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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η διεθνής επιχειρηματικότητα και η παγκόσμια αγορά σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση 

που διανύουμε, οδήγησε σε καινούριους κανόνες και μεγαλύτερες προκλήσεις. Προσπαθώντας 

να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα 

επιλέγουν τη συνένωσή τους με άλλες, καταλήγοντας έτσι στη δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων 

και κερδίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν έναν όμιλο, 

αντιμετωπίζονται από οικονομική άποψη σαν μία μόνο ενιαία επιχείρηση και οι οικονομικές 

καταστάσεις του ομίλου αποτελούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει την παρακολούθηση, σύνταξη, ανάλυση και 

ερμηνεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου, καθώς και τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα σχετικά αυτών . Αρχικά αναπτύσσονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες για τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στη συνέχεια αναλύονται οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες μια επιχείρηση υπόκειται στην υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών του ομίλου. Το τρίτο 

κεφάλαιο της εργασίας εστιάζει στα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα που αφορούν τις καταστάσεις, 

ενώ στο επόμενο στις υπάρχουσες τεχνικές κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με τη μέθοδο της ολικής και αναλογικής ενοποίησης και ακολουθεί η ανάλυση 

των διεταιρικών δικαιοπραξιών που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που 

ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Επίσης, γίνεται αναφορά στην διαδικασία ενοποίησης αποτελεσμάτων 

χρήσεως και στο ενοποιημένο προσάρτημα. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας 

καθώς και μία μελέτη περίπτωσης που περιέχει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α» και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή σχετικά με 

αυτές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του 21ου αιώνα μας είναι η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη, η 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα στην οργάνωση των επιχειρήσεων και ο μεγάλος ανταγωνισμός που 

διέπει τις επιχειρήσεις . Οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την 

καλύτερη παραγωγική δυναμικότητας τους , προσπαθούν να γίνουν πιο ισχυρές μέσω της 

συνένωσής τους με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου συνήθως τομέα δραστηριότητας. Είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο να δημιουργούνται όμιλοι εταιρειών, να γίνονται εξαγορές και 

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κάθε κλάδου, βιομηχανικού, τραπεζικού κ.λπ. επιτυγχάνοντας να 

μειώσουν τα κόστη τους και να σημειώσουν μια επικερδή μακροπρόθεσμη επένδυση των 

κεφαλαίων τους.  

 

Μέσω των οικονομικών αυτών σχημάτων είναι δυνατό μια εταιρεία του ομίλου να αποκτήσει 

τέτοιο ποσοστό συμμετοχής στις άλλες εταιρείες ώστε να μπορεί να τις ελέγχει ή να ορίζει τα 

μέλη του οργάνου που λαμβάνει τις αποφάσεις. Όταν δημιουργηθεί λοιπόν ένα τέτοιο σχήμα 

τότε λέμε ότι έχουμε μια ομάδα επιχειρήσεων και η επιχείρηση που ασκεί τον έλεγχο ονομάζεται 

ιθύνουσα εταιρεία ή εταιρεία ελέγχου και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις ονομάζονται εξαρτημένες 

επιχειρήσεις. Η συμμετοχή μπορεί να είναι απόλυτη όταν η ιθύνουσα εταιρεία κατέχει μετοχές 

των εξαρτημένων εταιρειών οι οποίες εκπροσωπούν πάνω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου 

ενώ σχετική όταν οι μετοχές εκπροσωπούν μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. 

Επίσης η συμμετοχή χαρακτηρίζεται και ως άμεση όταν η ιθύνουσα εταιρεία κατέχει η ίδια τις 

μετοχές των εξαρτημένων εταιρειών και έμμεση όταν οι μετοχές κατέχονται από άλλη εταιρεία 

του ομίλου η οποία είναι άμεσα εξαρτημένη και ελεγχόμενη από την ιθύνουσα εταιρεία. 

 

 Οι εταιρείες του ομίλου καθημερινά πραγματοποιούν διάφορες οικονομικές πράξεις είτε μεταξύ 

τους είτε και με τρίτους εκτός ομίλου οι οποίες επηρεάζουν τους ισολογισμούς και τα 

αποτελέσματα χρήσης και από οικονομική άποψη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μια 

επιχείρηση. Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τη παραπάνω αρχή 

ονομάζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στα παρακάτω κεφάλαια θα αναφερθούμε 

εκτενέστερα στις τεχνικές και στις ανάγκες για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστασεις και 

στην λογιστική τους αποικόνιση, στις διεταιρικές δικαιοοπραξίες στα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

που έχουν να κάνουν με αυτές τις εταιρίες για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

« ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» 

1.1.Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με το θέμα των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και παρουσιάζονται ενδιαφέροντα αποτελέσματα και 

μελέτες που παρουσιάζονται στην 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 επιχειρήσεων. Σκοπός του προτύπου είναι 

να περιορίσει την μη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών καταστάσεων σε επιχειρήσεις με 

μεγάλο αριθμό θυγατρικών επιχειρήσεων.  Βασικός στόχος αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει 

την μελλοντική επίδραση του προτύπου 94 και τη σταθερότητα των οικονομικών αναλογιών. 

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των θυγατρικών από τις μητρικές υπάρχουν συγκεκριμένες 

σχέσεις οι οποίες εξηγούν πως λειτουργεί η κωδικοποίηση. Αυτές αποδεικνύουν 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 δείχνουν 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 εταιριών ειδικού σκοπού είναι το πως μπορούν να ενσωματωθούν και από ποιόν. 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. 

1
Consolidating Captive Finance Subsidiaries: Thw impact of SFAS 94 on financial Statements, Financial Analyst 

Journal/November-December 1989:72 
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Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει επίσης πως η επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια γενική 

διαφωνία σχετικά με τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ενοποίηση και απορρίπτει το 

νομικό και νόμιμο έλεγχο σαν την 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 εταιριών ειδικού σκοπού με νόμιμες διαδικασίες οι οποίες 

επισκοτίζουν τις οικονομικές συναλλαγές των θυγατρικών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

επιτροπή μια σωστή ενοποίηση βασίζεται αρχικά σε αρχές που καθορίζονται, οι οποίες στη 

συνέχεια προσδιορίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία και το παθητικό. Η δήλωση των εννοιών 

No 6 (FASB 1985) ορίζει ως περιουσιακά στοιχεία τα πιθανά μελλοντικά οφέλη τα οποία 

ελέγχονται από μια οικονομική οντότητα σαν αποτέλεσμα μια 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 

παρελθοντικών συναλλαγών. Η Επιτροπή γενικότερα θεωρεί πως μια αποτελεσματική 

προσέγγιση της ενοποίησης είναι συνδεδεμένη με την έννοια του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας μπορούν να ενσωματωθούν σε 

αυτά της μητρικής μόνο όταν η μητρική κατέχει απόλυτα τα οφέλη της ιδιοκτησίας μέσα από 

την άσκηση αποτελεσματικού οικονομικού ελέγχου, ο οποίος 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 ενοποίησης σαν 

γενική έννοια. Με μια 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. Τέλος, τα μακροπρόθεσμα σχέδια 

απαιτούν ένα ολοκληρωμένο πρότυπο πολιτικής στην ενοποίηση χωρίς περιορισμούς στο πεδίο 

εφαρμογής.
2  

 

2
 Comments on the FASB ‘s Proposals on Consolidating Special-Purpose Entitiew and Related Standard-Settng 

Issues, Accounting Horizons, 2003:161-173 
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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 οι πιο σημαντικές. Οι κατηγορίες αυτές 

είναι η παγκόσμια, η τοπική, η εσωτερική και η παγκόσμια-εσωτερική υβριδική, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες ευκαιρίες της αγοράς που 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 ενοποίηση, δηλαδή έχει έναν ευρύτερο ρόλο από ότι 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. 

Πρώτα, η δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις. Δεύτερο, ο μετασχηματισμός των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων και τέλος η 

αλλαγή των κανόνων ανταγωνισμού της επιχείρησης. 

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Υπάρχει βέβαια μια έρευνα που διατείνεται πως η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από μόνη της 

δεν μπορεί να αποτελέσει επιχειρηματικότητα. Η σχέση μητρικής-θυγατρικής μελετάται πολλά 

έτη. Η πιο πρόσφατη έρευνα εστιάζει στην σχέση μητρικής-θυγατρικής όπως για παράδειγμα, η 

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

η θυγατρική έχει ένα ρόλο στις πολυεθνικές εταιρίες. Οι Bartlett και Ghoshal (1986) έκαναν την 

πρόβλεψη ότι οι 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 

οραματίστηκε ένα μεγαλύτερο στοιχείο στρατηγικής επιλογής όσον αφορά τη διοίκηση της 

θυγατρικής.
3  

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

Management Journal, Vol. 18, No. 3 (Mar. 1997): 207-227 
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Οι Livnat et al (1986) προτείνου 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 εταιρείας υπόκεινται στο 

σχεδιασμό της χρηματοδοτούμενης θυγατρικής και είναι λιγότερο άστατη όταν ο ισολογισμός 

είναι ενάντια στο σχεδιασμό. 

Ένα έμπειρο 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. 

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 επιχειρήσεις 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 
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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 στον πλούτο της θυγατρικής. Το μέγεθος του θετικού 

αποτελέσματος υπερβαίνει σημαντικά της απώλειας αξίας που υπέστησαν οι μέτοχοι μειοψηφίας 

των θυγατρικών εταιριών, έτσι ώστε οι ανακοινώσεις για την έκδοση μετοχών από θυγατρικές 

να αυξήσουν την 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    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 τη έκδοση μετοχών στην 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
 

Το 2007 0 Durbin, N.R, ασχολήθηκε με τις προσπάθειες των οικονομικών οργανισμών να 

καταπολεμήσουν την απάτη. Οι περισσότεροι ελεγκτές πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να 

καταπολεμήσουν την απάτη είναι η δημιουργία ενός πλαισίου, το οποίο θα προσφέρει ασφάλεια 

στους εργαζόμενους, στους μετόχους και θα ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

4 
Finance subsidiaries: their formation and consolidation, journal of business finance and Accounting, 

Spring 1986 

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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Οι Beets και Styger (2001), αναφέρουν ότι τα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, η μείωση του κόστους και η ενίσχυση του μεριδίου της αγοράς και 

διαφοροποίησης.  

Επίσης, αναφέρουν ότι η λόγοι να αποθαρρυνθεί η συγχώνευση είναι οι κανονιστικοί 

περιορισμοί και η οργανωτική κουλτούρα. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 

να υπερισχύσουν τα οφέλη. Συνεπώς, πριν από κάθε συγχώνευση θα πρέπει να υπάρξει και ο 

κατάλληλος έλεγχος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

« ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

2.1 Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι μια πρώτη κατανόηση της έννοιας των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Στην συνέχεια παρουσιάζει τους λόγους που καθιστούν αναγκαία 

την κατάρτιση των Ε.Ο.Κ, ποιες είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις;, τις μεθόδους 

και τους κανόνες αποτιμήσεως των στοιχείων των ενοποιουμένων επιχειρήσεων και τέλος το 

πρόβλημα από τη μη εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών και κανόνων στην κατάρτιση των 

ατομικών οικονομικών καταστάσεων των ενοποιουμένων επιχειρήσεων. 

2.2. Η έννοια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Βαδίζουμε πλέον στον 21ο αιώνα, της  ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης, της αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας στην οργάνωση των επιχειρήσεων, έχοντας όλα αυτά σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις για την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατοχή του μεριδίου της 

αγοράς , προσπαθούν να γίνουν πιο ισχυρές μέσω της συνένωσής τους με άλλες επιχειρήσεις του 

ίδιου συνήθως τομέα δραστηριότητας.  

 

Είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο να δημιουργούνται όμιλοι εταιρειών, να γίνονται εξαγορές 

και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κάθε κλάδου, βιομηχανικού, τραπεζικού κ.λπ. επιτυγχάνοντας 

να μειώσουν τα κόστη τους και να σημειώσουν μια επικερδή, μακροπρόθεσμη και κερδοφόρα 

επένδυση των κεφαλαίων τους. Μέσω των οικονομικών αυτών σχημάτων είναι δυνατό μια 

εταιρεία του ομίλου να αποκτήσει τέτοιο ποσοστό συμμετοχής στις άλλες εταιρείες ώστε να 

μπορεί να τις ελέγχει ή να ορίζει τα μέλη του οργάνου που λαμβάνει τις αποφάσεις. 

 

 Όταν δημιουργηθεί λοιπόν ένα τέτοιο σχήμα τότε λέμε ότι έχουμε μια ομάδα επιχειρήσεων και 

η επιχείρηση που ασκεί τον έλεγχο ονομάζεται ιθύνουσα εταιρεία ή εταιρεία ελέγχου και οι 

ελεγχόμενες επιχειρήσεις ονομάζονται εξαρτημένες επιχειρήσεις. Η συμμετοχή μπορεί να είναι 

απόλυτη όταν η ιθύνουσα εταιρεία κατέχει μετοχές των εξαρτημένων εταιρειών οι οποίες 

εκπροσωπούν πάνω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου ενώ σχετική όταν οι μετοχές 

εκπροσωπούν μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η συμμετοχή 
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χαρακτηρίζεται και ως άμεση όταν η ιθύνουσα εταιρεία κατέχει η ίδια τις μετοχές των 

εξαρτημένων εταιρειών και έμμεση όταν οι μετοχές κατέχονται από άλλη εταιρεία του ομίλου η 

οποία είναι άμεσα εξαρτημένη και συνεπώς ελεγχόμενη από την ιθύνουσα εταιρεία. 

 

Οι εταιρείες του ομίλου καθημερινά πραγματοποιούν διάφορες οικονομικές πράξεις είτε μεταξύ 

τους είτε και με τρίτους εκτός ομίλου οι οποίες επηρεάζουν τους ισολογισμούς και τα 

αποτελέσματα χρήσης και από οικονομική άποψη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μια 

επιχείρηση. Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τη παραπάνω αρχή 

ονομάζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το 1991 ένα νέο 

λογιστικό θεσμό για την Ελλάδα, που καθιερώθηκε νομοθετικά μέσω του ΚΝ 2190/1920 «περί 

Ανωνύμων Εταιριών». Το θεσμό αυτό επέβαλε η Κοινοτική Νομοθεσία με την οδηγία 

83/349(γνωστή ως 7
η
 οδηγία).  Στα παρακάτω κεφάλαια θα αναφερθούμε εκτενέστερα με 

οικονομικούς όρους για την παραπάνω αυτή σχέση των εταιρειών του ομίλου.
6  

2.3. Λόγοι που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση Ε.Ο.Κ 

Είναι γνωστό πως δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται νομικά ως αυτοτελείς 

οντότητες ή ξεχωριστά νομικά πρόσωπα. Στη περίπτωση όμως δημιουργίας μιας ομάδας 

επιχειρήσεων ή ενός ομίλου, όταν δηλαδή ενδέχεται η μια από τις οικονομικές μονάδες να είναι 

σε θέση να κατευθύνει τη δράση άλλης ή άλλων νομικά αυτοτελών μονάδων λόγω της 

πλειοψηφικής συμμετοχής της πρώτης στο κεφάλαιο της άλλης ή των άλλων μονάδων ή λόγω 

της δυνατότητας να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του οργάνου διοίκησης της 

επιχείρησης, στη περίπτωση αυτή λοιπόν οι οικονομικές μονάδες νομικά είναι αυτοτελείς, 

οικονομικά όμως μη αυτοτελείς. Αν προσκολληθούμε στην αρχή της αυτοτελούς νομικής 

προσωπικότητας των εταιρειών και μείνουμε στη κατάρτιση των χωριστών οικονομικών 

καταστάσεων των εταιρειών του ομίλου που είναι υποχρεωμένες από το νόμο να καταρτίζουν 

δεν θα οδηγηθούμε σε σωστά συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική θέση των 

επιχειρήσεων και θα δημιουργηθούν λογιστικές παραισθήσεις. Έτσι λοιπόν όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο θα πρέπει οι εταιρείες του ομίλου να αντιμετωπιστούν σαν 

μια επιχείρηση και να καταρτιστούν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

6 
Ντζανάτος 2008: 284-286 
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Οι λογιστικές παραισθήσεις που δημιουργούνται αν δε καταρτιστούν ενοποιημένες λογιστικές 

καταστάσεις θα εμφανιστούν σους ισολογισμούς και στα αποτελέσματα των επιμέρους 

εταιρειών του ομίλου. 

 

 Στους ισολογισμούς των επιμέρους εταιρειών: 

1) Ένα τμήμα του συνολικού κεφαλαίου των εταιρειών δεν ανταποκρίνεται στη θεώρηση των 

μονάδων του ομίλου ως ενιαίας επιχείρησης. 

2) Αγορά περιουσιακών στοιχείων (εμπορεύσιμων ή παγίων) που μία εταιρεία του ομίλου 

πραγματοποιεί από άλλη εταιρεία του ομίλου θεωρείται ότι από νομική  άποψη αποτελεί τέλεια 

αγορά(και αντίστοιχα, πώληση για την άλλη εταιρεία). Έτσι, αν η εταιρεία Α του ομίλου 

πωλήσει στην εταιρεία «Ω» του ίδιου ομίλου προϊόντα της κόστους 500 χιλ. € αντί 600 χιλ. €, η 

δε εταιρεία «Ω εμφανίσει στον ισολογισμό της το απόθεμα των προϊόντων που αγόρασε σε τιμές 

κτήσεως, το απόθεμα αυτό στον ισολογισμό της Ω θα εμφανιστεί με αξία 600 χιλ. €. Στον 

ισολογισμό της «Α» αντίστοιχα, θα εμφανιστεί κέρδος 100 χιλ. €. Αν όμως οι δύο εταιρείες 

θεωρηθούν ως απλά τμήματα ή δραστηριότητες στα πλαίσια μιας ενιαίας οικονομικής μονάδας, 

αν δηλαδή οι δύο εταιρείες αντιμετωπιστούν ως μία εταιρεία, τότε η αγοραπωλησία θεωρείται 

ως απλή μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων, αφού αγοραπωλησία μεταξύ τμημάτων της ίδιας 

οικονομικής μονάδας δεν είναι δυνατόν να νοηθεί. Επομένως, στον ενοποιημένο ισολογισμό που 

θα καταρτιστεί με βάση την αντίληψη αυτή (για ενιαία οικονομική μονάδα), η αγοραπωλησία 

μεταξύ των δύο (νομικά αυτοτελών) εταιρειών θα θεωρηθεί ότι δεν έγινε. Αυτό θα έχει ως 

συνέπεια ότι αφ' ενός το απόθεμα θα εμφανιστεί στο αρχικό κόστος των 500 χιλ. δηλ. κατά 100 

χιλ. € μειωμένο) και αφ' ετέρου το κέρδος των 100 χιλ. € θα εξαφανιστεί.  

3) Αν η μια εταιρεία του ομίλου έχει απαίτηση κατά άλλης εταιρείας ομίλου και καταρτιστούν 

ξεχωριστοί ισολογισμοί για καθεμιά εταιρεία, στον ισολογισμό της πρώτης το σχετικό ποσό θα 

εμφανιστεί στο ενεργητικό, ενώ στον ισολογισμό της δεύτερης το ίδιο ποσό θα εμφανιστεί στο 

παθητικό. Αντίθετα, αν καταρτιστεί ενοποιημένος ισολογισμός δεν θα εμφανιστεί ούτε 

απαίτηση, ούτε υποχρέωση, αφού απαίτηση ή υποχρέωση έναντι της ίδιας της οικονομικής 

μονάδας δεν νοείται. 
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4) Η συμμετοχή μιας εταιρείας σε μία άλλη εμφανίζεται στον ισολογισμό της πρώτης σε αξία 

που είναι άσχετη με την αξία της ίδιας συμμετοχής που προκύπτει με βάση την καθαρή θέση της 

άλλης εταιρίας. 

 Στα αποτελέσματα των επιμέρους εταιρειών: 

1) Αγοραπωλησίες μεταξύ των εταιρειών του ομίλου θεωρούνται από νομική άποψη τέλειες και 

επιφέρουν τα αποτελέσματα που επιφέρει η αντίστοιχη πράξη με οποιονδήποτε τρίτο έξω από 

τον όμιλο, δηλαδή (για την πωλούσα εταιρεία) κέρδος αν η τιμή πωλήσεως είναι μεγαλύτερη 

από το κόστος, ή ζημία αν αυτή είναι μικρότερη από το τελευταίο. Από την άποψη όμως του 

ομίλου, αν δηλ. οι συναλλασσόμενες μεταξύ τους εταιρείες του ομίλου θεωρηθούν ως μία 

οντότητα (μονάδα), αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) δεν προκύπτει παρά μόνο από συναλλαγές με 

τρίτους έξω από τον όμιλο. 

2) Γενικότερα, τα έσοδα μιας εταιρείας του ομίλου από συναλλαγές με άλλη εταιρεία του ίδιου 

ομίλου, από νομική άποψη, έχουν την ίδια μεταχείριση που έχουν τα έσοδα από συναλλαγές με 

οποιονδήποτε τρίτο, ενώ αν πρόκειται να καταρτιστούν ενοποιημένες καταστάσεις χρειάζονται 

αναμόρφωση. Το ίδιο, ισχύει και για τα έξοδα από πράξεις μεταξύ των εταιρειών του ομίλου. 

3) Αν μία εταιρεία συμμετέχει σε άλλη και καταρτιστούν οικονομικές καταστάσεις, στις 

οικονομικές καταστάσεις της συμμετέχουσας δεν θα εμφανιστεί το σύνολο των αποτελεσμάτων 

της άλλης εταιρείας, αλλά το τμήμα των αποτελεσμάτων αυτών που διανέμονται. 

2.4. Ποιες είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις; 

Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του ν.2190/1920 (που προστέθηκαν με το π.δ. 498/87) οι 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

 τον ενοποιημένο ισολογισμό 

 τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως  

 τον ενοποιημένο πίνακα κίνησης ιδίων κεφαλαίων 

 την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών και 

 το ενοποιημένο προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων. 

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο.  

 

Μεταξύ των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν περιλαμβάνεται ο «πίνακας 

διαθέσεως αποτελεσμάτων» και συνεπώς οι υποκείμενες σε ενοποίηση εταιρείες δεν είναι 

υποχρεωμένες να δημοσιεύουν «ενοποιημένο πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», αντίθετα είναι 
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υποχρεωμένες οι επιμέρους εταιρείες στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν να 

περιλαμβάνουν και τον «πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων» τους. Για παράδειγμα,  αν 

έχουμε τρεις εταιρείες υποκείμενες σε ενοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων, καθεμιά 

από αυτές είναι υποχρεωμένη, εκτός από τις άλλες ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις 

(ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα), να δημοσιεύει και «πίνακα διαθέσεως των 

αποτελεσμάτων» της (άρ. 42α παρ. 1), αλλά δεν υποχρεούται να καταρτίσει και να δημοσιεύσει 

«ενοποιημένο πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων». Υποχρεούται όμως να καταρτίσει 

«ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης» (άρ. 90 παρ. 2 και 107 παρ. 3). Η ενοποιημένη έκθεση 

διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα των εργασιών και της 

χρηματοοικονομικής θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση.
7 

 

Για την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές αρχές : 

 Η αρχή της πραγματικής εικόνας 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της 

περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως, καθώς και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση (2190/1920, 

άρθρο 100, § 3) 

 Η αρχή της σαφήνειας 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται με σαφήνεια και να 

ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. (2190/1920, άρθρο 100, § 2). 

 Η αρχή της διαρθρώσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο 

παρόμοιο με αυτόν των ατομικών οικονομικών καταστάσεων 

 

Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, που αναφέρονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τη διάρθρωση αυτών των καταστάσεων 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42β, 42γ, 42δ και 42ε.  

 

7 
Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π.(2004):17-19 
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Κατά την εφαρμογή αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αναγκαίες προσαρμογές που επιβάλλονται από 

τις ιδιομορφίες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις.
8 

 

2.5. Μέθοδοι και κανόνες αποτιμήσεως των στοιχείων των ενοποιουμένων 

επιχειρήσεων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση, αποτιμούνται με ομοιόμορφες από χρήση σε χρήση μεθόδους και σύμφωνα με τις 

αρχές και τους κανόνες αποτιμήσεως, που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 42ε και 

στο άρθρο 43 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 105, § 1). Η επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις εφαρμόζει τις ίδιες αρχές, μεθόδους και κανόνες αποτιμήσεως που 

εφαρμόζει και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων (Κ.Ν. 2190/1920, 

άρθρο 105, § 2). Όταν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που πρόκειται να περιληφθούν 

στην ενοποίηση, έχουν αποτιμηθεί από περιλαμβανόμενες στην ενοποίηση επιχειρήσεις με 

μεθόδους διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονται για την ενοποίηση, τότε τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να αποτιμώνται εκ νέου σύμφωνα με τις μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για 

την ενοποίηση. 

2.6. Πρόβλημα από τη μη εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών και κανόνων στην 

κατάρτιση των ατομικών οικονομικών καταστάσεων των ενοποιουμένων 

επιχειρήσεων. 

Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, θα πρέπει να εφαρμόζονται κάποιες αρχές και 

κανόνες κατά τη κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ενοποιημένων 

επιχειρήσεων. Κάθε παρέκκλιση από την αρχή αυτή αναφέρεται και αιτιολογείται στο 

ενοποιημένο προσάρτημα (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 105, § 3). Στην πράξη οι ενοποιημένες 

εταιρείες, κατά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων, είναι δυνατόν : 

1) Να μην έχουν ακολουθήσει ομοιόμορφες αρχές αποτιμήσεως των στοιχείων του 

Ισολογισμού, παρότι έχουν εφαρμόσει, πλήρως, τις αρχές αποτιμήσεως που καθορίζονται 

από τις διατάξεις της  

 

 

8 
Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 101, § 1 
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παραγράφου 14 του άρθρου 42ε και του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτό μπορεί να συμβεί 

επειδή οι διατάξεις αυτές παρέχουν τη δυνατότητα και εναλλακτικών μεθόδων αποτιμήσεως των 

στοιχείων αυτών. 

2) Να μην έχουν ακολουθήσει ομοιόμορφες αρχές αποτιμήσεως των στοιχείων του Ισολογισμού, 

επειδή, ορισμένες από τις εταιρείες αυτές, έχουν εφαρμόσει, για διάφορους λόγους, σχετικές 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση με τις αντίστοιχες 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

3) Να μην έχουν ακολουθήσει ομοιόμορφες αρχές αποτιμήσεως των στοιχείων του Ισολογισμού, 

επειδή ορισμένες από τις εταιρείες αυτές έχουν εφαρμόσει διαφορετικές αρχές από εκείνες, που 

καθορίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις τόσο της εμπορικής όσο και φορολογικής νομοθεσίας. 

Όπως προαναφέρθηκε σε περίπτωση μη εφαρμογής, από κάποια ενοποιουμένη εταιρεία, 

ομοιόμορφων αρχών και κανόνων στην κατάρτιση των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων, 

η μητρική εταιρεία (εταιρεία ελέγχου) θα πρέπει, κατά την ενοποίηση, να διενεργεί τις 

κατάλληλες διορθώσεις επί των οικονομικών αυτών καταστάσεων. Οι ανωτέρω διορθώσεις θα 

πρέπει να παρακολουθούνται ιδιαίτερα και η επίδρασή τους (θετική ή αρνητική) επί των 

αποτελεσμάτων να εμφανίζεται, κατά αναλογία του ποσοστού συμμετοχής σε κάθε θυγατρική 

εταιρεία, απ’ ευθείας στους λογαριασμούς «Αποτελέσματα εις νέο» και «Δικαιώματα 

μειοψηφίας», κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις επόμενες 

χρήσεις. 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ομοιομορφίας των αρχών και 

κανόνων καταρτίσεως, από τις ενοποιουμένες εταιρείες, των ετησίων οικονομικών τους 

καταστάσεων, έχουμε τη γνώμη ότι: 

 Η μητρική εταιρεία θα πρέπει να καθορίζει, επακριβώς, τις αρχές και τους κανόνες 

αποτιμήσεως των στοιχείων του Ισολογισμού όλων των ενοποιουμένων εταιρειών και να 

επιβάλλει την εφαρμογή τους με το πλέον πρόσφορο τρόπο. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας, για σημαντικούς λόγους, εφαρμογής των ανωτέρω αρχών και 

κανόνων από κάποια ενοποιουμένη εταιρεία, θα πρέπει αυτό, καθώς και η σχετική 

επίδρασή του στις οικονομικές της καταστάσεις, να γνωστοποιείται στη μητρική εταιρεία 

και να περιλαμβάνεται στο ενοποιημένο προσάρτημα. 
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Η ανάγκη της ξεκάθαρης διάκρισης και αντίληψης της οικονομικής κατάστασης, της 

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του συνόλου των επιχειρήσεων που 

αποτελούν έναν όμιλο, αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη κατάρτισης των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Η σημασία λοιπόν, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

στον τομέα της πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με την πορεία και την οικονομική 

κατάσταση του ομίλου είναι ιδιαίτερα μεγάλη.Παράληλα με την λειτουργία της πληροφόρησης 

των εξωτερικών χρηστών, χρησιμεύουν σε πολλές ανώτατες διοικήσεις ομίλων σαν 

ενδοεπιχειρηματικό μέσο διοίκησης και ελέγχου του ομίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

3.1. Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες 

και τι είναι οι συμμετοχές. Στην συνέχεια παρουσιάζει την σχέση μητρικής επιχείρησης προς 

θυγατρικής καθώς και πολλά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους. Κλείνοντας το 

κεφάλαιο αναλύει ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται συγγενείς καθώς επίσης παρουσιάζεις τους 

ορισμούς σημαντικών εννοιών πάνω στο αντικείμενό μας.  

3.2. Συμμετοχές και χρεόγραφα 

Κατά την ελληνική νομοθεσία, ως συμμετοχές ορίζονται τα δικαιώματα συμμετοχής στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 

παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

 Τα δικαιώματα συμμετοχής αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου 

των επιχειρήσεων αυτών και 

 Αποκτούνται με σκοπό τη διαρκή κατοχή τους. (αρθ. 42 παρ. 5) 

Οι συμμετοχές επομένως περιλαμβάνουν τις κατεχόμενες από μια επιχείρηση μετοχές ανωνύμων 

εταιρειών, τα εταιρικά μερίδια ΕΠΕ και τις εταιρικές μερίδες άλλων νομικών μορφών. Με βάση 

λοιπόν την παραπάνω έννοια αποτελούν κατά το Ε.Γ.Λ.Σ στοιχείο του πάγιου ενεργητικού. 

Τις συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων τις διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: 

 Σε συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις (ή εξαρτημένες επιχειρήσεις) και 

 Σε συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (ή συγγενείς επιχειρήσεις) . 

Σε περίπτωση τώρα που οι κατεχόμενες μετοχές δεν πληρούν και τις δυο προϋποθέσεις 

χαρακτηρίζονται είτε: 

 Σε τίτλους με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων, με προϋπόθεση τη διαρκή κατοχή και 

ποσοστό μικρότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου (Παρακολουθούνται στο πάγιο 

ενεργητικό) και 

 Σε χρεόγραφα, με προϋπόθεση τη μη διαρκή κατοχή και ποσοστό μικρότερο του 10% 

του μετοχικού κεφαλαίου. Παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 
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3.3. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 Συνδεμένες
9
 επιχειρήσεις με βάση το νόμο

10
 είναι: 

 Οι επιχειρήσεις αυτές μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς 

θυγατρικής.(βλέπε παρ. 3.4) 

  Οι θυγατρικές ή οι θυγατρικές των θυγατρικών των άνω επιχειρήσεων. 

 Οι θυγατρικές των άνω επιχειρήσεων άσχετα αν μεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν 

υπάρχει απ’ ευθείας δεσμός συμμετοχής. 

  Οι επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους με τις σχέσεις των διατάξεων της παρ.1 του 

άρθρου 96 του Ν.2190/1920. 

3.4. Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρικής 

Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική): 

 Έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) 

επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό 

των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής 

επιχείρησης 

 Ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης 

ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, 

 Συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα είτε άμεσα είτε 

μέσω τρίτων να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης 

της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής). 

 Ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (θυγατρική).  Δεσπόζουσα επιρροή 

υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει άμεσα ή έμμεσα,δηλαδή μέσω τρίτων που 

ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή 

των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής καιταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή στη 

διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας. 

Παραδείγματα σχέσης μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική 

 Το πρώτο παράδειγμα είναι για την περίπτωση που μία επιχείρηση Έχει την πλειοψηφία 

του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, 

 

9 
Θεοδωρίδου Ι. «Μετατροπή εταιρίας απο θυγατρική σε συγγενή», Έψιλον 7, Φεβρουάριος 2005,σελ.183 

10 
Ν.2190/1920 άρθρο 42 παρ.5 
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 έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων 

και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης. 

Παίρνοντας αυτήν την εκδοχή, για να θεωρούνται δυο επιχειρήσεις συνδεμένες πρέπει η 

μητρική να συμμετέχει στο κεφάλαιο της θυγατρικής με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή 

ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 50%. Έστω ότι η μητρική Μ κατέχει το 55% της 

θυγατρικής Θ, το οποίο αναλύεται σε 45% μετα ψήφου και 10% ανευ ψήφου. Άρα οι 

λοιποί μέτοχοι έχουν ποσοστό 45% μετά ψήφου. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι δυο 

επιχειρήσεις είναι συνδεμένες καθώς υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρικής και αυτό 

επειδή η Μ κατέχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου της Θ με ποσοστό 55% (>50%). Αν 

και πάλι αλλάξουν τα στοιχεία και έχουμε την Μ να συμμετέχει με ποσοστό 47% και 

Λοιποί με 53% έχοντας όμως η Α 45 μετοχές μετά ψήφου σε αντίθεση με τους άλλους 

μετόχους με 43 αντίστοιχα μετοχές (συν 88) παραμένουν συνδεμένες επιχειρήσεις αφού 

εξακολουθεί να υπάρχει η σχέση μητρικής προς θυγατρικής και αυτό επειδή η Μ έχει την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό 51,13%.(45/88 μετοχές) εξάλλου για 

υπάρχει σχέση μητρικής θυγατρικής αρκεί η μια από τις δυο πλειοψηφίες. 

 Το δεύτερο παράδειγμα είναι για την περίπτωση που μία επιχείρηση ελέγχει την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από 

συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής. Έστω ότι έχουμε την 

Μ και την Θ, η Μ κατέχει το 35% των δικαιωμάτων της Θ, τρίτοι κατέχουν το 17% της 

Θ και λοιποί έχουν το 48% της Θ αντίστοιχα. Η Μ θεωρείται μητρική της Θ ακόμη και 

αν έχει μικρότερο ποσοστό επειδή έχει την πλειοψηφία των μετοχών ύστερα από 

συμφωνία με τρίτους για διάφορους λόγους. 

 Το τρίτο παράδειγμα είναι για την περίπτωση που μια επιχείρηση συμμετέχει στο 

κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων να 

διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης 

αυτής (θυγατρικής). Μπορεί μια επιχείρηση να διορίζει ή να παύει τη διοίκηση μιας 

άλλης(θυγατρική), ακόμη και αν το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφουείναι 

μικρότερο. Αυτό συμβαίνει σε εταιρείες όπου υπάρχει διασπορά των μετοχών σε τέτοιο 

βαθμό έτσι ώστε, αν κάποιος μέτοχος κατέχει μόνος του, για πα΄ραδειγμα το 35% των 



25 
 

μετοχώνκαι το υπόλοιπο το κατέχουν 1000 άλλοι μέτοχοι, τότε ο κάτοχος του 35% 

μπορεί να ελέγχει την Γενική Συνέλευση. γιατί οι υπόλοιποι 1000 μέτοχοι δεν μπορούν 

να συνενωθούν και νασυνεννοηθούν στις αποφάσεις τους. 

 Το τέταρτο παράδειγμα είναι για την περίπτωση όταν μια επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα 

επιρροή σε μία άλλη επιχείρηση(θυγατρική). Έστω ότι η Μ κατέχει το 8% της Θ,η Κ το 

10% της Θ και η Λ το 7% της Θ. Η Μ συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα 

ψήφου της Κ με ποσοστό 55%(θυγατρική της Μ) και η Κ συμμετέχει στο κεφάλαιο ή 

στα δικαιώματα ψήφου της Λ με ποσοστό 51%.(θυγατρική της Κ και υποθυγατρική της 

Μ)Ταυτόχρονα η Μ ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση κα τη λειτουργία της 

θυγατρικής. Οι άνω επιχειρήσεις Μ και Θ είναι συνδεμένες, επειδή υπάρχει άμεση σχέση 

μητρικής (Μ) επιχείρησης προς θυγατρική (Θ), αφού η Μ συμμετέχει στο κεφάλαιο και 

στα δικαιώματα ψήφων της Θ με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ταυτόχρονα ασκεί 

κυριαρχική επιρροή στη Θ. Στο ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της Θ που 

κατέχει η Μ(άμεση συμμετοχή) 8% προστίθεται και τα ποσοστά των θυγατρικών της Κ 

και Λ(έμμεση συμμετοχή) 10% και 7% αντίστοιχα, σύνολο 25%.  

 

3.5. Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής επιχείρηση είναι εκείνη στης οποίας το κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό 10% μια 

άλλη επιχείρηση που ταυτόχρονα ασκεί ουσιώδη επιρροή στην διαχείρηση και την οικονομική 

πολιτική της πρώτης. 

Ουσιώδη επιρροή έχουμε όταν μία επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 

20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της άλλης 

επιχείρησης. 

Εάν παράδειγμα μια επιχείρηση συμμετέχει σε μια άλλη επιχείρηση με ποσοστό μεγαλύτερο από 

20% αλλά μικρότερο από 50% η επιχείρηση ονομάζεται συγγενής. Αντίθετα αν κατέχει 

τουλάχιστον το 20% και ταυτόχρονα ασκεί κυριαρχική επιρροή, τότε όπως έχουμε αναφέρει 

προηγουμένως η επιχείρηση δεν είναι συγγενής αλλά θυγατρική. Αν και πάλι το ποσοστό 

συμμετοχής είναι μικρότερο του 20% αλλά μεγαλύτερο του 10% και ταυτόχρονα η μητρική 

ασκεί κυριαρχική επιρροή στη θυγατρική τότε η τελευταία είναι συγγενής. 

Με βάση την Νομοθεσία η συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση πρέπει να απεικονίζεται στον 

Ενοποιημένο Ισολογισμό σε ιδιαίτερο λογαριασμό με τίτλο «Συμμετοχή σε συγγενείς 
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επιχειρήσεις», και αυτό επιβάλλεται επειδή η συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση δεν υπόκεινται 

σε πλήρη ενοποίηση όσον αφορά τον Ισολογισμό αλλά μόνο ως προς τα Αποτελέσματα Χρήσης 

ενοποιώντας τα Καθαρά Κέρδη/ Ζημιές με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

 

3.6. Βασικές Έννοιες και επεξηγήσεις Όρων  

Μητρική 

Μητρική επιχείρηση είναι η επιχείρηση που έχει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με βάση μία 

τουλάχιστον από τις τέσσερις σχέσεις που αναπτύξαμε προηγουμένως, η επιχείρηση που ασκεί 

τον έλεγχο, η ιθύνουσα επιχείρηση. 

Θυγατρική 

Θυγατρική επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ελέγχεται μ' έναν τουλάχιστον από τους 

παραπάνω τέσσερις τρόπους από μία ή περισσότερες μητρικές, η ελεγχόμενη επιχείρηση. 

Υπάρχει περίπτωση βέβαια μια θυγατρική επιχείρηση να είναι ταυτόχρονα και μητρική, όταν και 

η ίδια έχει θυγατρική ή θυγατρικές επιχειρήσεις(παρ.2.3.4). Στην περίπτωση αυτή οι τελευταίες 

θεωρούνται και θυγατρικές της πρώτης μητρικής και χαρακτηρίζονται ως έμμεσες 

θυγατρικές.(υποθυγατρικές) 

Όμιλος ή Ομάδα Επιχειρήσεων 

Χαρακτηρίζεται το σύνολο των επιχειρήσεων που συνδέονται με τις σχέσεις που έχουν 

προαναφερθεί, δηλαδή ο όμιλος ή ομάδα επιχειρήσεων αποτελείται από τη μητρική επιχείρηση 

και τις θυγατρικές ή εξαρτημένες ή συνδεδεμένες, καθώς και από επιχειρήσεις που παρ' όλο ότι 

δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής-θυγατρικής, εντούτοις έχουν τεθεί υπό ενιαία 

διεύθυνση ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανά τους αποτελούνται κατά 

πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

Δικαιώματα μειοψηφίας είναι το τμήμα της λογιστικής καθαρής θέσης περιλαμβανομένων και 

των αποτελεσμάτων μιας θυγατρικής επιχείρησης, που αναλογεί στους μετόχους ή εταίρους της 

που δεν ανήκουν στον όμιλο ή ομάδα των επιχειρήσεων. 

Έλεγχος 

Είναι η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής στη διοίκηση των χρηματοοικονομικών και 

επιχειρηματικών πολιτικών μίας οικονομικής μονάδας με σκοπό την απόκτηση ωφελειών απ τις 

δραστηριότητές της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

«ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ» 

4.1. Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο προσπαθεί να προσεγγίσει την παρακολούθηση, σύνταξη, ανάλυση και 

ερμηνεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου επιχειρήσεων με βάση τα 

"Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αρχικά αναπτύσσονται  οι περιπτώσεις κατά 

τις οποίες μια επιχείρηση υπόκειται στην υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις. Επίσης 

παρουσιάζεται το Δ.Λ.Π. 27 ΚΑΙ Δ.Λ.Π. 28 καθώς και το νεότερο πρότυπο πάνω στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις το ΔΠΧΑ 10. Τέλος, αναφέρονται οι σημαντικότερες 

διαφορές μεταξύ της ελληνικής νομοθεσίας και των ΔΠΧΑ, όσον αφορά τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και αναλύονται τα στάδια που μεσολαβούν από την κατάρτιση μέχρι 

τη δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα ο έλεγχος και η 

Πιστοποίηση. 

4.2.ΔΛΠ 27:ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων για όμιλο οντοτήτων που υπάγεται στον έλεγχο μιας μητρικής 

εταιρίας. Το Πρότυπο δεν ασχολείται με μεθόδους λογιστικής για συνενώσεις επιχειρήσεων και 

τις επιδράσεις τους στην ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας που προκύπτει σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων . Επίσης, το Δ.Λ.Π. 27 εφαρμόζεται στο λογιστικό χειρισμό των 

επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρίες, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και 

συγγενείς εταιρίες όταν η οντότητα επιλέγει να παρουσιάσει ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 

ή όταν αυτό επιβάλλεται από τοπικούς κανονισμούς. 
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Η μητρική εταιρία δεν απαιτείται να παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μόνον 

και μόνον εφόσον:  

(α) η ίδια η μητρική εταιρία κατέχεται εξολοκλήρου από άλλη εταιρία ή κατέχεται μερικώς από 

άλλη οντότητα και οι λοιποί ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι η μητρική εταιρία δε θα καταρτίσει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και δεν έχουν αντιρρήσεις επί αυτού.  

(β) οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής εταιρίας δε διαπραγματεύονται δημόσια 

(σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει 

τοπικές και περιφερειακές αγορές)  

(γ) η μητρική εταιρία δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των 

οικονομικών καταστάσεών της σε επιτροπή χρηματιστηριακών συναλλαγών ή άλλη διοικητική 

αρχή προκειμένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε δημόσια αγορά και  

(δ) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρία της μητρικής εταιρίας δημοσιεύει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
11 

Πεδίο Εφαρμογής των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις θυγατρικές της 

μητρικής εταιρίας.  

 Αν κατά την απόκτηση μία θυγατρική πληροί τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόμενη 

προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, θα αντιμετωπίζεται 

λογιστικά σύμφωνα με εκείνο το Πρότυπο.  

 Ο έλεγχος τεκμαίρεται ότι υπάρχει, όταν περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων 

ψήφου μιας οντότητας ανήκει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, στη μητρική εταιρία, 

εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί καθαρά ότι τέτοια κυριότητα 

δε συνιστά έλεγχο. Έλεγχος επίσης υπάρχει και αν ακόμα η μητρική εταιρία κατέχει το 

ήμισυ ή λιγότερο των δικαιωμάτων ψήφου μιας οντότητας, όταν υπάρχει:  

 

11
 www.logistis.gr/files/DLP/dlp27.doc
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(α) δικαίωμα ελέγχου που υπερβαίνει το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, δυνάμει συμφωνίας με 

άλλους επενδυτές,  

(β) το δικαίωμα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της άλλης 

οντότητας, σύμφωνα με καταστατικό ή συμβατικό όρο  

(γ) το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή άλλου ισοδύναμου διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα  

(δ) το δικαίωμα επηρεασμού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή ισοδύναμου προς 

αυτό διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα. 

 Η οντότητα μπορεί να κατέχει δικαιώματα αγοράς μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς μετοχών, χρεωστικούς ή συμμετοχικούς τίτλους που είναι μετατρέψιμοι σε 

κοινές μετοχές ή άλλα όμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν τη δυνατότητα, αν 

εξασκηθούν ή μετατραπούν, να δώσουν στην οντότητα δύναμη ψήφου ή να μειώσουν τη 

δύναμη ψήφου άλλου μέρους στις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές 

μίας άλλης οντότητας (δυνητικά δικαιώματα ψήφου). Η ύπαρξη και η επίδραση των 

δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι εξασκήσιμα ή μετατρέψιμα, 

συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από άλλη 

οντότητα, εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί αν η οντότητα έχει την εξουσία να 

ασκεί έλεγχο στις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές μιας άλλης οντότητας. Τα 

δυνητικά δικαιώματα ψήφου δεν είναι επί του παρόντος εξασκήσιμα ή μετατρέψιμα 

όταν, για παράδειγμα, αυτά δεν μπορούν να ασκηθούν ή να μετατραπούν μέχρι μία 

μελλοντική ημερομηνία ή μέχρι την πραγματοποίηση ενός μελλοντικού γεγονότος.  

 

 Κατά τον προσδιορισμό αν τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου συνεισφέρουν στον έλεγχο, η 

οντότητα εξετάζει όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των όρων 

της εξάσκησης των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου και κάθε άλλη συμβατικό 

διακανονισμό, είτε μεμονωμένα είτε συνολικά) που επηρεάζουν τα δυνητικά δικαιώματα 

ψήφου, εκτός της πρόθεσης της διοίκησης και της οικονομικής δυνατότητας για την 

εξάσκηση ή τη μετατροπή.  

 Η θυγατρική θα εξαιρείται από την ενοποίηση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι, ο έλεγχος 

προορίζεται να είναι προσωρινός επειδή η θυγατρική έχει αποκτηθεί και κατέχεται εν 
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όψει της μεταγενέστερης διάθεσής της εντός δώδεκα μηνών από την απόκτηση και όταν 

η διοίκηση αναζητεί ενεργώς έναν αγοραστή.  

 Μία θυγατρική δεν εξαιρείται από την ενοποίηση επειδή οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητές της διαφέρουν από εκείνες των άλλων οντοτήτων του ομίλου. Παρέχεται 

σχετική πληροφόρηση με την ενοποίηση τέτοιων θυγατρικών και τη γνωστοποίηση 

πρόσθετων πληροφοριών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τις 

διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των θυγατρικών. Για παράδειγμα, οι 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΠ 8 Οικονομικές Πληροφορίες κατά 

Τομέα, βοηθούν να εξηγηθεί η σπουδαιότητα των διαφορετικών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων εντός του ομίλου. 
12

 

 

Κατά την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η οντότητα συνενώνει τις 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της γραμμή προς γραμμή, 

συναθροίζοντας τα όμοια περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα 

και τις δαπάνες. Για να παρουσιάζουν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την οικονομική 

πληροφόρηση για τον όμιλο, ως μιας ενιαίας οικονομικής οντότητας, τηρούνται οι ακόλουθες 

διαδικασίες:  

 η λογιστική αξία της επένδυσης της μητρικής εταιρίας σε κάθε θυγατρική και η αναλογία 

της μητρικής στα ίδια κεφάλαια της κάθε θυγατρικής απαλείφονται.  

 εξατομικεύονται τα δικαιώματα μειοψηφίας στο κέρδος και τη ζημία των ενοποιημένων 

θυγατρικών για την καλυπτόμενη περίοδο αναφοράς.  

 τα δικαιώματα μειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ενοποιημένων 

θυγατρικών εξατομικεύονται ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των μετόχων ή εταίρων 

της μητρικής εταιρίας. Τα δικαιώματα μειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

αποτελούνται από το μέγεθος εκείνων των δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά την 

ημερομηνία της αρχικής ενοποίησης, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το ΔΛΠ 22 και το 

μερίδιο της μειοψηφίας επί των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων από την ημερομηνία 

της ενοποίησης.  

12 
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Όταν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας, η αναλογία του κέρδους ή της ζημίας και οι μεταβολές 

των ιδίων κεφαλαίων που κατανέμονται στη μητρική εταιρία και τα δικαιώματα μειοψηφίας 

προσδιορίζονται βάσει των υφιστάμενων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και δεν αντανακλούν την 

πιθανή άσκηση ή μετατροπή των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου. 

 

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, συμπεριλαμβάνουσες έσοδα, δαπάνες 

και μερίσματα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και ζημίες από ενδοεταιρικές συναλλαγές, που 

αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέματα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

απαλείφονται πλήρως. Οι ενδοεταιρικές ζημίες μπορεί να αποτελούν ένδειξη απομείωσης αξίας 

που πρέπει να αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που χρησιμοποιούνται για την 

κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα καταρτίζονται με την ίδια 

ημερομηνία αναφοράς. Όταν οι ημερομηνίες αναφοράς της μητρικής και της θυγατρικής 

διαφέρουν, για τους σκοπούς της ενοποίησης, η θυγατρική καταρτίζει επιπρόσθετες οικονομικές 

καταστάσεις με την ίδια ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής, εκτός αν 

αυτό είναι πρακτικά αδύνατον.  

Γνωστοποιήσεις 

Πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις:
13

  

 Να συντάσσεται πίνακας στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται για τις σημαντικότερες 

θυγατρικές στοιχεία όπως η επωνυμία, η χώρα ίδρυσης ή εγκατάστασης και το ποσοστό 

του ιδιοκτησιακού δικαιώματος ή της αναλογίας των δικαιωμάτων ψήφου που 

κατέχονται από την μητρική . 

 Να γνωστοποιούνται οι λόγοι που μια θυγατρική δεν ενοποιήθηκε, στοιχεία της 

θυγατρικής και το ποσοστό που κατέχεται στη θυγατρική από την μητρική.  

  Οι επωνυμίες των εταιριών που κατέχεται σε αυτές από τη μητρική ποσοστό μεγαλύτερο 

του 50% των δικαιωμάτων ψήφου, αλλά δεν θεωρούνται ως θυγατρικές και δεν 

ενοποιούνται λόγω έλλειψης ελέγχου σε αυτές από τη μητρική.  

 Την οικονομική επίπτωση της απόκτησης ή πώλησης θυγατρικής στα ενοποιημένα 

αποτελέσματα της μητρικής της κλειόμενης καθώς και της προηγούμενης χρήσης.  

 

13
 www.logistis.gr/files/DLP/dlp27.doc

 
 



32 
 

 Τη σχέση με την οποία μια εταιρία στην οποία δεν κατέχεται από τη μητρική ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου και θεωρείται ως θυγατρική.  

  Στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την λογιστικοποίηση των θυγατρικών.  

Διαφορές του Δ.Λ.Π.27 απο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

Μιλώντας για τις διαφορές του Δ.Λ.Π.27 με τα Ε.Λ.Π., αναφέρουμε ότι:  

 Κατά το Δ.Λ.Π.27, ορίζονται κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια 

εταιρεία για να μπορέσει να οριστεί ως θυγατρική κάποιας άλλης. Τα κριτήρια αυτά 

έχουν να κάνουν με την ουσιαστική ύπαρξη ή όχι ελέγχου μιας εταιρείας από κάποια 

άλλη, ούτως ώστε να μπορέσει να τεκμηριωθεί η σχέση Μητρικής- Θυγατρικής. Με 

βάση τα Ε.Λ.Π., ορίζονται κάποια ποσοτικά δεδομένα για να θεωρηθεί μια εταιρεία ως 

θυγατρική, δεδομένα που δε βασίζονται στην ουσία αλλά στον τύπο. 

 Επίσης, κατά το Δ.Λ.Π.27, απαλλάσσονται από την ενοποίηση οι μη εισηγμένες 

εταιρείες που η ανώτερη μητρική τους δημοσιεύει ενοποιημένες καταστάσεις και ακόμα 

και στην περίπτωση αυτή υπό αυστηρούς όρους. Ακόμη, απαλλάσσονται από την 

ενοποίηση οι θυγατρικές που τη στιγμή που αποκτήθηκαν, τέθηκαν άμεσα διαθέσιμες 

προς πώληση, δηλαδή θυγατρικές που όταν αποκτούνται υπάρχει ο σκοπός της πώλησής 

τους. Κατά τα Ε.Λ.Π., προβλέπονται πολλές περιπτώσεις απαλλαγών από την 

υποχρέωση ενοποίησης, καθώς και περιπτώσεις όπου παρέχεται η δυνατότητα 

προαιρετικά μη ενοποίησης. 

 Ως διαφορά επίσης ανάμεσα στο Δ.Λ.Π.27 και τα Ε.Λ.Π. μπορούμε να αναφέρουμε και 

το γεγονός ότι κατά το Δ.Λ.Π.27 υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις και στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, οι 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από εταιρείες που δεν έχουν 

συμμετοχές(θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες), ενώ οι ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις συντάσσονται από εταιρείες που έχουν συμμετοχές. Με βάση τα Ε.Λ.Π. 

τέτοια διάκριση δεν υφίσταται, αλλά όλες οι εταιρείες, είτε αυτές που είχαν συμμετοχές 

είτε αυτές που δεν είχαν, συντάσσανε τις ίδιες οικονομικές καταστάσεις. 

 Όσον αφορά την εμφάνιση των ενοποιημένων και των ιδιαίτερων οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.27, όταν μία εταιρεία συντάσσει και ιδιαίτερες και 



33 
 

ενοποιημένες καταστάσεις, μπορεί να τις εμφανίσει είτε μαζί είτε χώρια. Κατά τα 

Ε.Λ.Π., οι ατομικές καταστάσεις δημοσιεύονταν πάντα χώρια από τις ενοποιημένες 

καταστάσεις. 

 Επίσης κατά το Δ.Λ.Π.27, η σύνταξη των ιδιαίτερων οικονομικών καταστάσεων δε 

θεωρείται υποχρεωτική, σε αντίθεση με τα Ε.Λ.Π. που επιβάλλουν τη σύνταξη και των 

ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

 Κατά το Δ.Λ.Π.27, οι συμμετοχές στις ιδιαίτερες καταστάσεις εμφανίζονται στο κόστος 

ή στην εύλογη αξία. Με βάση τα Ε.Λ.Π., η εμφάνιση των συμμετοχών γίνεται στη 

μικρότερη τιμή ανάμεσα στην αξία κτήσης και την τρέχουσα αξία τους. 

 Επίσης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.27, τα αποτελέσματα μιας θυγατρικής που αποκτήθηκε 

για πρώτη φορά, ενοποιούνται από την ημερομηνία που αυτή αποκτήθηκε μέχρι το τέλος 

της χρήσης. Κατά τα Ε.Λ.Π., δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο, οπότε λογικά η 

ενοποίηση των αποτελεσμάτων γίνεται για όλη τη χρήση.  

 Τέλος, το Δ.Λ.Π.27 δεν προβλέπει την ενοποίηση των επιχειρήσεων που βρίσκονται 

κάτω από κοινή διεύθυνση. Η ενοποίηση γίνεται μόνο όταν υπάρχει έλεγχος και αν αυτός 

ο έλεγχος υποστηρίζεται από γεγονότα ουσίας. Αντίθετα, κατά τα Ε.Λ.Π. οι οριζόντιοι 

όμιλοι ενοποιούνταν και εμφανίζονταν στις ενοποιημένες καταστάσεις.  

4.3.ΔΛΠ 28: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Πεδίο Εφαρμογής 

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική απεικόνιση των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις. Όμως, δεν ισχύει για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που 

κατέχονται από οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή αμοιβαία κεφάλαια, 

καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trusts) και παρόμοιες οντότητες 

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις που, κατά 

την αρχική αναγνώριση, χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους μέσω του κέρδους ή της ζημίας 

ή που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση και αντιμετωπίζονται 

λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. 
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Εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε μία συγγενή επιχείρηση 

αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να 

απεικονίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά την ημερομηνία 

της απόκτησης. Το μερίδιο του επενδυτή επί του κέρδους ή της ζημίας της εκδότριας 

περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του επενδυτή. Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από 

μία εκδότρια, μειώνουν τη λογιστική αξία της επένδυσης. Προσαρμογές στη λογιστική αξία 

μπορεί επίσης να είναι αναγκαίες, για μεταβολές στην αναλογία των δικαιωμάτων του επενδυτή 

στην εκδότρια, που προκύπτουν από μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της εκδότριας, οι οποίες 

δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματά της. Στις μεταβολές αυτές περιλαμβάνονται εκείνες 

που προκύπτουν από αναπροσαρμογές πάγιων περιουσιακών στοιχείων και από 

συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής. Το μερίδιο του επενδυτή στις μεταβολές αυτές 

αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση του επενδυτή. Όταν υπάρχουν δυνητικά δικαιώματα 

ψήφου, η αναλογία του κέρδους ή της ζημίας του επενδυτή και οι μεταβολές στην καθαρή θέση 

της εκδότριας προσδιορίζονται βάσει των υφιστάμενων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και δεν 

αντανακλούν την πιθανή άσκηση ή μετατροπή των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου. 

Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιείται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός αν:
14 

 Η επένδυση κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π.5  

 Εφαρμόζεται η εξαίρεση του ΔΛΠ 27 που επιτρέπει σε μητρική εταιρία που επίσης έχει 

συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση να μην παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις.  

 Ο επενδυτής κατέχεται εξ’ολοκλήρου από άλλη εταιρία ή κατέχεται μερικώς από άλλη 

οντότητα και οι ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι ο επενδυτής δε θα εφαρμόσει τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης και δεν έχουν αντιρρήσεις επ.αυτού.  

14
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 Οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι του επενδυτή δε διαπραγματεύονται δημόσια (σε 

εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή αγορά που 

συμπεριλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές),  

 Ο επενδυτής δεν έχει υποβάλλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των 

οικονομικών καταστάσεών του σε επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλη διοικητική αρχή 

προκειμένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας για διαπραγμάτευση σε 

δημόσια αγορά και  

  Η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρία του κοινοπρακτούντος δημοσιεύει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που είναι σύμμορφες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

Όταν η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση που προηγουμένως κατατασσόταν ως κατεχόμενη προς 

πώληση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για την κατάταξη αυτή, θα αντιμετωπίζεται λογιστικά με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης από την ημερομηνία της κατάταξής της ως κατεχόμενη προς 

πώληση. Οι οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους από την κατάταξη ως κατεχόμενη προς 

πώληση θα τροποποιούνται αναλόγως.  

Κατ’εξαίρεση, η οντότητα μπορεί να έχει βρει αγοραστή για τη επένδυση , αλλά να μην έχει 

ολοκληρώσει την πώληση εντός δώδεκα μηνών από την απόκτηση λόγω της ανάγκης να ληφθεί 

έγκριση από εποπτικές αρχές ή άλλες αρχές. Η οντότητα δεν απαιτείται να εφαρμόσει τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης στην επένδυση σε τέτοια συγγενή επιχείρηση εάν η πώληση βρίσκεται στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και δε συντρέχει λόγος να 

θεωρείται ότι δε θα ολοκληρωθεί λίγο μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 

Η αναγνώριση εσόδων με βάση τα μερίσματα που λήφθηκαν μπορεί να μην είναι κατάλληλο 

μέτρο του πραγματοποιηθέντος εσόδου του επενδυτή από μία επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

γιατί τα εισπραχθέντα μερίσματα μπορεί να έχουν μικρή σχέση με την αποδοτικότητα της 

συγγενούς. Επειδή ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή στη συγγενή επιχείρηση, ο επενδυτής 

έχει συμμετοχή στην αποδοτικότητα της συγγενούς επιχείρησης που επηρεάζει την απόδοση της 

επένδυσής του. Ο επενδυτής λογιστικοποιεί τη συμμετοχή αυτή επεκτείνοντας το πεδίο των 

οικονομικών του καταστάσεων ώστε να περιλαμβάνει το μερίδιο του στα κέρδη ή τις ζημίες της 

συγγενούς επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης παρέχει 
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περισσότερο κατατοπιστικές απεικονίσεις των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και των 

αποτελεσμάτων του επενδυτή. Ο επενδυτής θα πάψει να εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης από την ημερομηνία που θα δε θα ασκεί πλέον ουσιώδη επιρροή σε μία συγγενή 

επιχείρηση και θα αντιμετωπίζει λογιστικά την επένδυση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 από την 

ημερομηνία εκείνη, με την προϋπόθεση ότι η συγγενής εταιρία δεν θα έχει μετατραπεί σε 

θυγατρική ή κοινοπραξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 31. Πολλές από τις διαδικασίες που είναι 

κατάλληλες για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης είναι παρόμοιες με τις 

διαδικασίες ενοποίησης που περιγράφονται στο ΔΛΠ 27. Επιπρόσθετα, οι γενικές αρχές που 

διέπουν τις διαδικασίες για την απόκτηση μιας θυγατρικής υιοθετούνται και για τη λογιστική 

αντιμετώπιση της απόκτησης μιας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση.  

 

Το μερίδιο που κατέχει ένας όμιλος σε μία συγγενή εταιρία είναι το σύνολο των συμμετοχών της 

μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της σε εκείνη τη συγγενή επιχείρηση. Οι συμμετοχές των 

λοιπών συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών του ομίλου παραλείπονται για το σκοπό αυτό. 

Όταν μία συγγενής επιχείρηση έχει θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, τα κέρδη 

ή οι ζημίες και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που προσμετρώνται με την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

συγγενούς (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου της συγγενούς επιχείρησης επί των κερδών ή 

των ζημιών και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των συγγενών και κοινοπραξιών της), 

μετά τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη ομοιόμορφων λογιστικών πολιτικών. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, ο επενδυτής χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες 

οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς που είναι διαθέσιμες. Όταν οι ημερομηνίες αναφοράς 

της μητρικής και της συγγενούς διαφέρουν, η συγγενής επιχείρηση καταρτίζει επιπρόσθετες 

οικονομικές καταστάσεις έχουσες την ίδια ημερομηνία με τις οικονομικές καταστάσεις του 

επενδυτή, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον. Όταν, οι οικονομικές καταστάσεις της 

συγγενούς που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης 

καταρτίζονται σε ημερομηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη του επενδυτή, θα πρέπει να 

γίνουν προσαρμογές για τις επιδράσεις των σημαντικών συναλλαγών ή γεγονότων που 

συνέβησαν μεταξύ εκείνης της ημερομηνίας και της ημερομηνίας των οικονομικών 

καταστάσεων του επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς 

της συγγενούς και εκείνη του επενδυτή δε θα είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες. Η διάρκεια των 
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καλυπτόμενων περιόδων αναφοράς και κάθε διαφορά στις ημερομηνίες αναφοράς δε θα 

διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Οι οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή θα καταρτίζονται 

χρησιμοποιώντας ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για όμοιες συναλλαγές και γεγονότα, σε 

όμοιες συνθήκες. Αν μια συγγενής επιχείρηση χρησιμοποιεί λογιστικές πολιτικές που διαφέρουν 

από εκείνες του επενδυτή για όμοιες συναλλαγές και γεγονότα σε όμοιες συνθήκες, θα γίνονται 

κατάλληλες προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς, όταν χρησιμοποιούνται 

από τον επενδυτή για να εφαρμόσει τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

 

Αν μια συγγενής επιχείρηση έχει σωρευμένες υποχρεώσεις από προνομιούχες μετοχές, οι οποίες 

ανήκουν στα δικαιώματα μειοψηφίας και κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια, ο επενδυτής 

υπολογίζει το μερίδιό του στα κέρδη ή στις ζημίες μετά την αφαίρεση των μερισμάτων των εν 

λόγω προνομιούχων μετοχών, είτε έχει αναγγελθεί διανομή μερισμάτων είτε όχι.  

 

Αν το μερίδιο του επενδυτή στις ζημίες μιας συγγενούς είναι ίσο με ή υπερβαίνει τη λογιστική 

αξία της επένδυσης, ο επενδυτής παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις περαιτέρω ζημίες. 

Η συμμετοχή σε συγγενή εταιρία είναι η λογιστική αξία της επένδυσης σύμφωνα με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης μαζί με κάθε μακροπρόθεσμη συμμετοχή που, στην ουσία, αποτελεί μέρος 

της καθαρής επένδυσης του επενδυτή στη συγγενή επιχείρηση. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο του 

οποίου ο διακανονισμός ούτε σχεδιάζεται ούτε πιθανολογείται για το προβλεπτό μέλλον, 

αποτελεί στην ουσία επέκταση της επένδυσης της οντότητας στην συγγενή επιχείρηση αυτή. Σε 

τέτοια στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται προνομιούχες μετοχές και μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις ή δάνεια αλλά όχι και οι εμπορικές απαιτήσεις ή οι πληρωτέοι λογαριασμοί από 

συνήθεις εμπορικές συναλλαγές ή κάθε μακροπρόθεσμη απαίτηση για την οποία υπάρχει επαρκή 

εξασφάλιση όπως είναι τα εξασφαλισμένα δάνεια. 

 Η ζημίες που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης που υπερβαίνουν την 

επένδυση του επενδυτή σε κοινές μετοχές εφαρμόζονται στα υπόλοιπα στοιχεία της συμμετοχής 

του επενδυτή σε συγγενή εταιρία με φθίνουσα σειρά αρχαιότητας (ήτοι της προτεραιότητας κατά 

τη ρευστοποίηση). Όταν η συμμετοχή του επενδυτή μειωθεί στο μηδέν, προβλέπονται και οι 

λοιπές ζημίες και αναγνωρίζεται υποχρέωση μόνο στην έκταση που ο επενδυτής έχει 

επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό 
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της συγγενούς επιχείρησής. Αν η συγγενής μεταγενεστέρως παρουσιάσει κέρδη, ο επενδυτής 

αρχίζει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από αυτά τα κέρδη, μόνον αφού το μερίδιό του από τα 

κέρδη εξισωθεί προς το μερίδιο των καθαρών ζημιών που δεν έχουν αναγνωριστεί. Μετά την 

εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των ζημιών 

της συγγενούς σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επενδυτής εφαρμόζει τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 39 ώστε να προσδιορίσει αν πρέπει να αναγνωρίσει οποιαδήποτε επιπλέον ζημία 

απομείωσης αναφορικά με την καθαρή επένδυση του στη συγγενή εταιρία. Ο επενδυτής 

εφαρμόζει επίσης τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 προκειμένου να προσδιορίσει αν αναγνωρίζεται 

επιπλέον ζημία απομείωσης σε σχέση με τη συμμετοχή του επενδυτή στη συγγενή που δεν 

αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης και το ποσό της εν λόγω ζημίας απομείωσης. Επειδή η 

υπεραξία που περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία μιας επένδυσης σε συνδεδεμένη δεν 

αναγνωρίζεται ξεχωριστά, δεν ελέγχεται ξεχωριστά για απομείωση με την εφαρμογή των 

απαιτήσεων για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας του ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας 

Περιουσιακών Στοιχείων. Αντίθετα, ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης ελέγχεται για 

απομείωση, συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό της (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω 

χρήσης και της εύλογης αξίας μείον τα κόστη της πώλησης) με τη λογιστική αξία της, όποτε η 

εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 39 υποδεικνύει ότι η επένδυση μπορεί να έχει υποστεί 

απομείωση. Κατά τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης της επένδυσης, η οντότητα 

υπολογίζει:
15 

(α) το μερίδιό της στην παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να δημιουργηθούν από τη συνδεδεμένη, περιλαμβάνοντας τις ταμιακές ροές από τις 

δραστηριότητες της συνδεδεμένης και το προϊόν από την τελική διάθεση της επένδυσης.  

(β) την παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να 

προκύψουν από μερίσματα που θα εισπραχθούν από την επένδυση και από την τελική διάθεσή 

της. Κάτω από κατάλληλες υποθέσεις, αμφότερες οι μέθοδοι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.  

Το ανακτήσιμο ποσό μίας επένδυσης σε μία συγγενή επιχείρηση εκτιμάται για κάθε συγγενή, 

εκτός αν η συγγενής δε δημιουργεί ταμιακές εισροές από τη συνεχή χρήση που είναι στο 

μεγαλύτερο μέρος τους ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων της 

οντότητας.  

15 
www.logistis.gr/files/DLP/dlp28.doc 
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Η συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση θα λογιστικοποιείται στις ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις του επενδυτή σύμφωνα με το ΔΛΠ 27. Το Πρότυπο αυτό δεν καθορίζει ποιες 

οντότητες δημοσιεύουν ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. 

Γνωστοποιήσεις 

Γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις:
16 

 Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν 

δημοσιευμένες τιμές συναλλαγής,  

 Περιληπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τις συγγενείς επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των συνολικών ποσών των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, των εσόδων και του κέρδους ή της ζημίας,  

 Τους λόγους για τους οποίους η υπόθεση ότι ο επενδυτής δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή 

αντιμετωπίζεται αν ο επενδυτής κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, λιγότερο 

από το 20 τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου ή των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου της 

εκδότριας, αλλά ωστόσο τεκμαίρεται ότι ασκεί ουσιώδη επιρροή,  

 Την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων της συγγενούς επιχείρησης 

όταν αυτές χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης και έχουν 

ημερομηνία αναφοράς ή καλύπτουν περίοδο που διαφέρει εκείνης του επενδυτή καθώς 

και το λόγο χρήσης διαφορετικής ημερομηνίας αναφοράς ή περιόδου,  

 Τη φύση και την έκταση οποιωνδήποτε σημαντικών περιορισμών (π.χ., που προκύπτουν 

από συμφωνίες δανείων ή κανονιστικές διατάξεις) της ικανότητας μεταφοράς κεφαλαίων 

από τις συγγενείς επιχειρήσεις στον επενδυτή υπό τη μορφή μερισμάτων σε μετρητά ή 

για την εξόφληση δανείων ή προκαταβολών,  

 Το μη αναγνωρισμένο μερίδιο των ζημιών της συγγενούς, για τη λογιστική περίοδο και 

σωρευτικά, εφόσον ο επενδυτής έχει πάψει να αναγνωρίζει το μερίδιό του επί των ζημιών 

της συγγενούς,  

 Το γεγονός ότι μία συγγενής επιχείρηση δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. 

16 
 www.logistis.gr/files/DLP/dlp28.doc 
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 Περιληπτικές οικονομικές πληροφορίες που αφορούν συγγενείς επιχειρήσεις, είτε 

μεμονωμένα είτε σε ομάδες, που δεν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και κερδών ή ζημιών.  

Διαφορές του Δ.Λ.Π.28 απο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

Οι διαφορές ανάμεσα στο Δ.Λ.Π.28 και τα Ε.Λ.Π., είναι ότι:  

 Με βάση το Δ.Λ.Π.28, καθορίζονται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας εταιρείας ως 

«συγγενούς». Κατά τα Ε.Λ.Π., για να χαρακτηριστεί μια εταιρεία ως συγγενής θα πρέπει 

να κατέχεται ποσοστό συμμετοχής πάνω από 20% και επίσης να μην είναι η εταιρεία 

θυγατρική.  

 Όσον αφορά την πρακτική ενοποίησης, κατά το Δ.Λ.Π.28, προβλέπονται τα εξής: αρχικά 

υπολογίζονται τα αποτελέσματα της συγγενούς εταιρείας που αναλογούν στη μητρική, 

και έτσι οι μεταβολές στα αποτελέσματα επιδρούν στα αποτελέσματα των ενοποιημένων 

καταστάσεων και αντιμεταβάλλουν την αξία της συμμετοχής. Έπειτα, πρέπει να 

υπολογιστούν οι μεταβολές που έγιναν απευθείας στην καθαρή θέση της συγγενούς και 

οι μεταβολές στην καθαρή θέση επιδρούν άμεσα στην ενοποιημένη καθαρή θέση με 

αντιμεταβολή της συμμετοχής. Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., «η αναλογία μεταβολής της 

καθαρής θέσης της συγγενούς, επιδρούσε στο σύνολό της στα αποτελέσματα με 

αντιμεταβολή της συμμετοχής».  

 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.28, η διακοπτόμενη συγγενής δεν υπόκειται σε ενοποίηση. Κατά 

τα Ε.Λ.Π., οι διακοπτόμενες δραστηριότητες δεν υπάρχουν σαν έννοια και επομένως η 

συγγενής θα εξακολουθούσε να ενοποιείται έως ότου αυτή πουληθεί.  

 Επιπλέον, κατά το Δ.Λ.Π.28, προβλέπεται απαλοιφή, από τις ενοποιημένες καταστάσεις, 

του κέρδους ή της ζημίας από ανοδικές ή καθοδικές συναλλαγές , που σημαίνει 

συναλλαγές ανάμεσα στον όμιλο και τη συγγενή εταιρεία. Η απαλοιφή αυτή γίνεται κατά 

το ποσοστό της συμμετοχής της εκδότριας εταιρείας στη συγγενή. Σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π., προβλέπονταν απαλοιφή των μη πραγματοποιημένων κερδών ή ζημιών και 

γίνονταν στην περίπτωση που μπορούσαν να προσδιοριστούν τα κέρδη ή οι ζημίες, ενώ 

με το Δ.Λ.Π.28 θεωρείται υποχρεωτική η απαλοιφή της αναλογίας των κερδών ή ζημιών.  
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 Κατά το Δ.Λ.Π.28, σε περίπτωση μείωσης της αναλογίας της καθαρής θέσης μιας 

συγγενούς, η μείωσή της στις ενοποιημένες καταστάσεις μπορεί να φτάσει έως την αξία 

της συμμετοχής, ενώ κατά τα Ε.Λ.Π. δεν προβλέπεται κάτι για αυτό το θέμα.  

 Κατά το Δ.Λ.Π.28, η χρεωστική υπεραξία που μπορεί να προκύψει από απόκτηση 

συγγενούς εταιρείας, δεν υπόκειται σε απόσβεση, αλλά εξετάζεται για πιθανή απομείωση 

κάθε έτος και αν απαιτείται τότε απομειώνεται. Με βάση τα Ε.Λ.Π., αυτή η χρεωστική 

υπεραξία επιβαρύνει τα έξοδα εγκατάστασης και η απόσβεσή της γίνεται με τη σταθερή 

μέθοδο σε χρονικό ορίζοντα έως πέντε χρόνια.  

 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.28, η χρεωστική υπεραξία εμφανίζεται στο λογαριασμό της 

συμμετοχής, ενώ κατά τα Ε.Λ.Π. εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό και υπόκειται σε 

απόσβεση.  

 Κατά το Δ.Λ.Π.28, οι συγγενείς εταιρείες εμφανίζονται στις ιδιαίτερες καταστάσεις στο 

κόστος ή σε εύλογη αξία, ενώ σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/20, οι συμμετοχές σε συγγενείς 

εμφανίζονται στη μικρότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσης και τρέχουσας.  

 Κατά το Δ.Λ.Π.28, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των συγγενών εταιρειών στον 

ενοποιημένο ισολογισμό, στην εύλογη αξία, ενώ κατά τα Ε.Λ.Π., η συμμετοχή 

εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως η αναλογία στη λογιστική καθαρή θέση 

της εταιρείας που αποτελεί τη συμμετοχή του Ομίλου.  

 Τέλος, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.28, τα αποτελέσματα των συγγενών εταιρειών 

εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, ενώ κατά τα Ε.Λ.Π., δεν προβλέπεται κάτι 

αντίστοιχο, αλλά προβλέπεται η εμφάνισή τους σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο που 

διαχωρίζει και αναλύει τα αποτελέσματα σε κατηγορίες.  

4.4. ΔΠΧΑ 10 “ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ” 

Ιστορική Αναδρομή  

Το Διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 10 με τίτλο «Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις» (Consolidated Financial Statements) αποτελεί την πιο πρόσφατη 

προσπάθεια λογιστικής αντιμετώπισης των επιχειρησιακών ομίλων. Πιο συγκεκριμένα το 
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πρότυπο αυτό με την δημοσίευσή του 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 1
η
 Ιανουαρίου του 2012. 

Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 10 

Η οικονομική οντότητα που είναι η μητρική παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Το παρόν ΔΠΧΑ ιχύει για όλες τις οικονομικές οντότητες εκτός από τις 

ακόλουθες: 

Α. Η μητρική δεν χρειάζεται να παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον 

πληροί όλες τις ακόλουθες προυποθέσεις:
17 

(i) είναι εξολοκλήρου ή εν μέρει θυγατρική άλλης οικονομικής οντότητας ή 

κατέχεται εξολοκλήρου ή μερικώς από άλλη οικονομική οντότητα και οι 

λοιποί ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι η μητρική εταιρεία δεν θα 

καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και δεν έχουν 

αντιρρήσεις επ’αυτού· 

(ii) οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής εταιρίας δεν 

διαπραγματεύονται δημόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 

εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και 

περιφερειακές αγορές)· 

(iii) δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των 

οικονομικών καταστάσεών της σε επιτροπή χρηματιστηριακών 

συναλλαγών ή άλλη διοικητική αρχή προκειμένου να εκδώσει τίτλους 

οποιασδήποτε κατηγορίας σε δημόσια αγορά, και 

 

17 
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs10 
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(iv) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική καταρτίζει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις που είναι διαθέσιμες για δημόσια χρήση και 

συμμορφώνονται με τα ΔΠΧΑ 

Β. Προγράμματα παροχών μετά την υπηρεσία ή άλλα μακροπρόθεσμα προγράμματα παροχών 

σε εργαζόμενους στα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». 

Στόχος του ΔΠΧΑ 10 

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 

περισσότερων 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 το κατά πόσο υπάρχει έλεγχος σε άλλον οικονομικό 

οργανισμό ή όχι. 

 Τις λογιστικές απαιτήσεις για τη σύνταξη των ενοποιημένων καταστάσεων. 

Έλεγχος  

Η ύπαρξη ελέγχου σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 

εξαρτάται από την συνύπαρξη των χαρακτηριστικών που ακολουθούν :
18 

 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 τη ύπαρξη 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. 

18 
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs10  
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Επίσης η ύπαρξη εξουσίας δεν καθιστά υποχρεωτική την χρήση της. 

Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τότε η ελέγχουσα: 

 Δεν αναγνωρίζει πλέον τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της υπό έλεγχο 

οντότητας. 

 Αναγνωρίζει τις επενδύσεις που έγιναν στην δεύτερη και τις λογιστικοποιεί με την 

βοήθεια της εύλογης αξίας. 

  Αναγνωρίζει το κέρδος ή την ζημία που προκύπτει από την συμμετοχή αυτή 

Εξαιρέσεις του ΔΠΧΑ 10 

Η υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου για σύνταξη και παράσταση ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων δεν υφίσταται εάν: 

 Είναι το ίδιο 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 εταιρίας δεν αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης 

σε οργανωμένη κεφαλαιαγορά. 

 Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε οργανωμένη 

κεφαλαιαγορά. 

 Μια οποιαδήποτε οντότητα που ασκεί έλεγχο σε άλλη στον όμιλο, καταρτίζει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

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 στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής 
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θέσης αλλά δεν ενοποιούνται. Μοναδική απαίτηση ο διαχωρισμός των ιδίων κεφαλαίων της και 

των κεφαλαίων των ιδιοκτητών της μητρικής. 

0ι Ελληνικές Επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιμες να μεταβούν στα Δ.Π.Χ.Α.. Συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είχαν γίνει κάποιο ιδιαίτερο σχεδιασμό που να διευκολύνει τη 

διαδικασία μετάβασης, ούτε υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Τα στελέχη των 

επιχειρήσεων δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένα, αλλά αντιθέτως είχαν κυρίως μόνο θεωρητική 

προσέγγιση στο νέο αντικείμενο. Τα πληροφοριακά συστήματα των περισσότερων εταιριών δεν 

ήτανκατάλληλα για την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. Γενικά, για να επιτευχθεί η σωστή εφαρμογή 

των προτύπων και κατά συνέπεια η καλή ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

είναι σημαντικό όλες οι θυγατρικές και συγγενείς εισηγμένων εταιριών οφείλουν να 

υιοθετήσουν τα Δ.Π.Χ.Α. Η δημοσίευση διαφορετικών οικονομικών καταστάσεων από αυτές 

που χρησιμοποιούνται από τις εισηγμένες δημιουργεί σύγχυση και αυξημένο κόστος για τις 

επιχειρήσεις που αναγκάζονται να καταρτίζουν καταστάσεις τόσο με τα Δ.Π.ΧΑ. όσο και με τα 

Ε.Λ.Π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» 

5.1.Εισαγωγή 

Η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αρχίζει με το πέρας της συντάξεως 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του ομίλου. Αφού λοιπόν καταχωρηθεί 

και η τελευταία εγγραφή της κλειόμενης χρήσης (διάθεση κερδών) και προβεί η επιχείρηση στη 

αριθμητική συμφωνία των αθροισμάτων του ημερολογίου εγγραφών με τα αντίστοιχα του 

γενικού καθολικού, τότε συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αρχίζει η σύνταξη 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Ο ενοποιημένος ισολογισμός ενός ομίλου για μια συγκεκριμένη χρήση δεν συνδέεται με τον 

ενοποιημένο ισολογισμό του ίδιου ομίλου της προηγούμενης χρήσης όπως συμβαίνει με τον 

ετήσιο ισολογισμό μιας επιχείρησης και αυτό επειδή ο ενοποιημένος ισολογισμός προκύπτει 

ύστερα από συνάθροιση των ισολογισμών των επιμέρους εταιρειών του ομίλου. Έτσι λοιπόν 

ένας ενοποιημένος ισολογισμός αποτελείται από ένα σύνολο ενεργητικών στοιχείων, που 

απαρτίζεται από τα υποσύνολα των ενεργητικών στοιχείων της μητρικής επιχείρησης και των 

θυγατρικών επιχειρήσεων, αφού απαλειφθούν ορισμένα στοιχεία όπως θα δούμε στην συνέχεια 

και από ένα σύνολο παθητικών στοιχείων, που απαρτίζεται επίσης από τα υποσύνολα των 

παθητικών στοιχείων της μητρικής και των θυγατρικών του ομίλου. 

 

 Η έναρξη των διαδικασιών ενοποίησης ισολογισμού γίνεται με την απλογραφική μεταφορά 

όλων των ανεξαιρέτως ποσών του ισολογισμού των υποκείμενων επιχειρήσεων είτε σε 

λογαριασμούς με μορφή καθολικού είτε σε πίνακα ενοποίησης με παράθεση δίπλα-δίπλα και 

γραμμή προς γραμμή όλους του λογαριασμούς των ισολογισμών των επιμέρους επιχειρήσεων με 

τα ποσά τους. 

5.2. Διαδικασία ενοποίησης ισολογισμού 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ενοποίησης πρώτα καθορίζονται οι εξαρτημένες εταιρείες που 

θα ενοποιηθούν καθώς και οι συγγενείς εταιρείες που θα ενσωματωθούν με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσεως . 
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Στη συνέχεια προετοιμάζονται ειδικοί πίνακες οι οποίοι φέρουν πληροφορίες και στοιχεία 

απαραίτητα για την ενοποίηση, όπως πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο και τους μετόχους 

των εξαρτημένων επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές των 

θυγατρικών επιχειρήσεων στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του ομίλου.Ακόμη περιλαμβάνει ανάλυση 

του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως των ενοποιούμενων θυγατρικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους λογαριασμούς της μητρικής επιχειρήσεως, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ενοποίηση τους και διεταιρικές απαιτήσεις υποχρεώσεις, διεταιρικά έσοδα-έξοδα 

καθώς και διεταιρικές συναλλαγές. Τέλος αποστέλλονται στις υπό ενοποίηση εξαρτημένες και 

στις υπό ενσωμάτωση συγγενείς επιχειρήσεις για να συμπληρωθούν. 

 

Οι παραπάνω πίνακες πρέπει να λαμβάνονται σε προκαθορισμένη ημερομηνία για να 

διευκολύνεται η έγκαιρη κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι πίνακες 

αυτοί επίσης θα πρέπει να φέρουν υπογραφή των αρμοδίων της κάθε ενοποιούμενης επιχείρησης 

καθώς και να βεβαιώνεται η ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών από τον Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή που έχει την ευθύνη του ελέγχου των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων. Ακόμη 

θα πρέπει να συνοδεύονται με τις προαναφερόμενες καταστάσεις της κάθε ενοποιούμενης 

επιχείρησης και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Μετά την λήψη των 

πινάκων διενεργείται έλεγχος από τους αρμοδίους της μητρικής επιχείρησης με σκοπό την 

επαλήθευση και της συμφωνία των στοιχείων του πίνακα με τα αντίστοιχα των οικονομικών 

τους καταστάσεων. Τέλος μετά και την παραπάνω διαδικασία τα βήματα που ακολουθούν για τη 

συνέχιση της ενοποίησης είναι:
19 

 Η χρησιμοποίηση πίνακα ενοποίησης με παράθεση δίπλα-δίπλα και γραμμή προς γραμμή 

όλων των στοιχείων των ισολογισμών των ενοποιημένων εταιρειών και άθροιση τους. 

 Άνοιγμα ημερολογίου ενοποίησης για τις εγγραφές προσαρμογών ενοποίησης. 

 Απάλειψη λογαριασμού ‘Συμμετοχών’ 

 Εμφάνιση δικαιωμάτων μειοψηφίας 

 Ενσωμάτωση συγγενών επιχειρήσεων 

 Απάλειψη διεταιρικών πράξεων και 

 

19
 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π.(2004),σελ.36-38
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 Μεταφορά των παραπάνω ημερολογιακών εγγραφών ενοποίησης στον πίνακα 

ενοποίησης και συνάθροιση τους με τα υπόλοιπα στοιχεία των ισολογισμών.  

Τα στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να αναμορφωθούν ώστε να 

καταστούν κατάλληλα για ενοποίηση. Για το λόγο αυτό συντάσσονται και ορισμένες εγγραφές 

που καταχωρούνται στο ημερολόγιο ενοποίησης τις οποίες και θα δούμε αναλυτικά σε επόμενα 

κεφάλαια. 

 

Από το ενεργητικό του ισολογισμού της μητρικής απαλείφεται ο λογαριασμός των 

«Συμμετοχών», με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη καθαρή θέση της θυγατρικής 

και αυτό επειδή αν τον συμπεριλάβουμε στον ενοποιημένο ισολογισμό, διπλομετράμε την αξία 

της επιχείρησης καθώς προηγουμένως έχουμε αθροίσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. 

Φυσικά η απάλειψη αυτή από το ενεργητικό συμψηφίζεται με την ταυτόχρονη απάλειψη 

(ισότητα ενεργητικού- παθητικού), από το λογαριασμό της καθαρής θέσης των θυγατρικών 

επιχειρήσεων, του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής. Ο 

συμψηφισμός αυτός γίνεται με βάση τις λογιστικές αξίες κατά την ημερομηνία κατά την οποία 

οι αναφερόμενες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Μετά την 

απάλειψη λοιπόν του ποσοστού συμμετοχής της μητρικής στη καθαρή θέση της θυγατρικής , το 

υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να εμφανιστεί στον ενοποιημένο ισολογισμό ως ‘Δικαιώματα 

Μειοψηφίας’. Επίσης είναι πιθανόν να υπάρχουν διαφορές κατά την αξία κτήσεως της 

συμμετοχής με την εσωτερική λογιστική της αξία και να διενεργηθούν εγγραφές 

αναπροσαρμογής, όπως θα δούμε αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. 

 

Διεταιρικές συναλλαγές, όπως πωλήσεις παγίων ή αποθεμάτων, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

καθώς και έσοδα-έξοδα μεταξύ των συνδεμένων επιχειρήσεων πρέπει να απαλείφονται κατά την 

ενοποίηση. Ο λόγος είναι ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τον όμιλο των 

επιχειρήσεων ως μια οντότητα και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται οι παραπάνω 

συναλλαγές έναντι της ίδιας μονάδας. Η όλη λογιστική διαδικασία που περιγράψαμε 

προηγουμένως γίνεται με τη βοήθεια του πίνακα ενοποίησης όταν οι εγγραφές προσαρμογής 

είναι λίγες. Μεταφέρονται δηλαδή τα δεδομένα των ισολογισμών των επιμέρους επιχειρήσεων 

και στη συνέχεια, σε κάθε στοιχείο ενεργητικού, παθητικού ή καθαρής περιουσίας, σημειώνεται 

η μεταβολή που επέρχεται και το ποσό της μεταβολής. Έπειτα κάθε λογαριασμός καταγράφεται 
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με το ποσό που προκύπτει μετά την ενδεχόμενη μεταβολή και από το σύνολο των λογαριασμών 

αυτών συγκροτείται ο ενοποιημένος ισολογισμός. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση όταν οι εγγραφές είναι πολλές συνίσταται να ανοίγονται οι 

λογαριασμοί από τους προς ενοποίηση ισολογισμούς σε γενικό καθολικό και να καταχωρούνται 

στο ημερολόγιο ενοποίησης οι εγγραφές ενοποίησης(απαλείψεις, προσαρμογές) και 

μεταφέρονται στους λογαριασμούς του καθολικού. Στη συνέχεια κάθε λογαριασμός με το 

υπόλοιπο του μεταφέρεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, αφού προηγουμένως αθροιστούν τα 

υπόλοιπα των ομοειδών λογαριασμών.  

5.3 Μέθοδοι ενοποίησης ισολογισμού 

Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συμμετοχής της μητρικής στην θυγατρική 

υποκαθίσταται με το μέρος των περιουσιακών στοιχείων κα υποχρεώσεων καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων της δεύτερης που αναλογεί στο ποσό συμμετοχής της πρώτης. 

Η υποκατάσταση αυτή πραγματοποιείται με μια από τις τρεις παρακάτω μεθόδους: 

 Με την ολική ενοποίηση 

 Με την αναλογική ενοποίηση ή 

 Με την ισοδύναμη ενοποίηση 

5.3.1 Ολική ενοποίηση 

Κατά την ολική ενοποίηση τα επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε 

θυγατρικής επιχείρησης ενοποιούνται με τα αντίστοιχα στοιχεία και υποχρεώσεις της μητρικής 

στο σύνολο τους και η αναλογία των τρίτων, εκτός του ομίλου εταιρειών μετόχων σ’ αυτά 

εμφανίζεται στο λογαριασμό ‘Δικαιώματα τρίτων’. 

 

Ακόμη τα επιμέρους στοιχεία των εσόδων και εξόδων που συνθέτουν τα αποτελέσματα χρήσεως 

κάθε θυγατρικής επιχείρησης, ενοποιούνται και αυτά στο σύνολο τους με τα αντίστοιχα στοιχεία 

της μητρικής επιχείρησης και η αναλογία των τρίτων μετόχων στα αποτελέσματα αυτά 

εμφανίζεται στο λογαριασμό «Αναλογία μετόχων και μεριδίων τρίτων». Η ολική ενοποίηση έχει 

υιοθετηθεί από την Ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Κ.Ν 

2190/1920 τα παραπάνω στοιχεία ενσωματώνονται ακέραια στον ενοποιημένο ισολογισμό.  

 

5.3.2 Αναλογική ενοποίηση 
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Κατά την αναλογική ή μερική ενοποίηση, τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε 

θυγατρικής επιχείρησης ενοποιούνται με τα αντίστοιχα στοιχεία και υποχρεώσεις της μητρικής, 

κατά το μέρος όμως που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής σ’ αυτές. 

 

Ακόμη και τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων που συνθέτουν τα αποτελέσματα χρήσεως κάθε 

θυγατρικής επιχείρησης ενοποιούνται και αυτά με τα αντίστοιχα της μητρικής, και πάλι κατά το 

μέρος που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής σ’ αυτές. Κατά την εφαρμογή της 

αναλογικής ενοποίησης δεν εμφανίζονται δικαιώματα τρίτων στον ενοποιημένο ισολογισμό. 

5.3.3 Ισοδύναμη ενοποίηση 

Κατά την ισοδύναμη ενοποίηση τώρα η λογιστική αξία των συμμετοχών της μητρικής 

αντικαθίσταται από το ποσό της καθαρής θέσης κάθε θυγατρικής επιχείρησης, προς το οποίο 

αντιστοιχούν οι συμμετοχές. Έτσι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζεται η 

καθαρή θέση του ομίλου χωρίς τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία που την συνιστούν και για 

αυτό το λόγο αμφισβητείται αν με την ισοδύναμη ενοποίηση απεικονίζεται η περιουσιακή 

διάρθρωση του ομίλου.  

5.4. Εφαρμογή των μεθόδων ενοποίησης 

Υπενθυμίζουμε πως για να καταρτίσουμε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τον όμιλο 

συνδεμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να θεωρήσουμε τον όμιλο ως ενιαία οικονομική μονάδα. 

Για τον λόγο αυτό απαλείφουμε τις μεταξύ τους συναλλαγές για να έχουμε σωστά και ορθά 

αποτελέσματα για τον όμιλο. Στην περίπτωση αυτή, απαλείφουμε τη συμμετοχή της μητρικής 

προς τη θυγατρική για να γίνει κατανοητή και η εφαρμογή της ολικής και της αναλογικής 

μεθόδου. 

 

5.4.1 Ολική ενοποίηση 

Δίνονται οι παρακάτω ισολογισμοί των εταιρειών Μ και Θ. Η Μ είναι μητρική της 

Θ με ποσοστό συμμετοχής 60%. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μ Θ 

ΠΑΓΙΑ 1320000 1000000 

ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΕΣ 480000 - 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 1200000 900000 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 500000 200000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3500000 2100000 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΟ 900000 550000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 600000 250000 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΣΡΕΩΣΕΙΣ 1500000 380000 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 500000 920000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3500000 2100000 

Εγγραφές Ενοποίησης 

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (60%*550000)330000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (60%*250000)150000  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ(ΜΘ)  480000 

2
η
 Εγγραφή   

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (40%*550000)220000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (40%*250000)100000  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΕΙΦΙΑΣ  320000 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΑΓΙΑ                             2320000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Μ)             900000 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ        2100000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Μ)                           600000 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                    700000 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΕΙΦΙΑΣ         320000 

 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1420000 

 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1880000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5120000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ             5120000 

 

5.4.2 Αναλογική Ενοποίηση 

Παίρνοντας τα ίδια δεδομένα από το προηγούμενο παράδειγμα, θα καταλήξουμε στον 

ενοποιημένο ισολογισμό με την παραπάνω μέθοδο ως εξής: 

1
η
 Εγγραφή   
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΟ (Θ) (60%*550000)330000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (60%*250000)150000  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ(Μ)  480000 

2
η
 Εγγραφή   

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (40%*550000)220000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (40%*250000)100000  

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(Θ) 

(40%*920000)368000  

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(Θ) 

(40%*380000)152000  

ΠΑΓΙΑ(Θ)  (40%*1000000)400000 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ(Θ)  (40%*900000)360000 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ(Θ)  (40%*200000)80000 

 

Η εγγραφή της απάλειψης των Συμμετοχών είναι ίδια και σ΄ αυτή την περίπτωση. Η διαφορά 

εδώ είναι πως κάθε λογαριασμός του ενεργητικού και παθητικού της Θ μειώνεται κατά το 

ποσοστό της μειοψηφίας 40%, και με το ίδιο ποσοστό χρεώνονται και εξισώνονται οι 

λογαριασμοί της καθαρής θέσης της Θ, όπως και στην ολική μέθοδο. Έτσι καταλαβαίνουμε πως 

οι λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού της Θ ενσωματώνονται στον ενοποιημένο 

ισολογισμό με το ποσοστό συμμετοχής της Μ στη Θ 60% και επειδή δεν εμφανίζεται το 40% 

κάθε ενεργητικού και παθητικού στοιχείου, δεν εμφανίζονται ούτε και δικαιώματα μειοψηφίας 

στον ενοποιημένο ισολογισμό. 

 

 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΑΓΙΑ                                   1920000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                    900000 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ              1740000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                                  600000 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                          620000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1052000 

 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   1728000 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4280000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                     4280000 

 

5.5.Διαφορές Ενοποίησης 

Όπως θα αναφέρουμε σε επόμενη ενότητα είναι πιθανόν να υπάρχουν διαφορές κατά την αξία 

κτήσεως της συμμετοχής με την εσωτερική λογιστική της αξία και να διενεργηθούν κάποιες 

εγγραφές αναπροσαρμογής. Για αυτή τη περίπτωση λοιπόν θα κάνουμε λόγο σ’ αυτή την 

ενότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούμε ότι η αξία της συμμετοχής της μητρικής 

συμπίπτει με το ποσό των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής που αναλογεί σε αυτή. Φυσικά η 

σύμπτωση αυτή είναι σπάνιο να συμβεί, επειδή τα κεφάλαια των επιχειρήσεων συνεχώς 

μεταβάλλονται και όταν μια επιχείρηση αποκτά μετοχές μιας άλλης επιχείρησης στα λογιστικά 

βιβλία τα καταχωρεί με την αξία κτήσεως όμως, η τελευταία των άνω συμμετοχών είναι 

συνήθως διαφορετική της εσωτερικής λογιστικής αξίας αυτών. Έτσι κατά την απάλειψη της 

συμμετοχής της μητρικής στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής δημιουργείται κατά την πρώτη 

ενοποίηση χρεωστική ή πιστωτική διαφορά ενοποίησης: 

 Χρεωστική διαφορά ενοποίησης, όταν η αξία των συμμετοχών της μητρικής είναι 

μεγαλύτερη από τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής. 

 Πιστωτική διαφορά ενοποίησης, όταν η αξία των συμμετοχών της μητρικής είναι 

μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής. 

Οι διαφορές που προκύπτουν τώρα από τον παραπάνω συμψηφισμό μεταξύ της αξίας κτήσεως 

της συμμετοχής και της εσωτερικής λογιστικής αξίας, καταχωρούνται απευθείας στα στοιχεία 

του ενοποιημένου ισολογισμού, στα οποία η τρέχουσα αξία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 

τη λογιστική της αξία. Σύμφωνα με την άνω διάταξη, με αυτές τις διαφορές ενοποίησης 

προσαρμόζονται τα περιουσιακά στοιχεία της ενοποιημένης θυγατρικής προς τις τρέχουσες αξίες 

αυτών κατά την ημερομηνία της πρώτης ενοποίησης. Σε περίπτωση όμως που οι διαφορές που 

προκύπτουν από τον αρχικό συμψηφισμό δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν τα περιουσιακά 

στοιχεία της ενοποιημένης θυγατρικής, τότε οι διαφορές αυτές, χρεωστικές-πιστωτικές 

εμφανίζονται στο λογαριασμό «Διαφορές ενοποίησης». 

Αν η διαφορά τώρα είναι χρεωστική και παραμείνει στο λογαριασμό«Διαφορές ενοποίησης» , 

υπόκειται απόσβεση είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μία χρήσεις, 

οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα 5 έτη. Για το λογισμό της απόσβεσης 

καταχωρείται στη χρέωση ο λογαριασμός «Απόσβεση χρεωστικών διαφορών ενοποίησης» και 
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στην πίστωση ο λογαριασμός «Αποσβεσμένη χρεωστική διαφορά ενοποίησης».Στη συνέχεια το 

αρνητικό αποτέλεσμα ενοποίησης μεταφέρεται στο λογαριασμό « Αναμορφώσεις ενοποίησης – 

Κλειόμενης χρήσεως». Όμως ο νόμος επιτρέπει την εμφάνιση της χρεωστικής διαφοράς 

ενοποίησης σε μείωση των αποθεματικών της μητρικής, θα καταχωρηθεί δηλαδή στη χρέωση 

του λογαριασμού «Αποθεματικά-Διαφορές ενοποίησης» αντί του λογαριασμού «Διαφορές 

ενοποίησης», οπότε στην περίπτωση αυτή δεν διενεργείται απόσβεση. Αν η διαφορά είναι 

πιστωτική, εμφανίζεται στην κατηγορία «Ίδια κεφάλαια» του ενοποιημένου ισολογισμού και 

μπορεί να μεταφέρεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, μερικώς ή ολικώς, μόνο αν 

αντιστοιχεί, κατά την ημέρα που αποκτήθηκε η συμμετοχή σε πρόβλεψη δυσμενούς εξέλιξης 

των μελλοντικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης αυτής ή σε πρόβλεψη μελλοντικών δαπανών 

της, στο μέτρο που η πρόβλεψη αυτή έχει πραγματοποιηθεί, καθώς και στο μέτρο που 

αντιστοιχεί σε πραγματοποιημένο κέρδος. Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε μια περίπτωση 

διαφοράς ενοποίησης χωριστά και θα δώσουμε τις αιτίες για την δημιουργία τους . 

5.5.1 Η τιμή κτήσεως της συμμετοχής είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική λογιστική αξία 

Είναι πιθανόν όπως έχουμε αναφέρει η αξία με την οποία εμφανίζεται η «Συμμετοχή» της 

μητρικής να μη συμπίπτει με την εσωτερική λογιστική αξία. Ο λογιστικός χειρισμός λοιπόν 

αυτής της διαφοράς εξαρτάται από τις αιτίες στις οποίες οφείλεται κάθε φορά και σ΄ αυτό το 

σημείο θα αναφερθούμε σ’ αυτές για τη περίπτωση που η αξία της συμμετοχής είναι μεγαλύτερη 

από τη εσωτερική λογιστική αξία. 

Έτσι λοιπόν οι αξίες με τις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού της θυγατρικής δεν 

ανταποκρίνονται στις τρέχουσες αξίες τους, γεγονός σημαντικό καθώς τα στοιχεία αυτά μαζί με 

άλλα στοιχεία αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του αντιτίμου απόκτησης της συμμετοχής. 

Οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτή η ασυμφωνία μεταξύ αυτών των αξίων αναλύονται 

παρακάτω: 

 Υποεκτιμημένα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό της αποκτούμενης. 

Ο καθορισμός του αντιτίμου αγοράς της συμμετοχής δεν μπορεί να βασιστεί σε μέγεθος 

καθαρής θέσης προσδιοριζόμενο με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της 

συντηρητικότητας ή την αρχή της σταθερής νομισματικής μονάδας, όπου συχνά οδηγούν στη 

δημιουργία αφανών ή λανθανόντων αποθεματικών με συνέπεια την υποεκτίμηση της καθαρής 

θέσης. Σ’ αυτή τη κατάσταση επίσης οδηγούμαστε αν ο ισολογισμός της θυγατρικής 

(αποκτούμενης) καταρτίσθηκε με βάση φορολογικές διατάξεις, έτσι ακόμη και αν δεν υπάρχει 
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αύξηση της τιμής των παγίων, η εφαρμογή αυξημένων ποσοστών αποσβέσεων σε σχέση με την 

πραγματική τους φθορά θα εμφανίσει υποεκτιμημένα τα πάγια και έπειτα τη καθαρή θέση. 

Ακόμη στην υποεκτίμηση της καθαρής θέσης θα οδηγηθούμε και με τη δημιουργία υπερβολικών 

προβλέψεων, παράδειγμα για επισφαλείς απαιτήσεις ή για υποτίμηση στοιχείων ενεργητικού ή 

υπερτίμηση στοιχείων του παθητικού. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται επανεκτίμηση 

των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του ισολογισμού με βάση την οποία θα προκύψει νέο 

μέγεθος καθαρής θέσης, η οποία θα οδηγήσει σε προσδιορισμό αξία συμμετοχής μεγαλύτερης 

απ’ αυτήν που προκύπτει με βάση τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό αξίες. 

 Λόγω άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν εμπεριέχεται στον Ισολογισμό. 

Ο καθορισμός του αντιτίμου αποκτήσεως της συμμετοχής σε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που 

προκύπτει με βάση την καθαρή θέση, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το αντίτιμο αυτό 

βασίστηκε στην αξία της θυγατρικής ως συνόλου, η οποία ενδέχεται να περιέχει και αξία φήμης-

πελατείας ή αξία άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

 Λόγω λανθασμένου υπολογισμού της αξίας συμμετοχής από την διοίκηση της 

αποκτούσης επιχείρησης. 

Σ’ αυτή τη περίπτωση αναγνωρίζεται το σφάλμα και μεταφέρεται απευθείας στα αποθεματικά 

του Ενοποιημένου Ισολογισμού και συγκεκριμένα στον λογαριασμό 41.07 «Διαφορές 

Αναπροσαρμογής». 

5.5.1.1 Η διαφορά οφείλεται σε διαφορές αποτιμήσεως και σε υπολογισμό αξίας φήμης-

πελατείας. 

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα. Δίνονται οι 

παρακάτω ισολογισμοί των εταιρειών Α και Β. Η Α αγοράζει το 80% της Θ αντί 64000 euro 

εκδίδοντας επιταγή σε βάρος του λογαριασμού καταθέσεών της. 

ΕΝΕΡΗΤΙΚΟ Α Β 

ΓΗΠΕΔΑ 20000 15000 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20000 - 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 100000 30000 

Α’ ΥΛΕΣ 50000 40000 

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 80000 60000 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ 40000 25000 

ΤΑΜΕΙΟ 10000 10000 
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 80000 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 400000 180000 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α Β 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60000 20000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 90000 40000 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 18000 - 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ 82000 50000 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 150000 70000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 400000 180000 

 

 Η λύση είναι η ακόλουθη: 

Αξία κτήσης=64000 

ΕΛΑ=(20000+40000)*80%=48000 

Άρα διαφορά Ενοποίησης=16000 

Διαφορές Επανεκτίμησης 

Διαφορά αξίας γηπέδων=15000 

Διαφορά αξίας μηχανημάτων=8000 

Διαφορά αξίας α’υλών=-6000 

Διαφορά αξίας έτοιμων προιόντων=-5000 

Άρα Διαφορές επανεκτίμησης=12000 

12000*80%=9600, Το 80% είναι 64000, άρα το 100%θα είναι 80000 

‘Αρα Φήμη και Πελατεία=80000-20000-40000-12000=8000 

Εγγραφές Ενοποίησης 

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΓΗΠΕΔΑ 15000  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 8000  

Α’ΥΛΕΣ  6000 

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  5000 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  12000 

2
η
 Εγγραφή   
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 8000  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  8000 

3
η
 Εγγραφή   

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (20000*80%)16000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (40000*80%)32000  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΜΘ)  48000 

4
η
 Εγγραφή   

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (12000*80%)9600  

ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ (8000*80%)6400  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΜΘ)  16000 

5
η
 Εγγραφή   

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (20000*20%)4000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (40000*20%)8000  

ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  12000 

6
η
 Εγγραφή   

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (12000*20%)2400  

ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ (8000*20%)1600  

ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  4000 

 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΑ                                      50000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                60000 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ       20000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                              90000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                       138000 ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ         16000 

ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ            8000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 18000 

Α’ΥΛΕΣ                                       84000 ΠΙΣΤΩΤΕΣ                                         132000 

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ               135000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                              220000 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                  65000  

ΤΑΜΕΙΟ                                      20000  

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 16000  
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      536000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                 536000 

5.5.1.2 Η διαφορά οφείλεται σε λάθος εκτίμηση 

Το επιπλέον τίμημα που κατέβαλε η μητρική επιχείρηση, για την απόκτηση της συμμετοχής στη 

θυγατρική, σ’ αυτή τη περίπτωση αποτελεί για τη μητρική καθαρή ζημία. Αναγνωρίζεται το 

σφάλμα, η διαφορά αυτή και υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθεί απευθείας από τα 

Αποθεματικά του ενοποιημένου ισολογισμού. Το πράδειγμα που ακολουθεί θα βοηθήσει στην 

καλύτερη κατανοηση.Η εταιρεία Α και Β έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται 

στους παρακάτω ισολογισμούς τους. Η αξία των Συμμετοχών της Α αντιπροσωπεύει το ποσό 

που δαπανήθηκε για την απόκτηση του 55% των μετοχών της Β. 

Ισολογισμός Α 

Ενεργητικό Παθητικό 

Πάγια                         200.000 Μετοχικό κεφάλαιο 190.000 

Συμμετοχές                 70.000 Αποθεματικά            150.000 

Κυκλοφοριακά          300.000 Μακρ. υποχρ.           205.000 

Διαθέσιμα                   50.000 Βραχ . υποχρ.            75.000 

Σύνολο Ενεργητικού  620.000 Σύνολο Παθητικού   620.000 

Ισολογισμός Β 

Ενεργητικό Παθητικό 

Πάγια                          110.000 Μετοχικό κεφάλαιο   55.000 

Κυκλοφοριακά           140.000 Αποθεματικά             25.000 

Διαθέσιμα                   50.000 Μακρ. υποχρ.           160.000 

Σύνολο Ενεργητικού  300.000 Βραχ . υποχρ.             60.000 

 Σύνολο Παθητικού   300.000 

 

Αξία κτήσης=70000 

ΕΛΑ=80000*55%=44000 

‘Αρα Καταβληθέν τίμημα=26000 

Εγγραφές Ενοποίησης 

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (55000*55%)30250  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (25000*55%)13750  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ(ΜΘ)  44000 

2
η
 Εγγραφή (55000*45%)24750  

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (25000*45%)11250  
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ)   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  36000 

3
η
 Εγγραφή   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Μ) 26000  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ(ΜΘ)  26000 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω συμψηφίζεται το ποσό της συμμετοχής με την καθαρή θέση 

της θυγατρικής στο αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής (1η εγγραφή) όπως γίνεται σε κάθε 

περίπτωση, στη συνέχεια εμφανίζονται τα δικαιώματα μειοψηφίας με το υπόλοιπο ποσοστό και 

τέλος η διαφορά αυτή μεταξύ τιμής κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας η οποία οφείλεται 

σε λάθος υπολογισμό, μεταφέρεται στα Αποθεματικά σε πίστωση του λογαριασμού Συμμετοχές 

ώστε να πιστωθεί με το ποσό αυτό και να κλείσει (3η εγγραφή). 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

Ενεργητικό Παθητικό 

Πάγια                          310.000 Μετοχικό κεφάλαιο          190.000 

Κυκλοφοριακά           440.000 Αποθεματικά                     124.000 

Διαθέσιμα                   100.000 Δικαιώματα Μειοψηφίας   36000 

 Μακρ. υποχρ.                    365.000 

 Βραχ . υποχρ.                    135.000 

Σύνολο Ενεργητικού  850.000 Σύνολο Παθητικού            850.000 

 

5.5.2 Η τιμή κτήσης της συμμετοχής είναι μικρότερη από την εσωτερική λογιστική αξία 

Σ’ αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε την περίπτωση της πιστωτικής διαφοράς δηλαδή, η αξία 

κτήσεως της συμμετοχής να είναι μικρότερη από την εσωτερική λογιστική αξία της. Και σ΄ αυτή 

τη περίπτωση ο λογιστικός χειρισμός αυτής της διαφοράς εξαρτάται από τις αιτίες που την 

δημιούργησαν και ως πιθανότερες αναφέρονται οι εξής: 

 Υπερτιμημένα στον Ισολογισμό περιουσιακά στοιχεία. 

Και εδώ απαιτείται επανεκτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού με βάση την οποία θα 

προκύψει νέο μέγεθος καθαρής θέσης, η οποία θα οδηγήσει σε προσδιορισμό αξία συμμετοχής 

μικρότερη απ’ αυτήν που προκύπτει με βάση τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό αξίες, όπου 

αυτή η αιτία που εξετάζουμε εμφανίζει μεγάλο μέγεθος καθαρής θέσης στη θυγατρική. 

 Πραγματοποίηση κέρδους κατά την απόκτηση της συμμετοχής. 
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Η περίπτωση αυτή συμβαίνει αν θεωρηθεί ότι η εμφανιζόμενη στα βιβλία της θυγατρικής 

καθαρή περιουσία αποδίδει την πραγματική αξία της. Το κέρδος από την εξαγορά μεταφέρεται 

σε λογαριασμό «Ειδικού Αποθεματικού». 

5.5.2.1 Υπερτιμημένα στον Ισολογισμό περιουσιακά στοιχεία. 

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι η 

εταιρίΑ Μ κατέχει το 60% του κεφαλαίου της Θ. Δίνονταί παρακάτω οι ισολογισμοί των Μ και 

Θ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μ Θ 

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 800000 400000 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1000000 500000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1200000 1400000 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 900000  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 1400000 550000 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 700000 150000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6000000 3000000 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μ Θ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3000000 1400000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1200000 600000 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1800000 1000000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6000000 3000000 

 

 

Αξία κτήσεως=900000 

ΕΛΑ=60%(1400000+600000)=1200000 

Άρα το ελάχιστο καταβληθέν ποσό είναι 300000,συνεπώς βλέπουμε ότι αυτό οφείλεται σε 

υπερτιμημένα περουσιακα στοιχεία. 

Εγγραφές Ενοποίησης  

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 300000  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  300000 

2
η
 Εγγραφή   

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (60%*1400000)840000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (60%*600000)360000  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΜΘ)  900000 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  300000 

3
η
 Εγγραφή   
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ(Θ) (40%*1400000)560000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (40%*600000)240000  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΕΙΦΙΑΣ  800000 

 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ         1200000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΑΟ         3000000 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1500000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                       1200000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                  2300000 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 800000 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ              1950000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                          2800000 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                           850000  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7800000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ           7800000 

 

5.5.2.2 Μειωμένη μελλοντική αποδοτικότητα 

Στη περίπτωση τώρα της δεύτερης αιτίας (μειωμένη αποδοτικότητα) οι εγγραφές που θα γίνουν 

είναι οι παρακάτω: 

 

Εγγραφές Ενοποίησης 

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΟ(Θ) (60%*1400000)840000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (60%*600000)360000  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ(ΜΘ)  900000 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  300000 

2
η
 Εγγραφή   

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΟ(Θ) (40%*1400000)560000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (40%*600000)240000  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  800000 

 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
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ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ         1200000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΑΟ         3000000 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1500000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                       1200000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                  2600000 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 800000 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ              1950000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                          2800000 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                           850000  

ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ        -300000  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7800000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ           7800000 

 

5.5.2.3 Πραγματοποίηση κέρδους κατά την απόκτηση της συμμετοχής 

Τέλος στην περίπτωση της φθηνής εξαγοράς με επακόλουθο το κέρδος, οι εγγραφές 

αναπροσαρμογής είναι οι εξής: 

Εγγραφές Ενοποίησης 

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΟ(Θ) (60%*1400000)840000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (60%*600000)360000  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ(ΜΘ)  900000 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  300000 

2
η
 Εγγραφή   

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΟ(Θ) (40%*1400000)560000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) (40%*600000)240000  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  800000 

 

Ενοποιημένος Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ         1200000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙΑΟ         3000000 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1500000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                       1200000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                  2600000 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ         300000 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ              1950000 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 800000 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                           850000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                          2800000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8100000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ           8100000 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ(case study) 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας « ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτού  

λογιστή όσον αφορά τις ενοποιημένες καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» στις 27 Μαρτίου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 

ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.europaikipisti.gr καθώς και στο διαδικτυακό 

χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού 

κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και 

δημοσιοποίησής τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά 

στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα της Εταιρίας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 

θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρίας και του 

Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω τελικών  

οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014. 

 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ  

1.1 Σύνθεση του Ομίλου  

H «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 

12855/05/Β/86/35), (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 322801000), ιδρύθηκε το έτος 1977. Η Εταιρία έχει ως σκοπό 

της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, την παροχή όλων των ειδών των 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών καλύψεων. Έχει την έδρα της στην Λεωφ. Κηφισίας 274, 

Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι.  

Ο Όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρίες:  

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. (μητρική)  

 ALTER EGO A.E.  

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  

 RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ  

1.2 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής Εταιρίας:  

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέχθηκε με την από 11 Μαρτίου 2014 Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 12 Μαρτίου 

2014 συνεδρίαση του έχει ως εξής;  

1. Λεκκάκος Σταύρος – Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)  

2. Χαλκιόπουλος Νικόλαος – Αντιπρόεδρος ( εκτελεστικό μέλος)  

3. Γεωργακόπουλος Χρήστος – Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)  

4. Χρόνης Θεόδωρος – (μη εκτελεστικό μέλος)  

5. Διαμαντόπουλος Γεώργιος – (μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος)  

6. Σαρπ Ερικ Κρίστοφερ – (εκτελεστικό μέλος)  

7. Κωνσταντινίδης Γεώργιος – (μη εκτελεστικό μέλος)  

8. Συρμακέζης Σωτήριος – (μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος)  

9. Βερζοβίτης Στέφανος – (εκτελεστικό μέλος)  
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1.3 Κανονιστικό πλαίσιο  

Η «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί 

ανωνύμων εταιριών» και από τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 «Περί 

Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως ισχύουν σήμερα.  

Επίσης από κάθε διάταξη ή νόμο ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Εποπτεύουσα αρχή είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της 

Ελλάδος. 

2. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

2.1 Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, 

συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα 

οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς 

και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) 

της I.A.S.B., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη 

διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα 

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και 

εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Η χρήση της 

διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις 

δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων.  

2.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές  

Οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού έχουν χρησιμοποιηθεί στις παρούσες 

οικονομικές καταστάσεις όπως και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και οι ατομικές οικονομικές 
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καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 (οι 

«οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υιοθετημένα από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. μπορεί να διαφέρουν από 

αυτά που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

αν νέα ή τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Α. δεν υιοθετηθούν από την Ε.Ε. Κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2014 δεν υπήρχαν πρότυπα που δεν είχαν υιοθετηθεί και να είναι σε ισχύ για 

τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, τα οποία να επηρέαζαν τις ενοποιημένες 

και ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των 

υιοθετημένων από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. και αυτών που έχουν εκδοθεί από το IASB και 

εφαρμόζονται από την Μητρική Εταιρία ή τον Όμιλο. Ως εκ τούτου, οι ενοποιημένες και 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2014 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν εκδοθεί 

από το IASB. 

Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Όπου 

κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν για να συμβαδίζουν με 

αλλαγές στην παρουσίαση κατά την τρέχουσα περίοδο. Οι οικονομικές καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση το 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και όλα τα 

συμβόλαια παραγώγων, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.  

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη 

διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα 

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των 

εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η 

χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και η άσκηση εκτιμήσεων και παραδοχών στην 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια 

εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές: προβλέψεις απομείωσης αξίας δανείων και λοιπών 

απαιτήσεων, αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων μη διαπραγματεύσιμων σε ενεργή 
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αγορά, περιλαμβανομένων παραγώγων μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 

παραγώγων και κάποιοι χρεωστικών τίτλων, απομείωση αξίας χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων, έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

από επιχειρηματικές συνενώσεις, έλεγχος της δυνατότητας ανάκτησης των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, εκτίμηση των υποχρεώσεων από παροχές στο 

προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία, των ασφαλιστικών αποθεμάτων, των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και ανοιχτές 

φορολογικές χρήσεις και η ενοποίηση των εταιρειών ειδικού σκοπού. Τα πραγματικά 

μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα δημοσιευμένα.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

2.3 Λογιστικές Εκτιμήσεις  

Οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την εκτίμηση 

ορισμένων λογιστικών μεγεθών καθώς και οι πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις 

εκτιμήσεις αυτές, είναι ίδιες με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των 

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

2.4 Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις  

Θυγατρικές νοούνται οι εταιρίες στις οποίες η Μητρική Εταιρία είτε συμμετέχει άμεσα ή 

έμμεσα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου, είτε ασκεί 

δεσπόζουσα επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Η Μητρική Εταιρία 

υποχρεούται να ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρίες από την ημερομηνία απόκτησης 

ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση ενοποίησης παύει να υφίσταται από την 

ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος αυτών εκλείπει. Στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι παρακάτω 

θυγατρικές εταιρίες: 
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Οι παρακάτω μεταβολές επήλθαν στις θυγατρικές εταιρίες:  

α) Την 22.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρών η διαγραφή της θυγατρικής 

Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ SOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» μετά την λήξη της 

εκκαθάρισης της.  

β) Την 27.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρών η διαγραφή της θυγατρικής 

Εταιρίας «ENOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.» μετά την λήξη της εκκαθάρισης της.  

γ) Την 11.2.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρών η έγκριση συγχώνευσης των 

θυγατρικών εταιριών «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης Εταιρίας από την 

πρώτη.  

δ) Την 1.10.2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 4627/24.9.2012 

πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» η οποία έλαβε αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ. 122579203000.  

Όπου ήταν απαραίτητο οι οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών 

τροποποιήθηκαν για να είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν.  

Οι διεταιρικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις, τα διεταιρικά έσοδα – έξοδα και τα διεταιρικά κέρδη – 

ζημίες διεγράφησαν για τον προσδιορισμό του πραγματικού ύψους των περιουσιακών στοιχείων 

και των αποτελεσμάτων του ομίλου.  

2.4.1 Αρχές ενοποίησης  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Μητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών της, οι οποίες ελέγχονται από την Μητρική. Ο έλεγχος 

υφίσταται όπου η Μητρική έχει την εξουσία να κατευθύνει τις οικονομικές και επιχειρηματικές 

πολιτικές των θυγατρικών της, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές τους. 

Τα έσοδα και οι δαπάνες και τα λοιπά συνολικά έσοδα των θυγατρικών που αποκτώνται ή 

πωλούνται μέσα στη χρήση ενσωματώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και 

στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων από την ημερομηνία απόκτησης των 

θυγατρικών και παύουν να ενσωματώνονται από την ημερομηνία πώλησης των θυγατρικών 

αυτών. Τα καθαρά κέρδη και τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα των θυγατρικών κατανέμονται 

μεταξύ των μετόχων της Μητρικής και των μη ελεγχουσών συμμετοχών ακόμη και αν με τον 
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επιμερισμό αυτό, το υπόλοιπο των μη ελεγχουσών συμμετοχών γίνει αρνητικό. Στην περίπτωση 

που οι θυγατρικές εφαρμόζουν διαφορετικές λογιστικές αρχές από εκείνες του Ομίλου, γίνονται 

οι αναγκαίες προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις τους προκειμένου να υπάρχει 

ομοιομορφία με τις λογιστικές αρχές των εταιριών του Ομίλου. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, 

τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα απαλείφονται κατά την ενοποίηση.  

2.4.2 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  

Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές αναγνωρίζονται αρχικά είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό 

ποσοστό τους επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων. Η επιλογή αυτή 

γίνεται ανά συναλλαγή. Μετά την εξαγορά, η λογιστική αξία των μη ελεγχουσών συμμετοχών 

είναι η αξία αυτών κατά την αρχική αναγνώριση πλέον το μερίδιο των μη ελεγχουσών 

συμμετοχών στις μετέπειτα μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

επιμερίζονται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο μη ελεγχουσών συμμετοχών. 

2.4.3 Μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής θυγατρικών οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια 

του ελέγχου  

Μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια του 

ελέγχου της καταχωρούνται ως συναλλαγές μεταξύ των μετόχων. Το υπόλοιπο των 

λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων της Μητρικής και του λογαριασμού «Μη 

ελέγχουσες συμμετοχές» αναπροσαρμόζονται, προκειμένου να απεικονιστεί η μεταβολή στο 

ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω μετόχων επί της θυγατρικής. Τυχόν διαφορά μεταξύ της 

προσαρμογής των μη ελεγχουσών συμμετοχών και της εύλογης αξίας του τιμήματος που 

καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε, καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 

μετόχους της Μητρικής.  

2.4.4 Απώλεια ελέγχου  

Σε περίπτωση που η μεταβολή οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής, το κέρδος ή η 

ζημία από την πώληση υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ (i) του αθροίσματος της εύλογης 

αξίας του τιμήματος που εισπράχθηκε και της εύλογης αξίας του ποσοστού συμμετοχής που 

εξακολουθεί να υφίσταται στη θυγατρική και (ii) της λογιστικής αξίας, πριν την πώληση, των 

περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας), των υποχρεώσεων και των μη 

ελεγχουσών συμμετοχών. Τα μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που είχαν αναγνωριστεί στα 

λοιπά συνολικά έσοδα και που προκύπτουν από την αποτίμηση στην εύλογη αξία περιουσιακών 
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στοιχείων της θυγατρικής, λογιστικοποιούνται ως εάν η Μητρική είχε πωλήσει απ’ ευθείας τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία (μεταφορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή μεταφορά στα κέρδη 

εις νέο, σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α.). Η τυχόν εύλογη αξία συμμετοχής στη θυγατρική 

που εξακολουθεί να υφίσταται μετά την ημερομηνία της απώλειας του ελέγχου της, θεωρείται 

ως η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 ή ως το κόστος 

κτήσης σε περίπτωση που με τα ισχύοντα πρότυπα θα αναγνωριστεί ως συγγενής ή κοινοπραξία.  

2.4.5 Εισφορά περιουσιακών στοιχείων σε θυγατρική με ανταλλαγή μετοχών έκδοσης της 

θυγατρικής  

Στην περίπτωση που η Μητρική εισφέρει ενσώματα πάγια στοιχεία, άυλα περιουσιακά στοιχεία 

ή επενδυτικά ακίνητα σε ήδη υπάρχουσα ή νεοϊδρυθείσα θυγατρική εταιρία με αντάλλαγμα 

μετοχές έκδοσης της θυγατρικής, η Μητρική καταχωρεί στις ατομικές της οικονομικές 

καταστάσεις την αξία της συμμετοχής της στη λογιστική αξία που ήταν αναγνωρισμένα τα 

εισφερθέντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτού του είδους οι συναλλαγές δεν έχουν καμία επίδραση 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

2.4.6 Συγγενείς εταιρείες  

Συγγενείς νοούνται οι εταιρείες στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κυμαίνεται 

μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου, και επί των οποίων ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη 

επιρροή αλλά δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ενσωματώνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης, οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους. Η 

υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας συγγενούς εταιρίας συμπεριλαμβάνεται στην 

αξία κτήσης της επένδυσης (μετά από οποιεσδήποτε σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης – 

εφόσον υφίστανται). Η αξία της επένδυσης αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής του Ομίλου στα κέρδη ή ζημίες της συγγενούς εταιρίας μετά την εξαγορά (και 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος του Ομίλου) και από τις κινήσεις στα 

αποθεματικά (και αναγνωρίζονται στα αποθεματικά του Ομίλου). Το ποσό των μερισμάτων που 

εισπράχθηκαν από τη συγγενή εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης μειώνει τη λογιστική αξία 

της συγκεκριμένης επένδυσης. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες που πραγματοποιήθηκαν με 

αποκλειστικό σκοπό τη διάθεσή τους εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς τους, όταν 

δηλαδή η ουσιώδης επιρροή που ασκεί ο Όμιλος κρίνεται προσωρινή, καταχωρούνται στο 

λογαριασμό «μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού προοριζόμενα προς πώληση». Τα μη 
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πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών εταιριών, 

απαλείφονται σε ποσοστό που αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στις εταιρίες αυτές. Τυχόν 

τέτοιες ζημίες, που επίσης απαλείφονται, αποτελούν ένδειξη απομείωσης της αξίας του 

μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα οικονομικά στοιχεία 

των συγγενών επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή της μεθόδου της 

καθαρής θέσης τροποποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπειά τους με τις λογιστικές 

αρχές που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος.  

2.4.7 Κοινοπραξίες  

Κοινοπραξία ορίζεται ως μία οντότητα στην οποία ο Όμιλος ασκεί έλεγχο από κοινού με άλλα 

μέρη. Τα δικαιώματα του Ομίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της μεθόδου 

καθαρής θέσης.  

2.4.8 Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, και κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις  

Στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής οι θυγατρικές, οι συγγενείς και οι κοινοπραξίες 

καταχωρούνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν πρόβλεψη απομείωσης.  

2.4.9 Έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε θυγατρικές, 

συγγενείς και κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις  

Ο Όμιλος και η Μητρική εταιρία ελέγχει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, εάν υπάρχει ένδειξη 

ότι μία επένδυση σε θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία έχει υποστεί απομείωση. Εάν υπάρχει 

τέτοια ένδειξη, ο Όμιλος εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της επένδυσης. Όταν η λογιστική αξία 

μίας επένδυσης υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, τότε η λογιστική αξία 

απομείωνεται στην ανακτήσιμη.  

2.5 Συνένωση Επιχειρήσεων  

2.5.1 Μέθοδος εξαγοράς  

Οι εξαγορές επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 3 καταχωρούνται 

με τη μέθοδο της εξαγοράς. Το τίμημα που καταβάλλεται σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

αποτιμάται στην εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των ευλόγων αξιών, κατά 

την ημερομηνία εξαγοράς, των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρθηκαν από τον Όμιλο, των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Όμιλο προς τους προηγούμενους ιδιοκτήτες της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης και των μετοχικών τίτλων που εξέδωσε ο Όμιλος σε αντάλλαγμα 

του ελέγχου της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Τα έξοδα που αφορούν στην εξαγορά 
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καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατά την ημερομηνία εξαγοράς, τα 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία της εξαγοράς, εκτός από αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε παροχές 

σε εργαζομένους καταχωρούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 «Φορολογία εισοδήματος» και 

Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» αντίστοιχα, υποχρεώσεις ή μετοχικοί τίτλοι που 

αφορούν σε προγράμματα παροχών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης που εξαρτώνται από αξία 

μετοχών ή προγράμματα παροχών του Ομίλου που εξαρτώνται από αξία μετοχών που 

συνάφθηκαν προς αντικατάσταση προγραμμάτων παροχών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης που 

εξαρτώνται από αξία μετοχών καταχωρούνται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που 

Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, και περιουσιακά 

στοιχεία (ή ομάδες περιουσιακών στοιχείων) που κατέχονται προς πώληση σύμφωνα με το 

Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες καταχωρούνται σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.  

2.5.2 Υπεραξία  

Η υπεραξία καταχωρείται ως το υπερβάλλον μεταξύ (α) του αθροίσματος του τιμήματος που 

καταβλήθηκε, τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση και της 

εύλογης αξίας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση και (β) της 

καθαρής αξίας, κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, των περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Εάν, μετά από επανεξέταση, η καθαρή 

αξία, κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και 

των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν υπερβαίνει το άθροισμα του τιμήματος που καταβλήθηκε, 

τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση, και της εύλογης αξίας 

τυχόν προηγούμενης συμμετοχής στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση, η διαφορά καταχωρείται 

άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

2.5.3 Ενδεχόμενο τίμημα  

Σε περίπτωση που το τίμημα που συμφωνήθηκε κατά την συνένωση επιχειρήσεων, περιλαμβάνει 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ενδεχόμενο τίμημα, τότε το 

ενδεχόμενο τίμημα αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία εξαγοράς και 

συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. Μεταβολές στην 
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εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος οι οποίες εντάσσονται στις προσαρμογές της περιόδου 

οριστικοποίησης εξαγοράς αναγνωρίζονται αναδρομικά με αντίστοιχη προσαρμογή της 

υπεραξίας. Οι προσαρμογές της περιόδου οριστικοποίησης εξαγοράς προκύπτουν από νέες 

πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την περίοδο οριστικοποίησης εξαγοράς (η οποία δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία εξαγοράς) σχετικά με δεδομένα και καταστάσεις 

που υπήρχαν κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Μεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 

τιμήματος οι οποίες δεν εντάσσονται στις προσαρμογές της περιόδου οριστικοποίησης εξαγοράς, 

λογιστικοποιούνται με βάση την ταξινόμηση του ενδεχόμενου τιμήματος. Όταν το ενδεχόμενο 

τίμημα ταξινομηθεί ως στοιχείο της καθαρής θέσης δεν επαναμετράται σε επόμενες περιόδους 

αναφοράς και η μετέπειτα εκκαθάρισή του αναγνωρίζεται την καθαρή θέση. Εάν το ενδεχόμενο 

τίμημα ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, σε επόμενες περιόδους αναφοράς 

επαναμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 ή το Δ.Λ.Π. 37 και το αποτέλεσμα της αποτίμησης 

(κέρδος ή ζημία) αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

2.5.4 Συνενώσεις επιχειρήσεων σε διαδοχικά στάδια  

Όταν η συνένωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται σε διαδοχικά στάδια, η συμμετοχή που 

κατείχε ο Όμιλος στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση αποτιμάται στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία εξαγοράς (την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο) και το προκύπτον 

κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα 

λοιπά συνολικά έσοδα και που προήλθαν από την εξαγοραζόμενη επιχείρηση πριν την απόκτηση 

του ελέγχου της, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εφόσον ο χειρισμός αυτός θα 

ήταν ο κατάλληλος σε περίπτωση πώλησής της.  

2.5.5 Προσωρινή λογιστικοποίηση  

Εάν για κάποια ποσά που αφορούν στην αρχική καταχώρηση μίας επιχειρηματικής συνένωσης 

οι αξίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων της 

περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική συνένωση, ο Όμιλος καταχωρεί 

προσωρινές αξίες για τα ποσά αυτά. Τα προσωρινά ποσά προσαρμόζονται κατά την περίοδο 

οριστικοποίησης εξαγοράς (βλ. Σημείωση 2.5.3 ανωτέρω), ή πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, ώστε να ληφθούν υπόψη νέες πληροφορίες σχετικά με δεδομένα 

και καταστάσεις που υπήρχαν κατά την ημερομηνία εξαγοράς, οι οποίες, εάν ήταν γνωστές, θα 

επηρέαζαν τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν εκείνη την ημερομηνία.  

2.6 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα  
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Τα στοιχεία που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ (€) που είναι 

το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας και του Ομίλου.  

Σημαντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν.  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των εκάστοτε συναλλαγών.  

Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των 

συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των χρεογράφων και των άλλων νομισματικών 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επαναποτιμώνται σε εύλογες αξίες 

περιέχονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των μη νομισματικών χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα από τα συστατικά στοιχεία της μεταβολής της εύλογης 

αξίας τους.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα μη 

νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζονται είτε στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων, είτε στα Ίδια Κεφάλαια, σε περίπτωση που τα μη νομισματικά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ενταχθεί στα Αξιόγραφα Διαθέσιμα προς 

Πώληση. 

2.7 Συμψηφισμός Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων  

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η 

απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις, γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει 

νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για 

διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό είτε για ταυτόχρονο 

διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο 

και της υποχρέωσης. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η Μητρική Εταιρία διατηρεί 

τον έλεγχο. Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοίκησης του Ομίλου, 
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συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, εταιρίες που ελέγχονται από αυτά ή στις οποίες τα 

τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους.  

Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους που 

ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.  

Τα ποσά από συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη και πρόσωπα κατά 

την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι και τηλήξη 

της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. €): 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 

Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας και των 

θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 

ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφορικά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ 

του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 
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β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 
Χαλάνδρι, 30 Μαρτίου 2015 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

PANNELL KERR FORSTER 

 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα 

  

Ευστάθιος Π.Καγιούλης 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

«ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ» 

6.1 Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις εμφάνισης διεταιρικών πράξεων 

που έγιναν μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, αποτελώντας καίριο βήμα κατά την ενοποίηση του 

ισολογισμού, οι οποίες πρέπει να απαλειφθούν από τον ενοποιημένο ισολογισμό. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση, τη 

χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση, σαν να πρόκειται για μια μόνο επιχείρηση και για το λόγο αυτό οι πράξεις που 

γίνονται μεταξύ των εταιρειών του ομίλου πρέπει να υποστούν τροποποίηση προκειμένου να 

καταρτιστεί ο ενοποιημένος ισολογισμός. 

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια τής χρήσης οι εταιρείες του ομίλου διενεργούν δοσοληψίες 

μεταξύ τους οι οποίες εμφανίζονται στους μεμονωμένους ισολογισμούς των εταιρειών σε 

ακριβώς αντίθετες θέσεις, δηλαδή η απαίτηση στον ισολογισμό της Α προς την Β εμφανίζεται 

σαν υποχρέωση στον ισολογισμό της Β προς την Α. Οι παραπάνω ενοποιούμενες επιχειρήσεις, 

αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα και για το λόγο αυτό, οι αμοιβαίες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις πρέπει να απαλείφονται. Η απάλειψη αυτή επιβάλλεται με τη διάταξη της 

περιπτώσεως α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 104 του Κ.Ν.2190/1920, επιτρέπεται όμως να μη 

γίνεται απάλειψη των διεταιρικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων, όταν αυτές αφορούν σε ασήμαντα 

ποσά, σε σχέση με την εμφάνιση της πραγματικής εικόνας (άρθρο 104, παρ5). 

Απ’ την άλλη μπορεί να προκύψουν διεταιρικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες), συνήθως, από 

πωλήσεις πάγιων στοιχείων ή αποθεμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται στην 

κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της πωλήτριας εταιρείας και είναι 

ενσωματωμένα στη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της αγοράστριας εταιρείας. Τα 

διεταιρικά αυτά αποτελέσματα πρέπει να απαλείφονται από τους λογαριασμούς του 

ενοποιημένου ισολογισμού και των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως, διότι ο όμιλος των 

ενοποιούμενων εταιρειών ως ενιαία οικονομική οντότητα, δεν μπορεί να πραγματοποιεί 

αποτελέσματα συναλλασσόμενος με τον εαυτό του. 

Η απάλειψη αυτή επιβάλλεται με τη διάταξη της περιπτώσεως γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 

104 του Κ.Ν.2190/1920, παρεκκλίσεις βέβαια από την ανωτέρω διάταξη επιτρέπονται μόνον 
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όταν οι σχετικές συναλλαγές έχουν γίνει σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς και η 

απάλειψη των κερδών ή των ζημιών θα συνεπαγόταν δυσανάλογα έξοδα. Κάθε παρέκκλιση 

αναφέρεται στο ενοποιημένο προσάρτημα και σχολιάζεται εφόσον έχει σημαντική επίδραση 

στην περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα του συνόλου 

των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση (άρθρο 104 παρ4). Επίσης, 

παρεκκλίσεις από την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη επιτρέπονται μόνον όταν τα σχετικά ποσά 

είναι ασήμαντα, σε σχέση με την εμφάνιση της πραγματικής εικόνας (άρθρο 104, παρ 5). Η 

απάλειψη των παραπάνω ενδοεταιρικών συναλλαγών( υποχρεώσεις- απαιτήσεις, έσοδα-έξοδα, 

κέρδη-ζημιές) μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, μπορεί να γίνει 

είτε ολικά είτε αναλογικά με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής επιχείρησης στο 

κεφάλαιο κάθε μιας θυγατρικής που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. Στις ενότητες που 

ακολουθούν θα αναλύσουμε κάθε περίπτωση διεταιρικής πράξης χωριστά με παραδείγματα για 

την καλύτερη κατανόηση αυτών. 

6.2. Διεταιρικά Αποτελέσματα επί των Αποθεμάτων 

Όταν γίνεται μια αγοραπωλησία μεταξύ των εταιρειών του ομίλου οι οποίες όπως έχουμε 

αναφέρει θεωρούνται αυτόνομες νομικές οντότητες, δημιουργείται για την πωλήτρια εταιρεία 

κέρδος ενώ για την αγοράστρια εταιρεία κόστος. Από την άποψη του ενοποιημένου 

ισολογισμού,  δηλαδή οι δυο εταιρείες θεωρούνται μια επιχείρηση, εξαλείφεται τόσο το κέρδος 

όσο και το επιπλέον ισόποσο κόστος που δημιουργήθηκε από αυτή την συναλλαγή, στο βαθμό 

και ποσοστό βέβαια πού τα αποθέματα αυτά δεν έχουν ακόμη πωληθεί σε εξωτερικούς του 

Ομίλου πελάτες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και συνεπώς κατέχονται 

ακόμη από την αγοράζουσα εταιρεία του Ομίλου και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να 

προσαυξάνονται τα αποθεματικά του Ομίλου. 

 

Πωλήσεις τώρα μπορεί να πράξει η μητρική προς τη θυγατρική, η θυγατρική προς τη μητρική 

και μια θυγατρική προς άλλη θυγατρική του ομίλου. Στη περίπτωση πώλησης από τη μητρική 

προς τη θυγατρική, η θεωρεία προβλέπει την εξάλειψη ολόκληρου του ποσού του κέρδους από 

τη διεταιρική συναλλαγή, πάντα στη ποσότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στο εσωτερικό του 

ομίλου. Ενώ σε περίπτωση που η θυγατρική πουλάει στη μητρική, υποστηρίζεται η μερική 

εξάλειψη του κέρδους, αντίστοιχη στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική, ενώ το 
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υπόλοιπο ποσό του κέρδους που αντιστοιχεί στο ποσοστό μειοψηφίας πρέπει να εμφανιστεί στον 

ενοποιημένο ισολογισμό στην κατηγορία των δικαιωμάτων μειοψηφίας. 

 

Στη περίπτωση πώλησης από μια θυγατρική προς μια άλλη θυγατρική έχει εφαρμογή τόσο η 

ολική όσο και η μερική εξάλειψη του διεταιρικού κέρδους. Η βασική λογιστική εγγραφή 

απάλειψης του διεταιρικού κέρδους στο ημερολόγιο ενοποίησης θα χρεώνει τα αποτελέσμτα 

χρησης (αποθεματικα) της Β και θα πιστώνει τα αποθέματα της Α, η οποία όμως διαφέρει 

ανάλογα με τις παραπάνω περιπτώσεις διεταιρικής πώλησης και τις οποίες θα δούμε στην 

συνέχεια. Παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα για να γίνουν κατανοητά όσα αναφέραμε 

παραπάνω. 

Παράδειγμα 

Έστω λοιπόν η εταιρεία Μ και η Θ, από τις οποίες η Μ μετέχει στο κεφάλαιο της Θ κατά 

60%.Κατά την διάρκεια της χρήσης γίνονται οι παρακάτω διεταιρικές πωλήσεις: 

 Η μητρική Μ, έχοντας απόθεμα 300 μονάδες εμπορευμάτων, κόστους 30€ ανά μονάδα, 

πουλάει στη Θ 100 μονάδες προς 35€. 

 Η θυγατρική Θ, έχοντας απόθεμα 200 μονάδες εμπορευμάτων, κόστους 25€ ανά μονάδα, 

πουλάει στη Μ 100 μονάδες προς 35€. 

Έχοντας υπόψη πως τα εμπορεύματα αυτά δεν έχουν ακόμη πωληθεί σε εξωτερικούς του 

Ομίλου πελάτες, οι εγγραφές με βάση τα παραπάνω στο ημερολόγιο ενοποίησης είναι οι 

ακόλουθες: 

Το κέρδος της μητρικής Μ από την πώληση εμπορευμάτων στην θυγατρική είναι (35-

30)*100=500 και το κέρδος της Θ από την πώληση εμπορευμάτων στην Μ είναι(35-

25)*100=1000, το οποίο εξαλείφεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη 

θυγατρική και το υπόλοιπο εμφανίζεται στα δικαιώματα μειοψηφίας όπως έχουμε αναφέρει 

παραπάνω.  

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (Μ) 500  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (Θ)  500 

2
η
 Εγγραφή   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ(Θ) 1000  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ(Μ)  (60%*1000)600 



85 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΕΙΦΙΑΣ  (40%*1000)400 

 

6.3. Διεταιρικές χρεαπαιτήσεις 

Όπως έχουμε αναφέρει, κατά την διάρκεια τής χρήσης οι εταιρείες του ομίλου διενεργούν 

δοσοληψίες μεταξύ τους οι οποίες βρίσκονται καταχωρημένες στους ατομικούς λογαριασμούς 

κάθε μονάδος σε ακριβώς αντίθετες θέσεις, δηλαδή ότι εμφανίζεται ως απαίτηση στα βιβλία 

μιας εταιρείας του ομίλου εμφανίζεται ως υποχρέωση ίσης αξίας στα βιβλία άλλης εταιρείας του 

ίδιου ομίλου. Συνεπώς αυτές οι αμοιβαίες χρεαπαιτήσεις αλληλοαναιρούνται με αντίθετες 

εγγραφές στο ημερολόγιο ενοποίησης. Για παράδειγμα, αν η μητρική εταιρεία Μ πούλησε στη 

θυγατρική Θ εμπορεύματα αξίας 60 εκατ. €. το 50% μετρητοίς και το 50% επί πιστώσει. Η «Μ» 

εμφανίζει στον (ατομικό) ισολογισμό της απαίτηση (Πελάτες) ύψους 30 εκατ. €.Η «Θ» εμφανίζει στον 

(ατομικό) ισολογισμό της υποχρέωση (Προμηθευτές) ίσου ύψους. Συνεπώς οι δύο λογαριασμοί κατά 

την ενοποίηση θα εξαλειφθούν αμοιβαία με αντιλογισμό (με πίστωση οι Πελάτες και με χρέωση οι 

Προμηθευτές). Μια ειδική περίπτωση χρεαπαιτήσεων, αφορά την έκδοση ομολογιακού δανείου 

από εταιρεία του ομίλου και την απόκτηση ομολογιών αυτού του δανείου από άλλη εταιρεία ή 

εταιρείες του ομίλου. Για παράδειγμα, έστω ότι η μητρική εταιρεία Μ εξέδωσε ομολογιακό 

δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατ. €., στο οποίο η θυγατρική Θ συμμετείχε με 

ποσοστό 30% καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό. Ζητείται η εγγραφή ενοποιήσεως. 

Θεωρώντας γνωστούς τους λογαριασμούς που καθεμιά από τις παραπάνω εταιρείες εμφανίζει 

στους ισολογισμούς της, η εγγραφή ενοποιήσεως θα είναι η εξής: 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ(Μ) 60000000(ΧΡΕΩΣΗ)  

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ(Θ)  60000000(ΠΙΣΤΩΣΗ) 

Ύστερα από την παραπάνω εγγραφή, ο μεν λογαριασμός «Ομολογίες» θα έχει εξαλειφθεί, για 

τις ανάγκες της ενοποίησης, ενώ ο λογαριασμός «Ομολογιακό δάνειο» θα παρουσιάζει 

πιστωτικό υπόλοιπο 140000000 €, δηλαδή το 70% των 200000000 € που έχει καλυφθεί από 

τρίτους έξω από τον όμιλο. Συνεπώς, στον ενοποιημένο ισολογισμό ο λογαριασμός του 

Ομολογιακού Δανείου θα εμφανιστεί ως εξής:  

Ομολογιακό Δάνειο 200000000 

- Ονομαστική αξία ομολογιών κατεχομένων από τη Θ -60000000 

Ενοποιημένος λογαριασμός Ομολογιακού Δανείου 140000000 
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6.4.Διεταιρικά Αποτελέσματα επί των Αποθεμάτων 

Στην περίπτωση πωλήσεως παγίων στοιχείων μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου, το τυχόν 

αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), που προκύπτει από την πώληση αυτή, εμφανίζεται σε λογαριασμό 

των εκτάκτων αποτελεσμάτων της πωλήτριας εταιρείας. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω 

αποτέλεσμα θεωρείται, σε επίπεδο ομίλου, ως μη πραγματοποιηθέν, επειδή ο όμιλος, ως ενιαία 

οικονομική οντότητα όπως έχουμε αναφέρει, δεν νοείται να πραγματοποιεί αποτελέσματα 

συναλλασσόμενος με τον εαυτόν του. Συνεπώς όταν έχουμε μία διεταιρική πώληση παγίων 

στοιχείων θα πρέπει και εκεί όπως και προηγουμένως να απαλείψουμε το δημιουργημένο 

εσωτερικώς του ομίλουκέρδος ή ζημιά. Ακόμη λόγω του ότι πρόκειται για πάγιο θα πρέπει να 

τακτοποιήσουμε διαχρονικά και τις αποσβέσεις πάνω σε αυτό το ‘επιπλέον’ κέρδος μέχρι να 

αποσβεσθεί πλήρως το πάγιο. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση των πωλήσεων της 

Θυγατρικής προς Θυγατρική ισχύει ότι και στην περίπτωση της Θυγατρικής προς την Μητρική. 

Δηλαδή, υποστηρίζονται δύο βασικές απόψεις: 

 Πρώτη Άποψη: Ολική εξάλειψη του διεταιρικού κέρδους  

 Δεύτερη Άποψη: Εξάλειψη μερική (αναλογική) του διεταιρικού κέρδους  

Για καλύτερη κατανόηση περιγράφονται παρακάτω ένα παράδειγμα και με τις δύο απόψεις 

ξεχωριστά:  

Η μητρική Μ μετέχει στη Ζ κατά 60% και στη Θ κατά 55%. Η εταιρεία Θ, έχοντας απόθεμα 

4000 μονάδων εμπορεύματός της, κόστους 15 €. ανά μονάδα, πουλάει στη Ζ 3.000 μονάδες προς 

20 €. Να γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί με τις δύο απόψεις  και να δοθεί η διαμόρφωση του 

ενοποιημένου ισολογισμού σύμφωνα με αυτές. 

Σύμφωνα με την πρώτη άποψη: 

Το σύνολο του διεταιρικού κέρδους ανέρχεται σε: 3.000 x (20-15) = 3.000 x 5 = 15.000 € 

.Ολόκληρο το ποσό αυτό θα εξαλειφθεί, και επομένως το συνολικό απόθεμα των 4.000 μονάδων 

που εξακολουθεί να υπάρχει στο «εσωτερικό» του ομίλου θα αποτιμηθεί με το ενιαίο αρχικό 

κόστος των 15€., δηλαδή  το συνολικό ποσό του αποθέματος εμπορευμάτων στον ενοποιημένο 

ισολογισμό θα ανέρχεται σε: 4.000 x 15 = 60.000 €. 

 

Σύμφωνα με την δεύτερη άποψη: 

Συνολικό διεταιρικό κέρδος 15000 

Εξαλειφόμενο ποσό διεταιρικού κέρδους 55% x 15000 8250 
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Δικαιώματα μειοψηφίας στο διεταιρικό κέρδος 45% x 15000 6750 

Η εγγραφή ενοποίησης θα είναι: 

ΚΕΡΔΗ 15000(ΧΡΕΩΣΗ)  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  8250(ΠΙΣΤΩΣΗ) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  6750(ΠΙΣΤΩΣΗ) 

Τέλος στον ενοποιημένο Ισολογισμό θα εμφανίζεται στο ενεργητικό τα Αποθέματα 

Εμπορευμάτων 66750 €  (15000+(3000*20-8250)) και στο παθητικό τα δικαιώματα μειοψηφίας 

6750 €. 

6.5 Λοιπές συναλλαγές που επηρεάζουν τα διεταιρικά αποτελέσματα 

Εκτός από αγοραπωλησίες, διεταιρικά αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν από καταβολές 

μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, λόγω, ενοικίων, τόκων, αμοιβών,μερισμάτων . Στην 

περίπτωση των ενοικίων αυτή που λαμβάνει το ενοίκιο στα ατομικά της βιβλία θα έχει 

εμφανίσει έσοδα με το αντίστοιχο ποσό, ενώ αυτή που κατέβαλλε το ενοίκιο θα έχει εμφανίσει 

έξοδα το ίδιο ποσό. Κατά την ενοποίηση των λογιστικών δεδομένων των δύο εταιρειών, θα 

εξαλειφθούν οι καταχωρήσεις αυτές, με αντίθετη κίνηση των λογαριασμών. 

Και στην περίπτωση με τα μερίσματα έχοντας υπ' όψιν ότι η λαμβάνουσα το μέρισμα εταιρεία 

έχει στα ατομικά της βιβλία πιστώσει τα αποτελέσματα, ενώ η καταβάλλουσα το μέρισμα 

εταιρεία έχει χρεώσει τα αποτελέσματα της, η εγγραφή εξάλειψης θα συνίσταται στην 

αντίστροφη κίνηση και εδώ των παραπάνω λογαριασμών και θα οφείλεται στο γεγονός ότι η 

είσπραξη μερίσματος από μία εταιρεία του ομίλου δεν αποτελεί κέρδος, αλλά απλή μεταφορά 

κέρδους στο εσωτερικό του ομίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» 

7.1 Εισαγωγή 

Το ενοποιημένο σύνολο του καθενός λογαριασμού αποτελεσμάτων μπορεί να προκύψει 

απευθείας, με βάση τα στοιχεία των επιμέρους καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης μητρικής 

και θυγατρικής. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων της μητρικής και των 

θυγατρικών της που μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς ενοποίησης, πρέπει να 

προκύπτουν κατά το κλείσιμο των ετήσιων ισολογισμών τους. Κατά την διαδικασία ενοποίησης 

μπορεί να προκύψουν κάποιες αναμορφώσεις ή απάλειψης αποτελεσματικών κονδυλίων οι 

οποίες μπορεί να μεταβάλουν το καθαρό αποτέλεσμα του ομίλου σε σχέση με το άθροισμα των 

επιμέρους αποτελεσμάτων των εταιρειών. Όταν η απάλειψη ή άλλη αναμόρφωση ενός 

αποτελεσματικού στοιχείου γίνει με ισόποση αύξηση ή μείωση κάποιου άλλου αποτελεσματικού 

στοιχείου, το καθαρό ενοποιημένο αποτέλεσμα δεν μεταβάλλεται. 

 

Αντίθετα, όταν η απάλειψη ή άλλη αναμόρφωση ενός αποτελεσματικού στοιχείου γίνεται, με 

αύξηση ή μείωση λογαριασμού ισολογισμού, τότε το καθαρό ενοποιημένο αποτέλεσμα 

μεταβάλλεται αναλόγως, κατά το ποσό της παραπάνω αύξησης ή μείωσης λογαριασμού του 

ισολογισμού. Το μέρος του συνολικού ενοποιημένου αποτελέσματος που αναλογεί στους 

μετόχους εκτός ομίλου, εμφανίζεται αφαιρετικά στο τέλος της ενοποιημένης κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως με τίτλο «Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας» (άρθρο 103, 

παρ. 7) Σε περίπτωση τώρα που υπάρχουν πολλές ενοποιημένες επιχειρήσεις, υπολογίζονται για 

κάθε μια χωριστά, στη συνέχεια αθροίζονται και στο τέλος αφαιρούνται από τα ενοποιημένα 

αποτελέσματα χρήσης. 

7.2. Διαδικασία Ενοποίησης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 Χρονολογική τακτοποίηση 

Εάν μία θυγατρική έχει αποκτηθεί κατά την διάρκεια της χρήσης για την οποία καταρτίζονται οι 

ενοποιημένες καταστάσεις, τότε στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων χρήσης θα πρέπει να 

περιληφθούν τα αποτελέσματα της θυγατρικής που προέκυψαν ύστερα από την ημερομηνία 

απόκτησης της. 
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 Χρησιμοποίηση ¨πίνακα ενοποίησης¨ 

Παραθέτονται δίπλα-δίπλα και γραμμή προς γραμμή, όπως στην ενοποίηση Ισολογισμών, όλα 

τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης όλων των ενοποιουμένων εταιρειών για επακόλουθη 

συνάθροιση τους. 

 Απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών 

Όπως και στην ενοποίηση ισολογισμών και εδώ απαλείφουμε τις διεταιρικές συναλλαγές με 

εγγραφές στο ημερολόγιο ενοποίησης τις οποίες και μεταφέρουμε στον πίνακα ενοποίησης. 

 Διεταιρικές πωλήσεις εμπορευμάτων 

Εάν η μητρική Α πουλήσει στη θυγατρική Β, θα χρεώσουμε τις πωλήσεις Α και θα πιστώσουμε 

το κόστος πωλήσεως της Β. 

 Λοιπά Έσοδα-Έξοδα 

Με τη διάταξη του άρθρου 104 του Ν.2190/20, επιβάλλεται η ολική απάλειψη από τους 

λογαριασμούς των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως εσόδων-εξόδων ,χρεώνοντας άλλα 

έξοδα εκμετάλευσης και πιστώνοντας τα έξοδα. 

 Μεταφορά των φόρων χρήσης 

Αφού υπολογίσουμε με την παραπάνω διαδικασία τα ενοποιημένα ‘προ φόρων κέρδη’, τότε 

μεταφέρουμε και τούς φόρους χρήσεως για κάθε μία από τις εταιρείες από τούς ‘Πίνακες 

Διανομής Κερδών’, τούς οποίους και αφαιρούμε από τα ‘προ φόρων κέρδη’ έτσι ώστε να 

προκύψει το ‘Καθαρό Κέρδος μετά από Φόρους’, για κάθε εταιρεία του Ομίλου. 

 Υπολογισμός του ‘μεριδίου καθαρών κερδών χρήσης της μειοψηφίας’ 

Στα αποτελέσματα χρήσεως των ενοποιουμένων εξαρτημένων επιχειρήσεων έχουν δικαιώματα 

και οι τρίτοι, εκτός του ομίλου, μέτοχοι. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων των 

ενοποιουμένων εξαρτημένων εταιρειών, που αναλογούν στους τρίτους, γίνεται με βάση τα 

αντίστοιχα κονδύλια αποτελεσμάτων τα οποία εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές τους 

καταστάσεις, αφού ληφθούν υπόψη και οι τυχόν απαλείψεις των διεταιρικών αποτελεσμάτων 

που αναλογούν στους τρίτους. Χρησιμοποιώντας το «Καθαρό Κέρδος μετά από Φόρους» για 

κάθε εταιρεία του Ομίλου και πολλαπλασιάζοντας το καθένα με το ποσοστό της μειοψηφίας της 

συγκεκριμένης εταιρίας προκύπτει το μερίδιο στα καθαρά κέρδη της κάθε εταιρίας του Ομίλου. 

Εάν αθροίσουμε όλα τα επιμέρους μερίδια έχουμε το σύνολο του Μεριδίου Καθαρών Κερδών 

Χρήσης της Μειοψηφίας του Ομίλου, το οποίο εμφανίζεται στα Ενοποιημένα Αποτελέσματα 
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Χρήσης κάτω από την γραμμή των «Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσεως μετά τούς Φόρους» 

και το οποίο αφαιρούμε για να έχουμε τα «Καθαρά Ενοποιημένα Αποτελέσματα του Ομίλου». 

 Αναμορφώσεις λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων ομίλου λόγω διαφοροποίησης 

ενοποιημένων αποτελεσμάτων. 

Οι προηγουμένως αναπροσαρμογές ενοποίησης αποτελεσμάτων χρήσης, μπορεί να έχουν ή να 

μην έχουν κάποια μεταβολή στο σύνολο των αποτελεσμάτων του Ομίλου σε σχέση με το 

άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων των εταιρειών όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω. Στην 

περίπτωση που υπάρχει μεταβολή τότε απαιτείται και αναπροσαρμογή των Λογαριασμών Ιδίων 

Κεφαλαίων του ομίλου. 

 Περίπτωση μη μεταβολής των συνολικών αποτελεσμάτων του ομίλου  

Δεν έχουμε μεταβολή στα συνολικά αποτελέσματα όταν η αναπροσαρμογή γίνεται με 

χρεοπίστωση αποτελεσματικών λογαριασμών μόνο, σε αυτή την περίπτωση το τελικό 

αποτέλεσμα δεν μεταβάλλεται. 

 Περίπτωση μεταβολής των συνολικών αποτελεσμάτων του ομίλου 

Αντίθετα έχουμε μεταβολή στα τελικά συνολικά αποτελέσματα όταν η αναπροσαρμογή στα 

αποτελέσματα γίνεται με ταυτόχρονη μεταβολή λογαριασμού του Ισολογισμού, τότε το Καθαρό 

Ενοποιημένο Αποτέλεσμα μεταβάλλεται ισόποσα με την μεταβολή του λογαριασμού 

Ισολογισμού. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κυρίως κατά την απάλειψη των διεταιρικών κερδών ή 

ζημιών που περιέχονται από συναλλαγές παγίων, αποθεμάτων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

και αναπροσαρμογή των Λογαριασμών Καθαρής Θέσης του ομίλου: 

Απαλοιφή κέρδους διεταιρικής πώλησης (μενόντων) εμπορευμάτων. 

ΧΡΕΩΣΗ: Κόστος Πωληθέντων (Αποτελέσματα) ΧΧΧ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: Αποθέματα (Ισολογισμός) ΧΧΧ 

Κάνουμε και την ακόλουθη εγγραφή: 

Μεταφορά μείωσης Κέρδους Ομίλου στα Ίδια Κεφάλαια. 

ΧΡΕΩΣΗ: Αποτελέσματα εις Νέο (Καθαρή Θέση -Αποθεματικά) ΧΧΧ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: Αποτελέσματα Χρήσης ΧΧΧ 

Όταν η θυγατρική πουλάει στη μητρική εμφανίζονται και ο λογαριασμός των Δικαιωμάτων 

Μειοψηφίας όπου κατά τη εγγραφή απάλειψης του κέρδους από την πώληση εμφανίζονται στα 

Αποτελέσματα και στη εγγραφή μεταφοράς του κέρδους στα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό. 
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7.3.Εφαρμογή Ενοποίησης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Δίνονται τα στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως των εταιρειών Α και Β στις 31/12/2014 από τις 

οποίες η Α κατέχει το 80% των μετοχών της Β: 

 Α Β 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 140000 95000 

Μείον: Κόστος Πωληθέντων -85000 -65000 

Μικτό Κέρδος 55000 30000 

Πλέον: Άλλα Έσοδα 10000 8000 

Μερικά Αποτελέσματα 65000 38000 

Μείον: Έξοδα Διοίκησης -25000 -15000 

Μείον: Έξοδα Διάθεσης -20000 -17000 

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 3000 2000 

Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι -5000 -4000 

Καθαρό Αποτέλεσμα (προ φόρων) 18000 4000 

Φόροι (35%) -6300 -1400 

Καθαρό Αποτέλεσμα (μετά φόρων) 11700 2600 

Κατά τη διάρκεια του έτους έχουν γίνει οι παρακάτω διεταιρικές πράξεις: 

 Η Α έχει πουλήσει στην Β εμπορεύματα 1200 μονάδες κόστους 15€ προς 20€ (Τα 

εμπορεύματα παραμένουν στη Β κατά 30%) 

 Η Β έχει πουλήσει στη Α εμπορεύματα 600 μονάδες κόστους 45€ προς 60€(Τα 

εμπορεύματα παραμένουν στη Α κατά 60%) 

 Η Β έχει πληρώσει στη Α για τόκους χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει ποσό 2.000€ 

 Η Α έχει τιμολογήσει την Β με έσοδα που αντιπροσωπεύουν ενοίκια κτιρίων της Α, ποσό 

500€ 

Λύση: 

 Κέρδος Διεταιρικής Πώλησης από Α στη Β: (20-15)*1.200 = 6.000 , 6.000Χ 30%= 1.800 

 Κέρδος Διεταιρικής Πώλησης από Β στη Α: (60-15)*600 = 9.000 , 9.000Χ60%=5.400 

 Καθαρό Αποτέλεσμα (μετά από φόρους) Β: 2.600Χ20% ποσοστό μειοψηφίας= 520 

Οι ημερολογιακές εγγραφές ενοποίησης με βάση τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται ως εξής: 

1
η
 Εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 15000  
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  15000 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2500  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  2500 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2500  

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  2500 

2
η
 Εγγραφή   

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10000  

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  10000 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2000  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  (75%*2000)1500 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΕΙΦΙΑΣ  (25%*2000)500 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2000  

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  1500 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΕΙΦΙΑΣ  500 

3
η
 Εγγραφή   

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 1000  

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ  1000 

4
η
 Εγγραφή   

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 500  

ΕΞΟΔΑ ΔΟΙΗΚΗΣΗΣ  500 

5
η
 Εγγραφή   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) 

1381  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

 1381 

6
η
 Εγγραφή   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1381  

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  1381 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2005 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 115000 

Μείον: Κόστος Πωληθέντων -69500 

Μικτό Κέρδος 45500 

Πλέον: Άλλα Έσοδα 17500 

Μερικά Αποτελέσματα 63000 

Μείον: Έξοδα Διοίκησης -22500 

Μείον: Έξοδα Διάθεσης -19000 

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 2000 

Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι -7500 

Καθαρό Αποτέλεσμα(προ φόρων) 16000 

Φόροι (35%) -7125 

Καθαρό Αποτέλεσμα (μετά φόρων) 8825 

Μείον Δικαιώματα Μειοψηφίας -881 

Καθαρό Αποτέλεσμα Ομίλου(μετά φόρων) 7944 
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7.4. Ενοποιημένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις 

Περιέχει πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τις λογιστικές 

μεθόδους που ακολουθήθηκαν καθώς και τις πρόσθετες πληροφορίες για την πληρέστερη και 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση. Κατά τον νόμο 2190/20 (άρθρο  101 παρ. 1) για την διάρθρωση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42β 

, 42γ, 42δ και 42ε.  Κατά την εφαρμογή αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αναγκαίες προσαρμογές 

που επιβάλλονται από τις ιδιομορφίες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε σχέση 

με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  (Οι διατάξεις των παραπάνω άρθρων περιέχουν 

κανόνες για την δομή και την διάρθρωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των επιμέρους 

εταιρειών). 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται με σαφήνεια και να 

ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Με άλλη διάταξη (άρθρο 105 του 

Ν. 2190/20 ) ορίζονται οι κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.  Έτσι ορίζεται αφενός ότι τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να αποτιμώνται με ομοιόμορφες μεθόδους και σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης του 

άρθρου 42ε παρ. 14 και του άρθρου 43 και αφετέρου ότι η επιχείρηση που καταρτίζει τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφαρμόζει τις ίδιες μεθόδους αποτίμησης με εκείνες που 

εφαρμόζει για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της. Εξάλλου όταν τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που πρόκειται να περιληφθούν στην ενοποίηση, έχουν 

αποτιμηθεί από περιλαμβανόμενες στην ενοποίηση επιχειρήσεις με μεθόδους διαφορετικές από 

εκείνες που εφαρμόζονται για την ενοποίηση, τότε τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτιμώνται εκ 

νέου σύμφωνα με τις μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για την ενοποίηση (εκτός εάν 

το αποτέλεσμα από την νέα αποτίμηση είναι ασήμαντο). Το περιεχόμενο των ενοποιημένων 

σημειώσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχειρίσεως προσδιορίζεται από το νόμο, ενώ η 

κατάρτιση και η κατανόηση των δύο αυτών εγγράφων δεν απαιτεί γνώσεις του μηχανισμού των 

λογιστικών εγγραφών.   

Αντίθετα η κατάρτιση,  του ενοποιημένου ισολογισμού και της ενοποιημένης κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως, βασίζεται στο μηχανισμό της  διπλογραφικής μεθόδου, για αυτό και 
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στη συνέχεια εξετάζεται η τεχνική της καταρτίσεως των δύο βασικών αυτών ενοποιημένων 

λογιστικών καταστάσεων.  Πρέπει όμως να επισημάνουμε, ότι επειδή οι υποκείμενες σε 

ενοποίηση επιχειρήσεις εξακολουθούν να διατηρούν τη νομική τους αυτοτέλεια και αυθυπαρξία, 

βάση για επιβολή του φόρου εισοδήματος, της διανομής μερίσματος κ. λ. π.  δεν αποτελεί ο 

ενοποιημένος ισολογισμός και ο ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, αλλά οι 

αντίστοιχες ετήσιες λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμοί και λογαριασμοί αποτελεσμάτων 

χρήσεως) των επιμέρους επιχειρήσεων του ομίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 

 

8.1. Συμπεράσματα 

Σύνοψη-Ανακεφαλαίωση 

Η οικονοµική κρίση η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει 

δώσει την αφορµή σε πολλές επιχειρήσεις να ενταχθούν σε οµίλους ή να δηµιουργηθούν 

καινούριοι. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο γιατί προσφέρεται µία σχετική ασφάλεια σε επιχειρήσεις 

που διαφορετικά θα κινδύνευαν λόγο της οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί αλλά και γιατί 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις βρίσκουν συµφέρουσα την εξαγορά µετοχών στις µέρες µας. Έτσι 

δηµιουργούνται ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη. 

 

 Η βάση για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι οι βασικές αρχές 

και οι µέθοδοι της ενοποίησης. Κάθε επιχείρηση που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, αν είναι 

µητρική υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς (ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις) και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης. Η µητρική επιχείρηση και όλες οι 

θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών της, ανεξάρτητα από την 

έδρα των θυγατρικών αυτών επιχειρήσεων, αποτελούν επιχειρήσεις υποκείµενες σε ενοποίηση. 

Ενοποίηση είναι η κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και ενοποιηµένης 

έκθεσης διαχείρισης. Η µητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις της αποτελούν 

επιχειρήσεις υποκείµενες σε ενοποίηση όταν, είτε η µητρική επιχείρηση, είτε µία ή 

περισσότερες θυγατρικές της επιχειρήσεις έχουν την εταιρική µορφή της ανώνυµης Εταιρείας ή 

της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης ή της ετερόρρυθµης κατά µετοχές. Βασική αρχή 

σύνταξης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι ότι απαλείφονται οι µεταξύ των 

εταιριών του Οµίλου οικονοµικές πράξεις και συναλλαγές. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις σχηµατίζονται µε την ενοποίηση των επί µέρους ετησίων (ατοµικών) οικονοµικών 

καταστάσεων που περιλαµβάνονται στον όµιλο, για αυτό και ονοµάζονται ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Στις ενοποιημένες καταστάσεις πρέπει να παρουσιαστούν:
20 

20
 Ντζανάτος 2008:289-292  
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 οι βασικές έννοιες της ενοποίησης (σχέση µητρικών – θυγατρικών – συγγενών – 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων), 

 το συµφέρον της πλειοψηφίας (του οµίλου) και τα δικαιώµατα της µειοψηφίας, τόσο σε 

επίπεδο περιουσίας / ισολογισµού του οµίλου, όσο και σε επίπεδο αποτελεσµάτων,  

  η µεθοδολογία συγκέντρωσης, µε αξιόπιστο και αποτελεσµατικό τρόπο, των στοιχείων 

που απαιτούνται για την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,  

  οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα που πρέπει να απαλειφθούν ή να 

προσαρµοστούν κατάλληλα,  

 το περιεχόµενο και ο τρόπος σύνταξης του ενοποιηµένου ισολογισµού και της 

ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης,  

 το περιεχόµενο και ο τρόπος σύνταξης του ενοποιηµένου πίνακα µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών,  

  οι διαφοροποιήσεις των κατά ∆ΛΠ ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση 

µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας. 

 

Yποχρέωση να συντάξει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

K.N. 2190/20 έχει κάθε επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και είναι µητρική µε 

την έννοια της περιπτώσεως α' της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του K.N.2190/20. H σύνταξη 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση φορολογική 

ή άλλη για τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, αλλά ούτε και δικαίωµα 

µερίσµατος, πέραν των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που προκύπτουν από τις επί µέρους 

(ετήσιες) οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών και οι οποίες εκτός των 

ενοποιηµένων καταστάσεων, εξακολουθούν να καταρτίζουν και να δηµοσιεύουν τις δικές τους 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Kάθε επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του K.N. 2190/20, υποχρεούται να τις 

υποβάλλει στον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων Oρκωτών Eλεγκτών. O υπεύθυνος για τον έλεγχο 

των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιεί ότι οι καταστάσεις αυτές 

έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τον K.N. 2190/20 και ότι η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης 

βρίσκεται σε συµφωνία µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για το 

σκοπό αυτό η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη του ελεγκτή, 
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τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την υποβολή της σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθ. 109 του K.N. 2190/20.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που 

η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα συγκροτηµένο σύνολο αρχών και κανόνων, που 

ενσωµατώνουν παγκόσµια εµπειρία και γνώση µε αντικειµενικό σκοπό την επιδίωξη να 

αποκαλύπτεται η πραγµατική Χρηµατοοικονοµική θέση µιας επιχειρήσεως, η απόδοση αυτής 

αλλά και η περιουσιακή της διάρθρωση. Στο Γενικό Εµπορικό ∆ίκαιο και γενικότερα στο 

Ιδιωτικό ∆ίκαιο, ως επιχείρηση νοείται η οργανωµένη οικονοµική ενότητα προσωπικών 

δυνάµεων και περιουσιακών αγαθών και ειδικότερα πραγµάτων, δικαιωµάτων, άυλων αγαθών 

και πραγµατικών σχέσεων προς το σκοπό πραγµατώσεως οικονοµικού αποτελέσµατος . Ο όρος 

αυτός (της επιχείρησης) λαµβάνεται στο δίκαιο µας µε τρεις έννοιες, µε την έννοια της 

οικονοµικής δραστηριότητας του αντικειµενικού και του υποκειµενικού δικαίου. Η συγκρότηση 

ενός οµίλου στηρίζεται στον κανόνα ότι οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις (θυγατρικές) είναι 

εµπορικές εταιρίες. Σε έναν όµιλο λοιπόν το φυσικό πρόσωπο δεν µπορεί, παρά να εµφανίζεται 

ως ελέγχουσα επιχείρηση, ως επικεφαλείς του οµίλου. Όµως ένα φυσικό πρόσωπο – εταίρος που 

δεν ασκεί (εκτός της εταιρίας στην οποία µετέχει) µια επιχειρηµατικά οργανωµένη 

δραστηριότητα δεν µπορεί να αποτελέσει ελέγχουσα – µητρική επιχείρηση. Ως ελεγχόµενες 

επιχειρήσεις µετέχουν κατά κανόνα πρόσωπα αποκλειστικώς νοµικά και κατά πρώτο λόγο 

εµπορικές εταιρίες. Συµπερασµατικά λοιπόν αποτελούν όλοι ανεξαρτήτως οι επιχειρηµατικοί 

φορείς όσοι δηλαδή ασκούν κατά διαρκή και συστηµατικό τρόπο µια οικονοµική δραστηριότητα 

ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή και το µέγεθος της δραστηριότητας τους, µε µόνο 

περιορισµό ότι από τη στιγµή που µια επιχείρηση καθιστάται µέλος ενός οµίλου, ένα φυσικό 

πρόσωπο µπορεί να εµφανίζεται µόνο ως ελέγχουσα επιχείρηση και µόνο κατ’ εξαίρεση ως 

ελεγχόµενη. 
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Συμπεράσματα και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η ανάγκη της ξεκάθαρης διάκρισης και αντίληψης της οικονομικής κατάστασης, της 

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του συνόλου των επιχειρήσεων που 

αποτελούν έναν όμιλο, αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη κατάρτισης των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Η δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που τον συνθέτουν. Με την ίδρυση των θυγατρικών 

επιχειρήσεων επιτυγχάνεται πλήρης διαχωρισμός καθηκόντων της μεταποίησης και της διάθεσης 

διατηρώντας ταυτόχρονα κοινό έλεγχο επί των δραστηριοτήτων. Η μητρική μπορεί να 

δημιουργεί είτε οριζόντιους είτε κάθετους ομίλους εταιρειών σε λειτουργία. Οριζόντιος 

συνδυασμός συνεπάγεται παραγωγή ομοίων προϊόντων ή παροχή ομοίων υπηρεσιών , ενώ 

κάθετος συνδυασμός συνεπάγεται τον έλεγχο των θυγατρικών επιχειρήσεων που απασχολούνται 

σε διαδοχικά στάδια παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Η ύπαρξη διακεκριμένων και 

ξεχωριστών νομικά μονάδων διευκολύνει τη χρηματοδότηση συνολικά ενός αναπτυσσομένου 

ομίλου. Η άντληση των κεφαλαίων γίνεται πιο εύκολα και με λιγότερο κόστος. Η δημιουργία 

μιας θυγατρικής εταιρίας είναι χρήσιμη στην περίπτωση που πρόκειται να αναληφθεί μια νέα 

επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κίνδυνος της οποίας δεν είναι πλήρως αναγνωρίσιμος. Το 

καθαρό κέρδος ή καθαρή ζημία από την αξιοποίηση της περιουσίας κάθε επί μέρους στοιχείου 

εκμετάλλευσης μπορεί να καθορισθεί αντικειμενικά. Κατά αυτόν τον τρόπο μη κερδοφόρες 

επιχειρήσεις μπορούν ευκολότερα να προβαίνουν στην διακοπή της λειτουργίας τους. Με την 

δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων επιτυγχάνεται κοινός έλεγχος και ταυτόχρονα διατηρείται 

η ατομικότητα, όπως φήμη και πελατεία των συγγενών επιχειρήσεων. Η σημασία λοιπόν, των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στον τομέα της πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου 

σχετικά με την πορεία και την οικονομική κατάσταση του ομίλου είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη.Παράληλα με την λειτουργία της πληροφόρησης των εξωτερικών χρηστών, χρησιμεύουν 

σε πολλές ανώτατες διοικήσεις ομίλων σαν ενδοεπιχειρηματικό μέσο διοίκησης και ελέγχου του 

ομίλου.  

 

Στον αντίποδα βέβαια δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και ορισμένα μειονεκτήματα. Η 

δυνατότητα απόκρυψης της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων 

εκμετάλλευσης με την κατάρτιση μη πληροφοριακών, και σε αρκετές περιπτώσεις 

διαστρεβλωμένων, ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα επιπλέον έξοδα που 
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συνεπάγεται η συντήρηση των αυτοτελών οργανισμών των συγγενών εταιρειών , κυρίως με τα 

έξοδα διοίκησης. Η ανάπτυξη μη υγιούς χρηματοοικονομικής πολιτικής και δημιουργία 

βεβαρημένων στην κορυφή κεφαλαιακών δομών. Υπερβολικές επιβαρύνσεις για παροχή 

υπηρεσιών σε διεταιρικές συναλλαγές έχουν χρεωθεί με αρκετή συχνότητα έναντι θυγατρικών, 

ιδίως εταιρειών. Με βάση τα παραπάνω πολλοί συγγραφείς αναρωτιούνται κατά πόσο οι 

καταστάσεις αυτές εκπληρούν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν,δηλαδή την σωστη 

παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και της λειτουργίας των ομίλων τόσο στους 

μετόχους τους όσο και σε τρίτους. Δηλαδή κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ένα 

χρήσιμο εργαλείο για αυτούς, αμφισβητώντας την εγκυρότητα και την ποιότητα των 

πληροφοριών που παρέχουν.   

 

Όσον αφορά όμως τον ελληνικό χώρο,  οι Ελληνικές Επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιμες να μεταβούν 

στα Δ.Π.Χ.Α.. Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι:
21  

 Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είχε γίνει κάποιος ιδιαίτερος σχεδιασμός που να 

διευκολύνει τη διαδικασία μετάβασης, ούτε υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. 

 Τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένα, αλλά αντιθέτως είχαν 

κυρίως μόνο θεωρητική προσέγγιση στο νέο αντικείμενο. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ήταν επιφυλακτικές ως προς το 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προτύπων. 

 Τα πληροφοριακά συστήματα των περισσότερων εταιριών δεν ήτανκατάλληλα για την 

υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. 

 

Γενικά, για να επιτευχθεί η σωστή εφαρμογή των προτύπων και κατά συνέπεια η καλή ποιότητα 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι σημαντικές οι παρακάτω ενέργειες: 

 Όλες οι θυγατρικές και συγγενείς εισηγμένων εταιριών οφείλουν να υιοθετήσουν τα 

Δ.Π.Χ.Α. Η δημοσίευση διαφορετικών οικονομικών καταστάσεων από αυτές που 

χρησιμοποιούνται από τις εισηγμένες δημιουργεί σύγχυση και αυξημένο κόστος για τις 

επιχειρήσεις που αναγκάζονται να καταρτίζουν καταστάσεις τόσο με τα Δ.Π.ΧΑ. όσο και 

με τα Ε.Λ.Π. 

 

21
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 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι απαραίτητο να κατανοήσουν όλες οι επιχειρήσεις 

τη σημασία, αλλά και αναγκαιότητα της κοινής και ενιαίας πληροφόρησης που παρέχεται 

με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 

 Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών των επιχειρήσεων. 

 Τέλος, απαιτείται η συνεργασία όλων των μερών που εμπλέκονται στην κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, με βάση τουςρόλους και τις ευθύνες που 

έχουν. 

 

Κλείνοντας, γίνεται κατανοητό ότι η δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων είναι απαραίτηττη για το 

νέο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον ειδικότερα αυτήν την περίοδο οικονομικής 

κρίσης και υψηλού ανταγωνισμού,προκειμένου να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν ομαλά 

στις νέες συνθήκες που παρουσιάζονται.Επίσης πρέπει να τονίσουμε για ακόμα μια φορα την 

χρησιμότητα και την σημαντικότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που 

συμβάλλουν στην σωστή χρηματοοικονομική απεικόνιση του ομίλου και των λειτουργιών μέσα 

σε αυτόν. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατα την σύνθεση αυτών των καταστάσεων, 

η εξέλιξη και η πρόοδος της λογιστικής διαδικασίας έχει συβάλει στην επαρκή, κατανοητή και 

αντικειμενική απεικόνιση της περιουσίας και της εσωτερικής κατάστασης των ομίλων τόσο 

στους μετόχους τους όσο και σε τρίτους. 

 

Ευελπιστώ η παρούσα εργασία να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο πρώτης επαφής σε όποιον 

επιθυμεί να ασχοληθεί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις! Θεωρώ βέβαια ότι είναι 

απαραίτητη μια μελλοντική έρευνα πάνω στην χρησιμότητα και στην σπουδαιότητα όσον αφορά 

την καλύτερη απεικόνιση της οικονομικής θέσης των ομίλων,  τόσο για το εξωτερικό όσο και 

για το εσωτερικό περιβάλλον τους,  μέσω των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και 

γενικότερα τα οφέλη της Ενοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής 

χρήσης. 
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