποποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις, ώστε να υπάρχει 

συμφωνία με τις αρχές και τις μεθόδους της μητρικής. 10 

3.7 Γνωστοποιήσεις για τις απαλλαγές ενοποίησης  

1. Εταιρία που απαλλάσσεται από την ενοποίηση, λόγω ενοποίησης της από 

άλλη εταιρία, πρέπει να αναφέρει στο προσάρτημα της την επωνυμία και 

την έδρα της εταιρίας που συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν και 

οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, καθώς και τον τόπο όπου οι 

ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες  

2. Εταιρεία που απαλλάσσεται από την ενοποίηση, λόγω ενοποίησής της από 

άλλη εταιρία πρέπει να το αναφέρει στο προσάρτημά της και επίσης πρέπει 

να αναφέρει στο προσάρτημα της για το σύνολο των δικών της  θυγατρικών, 

τον καθαρό κύκλο εργασιών τους, την αξία των παγίων τους, το αποτέλεσμα 

χρήσης τους, τα ίδια κεφάλαιά τους και το απασχολούμενο προσωπικό τους  

3. Η μη ενοποίηση λόγω εξαιρετικά διαφορετικής δραστηριότητας πρέπει να 

αναφέρεται και να αιτιολογείται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα , ενώ αν η 

μη ενοποίηση δε δημοσιεύει καταστάσεις σύμφωνα με το νόμο, αυτές 

επισυνάπτονται στο Ενοποιημένο προσάρτημα ή είναι στη διάθεση του 

κοινού 

4. Αν μια μητρική συμμετοχών δεν ενοποιείται, οι οικονομικές της καταστάσεις 

επισυνάπτονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής 

που κάνει ενοποίηση  

5. Αν μια μητρική συμμετοχών δεν ενοποιείται, στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής που κάνει 

ενοποίηση, αναφέρεται αυτό το γεγονός 

6. Αν μια μητρική συμμετοχών δεν ενοποιείται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

των οικονομικών καταστάσεων της, αναφέρεται η αξία κτήσης της 

θυγατρικής της και η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων της κατά το χρόνο 

απόκτησης της συμμετοχής  
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7. Αν μια μητρική συμμετοχών δεν ενοποιείται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

των οικονομικών καταστάσεων της, αναφέρεται η αναλογία των 

πραγματοποιημένων αποτελεσμάτων, μετά την ημερομηνία απόκτησης 

όπως εμφανίζονται στην καθαρή θέση της θυγατρικής  

8. Αν μια μητρική συμμετοχών δεν ενοποιείται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

των οικονομικών καταστάσεων της, αναφέρονται τα μερίσματα που είναι 

απαιτητά ή εισπράχθηκαν στη χρήση από τη θυγατρική 

9. Αν μια μητρική συμμετοχών δεν ενοποιείται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

των οικονομικών καταστάσεων της,  αιτιολογούνται οι λόγοι της μη 

ενοποίησης  

10. Για τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις πρέπει να επεξηγηθεί ο λόγος της μη 

ενοποίησης  τους στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

11. Για τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρεται στο 

Ενοποιημένο Προσάρτημα για κάθε μια η επωνυμία και η έδρα τους, καθώς 

και ποσοστά συμμετοχής που κατέχονται σε αυτές από τις άλλες 

ενοποιούμενες εταιρίες ή για λογαριασμό τους  

12. Για τις μη ενοποιούμενες συγγενείς επιχειρήσεις με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης, πρέπει να επεξηγηθεί ο λόγος της μη ενοποίησής τους στο 

Ενοποιημένο Προσάρτημα 11 

  

3.8 Λοιπές γνωστοποιήσεις για Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και 

Ενοποιημένες Καταστάσεις  

1. Οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αναφέρονται 

χωριστά στο προσάρτημα αν υπάρχουν 

2. Η επωνυμία και η έδρα των επιχειρήσεων που συντάσσουν ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 

περιληφθούν και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και 

ο τόπος που οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις της εταιρίας είναι 

διαθέσιμες αναφέρονται στο Προσάρτημα 

                                                           
11

 Ντζανάτος 2008 : 290 - 291 



ΣΕΛΙΔΑ 25 
 

3. Κάθε παρέκκλιση που γίνετε στις ενοποιημένες καταστάσεις, για την 

καλύτερη εφαρμογή της αρχής της πραγματικής εικόνας επεξηγείται στο 

Ενοποιημένο Προσάρτημα, με αναφορά και στην επίδραση που είχε αυτή η 

παρέκκλιση στα αποτελέσματα και στον Ισολογισμό 

4. Στο Ενοποιημένο Προσάρτημα γίνετε αναφορά στο λογιστικό χειρισμό των 

διαφορών ενοποίησης από άποψη αρχείου  

5. Στο Ενοποιημένο Προσάρτημα για κάθε εταιρία που ενοποιείται γίνετε 

ανάλυση του υπολοίπου των διαφορών ενοποίησης στην έναρξη της χρήσης, 

τις μεταβολές της στη χρήση κατά κατηγορία κινήσεων και το υπόλοιπο 

τέλους χρήσης  

6. Στο Ενοποιημένο Προσάρτημα γίνετε ανάλυση τυχόν μέρους των διαφορών 

ενοποίησης, που κατανεμήθηκε σε στοιχεία του ενεργητικού ή του 

παθητικού στον ενοποιημένο ισολογισμό 

7. Αν υπάρξουν παρεκκλίσεις στις μεθόδους ενοποίησης πρέπει να 

αναφέρονται και να αιτιολογούνται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα, με 

ανάλυση των επιδράσεών τους στα αποτελέσματα και τον ισολογισμό. 

8. Αν υπάρξει παρέκκλιση για τις απαλοιφές μη πραγματοποιημένων κερδών ή 

ζημιών κατά την ενοποίηση, και αυτή ασκεί σημαντική επίδραση, η 

επίδραση αναλύεται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

9. Αν υπάρχει σημαντική μεταβολή στην σύνθεση του Ομίλου από χρήση σε 

χρήση, η μεταβολή αυτή και οι επιδράσεις της πρέπει να επεξηγούνται στο 

Ενοποιημένο Προσάρτημα 

10. Αν υπάρξει παρέκκλιση από την εφαρμογή των ίδιων αρχών και μεθόδων 

αποτίμησης στις ενοποιημένες καταστάσεις, με αυτές της μητρικής, αυτή η 

παρέκκλιση αιτιολογείται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 

11. Στο Ενοποιημένο Προσάρτημα, αναφέρονται οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν 

για την αποτίμηση των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις  

12. Αν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στοιχεία 

του ενεργητικού, που εμφανίζονται διαφορετικά από ότι κανονικά θα 
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έπρεπε για φορολογικούς λόγους να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες 

στο Ενοποιημένο Προσάρτημα 12 

 

3.9 ΔΠΧΑ 3 

 3.9.1 Σκοπός του προτύπου 

Σκοπός του Διεθνές Προτύπου Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς 3 που αναφέρεται 

στις « Επιχειρηματικές Συνενώσεις » είναι να βελτιώσει τη συνάφεια, αξιοπιστία και 

συγκρισιμότητα των πληροφοριών που παρέχει μία αναφέρουσα οντότητα στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σε σχέση με μία επιχειρηματική συνένωση, 

καθώς και τις συνέπειες των πληροφοριών αυτών. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ΔΠΧΑ 3 καθορίζει τις αρχές και τα 

απαιτούμενα κριτήρια ως προς το πώς ο εξαγοραστής: 

1. αναγνωρίζει και επιμετρά, στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις, τα 

προσδιορίσιμα στοιχεία ενεργητικού που εξαγοράζονται, τις υποχρεώσεις 

που αναλαμβάνονται και οποιοδήποτε συμφέρον άνευ ελέγχου του 

εξαγοραζόμενου 

2. αναγνωρίζει και επιμετρά την εξαγοραζόμενη υπεραξία στην επιχειρηματική 

συνένωση ή την «αύξηση από ευκαιριακή αγορά», και 

3. καθορίζει ποιες πληροφορίες να γνωστοποιεί οι οποίες να καθιστούν τους χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ικανούς να αξιολογούν τη φύση και τις 

χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής συνένωσης.13 
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 3.9.2 Πεδίο Εφαρμογής 

 

Το ΔΠΧΑ 3 εφαρμόζεται για μία συναλλαγή ή άλλο γεγονός που πληροί τον 

ορισμό της επιχειρηματικής συνένωσης. Το ΔΠΧΑ 3 δεν εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις: 

(α) ίδρυσης μίας κοινοπραξίας 

(β) εξαγοράς στοιχείου ή ομάδας στοιχείων ενεργητικού, η οποία (εξαγορά) δεν 

αποτελεί επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εξαγοραστής πρέπει να προσδιορίσει 

και να αναγνωρίσει το καθένα από τα εξαγοραζόμενα προσδιορίσιμα στοιχεία 

ενεργητικού (περιλαμβανομένων και όσων στοιχείων ενεργητικού ανταποκρίνονται 

στον ορισμό, και πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης, των άυλων στοιχείων όπως 

αυτά καθορίζονται από το ΔΛΠ 38) καθώς και τις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνονται. Το κόστος του συνόλου πρέπει να κατανέμεται στα ξεχωρισμένα 

προσδιορίσιμα στοιχεία ενεργητικού και στις υποχρεώσεις με βάση τις σχετικές 

δίκαιες αξίες τους κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Από τέτοιου είδους συναλλαγή ή 

γεγονός δεν προκύπτει υπεραξία 

(γ) συνενώσεις μεταξύ οντοτήτων ή επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο  

 

3.9.3 Προσδιορισμός μίας Επιχειρηματικής Συνένωσης 

Μία οντότητα πρέπει να καθορίσει κατά πόσο μία συναλλαγή ή άλλο γεγονός 

αποτελεί «επιχειρηματική συνένωση», εφαρμόζοντας τον ορισμό που δίνει το ΔΠΧΑ 

3, ο οποίος (ορισμός) απαιτεί όπως τα εξαγοραζόμενα στοιχεία ενεργητικού και οι 

αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αποτελούν μία επιχείρηση. Εάν τα στοιχεία 

ενεργητικού που εξαγοράζονται δεν συνιστούν επιχείρηση η αναφέρουσα οντότητα 

πρέπει να λογιστικοποιήσει τη συναλλαγή ή άλλο γεγονός ως εξαγορά στοιχείων 

ενεργητικού.   
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Το ΔΠΧΑ 3 ορίζει την επιχειρηματική συνένωση ως συναλλαγή ή άλλο γεγονός 

κατά το οποίο ένας εξαγοραστής αποκτά τον έλεγχο μίας ή περισσότερων 

επιχειρήσεων. Ένας εξαγοραστής θα μπορούσε να αποκτήσει τον έλεγχο του 

εξαγοραζόμενου με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα: 

(α) μεταβιβάζοντας μετρητά, ισοδύναμα μετρητών ή άλλα στοιχεία ενεργητικού 

(περιλαμβανομένων 

καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν μία επιχείρηση) 

(β) επιβαρυνόμενος με υποχρεώσεις 

(γ) εκδίδοντας συμφέροντα Ιδίων Κεφαλαίων 

(δ) παρέχοντας τιμήματα διαφόρων τύπων, ή 

(ε) χωρίς τη μεταβίβαση τιμήματος, αλλά με άλλους τρόπους όπως, και 

αποκλειστικά, διασυμβάσεως. 

Μία επιχειρηματική συνένωση μπορεί να δομηθεί με διάφορους τρόπους για 

νομικούς, φορολογικούς ή άλλους λόγους οι οποίοι περιλαμβάνουν, αλλά δεν 

περιορίζονται στους ακόλουθους: 

(α) μία ή περισσότερες επιχειρήσεις μετατρέπονται σε θυγατρικές του 

εξαγοραστή, ή τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων 

συγχωνεύονται νομικά με τον εξαγοραστή 

(β) μία συνενωνόμενη οντότητα μεταβιβάζει τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού 

της, ή οι ιδιοκτήτες της μεταφέρουν τα συμφέροντά τους στα Ίδια Κεφάλαια, σε 

άλλη συνενωνόμενη οντότητα ή τους ιδιοκτήτες της 

(γ) όλες οι συνενωνόμενες οντότητες μεταβιβάζουν τα καθαρά στοιχεία 

ενεργητικού τους, ή οι ιδιοκτήτες αυτών των οντοτήτων μεταβιβάζουν τα 

συμφέροντά τους στα Ίδια Κεφάλαια, σε μία νεοσυσταθείσα οντότητα (αυτό κάποτε 
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περιγράφεται ως «συναθροιστική συναλλαγή» – “roll-up” ή “put-together 

transaction” 

(δ) μία ομάδα των προηγούμενων ιδιοκτητών μίας εκ των συνενωνόμενων 

οντοτήτων αποκτά τον έλεγχο της συνενωθείσας οντότητας. 14 

 

3.9.4 Ορισμός του Όρου «Επιχείρηση» 

Μία επιχείρηση αποτελείται από εισροές (κεφαλαίων, υλικών κ.λπ.) και 

διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται επί των εισροών ώστε να υπάρχει η ικανότητα 

της δημιουργίας εκροών. Παρόλο που οι επιχειρήσεις συνήθως έχουν εκροές, οι 

ίδιες οι εκροές δεν είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί ένα ενιαίο σύνολο ως 

επιχείρηση. Τα τρία στοιχεία που συνιστούν μία επιχείρηση ορίζονται πιο κάτω: 

(α) Εισροή: Oποιοσδήποτε οικονομικός όρος δημιουργεί, ή έχει την ικανότητα να 

δημιουργήσει, εκροές με την εφαρμογή μίας ή περισσότερων διαδικασιών 

(β) Διαδικασία: Οποιοδήποτε σύστημα, πρότυπο, πρωτόκολλο, συνθήκη ή 

κανονισμός που, όταν εφαρμοστεί επί της εισροής ή των εισροών, δημιουργεί, ή 

έχει την ικανότητα να δημιουργήσει εκροές. Παραδείγματα περιλαμβάνουν 

στρατηγικές διοικητικών διαδικασιών, λειτουργικές διαδικασίες και διαδικασίες 

διαχείρισης πόρων. Οι διαδικασίες αυτές, ως αναμένεται, είναι σαφώς 

προσδιορισμένες, αλλά ένα καλά οργανωμένο εργοδυναμικό που έχει τις 

απαραίτητες επιδεξιότητες και πείρα, και ακολουθεί τους κανονισμούς και τις 

συνήθεις πρακτικές είναι σε θέση να επιλέξει τις απαραίτητες διαδικασίες που 

μπορούν να εφαρμοστούν στη χρήση των εισροών για να δημιουργηθούν εκροές. (Η 

λογιστικοποίηση, η τιμολόγηση, η μισθοδοσία και άλλα διοικητικά συστήματα, 

φυσικά, δεν αποτελούν διαδικασίες που στοχεύουν στη δημιουργία εκροών.) 

(γ) Εκροή: Το αποτέλεσμα των εισροών και των διαδικασιών εφαρμοζόμενων 

επί των εν λόγω εισροών που παρέχουν, ή έχουν την ικανότητα να παρέχουν, 

αποδόσεις υπό μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών 
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οφελών απευθείας προς τους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή 

συμμετέχοντες. 

Για να είναι σε θέση να διεξάγεται και να τυγχάνει διαχείρισης για τους σκοπούς 

που προσδιορίστηκαν, ένα ενιαίο σύνολο δραστηριοτήτων και στοιχείων 

ενεργητικού χρειάζεται δύο βασικά στοιχεία – εισροές και διαδικασίες που 

εφαρμόζονται επί των εισροών – τα οποία, μαζί, χρησιμοποιούνται ή θα 

χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν εκροές. Όμως, μία επιχείρηση δεν είναι 

απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενεργητικού και όλες τις διαδικασίες 

που χρησιμοποιούσε ο πωλητής κατά τη λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης εάν οι 

συμμετέχοντες στην αγορά είναι σε θέση να αποκτήσουν την επιχείρηση και να 

συνεχίσουν να δημιουργούν εκροές με άλλο τρόπο, για παράδειγμα, με την 

ενσωμάτωση της επιχείρησης μέσα στις δικές τους εισροές και διαδικασίες. 

Η φύση των στοιχείων μίας επιχείρησης ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της 

βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιείται και με τη δομή της λειτουργίας (των 

δραστηριοτήτων) της, περιλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης της 

οντότητας. Οι (από μακρόν) καθιερωμένες επιχειρήσεις συχνά έχουν πολλά είδη 

εισροών, διαδικασιών και εκροών, ενώ οι νεοσύστατες επιχειρήσεις συχνά έχουν 

περιορισμένο αριθμό εισροών και διαδικασιών και συνήθως μόνο ένα είδος 

εκροής(προϊόν). Επίσης, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεώσεις αλλά αυτό 

δεν είναι απαραίτητο. 

Ένα ενιαίο σύνολο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού κατά το στάδιο 

ανάπτυξής του πιθανό να μην έχει εκροές. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, ο 

εξαγοραστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη άλλους παράγοντες για να καθορίζει κατά 

πόσον το εν λόγω σύνολο αποτελεί επιχείρηση. 

Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στο, κατά πόσον 

το σύνολο: 

(α) έχει αρχίσει τις προγραμματισμένες κύριες δραστηριότητές του 
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(β) διαθέτει υπαλληλικό προσωπικό, πνευματική ιδιοκτησία και άλλες εισροές 

και διαδικασίες 

που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν επί των στοιχείων ενεργητικού 

(γ) εφαρμόζει σχέδιο για την παραγωγή εκροών, και 

(δ) θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε πελατεία που θα αγοράζει το 

αντικείμενο των εκροών. 

Δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες για να έχει τα 

προσόντα να θεωρηθεί ως επιχείρηση ένα συγκεκριμένο ενιαίο σύνολο 

δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού το οποίο βρίσκεται στο στάδιο 

ανάπτυξης. 

Ο καθορισμός κατά πόσο ένα συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων ενεργητικού και 

δραστηριοτήτων αποτελεί επιχείρηση, πρέπει να βασίζεται στο κατά πόσο το ενιαίο 

σύνολο είναι ικανό να λειτουργεί και να τυγχάνει διαχείρισης ως επιχείρηση από 

άτομο ή άτομα που συμμετέχουν στην αγορά. Επομένως, στην αξιολόγηση του κατά 

πόσο ένα συγκεκριμένο σύνολο αποτελεί επιχείρηση, είναι άσχετο εάν ο πωλητής 

εκμεταλλευόταν το σύνολο ως επιχείρηση ή εάν ο εξαγοραστής προτίθεται να 

εκμεταλλευτεί το σύνολο ως επιχείρηση. 

Στην απουσία ενδείξεων για το αντίθετο, ένα συγκεκριμένο σύνολο 

δραστηριοτήτων στο οποίο ενυπάρχει υπεραξία πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

συνιστών επιχείρηση. Δεν είναι απαραίτητο, όμως, μία εκμετάλλευση να διαθέτει 

υπεραξία. 15 
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3.9.5 Ορισμοί 

 

Άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι ένα προσδιορίσιμο μη-χρηματικό στοιχείο 

ενεργητικού χωρίς φυσική υπόσταση. 

Δίκαιη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχθεί, η μία υποχρέωση να διευθετηθεί, μεταξύ πληροφορημένων, 

πρόθυμων μερών σε μία «συναλλαγή ίσων αποστάσεων». 

Έλεγχος είναι η εξουσία διαχείρισης των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

πολιτικών μίας οντότητας ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. 

Ενδεχόμενο τίμημα είναι, συνήθως, μία υποχρέωση του εξαγοραστή να 

μεταβιβάσει επιπρόσθετα στοιχεία ενεργητικού ή συμφέροντα Ιδίων Κεφαλαίων 

στους προηγούμενους ιδιοκτήτες του εξαγοραζόμενου, ως μέρος της ανταλλαγής 

για τον έλεγχο του εξαγοραζόμενου, εάν επισυμβούν συγκεκριμένα μελλοντικά 

γεγονότα ή ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. Όμως, ένα ενδεχόμενο τίμημα 

μπορεί επίσης να δίνει στον εξαγοραστή το δικαίωμα να του επιστραφεί 

προηγούμενα μεταβιβασμένο τίμημα εάν ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. 

Εξαγοραζόμενος είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις των οποίων ο εξαγοραστής αποκτά τον 

έλεγχο σε μία επιχειρηματική συνένωση. 

Εξαγοραστής είναι η οντότητα η οποία αποκτά τον έλεγχο του εξαγοραζόμενου. 

Επιχειρηματική συνένωση είναι μία συναλλαγή ή άλλο γεγονός κατά το οποίο ένας 

εξαγοραστής αποκτά τον έλεγχο μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Οι συναλλαγές 

στις οποίες κάποτε γίνεται αναφορά με την ονομασία «πραγματικές συγχωνεύσεις» 

ή «συγχωνεύσεις ίσων» επίσης αποτελούν επιχειρηματικές συνενώσεις με το νόημα 

που δίνεται στον όρο στο ΔΠΧΑ 3. 

Επιχείρηση είναι ένα ενιαίο σύνολο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού το 

οποίο έχει την ικανότητα να διεξάγεται και να διοικείται με σκοπό την απευθείας 

παροχή αποδόσεων υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων 
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οικονομικών οφελών προς τους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή 

συμμετέχοντες. 

Ημερομηνία εξαγοράς είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο εξαγοραστής 

ουσιαστικά αποκτά τον έλεγχο του εξαγοραζόμενου. 

Ιδιοκτήτες: Για σκοπούς του ΔΠΧΑ 3 ο όρος ιδιοκτήτες χρησιμοποιείται ευρέως για 

να περιλαμβάνει κατόχους συμφερόντων Ιδίων Κεφαλαίων οντοτήτων που 

αποτελούν ιδιοκτησία των επενδυτών και ιδιοκτήτες ή μέλη αμοιβαίων εταιρειών, ή 

συμμετέχοντες σε αμοιβαίες εταιρείες. 

Προσδιορίσιμο: ένα στοιχείο ενεργητικού είναι προσδιορίσιμο εάν: 

(α) είναι «διαχωριστέο», δηλ. μπορεί να διαχωριστεί ή να αποσυνδεθεί από την 

οντότητα και να πωληθεί, μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί κατόπιν συμφωνίας, 

ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί, είτε μεμονωμένα είτε μαζί με συναφές συμβόλαιο, με 

προσδιορίσιμο στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση, άσχετα εάν η οντότητα έχει 

σκοπό να προβεί σε τέτοια πράξη, ή 

(β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, άσχετα εάν τα εν λόγω 

δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωριστέα από την οντότητα ή από άλλα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Συμφέρον άνευ ελέγχου είναι τα Ίδια Κεφάλαια σε μία θυγατρική που δεν είναι 

αποδοτέα, άμεσα ή έμμεσα, σε μία μητρική. 

Συμφέροντα Ιδίων Κεφαλαίων: για σκοπούς του ΔΠΧΑ 3 ο όρος συμφέροντα Ιδίων 

Κεφαλαίων χρησιμοποιείται με ευρεία έννοια ώστε να περιλαμβάνει συμφέροντα 

ιδιοκτησίας οντοτήτων που αποτελούν ιδιοκτησία των επενδυτών και συμφέροντα 

ιδιοκτήτη, μέλους ή συμμετέχοντος σε αμοιβαίες οντότητες. 

Υπεραξία είναι ένα στοιχείο ενεργητικού το οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη τα οποία προκύπτουν από άλλα στοιχεία ενεργητικού αποκτώμενα σε 

μία επιχειρηματική συνένωση τα οποία δεν προσδιορίζονται ξεχωρισμένα ούτε 

αναγνωρίζονται μεμονωμένα.  
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3.10 Επιχειρηματικές Συνενώσεις που Αφορούν σε Οντότητες υπό 

Κοινό Έλεγχο 

 

Το ΔΠΧΑ 3 δεν εφαρμόζεται σε επιχειρηματικές συνενώσεις μεταξύ οντοτήτων ή 

επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο. Μία επιχειρηματική συνένωση που αφορά 

σε οντότητες ή επιχειρήσεις υπό κοινό έλεγχο είναι επιχειρηματική συνένωση στην οποία 

όλες οι συνενωνόμενες οντότητες ή επιχειρήσεις τελικά ελέγχονται από την ίδια ομάδα ή 

ομάδες τόσο πριν όσο και μετά την επιχειρηματική συνένωση, και ο εν λόγω έλεγχος δεν 

είναι προσωρινός. Μία ομάδα ατόμων πρέπει να θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο μίας 

οντότητας όταν, ως αποτέλεσμα συμβατικών διευθετήσεων, τα άτομα αυτά έχουν ομαδικά 

την εξουσία να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές της πολιτικές ώστε 

να λαμβάνουν οφέλη από τις δραστηριότητές της. Επομένως, μία επιχειρηματική συνένωση 

δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 όταν η ίδια ομάδα ατόμων έχει, ως 

αποτέλεσμα συμβατικών διευθετήσεων, τελικά, συλλογική εξουσία να διαχειρίζεται τις 

χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πολιτικές της κάθε μίας από τις συνενωνόμενες 

οντότητες ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές τους, και αυτή η συλλογική 

εξουσία δεν είναι προσωρινή. 

Μία οντότητα μπορεί να ελέγχεται από άτομο ή ομάδα ατόμων που ενεργούν 

μαζί βάσει συμβατικής διευθέτησης, και το εν λόγω άτομο ή ομάδα μπορεί να μην 

υπόκεινται στις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για χρηματοοικονομική αναφορά. Επομένως, 

για να θεωρηθεί μία επιχειρηματική συνένωση ως συνένωση οντοτήτων υπό κοινό 

έλεγχο δεν είναι απαραίτητο για τις συνενωνόμενες οντότητες να περιλαμβάνονται 

ως μέρος των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το ποσοστό των 

συμφερόντων άνευ ελέγχου στην κάθε μία από τις συνενωνόμενες οντότητες πριν 

από, και μετά, την επιχειρηματική συνένωση είναι άσχετο κριτήριο για να 

καθοριστεί κατά πόσον η συνένωση αφορά σε οντότητες υπό κοινό έλεγχο. 

Παρομοίως, το γεγονός ότι μία από τις συνενωνόμενες οντότητες είναι θυγατρική η 

οποία δεν έχει περιληφθεί στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

είναι άσχετο κριτήριο για να καθοριστεί κατά πόσο μία συνένωση αφορά σε 

οντότητες υπό κοινό έλεγχο. 
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3.11 Αρχή Αναγνώρισης 

 

 Από την ημερομηνία εξαγοράς και μεταγενέστερα, ο εξαγοραστής πρέπει να 

αναγνωρίζει, ξεχωριστά από την υπεραξία, τα προσδιορίσιμα στοιχεία 

ενεργητικού, τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις και οποιοδήποτε συμφέρον 

άνευ ελέγχου στον εξαγοραζόμενο. 

 Η αναγνώριση των προσδιορίσιμων στοιχείων ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων υπόκειται στους όρους αναγνώρισης που προσδιορίζονται 

παρακάτω. 

 

3.11.1 Όροι Αναγνώρισης  

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις ως μέρος της εφαρμογής της μεθόδου 

εξαγοράς, τα προσδιορίσιμα στοιχεία ενεργητικού που εξαγοράζονται και οι 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται πρέπει να πληρούν, κατά την ημερομηνία 

εξαγοράς, τους ορισμούς των «στοιχείων ενεργητικού» και «υποχρεώσεων» που 

παρατίθενται στο «Πλαίσιο για την Ετοιμασία και Παρουσίαση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Για παράδειγμα, το κόστος που αναμένει 

αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να επωμιστεί μελλοντικά ο εξαγοραστής για να 

υλοποιήσει το σχέδιό του για αποχώρηση από κάποια δραστηριότητα του 

εξαγοραζόμενου ή για τερματισμό της απασχόλησης ή την επανεγκατάσταση σε 

άλλο χώρο των εργοδοτούμενων του εξαγοραζόμενου, δεν αποτελεί «υποχρέωση» 

κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Επομένως ο εξαγοραστής δεν αναγνωρίζει το εν 

λόγω κόστος ως μέρος της εφαρμογής της μεθόδου εξαγοράς. Αντί αυτού, ο 

εξαγοραστής αναγνωρίζει αυτό το κόστος στις μετά-την-επιχειρηματική-συνένωση 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του σύμφωνα με τις πρόνοιες άλλων ΔΠΧΑ. 

Eπιπρόσθετα για να πληρούν τις προϋποθέσεις ως μέρος της εφαρμογής της 

μεθόδου εξαγοράς, τα προσδιορίσιμα στοιχεία ενεργητικού που εξαγοράζονται και 

οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται πρέπει να αποτελούν μέρος του αντικείμενου 

της ανταλλαγής μεταξύ εξαγοραστή και εξαγοραζόμενου (ή των προηγούμενων 

ιδιοκτητών) κατά τη συναλλαγή της επιχειρηματικής συνένωσης παρά να αποτελούν 
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το αποτέλεσμα ξεχωριστών συναλλαγών. Ο εξαγοραστής πρέπει να εφαρμόζει την 

καθοδήγηση του Μέρους 10 για να καθορίζει ποια εξαγοραζόμενα στοιχεία 

ενεργητικού και ποιες αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αποτελούν μέρος της 

ανταλλαγής για τον εξαγοραζόμενο και ποια/ποιες, εάν υπάρχουν, είναι το 

αποτέλεσμα ξεχωριστών συναλλαγών που πρέπει να λογιστικοποιούνται σύμφωνα 

με τη φύση τους και τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΑ. 

H εφαρμογή, εκ μέρους του εξαγοραστή, της αρχής και των όρων αναγνώρισης 

είναι δυνατό να οδηγήσει στην αναγνώριση μερικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων τα οποία/οι οποίες δεν αναγνωρίζονταν ως τέτοια/ες προηγουμένως 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εξαγοραζόμενου. Για παράδειγμα, ο 

εξαγοραστής αναγνωρίζει προσδιορίσιμα άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως μία 

εμπορική ονομασία προϊόντος, ένα προνόμιο ευρεσιτεχνίας ή μία πελατειακή 

σχέση, τα οποία ο εξαγοραζόμενος δεν αναγνώριζε ως τέτοια (δηλαδή ως άυλα 

στοιχεία ενεργητικού) στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις επειδή τα είχε 

αναπτύξει ο ίδιος εσωτερικά (εντός της οντότητας) και το αντίστοιχο κόστος τους να 

το λογιστικοποιεί  ως έξοδο.  

 

3.12 Αρχή Επιμέτρησης 

 

Ο εξαγοραστής πρέπει να επιμετρά τα προσδιορίσιμα εξαγοραζόμενα στοιχεία 

ενεργητικού και τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις στη δίκαιη αξία τους κατά την 

ημερομηνία της εξαγοράς. Σε κάθε επιχειρηματική συνένωση ο εξαγοραστής πρέπει 

να επιμετρά οποιοδήποτε συμφέρον άνευ ελέγχου στην εξαγοραζόμενη οντότητα 

στη δίκαιή του αξία ή στο ποσοστό του συμφέροντος άνευ ελέγχου στα καθαρά 

στοιχεία ενεργητικού της εξαγοραζόμενης οντότητας.16 

 

                                                           
16

 http://www.intercol.edu/media/GLOBAL/TOMOI%20SAMPLE%20PAGES/TOMOS%20B/DPXA3.pdf 

http://www.intercol.edu/media/GLOBAL/TOMOI%20SAMPLE%20PAGES/TOMOS%20B/DPXA3.pdf
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3.13 ΔΠΧΑ 10 

3.13.1 Ιστορικά στοιχεία 

Τo  Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 10 με τίτλο 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (Consolidated Financial Statements) 

αποτελεί την τελευταία προσπάθεια λογιστικής αντιμετώπισης των επιχειρησιακών 

ομίλων. Πιο συγκεκριμένα το πρότυπο αυτό με την δημοσίευσή εξέλιξε το 

προγενέστερο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 με το ίδιο αντικείμενο. 

Η διαδικασία δημιουργίας του προτύπου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2002, ενώ 

τον Σεπτέμβρη του 2010 δημοσιεύθηκε το προσχέδιο και τέθηκε προς συζήτηση. 

Τον Μάιο του 2011 το πρότυπο δημοσιεύθηκε με ημερομηνία εφαρμογή την 1η 

Ιανουαρίου 2012.17 

3.13.2  Στόχος 

Βασικός σκοπός του εν λόγω προτύπου είναι να θέσει την βάση για την σύνταξη 

και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση που υπάρχει έλεγχος 

μίας ή περισσοτέρων οικονομικών οργανισμών από έναν άλλον. Μάλιστα, για την 

εξυπηρέτηση του στόχου αυτού ορίζει: 

 Ότι ο οικονομικός οργανισμός που ελέγχει άλλον ή άλλους 

φέρει την υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων.  

 Τον έλεγχο ως βάση της ενοποίησης, ορίζοντας ταυτόχρονα 

την αρχή του. 

 Την εφαρμογή του ελέγχου και κατά πόσο υπάρχει έλεγχος σε 

άλλον οικονομικό οργανισμό ή όχι. 

 Τις λογιστικές απαιτήσεις για την σύνταξη των ενοποιημένων 

καταστάσεων.  

                                                           
17

 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs10 [10/11/2013] 
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3.13.3 Έλεγχος  

Η ύπαρξη ελέγχου σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 10 εξαρτάται από την συνύπαρξη των χαρακτηριστικών που ακολουθούν: 

 Εξουσία επί οντότητας. Με τον όρο εξουσία εννοείται η 

δυνατότητα ενός προσώπου να επηρεάζει τις δραστηριότητες που 

επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις της οντότητας. Μάλιστα η 

εξουσία δεν προαπαιτεί την άσκηση των δικαιωμάτων επί της 

οντότητας αλλά απλά την ύπαρξή τους. 

 Δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από την συμμετοχή 

στην οντότητα.  

 Μέσω της εξουσίας να δύναται να επηρεάζονται οι αποδόσεις 

της οντότητας. Πιο συγκεκριμένα δεν πρέπει απλά να υπάρχει 

τοποθέτηση που να συνδέεται με αποδόσεις, αλλά μέσω της 

συμμετοχής του προσώπου οι αποδόσεις να επηρεάζονται. Επίσης η 

ύπαρξη εξουσίας δεν καθιστά υποχρεωτική την χρήση της.  

 

Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τότε η ελέγχουσα: 

1. Δεν αναγνωρίζει πλέον τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις της υπό έλεγχο οντότητας. 

2. Αναγνωρίζει τις επενδύσεις που έγιναν στην δεύτερη και τις 

λογιστικοποιεί με την βοήθεια της εύλογης αξίας. 

3. Αναγνωρίζει το κέρδος ή την ζημιά που προκύπτει από την 

συμμετοχή αυτή.  
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3.13.4 Εξαιρέσεις  

Η υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου για σύνταξη και παρουσίαση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν υφίσταται εάν: 

 Είναι και το ίδιο το πρόσωπο ελεγχόμενο από άλλη οντότητα 

η οποία και αποφάσισε την μη κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με την σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών. 

 Οι τίτλοι της μητρικής εταιρείας δεν αποτελούν αντικείμενο 

ελεύθερης διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη κεφαλαιαγορά. 

 Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε 

οργανωμένη κεφαλαιαγορά. 

 Μία οποιαδήποτε οντότητα που ασκεί έλεγχο σε άλλη στον 

όμιλο, καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα. 

 

3.13.5 Λογιστικές απαιτήσεις  

Η υπόχρεη εταιρεία για την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχές, πολιτικές και μεθόδους κατά την 

σύνταξη των καταστάσεων.  

Παράλληλα η διαδικασία ενοποίησης ξεκινάει με την κτήση του ελέγχου και 

σταματά με την απώλειά του. Σε περίπτωση αλλαγών στα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

που δεν επηρεάζει όμως τον έλεγχο της οντότητας, υπάρχει απλός λογισμός του 

γεγονότος.  

Τέλος, συμμετοχές που δεν βρίσκονται υπό έλεγχο, παρουσιάζονται και αυτές 

στις ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης αλλά δεν ενοποιούνται. Μοναδική 

απαίτηση ο διαχωρισμός των ιδίων κεφαλαίων της και των κεφαλαίων των 

ιδιοκτητών της μητρικής.    
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3.14 ΔΠΧΑ 11 

3.14.1 Ιστορικά στοιχεία 

Τo  Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 11 με τίτλο «Σχήματα 

υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements) αποτελεί την τελευταία προσπάθεια 

λογιστικής αντιμετώπισης των συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο. Πιο 

συγκεκριμένα το πρότυπο αυτό με την δημοσίευσή του αντικατέστησε το 

προγενέστερο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31. 

Η διαδικασία δημιουργίας του προτύπου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2004, ενώ 

τον Σεπτέμβρη του 2007 δημοσιεύθηκε το προσχέδιο και τέθηκε προς συζήτηση. 

Τον Ιούνιο του 2012 το πρότυπο δημοσιεύθηκε με ημερομηνία εφαρμογή την 1η 

Ιανουαρίου 2013.18  

 

 3.14.2 Στόχος  

Μέσω του εν λόγω προτύπου θέτονται οι αρχές για την παρουσίαση των 

συμμετοχών οικονομικών μονάδων σε επιχειρηματικά σχήματα τα οποία ελέγχονται 

από κοινού.  

Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω ορίζεται η έννοια του κοινού ελέγχου και 

υποχρεώνει τις εταιρείες που συμμετέχουν να αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που προκύπτουν από την συμμετοχή αυτή και εν συνέχεια να τα 

λογιστικοποιούν.  

 

                                                           
18 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs11 [10/11/2013] 
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3.14.3 Κοινός έλεγχος  

Η ύπαρξη κοινού ελέγχου σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11 εξαρτάται από την συνύπαρξη των 

χαρακτηριστικών που ακολουθούν: 

 Ύπαρξη συμβατικής ρύθμισης. Η ρύθμιση αυτή γίνεται 

συνήθως γραπτώς με την μορφή σύμβασης ή τεκμηριωμένων 

συζητήσεων. Μία συμβατική ρύθμιση περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο 

σκοπός, η δραστηριότητα και η διάρκεια του σχήματος, η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, το κεφάλαιο και ο επιμερισμός των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

 Η συμβατική ρύθμιση παρέχει ξεκάθαρα το δικαίωμα κοινού 

ελέγχου σε δύο τουλάχιστον μέλη. Είναι πιθανό το δικαίωμα του ελέγχου 

να προκύπτει απευθείας από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ορίζεται το ελάχιστο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου για την 

λήψη αποφάσεων.     

 

3.14.4 Οικονομικές καταστάσεις  

Το εν λόγω πρότυπο αναγνωρίζει δύο είδη οικονομικών καταστάσεων, τις 

οικονομικές καταστάσεις των μερών του σχήματος υπό κοινό έλεγχο και τις 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Μάλιστα ισχύουν διαφορετικές διατάξεις για 

όσους συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις και σε όσους συμμετέχουν σε σχήματα 

υπό κοινό έλεγχο.  

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις μερών κοινών επιχειρήσεων, πρέπει 

να αναγνωρίζονται όσον αφορά την κοινή επιχείρηση: 

1. Τα περιουσιακά στοιχεία του. 

2. Τις υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις της κοινής 

επιχείρησης που τον βαρύνουν.  

3. Τα έσοδα από την κοινή επιχείρηση ή την πώληση του 

μεριδίου του. 
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4. Το μερίδιο στα έσοδα.  

5. Τις υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις της κοινής επιχείρησης 

που τον βαρύνουν.  

Στον αντίποδα, σε περίπτωση κοινοπραξίας και όχι κοινής επιχείρησης, η συμμετοχή 

αναγνωρίζεται ως επένδυση και εκτιμάται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.   

 

3.15 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

3.15.1 Περιπτώσεις μη Ενοποίησης των Θυγατρικών Εταιριών από 

τη Μητρική Εταιρία 

Όταν η μητρική εταιρία κατέχει ένα χαμηλό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της 

θυγατρικής της επιχείρησης (για παράδειγμα, χαμηλότερο του 20%) και δεν ασκεί 

κανέναν ουσιώδη ή πρακτικό έλεγχο στις λειτουργικές δραστηριότητες της εν λόγω 

θυγατρικής, τότε η συγκεκριμένη συμμετοχή ή επένδυση δεν πρέπει να ενοποιείται, 

αλλά να αποτυπώνεται στον ισολογισμό (και συγκεκριμένα στο ενεργητικό) της 

μητρικής εταιρίας ως ακολούθως: 

 Είτε ως στοιχείο του λογαριασμού «Συμμετοχές» (στην κατηγορία του 

πάγιου ενεργητικού), βάσει ενός ποσού, το οποίο θα είναι μειωμένο από 

ενδεχόμενες ζημίες (αρνητικές υπεραξίες) ή άλλου είδους απώλειες 

(impairments), 

 Είτε ως στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, και συγκεκριμένα 

στο λογαριασμό «χρεόγραφα», βάσει ενός ποσού, το οποίο θα 

αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και τρέχουσας 

αξίας. 

Στην περίπτωση αυτή, τα όποια κέρδη της θυγατρικής εταιρίας (που 

όπως προαναφέρθηκε δεν ενοποιείται) καταχωρούνται στο λογαριασμό 

«Έσοδα από Συμμετοχές» («Μερίσματα») στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης της μητρικής εταιρίας.  
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3.16 Περιπτώσεις Ενοποίησης των Θυγατρικών Εταιριών από τη 

Μητρική Εταιρία 

Στην περίπτωση όμως, κατά την οποία η μητρική εταιρία συμμετέχει με ένα 

σημαντικό ποσοστό σε μία θυγατρική επιχείρηση (για παράδειγμα, με ποσοστό 

ανώτερο του 20%), τότε ενδέχεται ή επιβάλλεται η μητρική εταιρία να ενοποιήσει 

τη εν λόγω θυγατρική στις λογιστικές της καταστάσεις, δηλαδή στον ισολογισμό και 

την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Για την ενοποίηση αυτή υπάρχουν τρεις 

σημαντικές μέθοδοι: Η μέθοδος της καθαρής θέσης (equity method of accounting), 

η μέθοδος της ολικής ενοποίησης (acquisition accounting στη βρετανική 

βιβλιογραφία), καθώς και η μέθοδος της συγχώνευσης (merger accounting). 

 

3.17 Μέθοδος Καθαρής Θέσης  

Όταν η συμμετοχή μιας εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης 

είναι μεταξύ 20% και 50%, και η πρώτη ασκεί σημαντικό έλεγχο στη διοίκηση της 

δεύτερης, τότε εφαρμόζεται η Μέθοδος της Καθαρής Θέσης για την ενοποίηση των 

εν λόγω δύο εταιριών. 

 

3.17.1 Παράδειγμα Ενοποίησης βάσει της Μεθόδου της Καθαρής 

Θέσης. 

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρία «Ηγεσία» εξαγόρασε ένα ποσοστό της τάξεως του 30% 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Καινοτομία» την 1η Απριλίου 2005, και 

έκτοτε ασκεί σημαντικό διοικητικό έλεγχο στις δραστηριότητες της δεύτερης. Τότε, 

σε αυτήν την περίπτωση, η ενοποίηση για την οικονομική χρήση του 2005, δύναται 

να λάβει χώρα ως ακολούθως: 

Α) Μερίδιο της τάξεως του 30% των λειτουργικών κερδών, χρεωστικών τόκων, 

πιστωτικών τόκων, κ.λ.π. που επιτεύχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο μετά την 

εξαγορά (δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2005) από την 

εταιρία «Καινοτομία» ενοποιούνται με τα αντίστοιχα κονδύλια της κατάστασης 
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αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας «Ηγεσία». Εντούτοις, στην ενοποίηση αυτήν 

δεν υπολογίζονται τα μερίσματα που λαμβάνει η «Ηγεσία» από την «Καινοτομία», 

καθώς ήδη αθροίζονται οι κερδοφορίες των δύο εταιριών και θα αποτελούσε διπλό 

υπολογισμό η ενδεχόμενη συμπερίληψη αυτών των μερισμάτων. Συνεπώς, στο 

παραπάνω παράδειγμα, τα ενοποιημένα κέρδη του 2005 θα είναι το άθροισμα των 

κερδών της (μητρικής) εταιρίας «Ηγεσία» για ολόκληρο το 2005, και του μεριδίου 

30% των κερδών της εταιρίας «Καινοτομία» για την περίοδο 01/04-31/12/2005. Για 

τα δε επόμενα χρόνια, 2006, 2007, κ.λ.π., θα ενοποιούνται (ή θα αθροίζονται) κάθε 

χρόνο τα ετήσια κέρδη της εταιρίας «Ηγεσία» με το 30% των ετήσιων κερδών της 

εταιρίας «Καινοτομία». 

Β) Στην εν λόγω περίπτωση, ο ενοποιημένος ισολογισμός της εταιρίας «Ηγεσία» 

περιλαμβάνει μερίδιο 30% του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής εταιρίας 

«Καινοτομία», καθώς και τη φήμη και πελατεία (goodwill) που ενδεχομένως 

προέκυψε από την παραπάνω εξαγορά. Η φήμη και πελατεία δημιουργεί αντίστοιχο 

αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

3.18 Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης  

Η συγκεκριμένη μέθοδος ενοποίησης εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις 

στις οποίες μία εταιρία συμμετέχει με ποσοστό άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο 

μιας άλλης επιχείρησης. Εδώ υπάρχει η γνωστή σχέση μεταξύ μητρικής εταιρίας 

(συμμετοχών ή holding company) και θυγατρικής εταιρίας, και μάλιστα λόγω 

καταστατικής πλειοψηφίας ασκείται έλεγχος από την πρώτη επάνω στη δεύτερη. 

Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις πρέπει 

να περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς και των δύο εταιριών, ώστε όχι μόνο να 

αποτυπώνεται το γεγονός ότι η μητρική εταιρία ασκεί πλήρη έλεγχο στη θυγατρική 

εταιρία, αλλά και το γεγονός της αυξημένης συμμετοχής που διαθέτει η μητρική 

εταιρία στην εν λόγω θυγατρική. 
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3.18.1 Παράδειγμα Ενοποίησης βάσει της Μεθόδου Ολικής 

Ενοποίησης 

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρία «Ηγεσία» εξαγόρασε ποσοστό της τάξεως του 70% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Καινοτομία» την 1η Απριλίου 2005, και έκτοτε η 

πρώτη ασκεί πλήρη ή σημαντικό διοικητικό έλεγχο στις δραστηριότητες της 

δεύτερης. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενοποίηση δύναται να λάβει χώρα ως 

ακολούθως: 

Α) Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κάθε λογαριασμός 

αντιπροσωπεύει το άθροισμα των αντίστοιχων κονδυλίων της μητρικής εταιρίας και 

της θυγατρικής εταιρίας. 

Β) Τα λειτουργικά κέρδη, χρεωστικοί τόκοι, πιστωτικοί τόκοι, κ.λ.π. που 

επιτεύχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο μετά την εξαγορά (δηλαδή από την 1η 

Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2005) από την εταιρία «Καινοτομία» 

ενοποιούνται με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

της εταιρίας «Ηγεσία». Συνεπώς, στο παραπάνω παράδειγμα, τα ενοποιημένα 

κέρδη της οικονομικής χρήσης 2005 θα είναι το άθροισμα των κερδών της μητρικής 

εταιρίας «Ηγεσία» για ολόκληρο το 2005 και των κερδών της εταιρίας «Καινοτομία» 

για την περίοδο 01/04-31/12/2005. Για τα δε επόμενα χρόνια, 2006, 2007, κ.λ.π., θα 

ενοποιούνται (ή θα αθροίζονται) κάθε χρόνο τα ετήσια κέρδη της μητρικής εταιρίας 

«Ηγεσία» με τα ετήσια κέρδη της θυγατρικής εταιρίας «Καινοτομία». 

Ωστόσο, καθώς μερίδιο της τάξεως του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της 

θυγατρικής εταιρίας «Καινοτομία» δεν ανήκει στη μητρική εταιρία «Ηγεσία», τότε 

αυτό το μερίδιο (30%) των κερδών της θυγατρικής αφαιρείται από τα ενοποιημένα 

κέρδη ως δικαιώματα μειοψηφίας (τόσο κατά την πρώτη χρονιά, όσο και κατά τις 

επόμενες χρονιές στο μέλλον). 

Γ) Στην εν λόγω περίπτωση, ο ενοποιημένος ισολογισμός της μητρικής εταιρίας 

«Ηγεσία» περιλαμβάνει κονδύλια, τα οποία είναι το άθροισμα των αντίστοιχων 

κονδυλίων της μητρικής εταιρίας «Ηγεσία» και της θυγατρικής εταιρίας 

«Καινοτομία» (το σύνολο, και όχι το 70% καθενός στοιχείου του ενεργητικού, όπως 
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θα υποδείκνυε η μέθοδος της καθαρής θέσης), συμπεριλαμβανομένης και της 

φήμης και πελατείας (goodwill) που ενδεχομένως προέκυψε από την παραπάνω 

εξαγορά (η φήμη και πελατεία δημιουργεί και εδώ αντίστοιχο αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια). Στη μέθοδο αυτή όμως, γίνεται μία αναπροσαρμογή στα ενοποιημένα 

ίδια κεφάλαια μέσω των δικαιωμάτων μειοψηφίας, που αντιπροσωπεύουν το 

μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρίας που δεν κατέχει η 

μητρική εταιρία (στην προκειμένη περίπτωση 30%), και τα οποία παρουσιάζονται 

ως ξεχωριστός λογαριασμός στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια 2. 

 

3.19 Μέθοδος Συγχώνευσης  

Στην περίπτωση κατά την οποία, συγχωνεύονται δύο εταιρίες και δημιουργούν 

μία ενιαία επιχειρηματική οντότητα, υλοποιείται η μέθοδος της συγχώνευσης, η 

οποία παρουσιάζει τις ακόλουθες διαφορές σε σχέση με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης: 

Α) Κατά τη μέθοδο αυτή, ενοποιούνται οι κερδοφορίες και των δύο εταιριών για 

ολόκληρη τη λογιστική περίοδο ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που έλαβε χώρα 

η συγχώνευση μέσα στην εν λόγω λογιστική περίοδο. 

Β) Επίσης ενοποιούνται οι ισολογισμοί των δύο εταιριών και δεν προκύπτει 

λογαριασμός φήμης και πελατείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μέσω των οικονομικών καταστάσεων παρέχεται η απαραίτητη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) που 

βρίσκονται εντός επιχείρησης όπως η διοίκηση, αλλά κυρίως για όσους βρίσκονται 
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εκτός, όπως το κράτος και οι επενδυτές.19 Αυτό καθώς οι εντός επιχείρησης 

ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε πλήθος εσωτερικών πληροφοριών ενώ όσοι 

βρίσκονται εκτός αυτής, βασίζονται σχεδόν εξολοκλήρου στις οικονομικές 

καταστάσεις.20 

Οι λόγοι που καθιστούν την «εξάρτηση» των εκτός επιχείρησης στις οικονομικές 

καταστάσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:21 

 Η πρόσβαση σε αυτές είναι εύκολη και με μηδαμινό κόστος 

καθώς δημοσιεύονται τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό 

τύπο καθώς και σε εκδόσεις και ιστοσελίδες της εταιρείας. 

 Η πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αν 

και αφορά παρελθούσα χρήση είναι πιο έγκαιρη από την 

πληροφόρηση που προκύπτει από άλλες πηγές.  

 Η πληροφορίες είναι έτσι δημοσιευμένες ώστε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άμεσα χωρίς κάποια επιπλέον επεξεργασία λόγω 

του λογιστικού πλαισίου που διέπει την κατάρτιση και δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 Θεωρούνται έγκυρες και αξιόπιστες καθώς αφενός 

συντάσσονται από πιστοποιημένους έμπειρους επαγγελματίες και 

αφετέρου ελέγχονται από εξειδικευμένους ορκωτούς ελεγκτές.  

 

Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και πιο συγκεκριμένα όπως ορίζει ο 

νόμος 2190/1920, οι υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις είναι:  

1) Ο Ισολογισμός. 

2) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

3) Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

4) Το Προσάρτημα.  

                                                           
19

 Gill  & Chatton , 1999: 2 
20

 Κάντζος , 1994: 24 
21

 Βρουστούρης & Πρωτόπαπας, 2004: 19 
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Από την χρήση του 2005, οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε 

ευρωπαϊκή κεφαλαιαγοράς όπως το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και όσες 

άλλες το επιθυμούν, εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Όπως ορίζει το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1  «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

(Presentation of Financial Statements), ένα πλήρες σετ οικονομικών καταστάσεων 

περιλαμβάνει:22 

1) Τον Ισολογισμό (Balance Sheet). 

2) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. (Income Statement). 

3) Τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Changes in Equity). 

4) Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statement). 

5) Τις Σημειώσεις (Notes to the Financial Statements). 

 

4.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Όπως έγινε ήδη κατανοητό από προηγούμενα κεφάλαια, η κατάρτιση 

ενοποιημένων καταστάσεων αποτέλεσε περισσότερο ένα φυσικό επακόλουθο παρά 

μία συνειδητή επιλογή. Αυτό καθώς η ύπαρξη αυτοτελών οντοτήτων από νομικής 

σκοπιάς ερχόταν σε αντίθεση με την έλλειψη οικονομικής αυτοτέλειας.11 Το γεγονός 

αυτό ήταν που οδήγησε στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των 

ομίλων. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η ενοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων έρχεται σε άμεση αντίθεση με την αυτοτέλεια των 

επιχειρήσεων. 

Η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με την προσέγγιση που 

επιχειρείται συναντάται σε δύο μορφές, την ενοποίηση με την στενή και με την 

ευρεία έννοια. Υπό την στενή έννοια, η ενοποίηση αποτελεί μία διαδικασία 

κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων μέσω της σύνθεσης των μεμονωμένων 

ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις. Από την άλλη πλευρά, η ενοποίηση υπό την 

ευρεία έννοια εστιάζει περισσότερο στην ουσία αποσκοπώντας στην παρουσίαση 

                                                           
22

 Βρουστούρης & Πρωτόπαπας , 2004 : 19 
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των οικονομικών μεγεθών ενός ομίλου χωρίς να δίδεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες 

της κάθε μεμονωμένης επιχείρησης.23       

Πρέπει να επισημανθεί η διαφορά μεταξύ των ενοποιημένων (consolidated) και 

των συνδυασμένων (combined) οικονομικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, εάν 

λόγω της φύσης της δραστηριότητας, η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

δυο εταιρειών που συνιστούν όμιλο δεν είναι εφικτή, τότε οι οικονομικές 

καταστάσεις συνδυάζονται αλλά δεν ενοποιούνται.24 Παραδείγματος χάρη η 

ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων μιας τράπεζας και μιας αγροτικής 

επιχείρησης δεν καθίσταται εφικτή και κατά συνέπεια καταρτίζονται και 

δημοσιεύονται συνδυασμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, μέσω της διαδικασίας της 

ενοποίησης και της σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζονται γεγονότα τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργούσαν 

πλασματικές εντυπώσεις και θα προέκυπταν εσφαλμένα συμπεράσματα. Ένα τέτοιο 

γεγονός είναι ιδιαίτερα επίκαιρο καθώς συνδέεται με την φερεγγυότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω της συμμετοχής εταιρειών στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών του 

ιδίου ομίλου, μία απλή πρόσθεσή τους θα δημιουργούσε εικονικό κεφάλαιο και 

αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια καθώς μέρος του κεφαλαίου αποτελεί 

«ανακύκλωση του υφιστάμενου».  

Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι και το φαινόμενο των συναλλαγών εντός ομίλου. 

Μέσω των συναλλαγών αυτών επηρεάζονται σημαντικότατα μεγέθη όπως ο κύκλος 

εργασιών, το κόστος και η κερδοφορία. Στην ουσία όμως αυτές οι συναλλαγές υπό 

το πρίσμα της ολότητας του ομίλου δεν θα έπρεπε να αποτυπώνονται στις 

καταστάσεις. 

Αντιστοίχως, μέσω της παροχής πιστώσεων και της χορήγησης δανείων από μία 

εταιρεία του ομίλου σε μία άλλη επηρεάζονται επίσης μεγέθη όπως το ενεργητικό, 
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 Snozzi , 1951: 280 
24

 Σακέλλης & Πρωτοψάλτης, 1991 : 28 
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το παθητικό και η κερδοφορία. Καθώς όμως οι πράξεις αυτές γίνονται εντός του 

ομίλου, είναι απαραίτητο να απαλειφθούν κατά την ενοποίηση.  

Τέλος, πλασματική κατάσταση δημιουργείται και με την διανομή των κερδών 

καθώς μέσω της διανομής σε εταιρείες του ιδίου ομίλου υπάρχει «ανακύκλωση» 

των κερδών και δημιουργία εικονικής κερδοφορίας που πρέπει να αφαιρεθεί από 

την διαδικασία ενοποίησης.          

Οι ενοποιημένες καταστάσεις, πέραν της έντονης υποστήριξης συγκεντρώνουν 

παράλληλα και κριτική. Πέραν ότι είναι αντίθετες στην αυτοτέλεια της οικονομικής 

μονάδας, υποστηρίζεται ότι δημιουργούν πλασματική εικόνα και δεν παρέχουν 

συγκρίσεις για την ενοποίηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 

κλάδους της οικονομίας. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της 

κριτικής επικεντρώνεται στην διαδικασία της ενοποίησης και όχι στην ύπαρξή της, η 

οποία και κρίνεται λίγο έως πολύ απαραίτητη.   

 

4.2 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) (International Accounting Standards) και 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial 

Reporting Standards) που τα διαδέχθηκαν αποτελούν το πιο διαδεδομένο σύστημα 

τυποποιημένων κανόνων λογιστικής που σκοπό έχουν την διασφάλιση της 

ομοιόμορφης και αντικειμενικής αποτύπωσης της εταιρικής εικόνας στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και των συναλλαγών στα αντίστοιχα βιβλία 

και στοιχεία. Απώτερος στόχος τους είναι η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

μεγεθών της οικονομικής μονάδας με ορθότητα και επιστημονική ακρίβεια, έτσι 

ώστε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να καταστούν αξιόπιστες και συγκρίσιμες 

διεθνώς.25   

Τα εν λόγω πρότυπα δεν συντάχθηκαν ξαφνικά και συνολικά παρά αποτέλεσαν 

προϊόν της σωρευμένης εμπειρίας των επαγγελματιών που στελέχωναν την 
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 Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος . 2005 : 134 
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Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) έπειτα από διαπραγματεύσεις 

και συμβιβασμούς.26 Άλλωστε η δημιουργία ενός Διεθνούς Προτύπου 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) επιτυγχάνεται μέσω μίας πολύπλοκης και 

συγκεκριμένης διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.27 

Από το 2001 και έπειτα κάθε νέο λογιστικό πρότυπο ονομάζεται Διεθνές 

Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), εγκαταλείποντας οριστικά τον 

τίτλο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) ο οποίος σταδιακά θα εκλείψει.  

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standards) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(International Financial Reporting Standards) προκάλεσε μία μικρή επανάσταση στον 

τομέα της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2003 

βάσει του εφαρμοστικού νόμου 2992/2002 ο οποίος και «έφερνε» στην Ελλάδα τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1606/2002 που εισήγαγε τα διεθνή πρότυπα στην Ευρώπη. 

Λόγω των σημαντικών προβλημάτων προσαρμογής, η ημερομηνία πρώτης 

εφαρμογής μετατέθηκε για δύο χρόνια αργότερα με τον νόμο 3229/2004. Τελικά 

από την 1η Ιανουαρίου 2005 όλες οι εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε κάποιο 

ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, όπως το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι 

υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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 Ντζανάτος, 2008 : 54 
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 Κόντος, 2007 : 28 
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4.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται τρεις βασικές περιπτώσεις 

χρησιμοποιώντας τις διατάξεις των ΔΠΧΑ 10 και ΔΠΧΑ 11 σχετικά με την ενοποίηση 

μητρικής – θυγατρικής . 

 

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 

Η εταιρεία ΑΒΓ επιθυμεί να αποκτήσει τον έλεγχο της ΔΕΖ. Καθώς δεν έχει 

άμεσα το απαιτούμενο κεφάλαιο και αναμένει αύξηση των τιμών των μετοχών 

προχωράει σε αγορά ενός δικαιώματος αγοράς 10.000.000 μετοχών της ΔΕΖ σε 20 

μέρες. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΖ αποτελείται από 18.000.000 μετοχές αξίας 

€0,10. Ασκεί έλεγχο η ΑΒΓ στην ΔΕΖ; 

Πρέπει να αξιολογηθεί εάν η ΑΒΓ μέσω της κατοχής ενός δικαιώματος ασκεί 

έλεγχο. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 ενώ ταυτόχρονα θα ληφθούν υπόψη τα όποια 

ενδεχόμενα που δύναται να καταστήσουν μη εφικτό τον έλεγχο.   

Το δικαίωμα αγοράς παρέχει στην ΑΒΓ την δυνατότητα να επηρεάζει τις 

δραστηριότητες της ΔΕΖ ακόμα και πριν τον διακανονισμό της αγοραπωλησίας. Η 

ΑΒΓ έχει το δικαίωμα να αποκτήσει άνω του 50% της ΔΕΖ ενώ λόγω προθεσμίας οι 

μέτοχοι της ΔΕΖ δεν έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου ώστε να αλλάξουν τα ποσοστά. Άρα η ΑΒΓ ασκεί έλεγχο.  

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 

Ο Α.Α. και ο Β.Β. δημιουργούν επιχειρηματικό σχήμα με συμμετοχή 35% ο 

καθένας. Το υπόλοιπο 30% είναι κατακερματισμένο σε μικροεπενδυτές. Για την 
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λήψη των αποφάσεων απαιτείται απλή πλειοψηφία. Έχουν οι Α.Α. και Β.Β. κοινό 

έλεγχο στο σχήμα; 

 

Για να υπάρξει κοινός έλεγχος απαιτείται η ταυτόχρονη συμφωνία τόσο του 

Α.Α. όσο και του Β.Β. Για την αξιολόγηση της περίπτωσης θα χρησιμοποιηθούν οι 

διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11. 

Από την στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση στην σύμβαση, 

αποφάσεις μπορούν να ληφθούν χωρίς την σύμφωνη γνώμη ενός από τους δύο 

ιδρυτές του σχήματος, αρκεί να συγκεντρώσει ένας από αυτούς άνω του 15% των 

δικαιωμάτων ψήφων των μικροεπενδυτών. Άρα δεν έχουν κοινό έλεγχο στο σχήμα.   

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 

Έστω ότι ολοκληρώνεται η απόκτηση των μετοχών της περίπτωσης 1. Το 

τίμημα για την αγορά των μετοχών ανέρχεται σε € 2.000.000. Οι ισολογισμοί των 

εταιρειών παραθέτονται παρακάτω. Να συνταχθεί ο ενοποιημένος ισολογισμός.   

ΑΒΓ 

ΚΤΙΡΙΑ 10.000.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000.000 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.000.000 ΔΑΝΕΙΟ 1.000.000 

ΤΑΜΕΙΟ  8.000.000 Β.Υ. 9.000.000 

     

 
 
   

ΔΕΖ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.000.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.800.000 
ΠΕΛΑΤΕΣ 3.000.000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.200.000 
ΤΑΜΕΙΟ  1.000.000 Β.Υ. 5.000.000 
     

 

Αρχικά θα αποτυπωθεί λογιστικά στην ΑΒΓ η απόκτηση της ΔΕΖ. Στην 

συνέχεια θα υπολογιστούν τα δικαιώματα των άλλων εταίρων της ΔΕΖ ώστε να 

απεικονισθούν στον ισολογισμό καθώς και η πραγματική αξία της συμμετοχής ώστε 

να υπολογιστεί η όποια υπεραξία.  
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Η ΑΒΓ καταβάλλει € 2.000.000 για την απόκτηση 10.000.000 μετοχών εκ του 

συνόλου των 18.000.000 μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΖ. Ο νέος 

ισολογισμός της ΑΒΓ θα είναι: 

ΑΒΓ 

ΚΤΙΡΙΑ 10.000.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000.000 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2.000.000 ΔΑΝΕΙΟ 1.000.000 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.000.000 Β.Υ. 9.000.000 
ΤΑΜΕΙΟ  6.000.000   

 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι (8.000.000 / 18.000.000) Χ (1.800.000 + 

1.200.000) = 1.333.333. Άρα το υπόλοιπο ποσό είναι η αξία της συμμετοχής 

(1.800.000 + 1.200.000) – 1.333.333 = 1.666.667.  

Η διαφορά μεταξύ συμμετοχής και αξίας συμμετοχής είναι υπεραξίας και 

είναι ίση με 2.000.000 – 1.666.667 = 333.333  

 

Ο ενοποιημένος ισολογισμός θα έχει την μορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΤΙΡΙΑ 10.000.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000.000 
ΥΠΕΡΑΞΙΑ 333.333 ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.333.333 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 6.000.000 ΔΑΝΕΙΟ 1.000.000 
ΠΕΛΑΤΕΣ 3.000.000 Β.Υ. 14.000.000 

ΤΑΜΕΙΟ 7.000.000   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Όπως έγινε φανερό στην παραπάνω εργασία γίνετε μια αναφορά στην 

ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας με την αντίστοιχη 

θυγατρική, το θεσμικό πλαίσιο κάτω από το οποίο γίνετε αυτή η ενοποίηση και τον 

τρόπο με τον οποίο γίνετε καθώς και στα πρότυπα τα οποία αναφέρονται σε αυτή 

την ενοποίηση. 

Αυτό που επισημάνθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, είναι ότι η εφαρμογή 

των διεθνών προτύπων στην Ελλάδα έφεραν μία μικρή επανάσταση στο εγχώριο 

λογιστικό περιβάλλον. Όσον αφορά την λογιστική ομίλων, τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς πρωτίστως 

συμπλήρωσαν και δευτερευόντως διόρθωσαν το υπάρχων λογιστικό πλαίσιο.  

Εάν η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημιούργησε ένα κύμα 

αλλαγών μεταξύ αυτών και των ελληνικών προτύπων, το Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 επιφέρει αλλαγές και στα ισχύοντα έως τώρα 

διεθνή πρότυπα. Η σημαντικότερη αλλαγή έχει να κάνει με το κριτήριο ενοποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο ορίζεται αποκλειστικά ο έλεγχος και 

τίποτα άλλο. Παράλληλα το πρότυπο εμβαθύνει στην έννοια της ουσιώδους 

επιρροής θέτοντας συγκεκριμένες αρχές και κριτήρια.    

Εάν το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 έφερε αλλαγές, το 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11 αποτέλεσε μία επανάσταση 

καθώς κατήργησε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31. Το εν λόγω πρότυπο 

κατήργησε την αναλογική ενοποίηση που συνέχιζε να ισχύει στις κοινοπραξίες ενώ 

διαχώρισε τα σχήματα κοινού ελέγχου με τις κοινοπραξίες. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η βάσει της νέας προσέγγισης του προτύπου στο αντικείμενο και 

ιδιαίτερα στην διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των κοινοπραξιών, η δημιουργία 

ενός εξ ολοκλήρου νέου προτύπου στην θέση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 

31 ήταν επιβεβλημένη. 
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Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς έφεραν ένα πλήθος αλλαγών στο ελληνικό λογιστικό περιβάλλον. Ειδικά 

στο θέμα της ενοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων συμπλήρωσε αρκετά κενά της εθνικής νομοθεσίας. Μάλιστα η 

δημοσίευση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 και 11 

φέρνει εκ νέου αλλαγές στο θέμα των ενοποιημένων καταστάσεων καθώς 

διορθώνει τις ατέλειες των προγενέστερων διεθνών προτύπων κάνοντας τις 

διατάξεις πιο απλές και ταυτόχρονα παρέχοντας πρακτικά παραδείγματα.  

Ελπίζω η παρούσα εργασία να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο πρώτης 

προσέγγισης σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τα νέα διεθνή πρότυπα και το 

πεδίο της ενοποίησης των λογιστικών καταστάσεων.   
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