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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

«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. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ορίζονται ως “οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μιας ομάδας εταιριών στην οποία το ενεργητικό, οι υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα 

έσοδα-έξοδα και οι ταμειακές ροές της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της παρουσιάζονται 

σαν τα αντίστοιχα μιας ενιαίας οικονομικής μονάδας”. Ο σκοπός των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων είναι να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης , της 

χρηματοοικονομικής θέσης καθώς και των αποτελεσμάτων του συνόλου των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Για όλα αυτά τα παραπάνω στοιχεία αποφάσισα να ασχοληθώ 

με το θέμα των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων στην εργασία αυτή και να σας δώσω 
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την ευκαιρία να αντλήσετε αρκετές και χρήσιμες πληροφορίες για αυτό το θέμα.  

Ως προς την δομή της εργασίας αυτής, ξεκινά με το πρώτο κεφάλαιο που αφορά την βιβλιογραφική 

επισκόπηση και κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από διάφορες έρευνες και μελέτες που 

αφορούν το θέμα της εν λόγω εργασίας.   

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες για τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο σκοπός τους και οι αρχές που τις διέπουν καθώς και η 

ανάγκη για ενοποίηση και στη συνέχεια αναλύονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση 

υπόκειται στην υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εστιάζει στις υπάρχουσες τεχνικές κατάρτισης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων με τη μέθοδο της ολικής και αναλογικής ενοποίησης και πως αυτές 

εφαρμόζονται στην πράξη. 

Εν συνεχεία, το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε κάποια Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και 

στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ειδικότερα αναφέρονται τα 

πρότυπα που αφορούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ΔΠΧΑ 10), επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (ΔΛΠ 28), τις συνενώσεις επιχειρήσεων (ΔΠΧΑ 3) και 

τέλος τις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 24).  

Στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχει η ανάλυση των διεταιρικών δικαιοπραξιών που προκύπτουν από 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.  

Τέλος, αναφέρονται κάποια συμπεράσματα της εργασίας αυτής καθώς και η βιβλιογραφία μέσω 

της οποίας αντλήθηκαν οι πληροφορίες και το υλικό αυτής της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

«ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» 

2.1 Εισαγωγικά 

Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία, προκειμένου να 

αποκτήσει ο αναγνώστης μια ευρύτερη γνώση σχετικά με το θέμα που ασχολείται η εργασία αυτή. 

Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα από επιλεγμένα άρθρα και έρευνες που 

έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια και αφορούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Το βασικό επιχείρημα σε αυτή την εργασία είναι ότι οι ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις 

εξελίχθηκαν ως αποτέλεσμα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με στόχο τη μείωση του 

κόστους του οργανισμού. Δηλαδή, η ενοποίηση εξελίχθηκε από την ανάγκη για την 

παρακολούθηση της απόδοσης ή τη συμμόρφωση στα συμβόλαια στα οποία είχε εισέλθει η 

επιχείρηση και, ειδικότερα, αυτά που γράφτηκαν μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών του 

χρέους και του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η ενοποίηση ήταν πιο πιθανό να υιοθετηθεί σε καταστάσεις στις οποίες οι αντι-εγγυήσεις μεταξύ 

συσχετιζόμενων επιχειρήσεων ήταν παρούσες ή / και εκείνες στις οποίες η  διαχείριση του μεριδίου 

των κεφαλαίων της επιχείρησης ήταν σχετικά μικρή. Ωστόσο, στο βαθμό που οι φορολογικές 

αλλαγές προώθησαν την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της εταιρική μορφής, οι φόροι μπορεί να 

θεωρηθούν ότι είχαν μια έμμεση επίδραση στη ζήτηση για τις ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις1. 

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα καναδικών επιχειρήσεων, μια μελέτη διερευνά την σχετική 

περιεκτικότητα πληροφοριών της μεθόδου της καθαρής θέσης και των αναλογικά ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων για την μέτρηση του κινδύνου αγοράς.  

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι αναλογικές ενοποιήσεις παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης για την εξήγηση της μεταβλητότητας των τιμών, αλλά λιγότερες 

πληροφορίες για αξιολογήσεις των ομολόγων. Διαπιστώνει επίσης ότι οι συμπληρωματικές 

γνωστοποιήσεις για τις κοινοπραξίες παρέχουν πληροφορίες που είναι ενημερωτικές για την 

εξήγηση του κινδύνου. 

Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) των ΗΠΑ απαιτούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

για την λογιστική αντιμετώπιση κοινοπραξιών. Από την άλλη μεριά, οι καναδικές γενικά αποδεκτές 

                                                 
1 Whittred, Greg. "The derived demand for consolidated financial reporting." Journal of Accounting and Economics 9.3 

(1987): 259-285 
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λογιστικές αρχές απαιτούν αναλογική ενοποίηση, σύμφωνα με την οποία το μερίδιο του επενδυτή 

της κοινοπραξίας επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων, κερδών, και εξόδων 

ενοποιούνται με βάση τη γραμμή-γραμμή, με αντίστοιχα στοιχεία στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων του επενδυτή και του ισολογισμού. Οι Καναδικές αρχές απαιτούν επίσης 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τις μετοχές κοινοπραξίας των διαφόρων ποσών κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων και ισολογισμού. Οι διαφορετικές μέθοδοι λογιστικής μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις, με τα καθαρά έσοδα και τα ίδια κεφάλαια 

συνολικών μετόχων να είναι τα μόνα λογιστικά ποσά που παραμένουν αναλλοίωτα με  

οποιαδήποτε μέθοδο. 

Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ (GAAP) απαιτούν αναλογική ενοποίηση με 

ξεχωριστές γνωστοποιήσεις σε pro-rata μετοχές των κοινοπραξιών, ενώ σύμφωνα με τις 

αμερικάνικες αρχές οι κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και 

χωρίς πρόσθετες γνωστοποιήσεις2.  

Stoltzfus και Epps (2005) βρίσκουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις με βάση την αναλογική 

ενοποίηση συνδέονται περισσότερο με ασφάλιστρα κινδύνου των ομολόγων σε σχέση με τις 

καταστάσεις με την  μέθοδο της καθαρής θέσης μόνο για επιχειρήσεις που εγγυώνται το χρέος των 

επενδύσεων σε κοινοπραξίες. 

Οι Graham, King, and Morrill (2003) πιστεύουν ότι η  αναλογική ενοποίηση παρέχει καλύτερες 

προβλέψεις της μελλοντικής κερδοφορίας από pro forma καταστάσεις με βάση την μέθοδο της 

καθαρής θέσης.  

Σε μια μελέτη από τον Maines (2000) ανακαλύφθηκε ότι οι αναλυτές με χαμηλή εξοικείωση στις 

κοινοπραξίες είναι πιθανό να ορίσουν μια υψηλότερη αξία των αποθεμάτων με την μέθοδο της 

καθαρής θέσης, ακόμη και αν και οι δύο καταστάσεις απεικονίζουν ουσιαστικά τις ίδιες επενδύσεις.  

Οι υποστηρικτές της καθαρής θέσης υποστηρίζουν ότι ο επενδυτής δεν μπορεί να ελέγξει τις κατ 

'αναλογία μετοχές των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της κοινοπραξίας και ότι η αναλογική 

ενοποίηση απεικονίζει οικονομικές καταστάσεις . Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι το χρέος και οι 

οικονομικές υποχρεώσεις της κοινής επιχείρησης δεν είναι εγγυημένες από τον επενδυτή και, ως εκ 

τούτου, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του. Από την άλλη πλευρά, οι 

υποστηρικτές της αναλογικής ενοποίησης υποστηρίζουν ότι το χρέος της κοινοπραξίας είναι συχνά 

ευθύνη του επενδυτή και στην πραγματικότητα, η λογιστική καθαρής θέσης προσφέρει στις 

επιχειρήσεις μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κοινοπραξίες ως μέσο χρηματοδοτήσεων εκτός 

                                                 
2 Kothavala, Kazbi. "Proportional consolidation versus the equity method: A risk measurement perspective on reporting 

interests in joint ventures." Journal of Accounting and Public Policy 22.6 (2003): 517-538 
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ισολογισμού. Αναγνωρίζεται, ακόμα και από τους αντιπάλους, ότι η αναλογική ενοποίηση 

παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, των κινδύνων και 

των οφελών της. (Dieter and Wyatt 1978, Milburn and Chant 1999).  

Οι Davis και Largay (1999) δεν βρίσκουν καμία ουσιαστική δικαιολογία για τη συνεχιζόμενη 

χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης λόγω των περιορισμένων χαρακτηριστικών πληροφόρησης 

της μεθόδου3.  

Μερικοί προτείνουν ότι οι κοινοπραξίες συχνά σχηματίζονται για αβέβαια και επικίνδυνα έργα 

(Harrigan 1985, Kogut 1991), οι λεπτομέρειες των οποίων δεν εμφανίζονται με την μέθοδο 

καθαρής θέσης και δεν μπορεί να οριοθετηθούν ούτε με αναλογική ενοποίηση. Επιπλέον, οι 

κοινοπραξίες μπορεί να είναι σε διαφορετικές γραμμές της επιχείρησης ή του κλάδου από τον 

επενδυτή, και ως εκ τούτου έχουν διαφορετικές βιομηχανικές ιδιότητες , κινδύνους και ανταμοιβές 

(Harrigan, 1988).  

Μέσω μιας εργασίας που περιγράφει την ανάπτυξη μιας διεθνούς περίπτωσης ενοποίησης και 

αναφέρει πως ανταποκρίθηκαν οι μαθητές σε αυτή την εργασία προέκυψαν κάποια συμπεράσματα. 

Όταν μια θυγατρική εταιρεία βρίσκεται σε διαφορετική χώρα από τη μητρική εταιρεία, η δυσκολία 

της ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων γίνεται πιο περίπλοκη από ό,τι για μια αυστηρά 

εγχώρια εταιρεία, ως αποτέλεσμα των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών και των 

διαφορετικών συναλλαγμάτων.  

Η επικράτηση των πολυεθνικών εταιρειών, μαζί με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των 

επιχειρήσεων, απαιτεί οι σύγχρονοι λογιστές να έχουν τουλάχιστον μια βασική κατανόηση της 

διεθνούς λογιστικής ενοποίησης. Ένα πολυεθνικό περιβάλλον (αυτό είναι όταν η μητρική και η 

θυγατρική βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες) δημιουργεί επιπλέον δυσκολία για δύο λόγους: 

πρώτον, οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις της θυγατρικής πρέπει να μετατραπούν από τις Γενικά 

Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της ξένης χώρας στις αντίστοιχες της εγχώριας μητρικής. Αυτό το 

βήμα είναι το λιγότερο αναλόγως με το ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όλο και περισσότερο 

γίνονται αποδεκτά ως Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο 

βήμα είναι ότι το συνάλλαγμα της θυγατρικής πρέπει να μετατραπεί από το ξένο συνάλλαγμα στο 

εγχώριο της μητρικής εταιρίας. Μετά από την ολοκλήρωση αυτών των δύο βημάτων, μόνο τότε 

μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της ενοποίησης4. 

Η εμφάνιση των διεθνών κοινοπραξιών (ΔΚ) έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, 

                                                 
3 Bauman, Mark P. "Proportionate consolidation versus the equity method: Additional evidence on the association with 

bond ratings." International Review of Financial Analysis 16.5 (2007): 496-507 
4 Kratchman, Stanley H., and L. Murphy Smith. "Development of and student reactions to an international consolidation 

case problem." Advances in Accounting 27.2 (2011): 325-330 
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ωστόσο οι κοινοπραξίες συνεχίζουν να έχουν υψηλά ποσοστά τερματισμού, μεταξύ 30% και 70%  

(Franko, 1971, Harrigan, 1988, Kogut, 1989, Inkpen and Beamish, 1997, Reuer, 2001). Μια σχολή 

σκέψης υποστηρίζει ότι οι κοινοπραξίες είναι μέρος της διαδικασίας της οργανωτικής μάθησης. Οι 

κοινοπραξίες διαλύονται μόλις επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι σκοποί τους (Makino et al., 2007), 

ιδιαίτερα όταν οι δυνατότητες των δύο εταίρων γίνονται παρόμοιοι (Nakamura et al., 1996). 

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με την αγορά υποδοχής ή τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες. Ορισμένοι τερματισμοί αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικές αποτυχίες που οδηγούνται 

από απρόβλεπτες θεμελιώδης διαφορές μεταξύ των εταιρικών επιχειρήσεων, οι οποίες οδηγούν σε 

μια ασταθή εταιρικής σχέση (Franko, 1971, Harrigan, 1988, Kogut, 1989, Reuer, 2001, Reuer et al., 

2013). Μελετητές έχουν καταδείξει ότι ακούσιες αποτυχίες προκύπτουν από τις συγκρούσεις στην 

ανταλλαγή γνώσεων, στην ανταγωνιστική αντιπαλότητα και την κακή απόδοση. Άλλοι 

επικεντρώνονται σε θέματα σχηματισμού και αποκαλύπτουν ότι η κακή επιλογή συνεργατών, οι 

όροι της σύμβασης, και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου συμβάλουν σημαντικά σε 

αποτυχίες της κοινοπραξίας. 

Με βάση τα δεδομένα καταχωρήσεων σε 96 θυγατρικές πολυεθνικές στη βιομηχανία 

τηλεπικοινωνιών της Βραζιλίας από το 1997 έως το 2004, τα ποσοστά κινδύνου παλινδρομήσεων 

μας δείχνουν ότι οι κοινοπραξίες μεταξύ ευρέως διαδεδομένων ανεξάρτητων επιχειρήσεων και 

ομάδες πυραμιδικών επιχειρήσεων διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για αποτυχία, ενώ η 

σύμπραξη μεταξύ δύο εταιρειών με συμβατές δομές διακυβέρνησης είναι λιγότερο επικίνδυνες. 

Παραδείγματα επιδεικνύουν πώς ευρέως διαδεδομένες ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δεν είναι 

εξοικειωμένες με τις πυραμιδικές ομάδες έχασαν τον έλεγχο των κοινοπραξιών τους, υπέστησαν 

απαλλοτρίωση του πλούτου, και, τελικά, αποχώρησαν από αυτές τις κοινοπραξίες με χαμηλές 

επιδόσεις. Σε αντίθεση, οι κοινοπραξίες επιχειρήσεων πυραμιδικών ομάδων με άλλες επιχειρήσεις 

πυραμιδικών ομάδων έχουν την υψηλότερη συχνότητα επιβίωσης. Πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι 

ένας εταίρος που δεν είναι εξοικειωμένος με την πυραμιδική συμπεριφορά της ομάδας πέφτει θύμα 

μιας πυραμιδικής απαλλοτρίωσης του εταίρου οδηγώντας σε μη ικανοποιητικές κοινές 

επιχειρησιακές εμπειρίες. Οι πυραμιδικές ομάδες κυριαρχούνται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις και 

κίνητρα για τη μεγιστοποίηση και όχι την αξία της επιχείρησης, για τον πλούτο και την ευημερία 

του μετόχου που ελέγχει την πυραμιδική ομάδα.  

Η διακυβέρνηση στις πυραμιδικές ομάδες είναι περισσότερο περίπλοκη από έναν μέτοχο που 

ελέγχει και κυβερνά πολλές διακριτές και χωριστά εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις. 

Αυτό δημιουργεί αυξημένες ευκαιρίες για αυτο-εμπορία (δηλαδή, σήραγγες, μετατόπιση 

περιουσιακών στοιχείων) μόλις το εταιρικό πέπλο έχει απομακρυνθεί. 

Κανονικά, οι επενδυτές έχουν επίγνωση των προβλημάτων διακυβέρνησης σε περιβάλλοντα με τα 
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οποία είναι εξοικειωμένοι. Ωστόσο, οι ξένες εταιρίες αναγκάζονται συχνά να σχηματίσουν διεθνείς 

κοινοπραξίες λόγω των κανονισμών, προχωρώντας σε άγνωστο έδαφος. Χρησιμοποιώντας μια 

περίπτωση προσέγγισης, δείχνουμε πως μερικώς ενημερωμένοι, αλλά τυφλωμένοι εταίροι 

εκτίθενται σε απαλλοτριώσεις σχετικά με κινδύνους διακυβέρνησης της κοινοπραξίας. Τα 

στατιστικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ποσοστά αποτυχίας της κοινοπραξίας στη 

βιομηχανία τηλεπικοινωνιών της Βραζιλίας είναι υψηλότερα εάν οι διαχειριστές μιας ξένης 

μητρικής είναι μη εξοικειωμένοι με τα προβλήματα της διακυβέρνησης της πυραμιδικής ομάδας. 

Αυτή η μελέτη συμβάλλει στην κατανόηση των ακούσιων τερματισμών (Makino et al., 2007) 

αποκαλύπτοντας ότι δομές της εταιρικής διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας, αν δεν αντιμετωπιστούν 

στρατηγικά στη διαμόρφωση μιας κοινής επιχείρησης, μπορεί να προκαλέσουν ακούσια γεγονότα 

μετά το σχηματισμό που οδηγούν σε αποτυχία5. 

Οι Πολυεθνικές εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνήθως μια σειρά θυγατρικών 

εταιρειών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Δεν είναι ασυνήθιστο για την ενοποιημένη οντότητα 

να έχει περισσότερες πωλήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών από ό, τι στην εγχώρια αγορά, και 

οι διάφορες θυγατρικές εταιρίες συχνά λειτουργούν με ελάχιστη παρέμβαση από τη διοίκηση της 

μητρική εταιρείας. Ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης, επενδύσεων και 

των αποτελεσμάτων μάρκετινγκ πολλών ξένων θυγατρικών γίνεται σε ξένο περιβάλλον. 

Όμως, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πολυεθνικές 

εταιρίες που κατέχουν περισσότερο από το 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου των ξένων 

εταιριών είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις. Υπάρχουν δύο 

εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση: (1) όταν ο έλεγχος είναι προσωρινός, και (2) όταν δεν υπάρχει 

έλεγχος, παρά την πλειοψηφία της ιδιοκτησίας. Αυτή η διαδικασία ενοποίησης δεν είναι καθόλου 

ασήμαντη. Όταν απαιτείται ενοποίηση, πρέπει να λαμβάνονται τρία βασικά βήματα: (1) οι ξένες 

οικονομικές εκθέσεις πρέπει να αναδιατυπώνονται σε Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των 

Ηνωμένων Πολιτειών, (2) το ενοποιημένο ξένο συνάλλαγμα των οικονομικών εκθέσεων πρέπει να 

είναι αποτιμώμενο ή / και μεταφρασμένο σε δολάρια των Η.Π.Α., και (3) οι ξένες οικονομικές 

εκθέσεις πρέπει να συνδυάζονται με εκείνες της μητρικής εταιρίας των Η.Π.Α. 

Το λογιστικό επάγγελμα έχει συμπεράνει εδώ και δεκαετίες ότι οι λογαριασμοί των ξένων 

θυγατρικών θα πρέπει να μεταφραστούν και να ενοποιηθούν με αυτές της μητρικής εταιρίας, μια 

εργασία που είναι αδύνατο να εκτελέσει χωρίς ουσιαστική απώλεια της αξίας των πληροφοριών. 

Εάν, όμως, το επάγγελμα εγκαταλείψει την ενοποίηση των ξένων λογαριασμών με εκείνη της 

μητρικής, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και οι αριθμοί των 

                                                 
5 Perkins, Susan, Randall Morck, and Bernard Yeung. "Innocents abroad: the hazards of international joint ventures 

with pyramidal group firms." Global Strategy Journal 4.4 (2014): 310-330 
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εγχώριων θυγατρικών θα περιέχουν περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και θα είναι πολύ 

φθηνότερες σε παραγωγή6. 

Με αβεβαιότητα εξετάζουμε την απόφαση μιας ξένης εταιρείας για το αν θα σχηματίσει μια 

κοινοπραξία ή θα ανοίξει μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική. Χωρίς τη δυνατότητα μελλοντικής 

προσαρμογής της μετοχής, η ξένη εταιρεία εισέρχεται στην αγορά μέσω μιας κοινής επιχείρησης 

εάν η επιχείρηση της χώρας υποδοχής βοηθά σημαντικά στη μείωση της αβεβαιότητας. Ως εκ 

τούτου, η εταιρεία εισέρχεται σε προγενέστερο χρονικό πλαίσιο σε σχέση με την κατάσταση στην 

οποία το άνοιγμα μιας απόλυτα ελεγχόμενης θυγατρικής θα είναι η μόνη επιλογή για την 

επιχείρηση. Η δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής της μετοχής στην κοινοπραξία αυξάνει 

περαιτέρω το κίνητρο ώστε να επιταχύνει τις ξένες επενδύσεις. Αν και η δυνατότητα προσαρμογής 

της μετοχής έχει ως αποτέλεσμα μια εξαγορά κοινοπραξίας και μπορεί να μειώσει τα μελλοντικά 

κέρδη της εταιρεία της χώρας υποδοχής, μπορεί να αυξήσει την καλή διαβίωση της χώρας 

υποδοχής με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε προγενέστερο χρονικό στάδιο.  

Στο Killing [1983], από τις 37 διεθνείς κοινοπραξίες που μελετήθηκαν, οι 36 ήταν επιρρεπείς σε 

κατάρρευση. Η μέση διάρκεια ζωής μιας κοινοπραξίας που μελετήθηκε στο Harrigan [1988] ήταν 

μόνο 3,5 χρόνια. Περίπου το ήμισυ των 92 κοινοπραξιών που μελετήθηκαν στο Kogut [1989] είχαν 

διαχωριστεί από το έκτο έτος. Οι Bhandari [1996/1997] και Ghosh [1996] μελέτησαν την αστάθεια 

της κοινοπραξίας στην Ινδία στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Παραδείγματα κατάρρευσης της 

κοινοπραξίας στην Ινδία περιλαμβάνουν κοινοπραξίες μεταξύ των Daewoo και DCM, των GE και 

Apar, των Procter & Gamble και των Godrej, Suzuki και TVS, και των GEC Alsthom και 

Μηχανικών Triveni, για να αναφέρουμε μερικές.  

Η πρωτοποριακή εργασία του Franko [1971] θεωρεί την κοινοπραξική αστάθεια ως εκκαθάριση ή 

εξαγορά, είτε από τον εταίρο της χώρας υποδοχής ή από την πολυεθνική. Μερικές φορές η 

μετατόπιση των δικαιωμάτων ελέγχου από τον ένα έταιρο στον άλλο ονομάζεται επίσης 

κοινοπραξική αστάθεια. Θεωρούμε την κοινοπραξική αστάθεια ως κατάσταση πλήρους ή μερικής 

εξαγοράς της κοινοπραξίας από έναν εταίρο της (ο ξένος εταίρος της κοινοπραξίας εδώ). 

Σε ένα άπειρο μοντέλο του ορίζοντα με την αβεβαιότητα της ζήτησης, φαίνεται ότι αν η μελλοντική 

προσαρμογή της μετοχής δεν είναι δυνατή, μια κοινή επιχείρηση, όπου η ξένη εταιρεία φέρνει την 

τεχνολογία και η εταιρεία της χώρας υποδοχής φέρνει την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με το 

τοπικό περιβάλλον, θα σχηματίζεται υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή της επιχείρησης της 

χώρας υποδοχής θα μειώνει την αβεβαιότητα σημαντικά. Από την άλλη ακραία περίπτωση, αν η 

προσαρμογή της μετοχής είναι ανέξοδη, θα σχηματιστεί μια κοινοπραξία για κάθε θετικό 

                                                 
6 Holt, Paul E. "A case against the consolidation of foreign subsidiaries’ and a United States parent’s financial 

statements." Accounting Forum. Vol. 28. No. 2. Elsevier, 2004 
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πλεονέκτημα που παρέχεται από την εταιρία της χώρας υποδοχής, και η μετοχική συμμετοχή της 

ξένης επιχείρησης στην κοινοπραξία θα προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των 

μεταβολών της ζήτησης. Έτσι, η μετοχική προσαρμογή στην κοινοπραξία, αν και κάνει την 

κοινοπραξία ασταθή, μπορεί να αυξήσει την ευημερία της χώρας υποδοχής, ενθαρρύνοντας την 

ξένη επιχείρηση να επενδύσει νωρίς. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι της χάραξης πολιτικής μπορεί 

να χρειαστεί να δημιουργήσουν ένα θεσμικό πλαίσιο για τη μείωση του κόστους της μετοχικής 

προσαρμογής. 

Ο Blodgett [1991] δείχνει ότι αν μια διεθνής κοινοπραξία σχηματίζεται μεταξύ των επιχειρήσεων 

που προμηθεύουν την τεχνολογία και τις τοπικές γνώσεις ή / και τις δεξιότητες μάρκετινγκ, η 

εταιρεία που προμηθεύει την τεχνολογία τείνει να αυξήσει το μερίδιό της στην κοινοπραξία με την 

πάροδο του χρόνου. Ενώ η εκμάθηση μέσα στην κοινοπραξία αυξάνει τα κίνητρα της ξένης 

εταιρίας για το σχηματισμό της κοινοπραξίας, μπορεί να κάνει την κοινοπραξία πιο ασταθή, 

επιτρέποντας στην ξένη επιχείρηση να αποκτήσει την τεχνογνωσία του εταίρου της χώρας 

υποδοχής. Ο Roy Chowdhury προχώρησε ακόμη περισσότερο για να δείξει ότι η οργανωτική 

μάθηση μπορεί να επιφέρει το σχηματισμό κοινοπραξίας ακόμη και αν δεν μπορεί να είναι 

επικερδής αρχικά. Οι Kumar και Nti υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των εργαζομένων, η βάση της 

γνώσης, τα διαχειριστικά συστήματα και τα συστήματα κινήτρων επηρεάζουν την οργανωτική 

μάθηση, και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κοινοπραξίας.  

Ενώ ο σχηματισμός και η κατάρρευση της κοινοπραξίας εξαιτίας της οργανωτικής μάθησης 

εστιάζει σε μια πλευρά του παράγοντα της προσφοράς, η εστίασή μας είναι στην πλευρά της 

ζήτησης. Ωστόσο, και τα κίνητρα μπορούν να μοιραστούν ένα κοινό σημείο: το να γίνουν οι 

μελλοντικές μετοχικές προσαρμογές πιο εύκολες μπορεί να ενθαρρύνει το να γίνει ο σχηματισμός 

της κοινοπραξίας νωρίτερα, αλλά κάνει την κοινοπραξία πιο ασταθής. Η εκμάθηση από την ξένη 

επιχείρηση σε μια κοινοπραξία γενικότερα δημιουργεί νωρίτερο σχηματισμό της κοινοπραξίας σε 

σύγκριση με την περίπτωση της μη μάθησης, ωστόσο η μάθηση καθιστά την κατάρρευση της 

κοινοπραξίας πιο πιθανή στο μέλλον. Υποστηρίζουμε επίσης ότι η μάθηση από την εταιρεία της 

χώρας υποδοχής μπορεί να δημιουργήσει μια αντισταθμιστική δύναμη για να μειώσει την 

πιθανότητα κατάρρευσης της κοινοπραξίας σε σύγκριση με την κατάσταση όπου ο σχηματισμός 

της κοινοπραξίας οφείλεται μόνο σε απαιτήσεις αβεβαιότητας. Ωστόσο, η εκμάθηση από την 

εταιρεία της χώρας υποδοχής μπορεί να είναι λιγότερο συχνή (Beamish and Inkpen), διατηρώντας 

έτσι την υψηλότερη πιθανότητα κοινοπραξικής αστάθειας. 

Οι διεθνείς κοινοπραξίες είναι πιο εύθραυστες από τις εγχώριες κοινοπραξίες, όπου όλοι οι εταίροι 

είναι από την ίδια χώρα. Οι καθαρά εγχώριες κοινοπραξίες μπορεί να υποκινούνται από την 

αποδοτικότητα του κόστους που προκύπτει από μια συγχώνευση ή πρόσβαση σε πλεονάζον 
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κεφάλαιο, ενώ οι διεθνείς κοινοπραξίες σχηματίζονται για να πάρουν το πλεονεκτήματα των 

παραγόντων, όπως την πρόσβαση σε νέες αγορές, σε νέες τεχνολογίες, στο ξένο κεφάλαιο και στη 

σύγχρονη διαχείριση. Ως εκ τούτου, οι συγκρούσεις είναι πιο πιθανό να συμβούν στη διεθνή 

κοινοπραξία, από ότι στην εγχώρια, εξαιτίας διαφορετικών αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν οι 

συνεργάτες της κοινοπραξίας7. 

Η έρευνα που διεξήχθη από τους Tidd και Trewhella(1997) αποκαλύπτει ότι η δημιουργία 

συμμαχιών ή συνεργασίας υπήρξε η πλέον πιο ευνοϊκή στρατηγική για την απόκτηση πολύ 

εξειδικευμένες γνώσης, ενώ η ίδρυση της στρατηγικής συνεργασίας είναι μία από τις πιο 

αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή νέας γνώσης (Teng και Das, 2008). Σε 

μελέτη αναλύθηκε η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων γενικά και, πιο συγκεκριμένα ,τις  

κοινοπραξίες (ΚΕ), ως ένα γρήγορο τρόπο απόκτησης γνώσης μέσω της μεταφοράς γνώσεων από 

τη μία εταιρεία στην άλλη, επιτρέποντας "στενή επαφή "με τον εταίρο.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

σε αυτή τη μορφή της συνεργασίας, ο βαθμός της δέσμευσης των εταίρων είναι πολύ υψηλότερος  

από ό,τι σε άλλες μορφές συνεργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε και τα δύο προβλήματα που 

προκύπτουν από κακή διαχείριση και αδυναμίες στην λειτουργική πλευρά της επιχείρησης να έχουν 

πιο σοβαρές επιπτώσεις. Ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας στη μάθηση είναι συνήθως μεγαλύτερες 

στην ΚΕ σε σχέση με άλλες μορφές, εξαιτίας του μεγαλύτερου βαθμού δέσμευσης που 

συνεπάγεται. Η κοινοπραξία προτιμάται σε σχέση με άλλες μορφές συνεργασίας όσον αφορά την 

μεταφορά της γνώσης, όταν (Sampson, 2004) 

(I) η γνώση είναι σιωπηρή και πολύπλοκη και θα έπρεπε να εμφανίζεται και να μεταφέρεται μεταξύ 

των εταίρων, 

(Ii) η χρήση της γνώσης που είναι συμπληρωματική προς αυτή τη σιωπηρή, σύνθετη γνώση πρέπει 

να χρησιμοποιείται με τον  τρόπο που προβλέπεται από τον εταίρο που την κατέχει, και 

(Iii) το σύνολο των γνώσεων που κατέχει καθένας από τους εταίρους είναι διαφορετικό, στο βαθμό 

που οι εταίροι δυσκολεύονται να ενσωματωθούν. 

Οι κοινοπραξίες προσφέρουν μια ευκαιρία για τη δημιουργία ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

εταίρων, καθώς αυτός ο τύπος συνεργασίας αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για τη μετάδοση 

γνώσεων μεταξύ των εταίρων, αν και αυξάνει επίσης την πιθανότητα του ενδεχόμενου κινδύνου ότι 

μετατρέπει έναν εταίρο σε ένα νέο ανταγωνιστή. Η συνεργασία μπορεί να είναι ένα δίκοπο σπαθί, 

και, συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να το χειριστούμε. Αν παρακινηθεί ο αποδέκτης 

εταίρος, θα αποκτήσει τις γνώσεις, θα τις αφομοιώσει και μετά θα τις  εσωτερικεύσει και μέσα στις 

                                                 
7 De Hek, Paul A., and Arijit Mukherjee. "Joint Venture Buy‐ Outs Under Uncertainty." The Journal of Industrial 

Economics 59.1 (2011): 155-176 
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συνήθειες του οργανισμού. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά τη χρήση εκείνης της γνώσης που κάνει ο 

εταίρος και πώς την εκμεταλλεύεται η εταιρεία. Για να αποκτήσει γνώση ο δικαιούχος εταίρος θα 

πρέπει να είναι στο ελάχιστο ενεργός, και να έχει μία θετική διάθεση προς την απόκτηση. Η 

πολυπλοκότητα της γνώσης έχει μία θετική επίδραση στη μάθηση της γνώσης. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η πολυπλοκότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της γνώσης που μαθαίνουμε, αν και 

αυτή η διαδικασία δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολη. Ένας άλλος παράγοντας είναι η 

ετοιμότητα του εταίρου προέλευσης  και η προθυμία να διευκολύνει ή να κάνει την προσπάθεια να 

επιτρέψει στη γνώση να μεταδοθεί στον εταίρο  για να είναι επαρκώς κατανοητή. Η επικοινωνία 

είναι μία μεταβλητή που μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για τη μάθηση της γνώσης. Πράγματι, αν η 

γνώση είναι πολύπλοκη, ο εταίρος δέκτης χρειάζεται βοήθεια εκ μέρους του εταίρου προέλευσης  

για να είναι σε θέση να κατανοήσει και να αφομοιώσει σωστά τη γνώση που προσπαθεί  να μάθει.  

Πιστεύουμε ότι η μάθηση της γνώσης από έναν εταίρο είναι ανεξάρτητη του είδους της δομής που 

είναι κυρίαρχη στην εταιρεία του εταίρου.  Ωστόσο, αυτό αληθεύει  μόνο για όσο διάστημα οι 

άνθρωποι που σχετίζονται με την ΚΕ έχουν έναν ορισμένο βαθμό  αυτονομίας και λειτουργίας ως 

ανεξάρτητη μονάδα όσο  διαρκεί η συνεργασία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως διαχειριστές με 

περισσότερη ή λιγότερη αυτονομία για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την ΚΕ. Οι διαχειριστές είναι ειδικευμένοι άνθρωποι που είναι ικανοί να 

ενσωματώσουν πολύπλοκες γνώσεις που αποκτήθηκαν από τον εταίρο τους μέσω της ΚΕ στη δική 

τους επιχείρηση. Έτσι, αν η γνώση είναι ιδιαίτερα σύνθετη και ο εταίρος προέλευσης έχει 

διευκολύνει αυτή τη γνώση κάτω από τις ίδιες συνθήκες , η εκμάθηση του εταίρου πρέπει να 

χρησιμοποιήσει την  πλήρη οργανωτική τους ικανότητα για να είναι σε θέση να την αφομοιώσει , 

να τη μετατρέψει και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω των ΚΕ μέσα στην 

οργάνωσή τους. Τέτοια εξομοίωση χρειάζεται ένα μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας που η επιχείρηση 

μπορεί να φτάσει μέσω άλλων διαθέσιμων μηχανισμών συντονισμού8. 

Σε μια άλλη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση 197 συνενώσεων επιχειρήσεων, ερευνούμε 

το μέγεθος της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε στις επιχειρηματικές συνενώσεις κατά τη διάρκεια 

των ετών 2005-2009 από τις Πορτογαλικές εταιρείες που απαριθμούνται στο χρηματιστήριο της 

Λισαβόνας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Πορτογαλικές επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται σε 

επαρκείς προσπάθειες ώστε να εντοπίσουν και να αποκαλύψουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτήθηκαν στις επιχειρηματικές συνενώσεις. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από το μειωμένο 

επίπεδο συμμόρφωσης με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΠ 3, ιδιαίτερα από τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην αναγνώριση της υπεραξίας. Τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα που 

                                                 
8 Mar Benavides Espinosa, María. "Joint venture, an alternative for knowledge learning." Knowledge and Process 

Management 19.1 (2012): 1-16 
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διέπουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ομόφωνα όσον αφορά την ανάγκη αναγνώρισης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, 

εάν τα άυλα στοιχεία είναι μια πηγή που δημιουργεί αξία, εάν διαθέτουν υψηλή στρατηγική αξία 

και είναι οι καθοριστικοί παράγοντες πολλών αποφάσεων διαχείρισης, μια ερώτηση προκύπτει: σε 

ποιο βαθμό οι εταιρείες προσπαθούν να εντοπίσουν, μετρήσουν, αποκαλύψουν και να 

διαχειριστούν αυτά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι η κύρια 

κινητήριος δύναμη για τα μελλοντικά οφέλη τους; Η αντίσταση στην ενσωμάτωση των άυλων 

στοιχείων στον ισολογισμού απαντάει σε αυτή την ερώτηση προτείνοντας δύο επιπλέον 

ερωτήματα: γιατί υπάρχει αυτή η αντίσταση, και ποιοι παράγοντες την έχουν δημιουργήσει; 

Οι λόγοι που φαινομενικά δικαιολογούν τέτοια αντίσταση αφορούν, σε πρώτο βαθμό, στις 

δυσκολίες και στο κόστος στα οποία βασίζεται η αναγνώριση, και ειδικά στη δυσκολία που 

συνδέεται με μια αξιόπιστη μέτρηση πολλών άυλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελεί μια 

βασική προϋπόθεση στο τρέχον λογιστικό μοντέλο για την παρουσίασή τους στον ισολογισμό, 

όπως απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 38 - Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(ΣΣΛΠ 2004β). Απ’ την άλλη πλευρά, στη συγκεκριμένη περίπτωση της συνένωσης επιχειρήσεων, 

η πλειοψηφία των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε συστηματική απόσβεση, ενώ η 

υπεραξία υποβάλλεται μόνο σε ελέγχους προβλημάτων, οι οποίοι είναι πολύ υποκειμενικοί και 

γίνονται κατά διακριτική ευχέρεια. Ως εκ τούτου, η κατανομή του κόστους των περισσοτέρων 

κεκτημένων για την υπεραξία, θα μειώσει τις μελλοντικές δαπάνες μέσω της απόσβεσης, η οποία 

θα οδηγήσει στην προσδοκία μιας βελτιωμένης απόδοσης που θα αναφερθεί από τις εταιρείες στο 

μέλλον. Ως αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών της διαχείρισης κερδών στην συνένωση 

επιχειρήσεων, η υπεραξία συνεχίζει να αναγνωρίζεται για σημαντικά ποσά, με την προσθήκη μιας 

ποικιλίας άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν αποκαλύπτονται στους χρήστες των οικονομικών 

πληροφοριών. 

Επιπλέον, τα ευρήματα σχετικά με την εφαρμογή των ΔΠΧΠ στην Πορτογαλία δεν είναι τόσο 

διαφορετικά από τα αποτελέσματα άλλων μελετών που διεξάγονται στις χώρες του κοινού δικαίου, 

αποκαλύπτοντας ενδείξεις πιθανής καιροσκοπικής συμπεριφοράς κατά την αρχική αναγνώριση της 

υπεραξίας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ανεπάρκειες στην εφαρμογή των προτύπων που ρυθμίζουν τις 

επιχειρηματικές συνενώσεις επιχειρήσεων ενυπάρχουν στην πολυπλοκότητα και στην 

υποκειμενικότητα των κριτηρίων και των απαιτήσεων των προτύπων από ότι στις διαφορετικές 

δικαιοδοσίες.  

Τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα που διέπουν την επεξεργασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

είναι ομόφωνα σχετικά με την ανάγκη για αναγνώριση των αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία επιχειρηματική συνένωση. Αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη 
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στην Πορτογαλία. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι εταιρείες δεν αναλαμβάνουν αρκετές 

προσπάθειες για να αναγνωρίσουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη 

συνένωση επιχειρήσεων. 

Στην συνένωση όπου οι επιχειρήσεις αποκαλύπτονται χωριστά στις σημειώσεις, τεκμηριώσαμε ότι 

η υπεραξία αντιπροσωπεύει, κατά μέσο όρο, 46% του κόστους κτήσης τους. Σε μια παγκόσμια 

ανάλυση διάρκειας πέντε χρόνων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό του κόστους της 

εξαγοράς των επιχειρηματικών συνενώσεων που κατανέμεται σε υπεραξία ήταν ασύγκριτα 

μεγαλύτερο από την τιμή που διατέθηκε για τα άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η οποία ήταν 

μόλις 4%. Καταγράψαμε υψηλά επίπεδα μη συμμόρφωσης από τις περισσότερες μεγάλες εταιρείες 

της Πορτογαλίας με σημαντικές απαιτήσεις γνωστοποίησης που απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ . 

Όταν θα αναμέναμε ότι το επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης θα αυξανόταν 

όλα αυτά τα χρόνια, σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ , καμία τέτοια 

τάση δεν έχει επαληθευτεί. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί ως μια προσπάθεια να παρακρατήσει 

λιγότερο ευνοϊκές πληροφορίες, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια της ανάλυσής μας είναι 

περίοδοι κρίσης που επηρέασε αρνητικά τις επιδόσεις των επιχειρήσεων9.  

Υπάρχει μια νέα προσέγγιση στον προσδιορισμό της κατανομής των κερδών μεταξύ των εταίρων 

σε διεθνείς κοινοπραξίες (ΔΚ) και στο ζήτημα επιλογής της εταιρικής σχέσης. Η ξένη εταιρεία δίνει 

ένα μεγάλο μερίδιο των κερδών στους εταίρους της και σε αντάλλαγμα λαμβάνει μια καλύτερη 

φορολογική μεταχείριση από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής. Σύμφωνα με τη γραμμικότητα 

του κόστους και των λειτουργιών της ζήτησης, θα επιλέξει την πιο αποτελεσματική εγχώρια 

επιχείρηση ως έταιρο διεθνούς κοινοπραξίας και οι εγχώριες επιχειρήσεις θα δεχτούν ευχαρίστως 

την προσφορά της σύμπραξης από την ξένη εταιρεία. Ωστόσο, η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής, 

υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να πείσει την ξένη εταιρεία, με μια κατάλληλη μεταφορά εφάπαξ, 

να σχηματίσουν μια εταιρική σχέση με τη λιγότερο αποδοτική επιχείρηση. 

Η Πολυεθνική εταιρία έχει τη δυνατότητα επιλογής να σχηματίσει μια συνεργασία διεθνούς 

κοινοπραξίας με μια από τις δύο οικονομικά ασύμμετρες επιχειρήσεις. Η ξένη εταιρεία 

αναλαμβάνει την ηγεσία της διεθνούς κοινοπραξίας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για να 

αποφασίσει το βέλτιστο μερίδιο κέρδους. Ωστόσο, η εγχώρια έταιρος λαμβάνει ένα μεγάλο μερίδιο 

των κερδών από τη διεθνή κοινοπραξία. Αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής 

προσφέρει επιδότηση στη διεθνή κοινοπραξία και αυτή η επιδότηση μπορεί να επηρεαστεί από την 

ξένη εταιρεία με το χειρισμό της ανταλλαγής των κερδών10. 

                                                 
9 Carvalho, Carla, Ana Maria Rodrigues, and Carlos Ferreira. "The Recognition of Goodwill and Other Intangible 

Assets in Business Combinations–The Portuguese Case." Australian Accounting Review 26.1 (2016): 4-20 
10 Zhong, Litao, and Sajal Lahiri. "Profit share and partner choice in international joint ventures." Review of 
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Ο έλεγχος στις κοινοπραξίες καθορίζεται από την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου και από τις 

συμβάσεις που διέπουν τις κοινές επιχειρήσεις. Αυτή η υβριδική κατανομή του ελέγχου επιδιώκει 

το να μειώσει το δυναμικό για τον εκ των υστέρων οπορτουνισμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

οι συμβατικές διατάξεις ενθαρρύνουν τη συνεργασία και βελτιώνουν τις επιδόσεις της 

κοινοπραξίας όταν ένας από τους εταίρους δέχεται μια θέση μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν στο δείγμα της κοινοπραξίας μας, παράγουν υψηλότερες 

αποδόσεις από ό, τι τα περιουσιακά στοιχεία σε πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές. 

Πιστεύουμε ότι σε κοινές επιχειρήσεις με διοικητικά συμβούλια που ελέγχονται από έναν από τους 

εταίρους, οι συμβάσεις είναι πιο πιθανό να περιλαμβάνουν ψήφους ενισχυμένης πλειοψηφίας και 

ρήτρες επιλογής. Οι εταίροι μειοψηφίας είναι επίσης πιο πιθανό να αποκτήσουν φραγμούς της 

καθαρής αξίας στον έλεγχο του εταίρου. Με λίγα λόγια, ο έλεγχος στην κοινοπραξία είναι 

πολυδιάστατος και προσδιορίζεται από κοινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κατανομής των 

δικαιωμάτων ψήφου, τις συμβατικές ρήτρες, και τις επενδύσεις σε καθαρά κεφάλαια μεταξύ των 

εταίρων της κοινοπραξίας. 

Ως προς την σχέση μεταξύ ελέγχου και απόδοσης, η ίση και κοινή χρήση του ελέγχου είναι η 

προτιμώμενη επιλογή κατά την οργάνωση της κοινοπραξίας. Θεωρητικά, η παρατηρούμενη 

διεισδυτικότητα της ίσης κατανομής των δικαιωμάτων ψήφου θα μπορούσε να είναι η καλύτερη 

δυνατή έκβαση των ανταγωνιστικών δυνάμεων που κινητοποιούν την αποδοτικότητα. Αναλύσεις 

δείχνουν ότι οι κοινές επιχειρήσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις όταν τα διοικητικά τους συμβούλια 

ελέγχονται από έναν από τους εταίρους, αλλά η συσχέτιση αυτή περιορίζεται στην κοινοπραξία που 

περιλαμβάνει επιλογές και ενισχυμένες ρήτρες πλειοψηφίας στις συμβάσεις της. Οι εταίροι σε 

εξίσου ελεγχόμενα διοικητικά συμβούλια έχουν αποτελεσματική δύναμη βέτο που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν 

ιδιωτικά οφέλη από τον έλεγχο των ενεργειών που συμβαίνουν στο εσωτερικό της επιχείρησης που 

δεν μπορούν να επιτευχθούν όταν ο έλεγχος γίνεται από κοινού με άλλους εταίρους της 

κοινοπραξίας. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που δραστηριοποιούνται στις κοινοπραξίες παράγουν υψηλότερες 

αποδόσεις από ό, τι τα περιουσιακά στοιχεία σε πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές, εκτός από εκείνα 

των κοινοπραξιών με τις διατάξεις επιλογής, οι οποίες λειτουργούν παρόμοια με τα  λειτουργικά 

στοιχεία στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν 

τον έλεγχο στην κοινοπραξία κατά την παρουσία υψηλών επιπέδων κινδύνου (Johnson and 

Houston, 2000, Robinson, 2008).  Η επικινδυνότητα των έργων θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο 

την επιλογή του ελέγχου επί των εργασιών και των επιδόσεών τους. Τα αποτελέσματά μας 

                                                                                                                                                                  
International Economics 18.3 (2010): 552-561 
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επιβεβαιώνουν ότι οι κοινές επιχειρήσεις επιλέγονται με την παρουσία του κινδύνου και της 

αβεβαιότητας, αλλά η ανώτερη απόδοση στο δείγμα των κοινοπραξιών μας επίσης επιτυγχάνεται 

όταν αναλογιστούμε τις πιθανές συνέπειες της ενδογένειας ανάμεσα στην επιλογή και την απόδοση 

της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση απουσίας του κόστους των συναλλαγών, το θεώρημα έλλειψης 

σχέσης οργανωτικού σχεδιασμού του Coase (1960) προβλέπει ότι η κατανομή του ελέγχου στο 

εσωτερικό της κοινοπραξίας δε θα πρέπει να έχει καμία επίπτωση στις επιδόσεις.  

Ο Coase προβλέπει ότι η κατανομή του ελέγχου στο εσωτερικό των κοινοπραξιών δε θα πρέπει να 

έχει συνέπειες στην απόδοσή τους. Οι κοινές επιχειρήσεις που διέπονται από διοικητικά συμβούλια 

στα οποία οι εταίροι εκλέγουν τον ίδιο αριθμό διευθυντών, σχετίζονται με φτωχότερες λογιστικές 

αποδόσεις και χαμηλότερο Δείκτη Κεφαλαιακής Επαρκείας από ότι οι κοινές επιχειρήσεις με 

διοικητικά συμβούλια που ελέγχονται από έναν από τους εταίρους. Ωστόσο, η αρνητική σύνδεση 

μεταξύ της κατανομής των δικαιωμάτων ψήφου και της απόδοσης εξαρτάται από τις διατάξεις των 

συμβολαίων που επηρεάζουν τον έλεγχο.  

Οι διατάξεις ενισχυμένης πλειοψηφίας, η πρόβλεψη επιλογών και ο αποτελεσματικός έλεγχος της 

κοινοπραξίας βελτιώνει τις πιθανότητες του εκ των υστέρων οπορτουνισμού, ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία και τη βελτίωση των επιδόσεων των κοινοπραξιών που ελέγχονται από έναν εταίρο11.  

Ερευνητές λένε ότι οι πραγματικές μελέτες επιλογών στις ΚΕ θα πρέπει να λάβουν υπόψη αν 

υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς στη συμφωνία ΚΕ και ποιος εταίρος έχει το δικαίωμα 

προαίρεσης αν υποτίθεται ότι οι ΚΕ παρέχουν ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης με αρκετά 

οικουμενικούς όρους. Η συγκέντρωσή  μας στην έρευνα για τα δικαιώματα προαίρεσης ανάμεσα 

στους εταίρους των διεθνών κοινοπραξιών είναι σημαντική για αρκετούς θεωρητικούς και 

εμπειρικούς λόγους:   

Πρώτον, επειδή ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς  παρέχει σε  έναν εταίρο το εξασφαλισμένο 

δικαίωμα να αποκτήσει συμμετοχή στο κεφάλαιο της άλλης πλευράς. Αυτό προσδιορίζει με 

σαφήνεια τον κάτοχο του δικαιώματος αγοράς. Μία καλύτερη αντίληψη της κατανομής των 

δικαιωμάτων προαίρεσης μεταξύ των εταίρων μπορεί συνεπώς να βοηθήσει τους μελετητές να 

κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα του ποιος είναι ιδιοκτήτης ποιανού, το οποίο είναι ο πυρήνας 

της θεωρίας των πραγματικών επιλογών των ΚΕ (Chi, 2000. Kogut, 1991).  

Δεύτερον, η προσδοκώμενη εργασία του δικαιώματος προαίρεσης σε μία ΚΕ για ένα εταίρο είναι 

σημαντική επειδή μπορεί να επηρεάσει τα κέρδη που ενδεχομένως η εταιρεία επιτυγχάνει από την 

                                                 
11 Mantecon, Tomas, Kyojik Song, and Haowen Luo. "The Control and Performance of Joint 

Ventures." Financial Management (2015). 
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άσκηση της συμφωνίας μεταγενέστερα. Επειδή μία ρητή συμφωνία επιλογής αναθέτει το νομικό 

δικαίωμα να διασφαλίσει ένα συγκεκριμένο μερίδιο,  το οποίο θα ασκεί την επιλογή μόνο αν είναι 

ευνοϊκό να το πράξει. Ο κάτοχος με το  μερίδιο που έχει το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς  θα 

έπρεπε να αναμένει να επωφεληθεί από την άσκηση του δικαιώματος. Αντιθέτως, μία ασαφής 

συμφωνία είναι λιγότερο πιθανό να επιφέρει σημαντική αξία για μία επιχείρηση που την ασκεί εν 

μέρει εξαιτίας της μεταγενέστερης διαπραγμάτευσης πάνω από προϋποθέσεις για την άσκηση 

επιλογής. (Chi και McGuire, 1996. Reuer και Tong, 2005). 

Επιπλέον, τα δικαιώματα προαίρεσης αντιπροσωπεύουν πιθανά δικαιώματα ελέγχου, επιτρέποντας 

στην επιχείρηση να έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο , όπως οι διεθνείς 

κοινοπραξίες εξελίσσονται από την ίδρυσή τους και μία τέτοια ανάγκη προκύπτει στη συνέχεια. 

(Noldeke και Schmidt, 1998). Τα  δικαιώματα  προαίρεσης είναι ελλειπή για την απόκτηση ίσων  

κεφαλαίων και αύξηση ελέγχου εκ των υστέρων, ωστόσο , μία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει 

μεγαλύτερο έλεγχο επί των διεθνών κοινοπραξιών διαπραγματευόμενη  για μια μεγαλύτερη αρχική 

θέση σε μετοχές εκ των προτέρων12.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Tong, Tony W., and Sali Li. "The assignment of call option rights between partners in international joint ventures." 

Strategic Management Journal 34.10 (2013): 1232-1243 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

«ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ» 

 

3.1 Εισαγωγικά 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα δοθούν οι ορισμοί και οι κατηγορίες των ατομικών και των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, ποιος είναι ο σκοπός των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

καθώς και των σημαντικότερων εννοιών που συναντιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι αρχές που διέπουν την ενοποίηση, η ανάγκη που 

υπάρχει για κατάρτιση ενοποιημένων καταστάσεων κ τι “προβλήματα” μπορούν να δημιουργηθούν 

αν δεν καταρτιστούν, ποιες επιχειρήσεις μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση και ποιες όχι. 

Τέλος, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν την ενοποίηση, όπως τα πρόσωπα που 

υπογράφουν τις ενοποιημένες καταστάσεις, ο έλεγχός τους και η δημοσιότητά τους.  

3.2 Ορισμός Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν μια “δομημένη αναπαράσταση τόσο της οικονομικής θέσης 

μιας επιχείρησης, όσο και των επιδόσεων που αυτή έχει επιτύχει ή των συναλλαγών που έχει 

πραγματοποιήσει”. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων έχει ως στόχο την παροχή 

πληροφοριών προς τα άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουν τη 

σημασία των μεγεθών που αυτές απεικονίζουν, όπως για παράδειγμα οι ταμειακές ροές και οι 

μεταβολές της οικονομικής θέσης σε μία ή περισσότερες λογιστικές περιόδους13. 

Οι χρήστες των καταστάσεων αυτών μπορεί να είναι από τη διοίκηση της ίδιας της επιχείρησης, 

που λαμβάνει και τις τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία και ανάπτυξή της, μέχρι τους νέους 

μετόχους που επιθυμούν να επενδύσουν στην επιχείρηση ή τους ήδη υπάρχοντες που θέλουν να 

γνωρίζουν την πορεία της επένδυσής τους. Επιπλέον, οι προμηθευτές και οι πελάτες εντοπίζονται 

σε αυτό το σύνολο, ενώ χρήστες μπορούν να είναι ακόμη και οι ορκωτοί λογιστές που ελέγχουν την 

ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων για λογαριασμό κρατικών φορέων αλλά και το ίδιο το 

προσωπικό που εργάζεται στην εκάστοτε εταιρία14. 

Στην ουσία, όταν κανείς αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις μιας επιχείρησης κάνει λόγο 

για ένα σύνολο πινάκων όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού και ορισμένων άλλων 

                                                 
13 Ντζανάτος, 2008 
14 Γκίνογλου και Ταχυνάκης, 2004 
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λογαριασμών. Επιπλέον, εξαιτίας του γεγονότος ότι η δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων 

πραγματοποιείται πρωτίστως για τους χρηματοδότες της οικονομικής μονάδας, δηλαδή για τους 

πιστωτές και τους μετόχους της, ονομάζονται και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Financial 

Statements). Τέλος, το κομμάτι της λογιστικής το οποίο έχει ως αντικείμενό του την ενασχόληση 

με τις καταστάσεις αυτές ονομάζεται Χρηματοοικονομική Λογιστική15.  

3.3 Κατηγορίες Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις μιας επιχείρησης χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Αυτές 

είναι η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών και η Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. Γίνεται έτσι εύκολα αντιληπτό, 

ότι στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ενός ομίλου εταιριών περιλαμβάνονται όλα τα 

προαναφερθέντα, στα οποία όμως αποτυπώνεται η συνολική δραστηριότητα του ομίλου. 

Αναλύοντας περισσότερο τις πιο πάνω καταστάσεις, ισχύουν τα εξής16 : 

 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Statement of Financial Position): γνωστή ως Ισολογισμός 

(Balance Sheet) και παρουσιάζει την οικονομική θέση μιας μονάδας σε συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Αποτελείται από το Ενεργητικό και το Παθητικό. Στο πρώτο 

αποτυπώνονται όλα εκείνα τα οικονομικά στοιχεία που η εταιρία ελέγχει ή της ανήκουν, 

όπως το ταμείο και τα μηχανήματα που έχει στη διάθεσή της, οι καταθέσεις και οι 

συμμετοχές της σε άλλες εταιρίες ή όσα της οφείλουν. Στο δεύτερο αποτυπώνονται όλα όσα 

οφείλει η ίδια η εταιρία και περιλαμβάνουν τόσο το κεφάλαιο που επενδύθηκε από τους 

μετόχους της (Ίδια Κεφάλαια), όσο και πιθανά δάνεια που έχει συνάψει ή γενικότερες 

υποχρεώσεις προς πιστωτές (Ξένα Κεφάλαια) 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income Statement): εδώ συναντά κανείς τις 

οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κατάσταση αυτή 

διαχωρίζεται σε έσοδα (δηλαδή τις εισπράξεις από πωλήσεις, μερίσματα μετοχών και άλλες 

πηγές) και έξοδα (τα κόστη δηλαδή που βάρυναν την εταιρία κατά τη διάρκεια μιας 

χρήσης). Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει αν τα έξοδα αφαιρεθούν από τα έσοδα, γεγονός 

που θα αποδείξει αν η εταιρία εμφάνισε τελικά κέρδη ή ζημιές 

 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statement): στη συγκεκριμένη κατάσταση 

παρουσιάζονται οι κινήσεις στα ταμειακά διαθέσιμα και τις τραπεζικές καταθέσεις της 

εταιρίας, κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης. Διαχωρισμός σε κατηγορίες συναντάται 

και εδώ, αφού σε μια εταιρία υπάρχουν ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

                                                 
15 Καραγιώργος και Πετρίδης, 2007 
16 Τριάρχης, 2011 
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(δηλαδή τις κύριες δραστηριότητες μιας εταιρίας), τις επενδυτικές δραστηριότητες (δηλαδή 

δραστηριότητες όπως η αγορά ή πώληση στοιχείων του ενεργητικού) και τις 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (δηλαδή τις ταμειακές ροές που αποτελούν συνέπεια 

αποπληρωμών μετοχικού κεφαλαίου, χρέους, τόκων και μερισμάτων) 

 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Changes Statement): είναι επίσης 

γνωστή και ως Κατάσταση Κερδών Εις Νέον και δηλώνει με λεπτομέρεια τις κινήσεις των 

ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρίας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Οι 

προαναφερθείσες κινήσεις πηγάζουν από το καθαρό κέρδος (ή ζημιά) όπως προκύπτει από 

την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, το μετοχικό κεφάλαιο που εκδόθηκε ή 

εξοφλήθηκε κατά την περίοδο χρήσης, τις πληρωμές μερισμάτων, τα κέρδη (ή τις ζημιές) 

που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια (για παράδειγμα την αύξηση της αξίας 

ενός ακινήτου) και τέλος, τις συνέπειες των αλλαγών λογιστικής πολιτικής της εταιρίας ή 

των διορθώσεων λογιστικών σφαλμάτων 

3.4 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 2190/20 οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

περιλαμβάνουν : 

• Τον ενοποιημένο ισολογισμό 

• Τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως και 

• Το ενοποιημένο προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων . 

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο . Όπως γίνεται αντιληπτό , στις Ε.Ο.Κ. δεν 

περιλαμβάνεται ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και συνέπεια οι υποκείμενες σε 

«ενοποίηση πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» ενώ είναι υποχρεωμένες οι επιμέρους εταιρίες στις 

ετήσιες οικονομικές που δημοσιεύουν να περιλαμβάνουν τον «πίνακα διαθέσεως των 

αποτελεσμάτων» τους . Αντίθετα, υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης «ενοποιημένης έκθεσης 

διαχείρισης» . 

Με άλλη διάταξη ( αρθρ. 105 ) ορίζονται οι κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση . Έτσι , ορίζεται αφενός ότι τα στοιχεία 

αυτά θα πρέπει να αποτιμώνται με ομοιόμορφες μεθόδους και σύμφωνα με τους κανόνες 

αποτίμησης των άρθρων 42 παρ. 14 και 43 και αφετέρου ότι η επιχείρηση που καταρτίζει τις 

Ε.Ο.Κ. εφαρμόζει τις ίδιες μεθόδους αποτίμησης με εκείνες που εφαρμόζει για την κατάρτιση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της . Το παραπάνω θα πρέπει να ισχύει διότι, όταν όλα τα 

στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που πρόκειται να περιληφθούν στην ενοποίηση , έχουν 
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αποτιμηθεί με μεθόδους διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονται στην ενοποίηση, τότε τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποτιμώνται εκ νέου σύμφωνα με τις μεθόδους αποτίμησης που 

χρησιμοποιούνται για την ενοποίηση ( εκτός εάν το αποτέλεσμα από την νέα αυτή αποτίμηση είναι 

ασήμαντο ) . 

Ωστόσο σύμφωνα με ένα νέο νομοσχέδιο, με το οποίο τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του    

Ν 2190/1920 ισχύει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : 

• τον ενοποιημένο ισολογισμό . 

• τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης . 

• τον ενοποιημένο Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων . 

• την ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών . 

• το ενοποιημένο προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων . 

Σκοπός των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ο σκοπός των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι να 

παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης , της χρηματοοικονομικής 

θέσης καθώς και των αποτελεσμάτων του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση . Σύμφωνα με τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα, σκοπός τους είναι η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των εργασιών και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της μητρικής και των 

θυγατρικών ως μια οντότητα ως μια επιχείρηση με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση και των 

μετόχων αλλά και των πιστωτών της επιχείρησης . 

Αρχές Που Διέπουν Την Ενοποίηση 

Για την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές αρχές17 : 

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). 

                                                 
17 Ταχυνάκης, 2015 
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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. 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 (Κ.Ν. 2190/1920, 

άρθρο 101, § 1) 

3.5 Σημαντικοί όροι των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εξαιτίας 

της ύπαρξης περισσότερων της μιας εταιριών, θα ήταν καλό να παρουσιαστούν οι ορολογίες που 

μπορεί κανείς να συναντήσει. Έτσι, υπάρχουν έννοιες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη 

συνύπαρξη ενός συνόλου εταιριών (θυγατρικές εταιρίες) υπό τη στέγη μιας μεγαλύτερης (μητρική 

εταιρία) αλλά και έννοιες που αφορούν τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες όπως παρουσιάζεται 

στη συνέχεια18: 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η έννοια του “ελέγχου” αφορά τη δυνατότητα να επηρεάζεται η διοίκηση τόσο των οικονομικών 

όσο και των επιχειρηματικών πολιτικών μιας εταιρίας ή ενός ομίλου, στοχεύοντας στην αποκομιδή 

βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων ωφελειών μέσα από τις δραστηριότητές της/του.  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ο προαναφερθείς όρος “κοινοπραξία” υποδηλώνει στην ουσία μια συνεργασία δύο ή περισσοτέρων 

εταιριών με σκοπό την υλοποίηση ενός έργου και φυσικά υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. Το κάθε 

μέλος που συμμετέχει ονομάζεται “κοινοπρακτών” 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

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

άλλων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών και αποκτώνται με σκοπό διαρκούς 

κατοχής τους . 

Οι συμμετοχές που τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ( ελάχιστο ποσοστό , πρόθεσης διαρκούς 

                                                 
18 Ταχυνάκης, 2015 
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κατοχής ) αποτελούν κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. στοιχείο του πάγιου ενεργητικού και διακρίνονται σύμφωνα 

με αυτό σε : 

• Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ( κωδικός 18.00 ) 

• Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ( κωδικός 18.01 ) 

Σε περίπτωση που οι κατεχόμενες μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια ή οι εταιρικές μερίδες 

(συμμετοχές) δεν πληρούν σωρευτικά τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις, τότε χαρακτηρίζονται είτε 

Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων ή Χρεόγραφα ( κυκλοφοριακού ενεργητικού ) . 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 42ε του 

Ν.2190/1920 και είναι : 

Α. Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής (parent) επιχείρησης προς 

θυγατρική ( subsidiary ). Τέτοια σχέση υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική) : 

1. Έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μίας άλλης (θυγατρικής) 

επιχείρησης . ( 51% μετοχικού κεφαλαίου ) . 

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

σύμφωνα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής . 

3. Συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα , είτε άμεσα, είτε έμμεσα 

μέσω τρίτων και διορίζει ή παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της 

επιχείρησης αυτής ( θυγατρικής ) . 

4. Ασκεί δεσπόζουσα επιρροή ( dominant influence ) σε μια άλλη επιχείρηση (θυγατρική ) . 

Υπάρχει δεσπόζουσα επιρροή όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει είτε άμεσα , είτε έμμεσα μέσω 

τρίτων , τουλάχιστο το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής και 

ταυτόχρονα ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας . Κυριαρχική 

επιρροή μιας επιχείρησης στη διοίκηση μιας άλλης υπάρχει όταν η πλειονότητα των μελών της 

διοίκησης ή των διευθυντικών οργάνων της άλλης επιχείρησης προέρχεται από διορισμούς που 

έχουν γίνει από την πρώτη επιχείρηση (μητρική) είτε με άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της , είτε 

απευθείας δυνάμει όρου του καταστατικού ή του εταιρικού της θυγατρικής 

Β. Επίσης οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της παραπάνω κατηγορίας και κάθε μία από τις θυγατρικές 

ή τις θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεδεμένων αυτών επιχειρήσεων είναι και αυτές 

συνδεδεμένες . 

Γ. Ακόμη είναι οι θυγατρικές επιχειρήσεις των δύο προηγούμενων περιπτώσεων , άσχετα αν μεταξύ 
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των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής . 

Δ. Άλλες περιπτώσεις προβλεπόμενες από το Νόμο . 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

Για να προσδιοριστεί το κατεχόμενο από μια εταιρία ποσοστό κεφαλαίου μιας άλλης εταιρίας , 

υπολογίζεται ο λόγος της ονομαστικής αξίας των κατεχομένων μετοχών ή μεριδίων προς το 

συνολικό κεφάλαιο της άλλης εταιρίας , ανεξάρτητα από το αν είναι καταβεβλημένο ή οφειλόμενο 

και ακόμη αν αφορά κεφάλαιο κοινών μετοχών ή προνομιακών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών . 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Είναι η επιχείρηση που έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις με βάση μία τουλάχιστον 

από τις τέσσερις σχέσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Επίσης μπορεί να ονομασθεί και ιθύνουσα, 

κυρίαρχη , ηγέτιδα ή ελέγχουσα επιχείρηση. 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Είναι η επιχείρηση που ελέγχεται με έναν τουλάχιστον από τους τέσσερις παραπάνω τρόπους από 

μία ή περισσότερες μητρικές . Επίσης μπορεί να ονομασθεί ως εξαρτημένη , υποτελής , 

ελεγχόμενη, παραφυάδα ή εκδότρια επιχείρηση. Υπάρχει και η περίπτωση μία θυγατρική 

επιχείρηση να είναι ταυτόχρονα και μητρική , όταν η ίδια έχει θυγατρική ή θυγατρικές 

επιχειρήσεις. Σ΄ αυτή την περίπτωση οι τελευταίες θεωρούνται και θυγατρικές της κορυφαίας 

μητρικής και χαρακτηρίζονται ως έμμεσες θυγατρικές ή υποθυγατρικές ή θυγατρικές δεύτερης 

βαθμίδας . Σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο S.S.A.P No 14 μια επιχείρηση θεωρείται θυγατρική 

μιας άλλης στις εξής περιπτώσεις : 

 Όταν κατέχει το 50% και πάνω της ονομαστικής αξίας των εκδιδόμενων μετοχών ή 

εταιρικών μεριδίων της . 

 Όταν ελέγχει τη σύνθεση και τις αποφάσεις του Δ.Σ . 

 Η πρώτη αναφερθείσα επιχείρηση είναι θυγατρική μιας άλλης επιχείρησης η οποία με την 

σειρά της είναι θυγατρική μιας άλλης . 

ΟΜΙΛΟΣ Η' ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο σκοπός της δημιουργίας ενός ομίλου μπορεί να είναι είτε χρηματοοικονομικός είτε 

επιχειρηματικός .Στην πρώτη περίπτωση μια επιχείρηση αποκτά συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων με σκοπό μια επικερδή μακροπρόθεσμη επένδυση των κεφαλαίων της ενώ στην 

δεύτερη αποκτά συμμετοχές ή άλλου είδους επιρροές σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύει η ίδια 

θυγατρικές για την εξυπηρέτηση διαφόρων επιχειρηματικών σκοπών της . Στο ελληνικό δίκαιο δεν 
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υπάρχει ορισμός του ομίλου και ούτε δίνεται από την 7η κοινοτική οδηγία με την οποία 

προσαρμόστηκε ο Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» 

Είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που συνδέονται με τις σχέσεις που αναφέραμε , δηλαδή ο 

όμιλος ή η ομάδα επιχειρήσεων αποτελείται από τη μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές (κάθετος 

όμιλος ) και εξαρτημένες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις , καθώς και από επιχειρήσεις που παρά το 

γεγονός ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής – θυγατρικής , εντούτοις έχουν τεθεί 

υπό ενιαία διεύθυνση ή τα διοικητικά , διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα τους αποτελούνται κατά 

πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα (οριζόντιος όμιλος ). 

Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις ενός ομίλου διατηρούν την νομική τους υπόσταση και 

λειτουργούν ως ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες παρά το γεγονός ότι από οικονομικής άποψης 

αποτελούν ένα χρηματοοικονομικό σύνολο , έναν οργανισμό . 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Associated Undertaking ) 

Χαρακτηρίζεται η επιχείρηση στης οποίας το κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 10% 

μια άλλη επιχείρηση (συμμετέχουσα ) , η οποία ταυτόχρονα ασκεί ουσιώδη στη διαχείριση και την 

οικονομική πολιτική της πρώτης . 

ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ 

Η άσκηση ουσιώδους επιρροής αποδεικνύεται όταν η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μια άλλη 

είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 20% του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 

των εταίρων της άλλης επιχείρησης . 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 η έννοια της ουσιώδους επιρροής αποδεικνύεται συνήθως με μία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω σχέσεις : 

1) Με την εκπροσώπηση στο Δ.Σ. ή άλλο παρόμοιο όργανο της συγγενούς . 

2) Με τη συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής της συγγενούς . 

3) Με την ύπαρξη συναλλαγών μεταξύ των δύο επιχειρήσεων . 

4) Με την ανταλλαγή διευθυντικών στελεχών . 

5) Με την παροχή σημαντικών τεχνικών πληροφοριών . 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ( Minority Interests ) 

Σε περίπτωση που η μητρική συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο από το 100% στα δικαιώματα 

ψήφου και στο κεφάλαιο της θυγατρικής επιχείρησης εμφανίζονται τα δικαιώματα μειοψηφίας . Τα 

δικαιώματα μειοψηφίας είναι το μέρος της καθαρής θέσης και των καθαρών αποτελεσμάτων των 

θυγατρικών στο οποίο αναλογεί στους εκτός ομίλου μετόχους. 
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Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ( άρθρο 103 , παρ . 6) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που 

αναλογούν στις μετοχές ή τα μερίδια στο κεφάλαιο των ενοποιημένων θυγατρικών επιχειρήσεων 

που κατέχονται από ξένα πρόσωπα εμφανίζονται στον ισολογισμό στον λογαριασμό «Δικαιώματα 

μειοψηφίας » στα Ιδία Κεφάλαια ενώ σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά και 

από τις ενοποιημένες υποχρεώσεις όσο και από τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια . 

Αντίστοιχα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ( άρθρο 103 . παρ 7) τα κέρδη και ζημιές που 

αναλογούν στα ξένα πρόσωπα εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσης στο λογαριασμό «Αναλογία 

μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας » . 

3.6 Ανάγκη Για Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Όπως είναι φυσιολογικό κατά την ένωση δυο ή περισσότερων οικονομικών μονάδων 

δημιουργούνται κάποια προβλήματα τα οποία οδηγούν την νέα διευρυμένη οικονομία στη 

κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων . Αυτό γιατί ενώ δυο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις εμφανίζονται νομικά ως αυτοτελείς οντότητες ή ξεχωριστά νομικά πρόσωπα , υπάρχει 

περίπτωση από οικονομική άποψη η αυτοτέλεια αυτή στην πραγματικότητα να έχει σοβαρότατους 

περιορισμούς ή και να μην υφίσταται καν . Η αντίφαση αυτή (οικονομικές μονάδες νομικά 

αυτοτελείς , οικονομικά όμως μη αυτοτελείς) εμφανίζεται όταν η μία από τις μονάδες αυτές είναι 

σε θέση να κατευθύνει την δράση άλλης ή άλλων νομικά αυτοτελών μονάδων , λόγω συμμετοχής 

της πρώτης στο κεφάλαιο της άλλης ή των άλλων μονάδων , ή λόγω της δυνατότητας που έχει να 

ορίζει στις άλλες τα μέλη του οργάνου που λαμβάνει τις αποφάσεις ( την πλειοψηφία των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου , αν πρόκειται για Α.Ε.) . Στην περίπτωση που υπάρχουν οι παραπάνω 

οικονομικοί δεσμοί μεταξύ επιχειρηματικών μονάδων τυπικά ( νομικά ) ανεξάρτητων μεταξύ τους , 

γίνεται λόγος για όμιλο ή ομάδα επιχειρήσεων ή επιχειρήσεις συγκροτήματος , δηλαδή για 

επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο οικονομικών συμφερόντων.  

Η ύπαρξη, συνεπώς, τέτοιου τύπου δεσμών δημιουργεί ή είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει 

λογιστικές παραισθήσεις, αν προσκολληθούμε στο δόγμα της αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας 

των εταιριών του ομίλου και αρκεστούμε στην κατά νόμο κατάρτιση των χωριστών οικονομικών 

καταστάσεων καθεμίας από τις εταιρείες αυτές (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Με άλλα λόγια, 

η μελέτη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , που οι επιμέρους εταιρείες του ομίλου είναι 

σύμφωνα με το νόμο υποχρεωμένες να καταρτίζουν (και πιθανόν να δημοσιεύουν), δεν είναι 

δυνατόν να οδηγήσει στη συναγωγή των πλέον ορθών και ασφαλών συμπερασμάτων , αν δε γίνουν 

προηγουμένως οι αναγκαίες προσαρμογές . Οι προσαρμογές αυτές εκκινούν από την αντίληψη ότι , 

παρά τη νομική αυτοτέλεια των επιχειρήσεων του ομίλου , από οικονομική άποψη αυτές θα πρέπει 

να αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία επιχείρηση , και κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις που 
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καταρτίζονται με βάση την αντίληψη αυτή (σε αντίθεση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

των επιμέρους εταιρειών) ονομάζονται «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (Ε.Ο.Κ. 

consolidated financial statements) . 

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η ανάγκη για κατάρτιση Ε.Ο.Κ. προκύπτει εφόσον μία εταιρεία 

χάσει την οικονομική της αυτοτέλεια αλλά εξακολουθεί εντούτοις να λειτουργεί ως αυτοτελές 

νομικό πρόσωπο . Αντίθετα δε τίθεται ζήτημα ανάγκης κατάρτισης Ε.Ο.Κ. αν μια εταιρεία 

εξαγοράσει μια άλλη, η οποία στη συνεχεία παύει να λειτουργεί ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο , 

συγχωνευμένη με την εξαγοραζόμενη19. 

Λόγοι που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση Ε.Ο.Κ 

Οι λογιστικές παραισθήσεις που δημιουργούνται αν δε καταρτιστούν ενοποιημένες λογιστικές 

καταστάσεις θα εμφανιστούν στους ισολογισμούς και στα αποτελέσματα των επιμέρους εταιρειών 

του ομίλου20: 

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. 

 

                                                 
19 Ταχυνάκης, 2015 
20 Ταχυνάκης, 2015 
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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. 

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 

εταιρείας. 

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 

3.7 Εξαίρεση Από Την Υποχρέωση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων 

Μια θυγατρική επιχείρηση μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων στις εξής περιπτώσεις:  

1. η επιχείρηση αυτή παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον. Ωστόσο όταν δύο ή περισσότερες 

θυγατρικές παρουσιάζουν η κάθε μια επουσιώδες ενδιαφέρον, αλλά αθροιστικά το ποσοστό τους 

είναι σημαντικό, τότε ενοποιούνται,  

2. μια ή περισσότερες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση έχουν εντελώς διαφορετικές 

δραστηριότητες ώστε η ενσωμάτωση τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα ερχόταν 
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σε αντίθεση με την επιβαλλόμενη αρχή της πραγματικής οικονομικής κατάστασης, τότε οι 

επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.  

3. Η μητρική επιχείρηση αποτελεί εταιρεία συμμετοχών (HOLDING), δηλαδή δεν ασκεί 

οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα και κατέχει μετοχές ή μερίδια σε θυγατρική εταιρεία 

βάση κοινής συμφωνίας σε μια η περισσότερες επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση, μπορεί υπό προϋποθέσεις να παραληφθεί από την ενοποίηση. 

3.8 Επιχειρήσεις Υποκείμενες Σε Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση των 

οικονομικών τους καταστάσεων είναι21: 

 Η μητρική επιχείρηση και όλες οι άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της επιχειρήσεις, 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 Εταιρείας και 

 Η επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση 

αυτή, και μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με τις οποίες ενώ δεν συνδέεται με σχέση 

μητρικής-θυγατρικής, έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση ή τα διοικητικά, εποπτικά όργανα 

της επιχείρησης αυτής, καθώς και μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων αποτελούνται από τα 

ίδια πρόσωπα. Και σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει όπως και προηγουμένως μια ή 

περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν τη μορφή της Α.Ε, Ε.Π.Ε, ή Ε.Μ.Ε. 

3.9 Επιχειρήσεις Με Υποχρέωση Καταρτίσεως Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων 

Ενώ στη προηγούμενη ενότητα αναφέραμε τις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές τους 

καταστάσεις υπόκεινται σε ενοποίηση, σ’ αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τις επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 

την ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως του ομίλου. 

Έτσι λοιπόν με βάση τις περιπτώσεις επιχειρήσεων της παραπάνω παραγράφου, υποχρέωση 

έχουν22: 

1. η μητρική, όταν υπάρχει σχέση μητρικής-θυγατρικής. Οι θυγατρικές αντίστοιχα έχουν την 

υποχρέωση να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες περί των οικονομικών τους 

καταστάσεων στην πρώτη. Σ’ αυτή τη περίπτωση όμως για να είναι υποχρεωμένη η μητρική 

                                                 
21 Ταχυνάκης, 2015 
22 Ταχυνάκης, 2015 
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να καταρτίσει τις ενοποιημένες καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως του ομίλου, θα 

πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

η μητρική να διέπεται από το ελληνικό δίκαιο 

η μητρική ή μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της να έχουν μία από τις τρεις εταιρικές    

μορφές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ή Ε.Μ.Ε.) 

2. Μια μητρική οντότητα συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την 

ίδια και κάθε άλλη οντότητα, εάν για την εν λόγω μητρική οντότητα ισχύει οποιοδήποτε 

από τα παρακάτω: 

 Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της 

άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) 

 Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και 

είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας 

 Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική 

οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει 

συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του 

καταστατικού της. 

 Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας 

 Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην 

άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα). 

3.10 Επιχειρήσεις Απαλλασσόμενες Από Την Υποχρέωση Καταρτίσεως 

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με το νόμο οι περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες23: 

 Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις οντότητες 

του ομίλου είναι δημοσίου συμφέροντος. 

 Μια μητρική οντότητα απαλλάσσεται υπό προϋποθέσεις από την υποχρέωση σύνταξης 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή η μητρική οντότητα 

(απαλλασσόμενη οντότητα) είναι επίσης θυγατρική οντότητα μιας άλλης οντότητας η οποία 

                                                 
23 Ταχυνάκης, 2015 
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υπόκειται στο δίκαιο ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Κάθε μητρική οντότητα, περιλαμβανομένης μιας οντότητας δημοσίου συμφέροντος, 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση που επιβάλλεται εάν: 

α) έχει μόνο θυγατρικές οντότητες που δεν είναι σημαντικές, τόσο ατομικά όσο και 

συνολικά, ή / και 

β) όλες οι θυγατρικές της οντότητες μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση 

 Η μητρική επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα είναι η ίδια 

θυγατρική επιχείρηση, εφόσον η μητρική της επιχείρηση διέπεται από το δίκαιο κράτους-

μέλους της Ε.Ε. στις εξής δύο περιπτώσεις: 

Η μητρική επιχείρηση είναι κάτοχος όλων των μετοχών ή μεριδίων της απαλλασσόμενης 

επιχείρησης. 

Η μητρική επιχείρηση κατέχει το 90% τουλάχιστον, των μετοχών ή μεριδίων της 

απαλλασσόμενης επιχείρησης και οι λοιποί μέτοχοι ή εταίροι της ενέκριναν την απαλλαγή. 

3.11 Δυνητικές Εξαιρέσεις Ενοποίησης 

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 2190/1920 μια επιχείρηση μπορεί να μη συμπεριληφθεί στην 

ενοποίηση στις παρακάτω περιπτώσεις24: 

- Όταν παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση με τον επιδιωκόμενο με την ενοποίηση 

σκοπό, την εμφάνιση δηλαδή της πραγματικής χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων 

χρήσης του συνόλων των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και 

- Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Όταν υπάρχουν περιορισμοί πού θίγουν ουσιαστικά την άσκηση από την μητρική των 

δικαιωμάτων στην περιουσία ή την διαχείριση της προς ενοποίηση εταιρείας 

 Όταν δεν είναι δυνατόν να συλλεχθούν οι απαραίτητες για την ενοποίηση πληροφορίες 

χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 

 Όταν αποκλειστικός σκοπός της μητρικής είναι να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια της 

θυγατρικής 

 

 

                                                 
24 Ταχυνάκης, 2015 
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3.12 Διάφορα Άλλα Στοιχεία Περί Ενοποίησης 

Πρόσωπα που υπογράφουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που 

δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 109 παργ.1 Με βάση τα παραπάνω λοιπόν οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις υπογράφονται από τα ίδια πρόσωπα που υπογράφουν τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της επιχειρήσεως που έχει την ευθύνη της καταρτίσεώς τους. Οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο της επιχειρήσεως (π.χ. 

Δ.Σ), η οποία έχει την ευθύνη της καταρτίσεώς τους και να τίθενται υπόψη της Τακτικής Γενικής 

Συνελεύσεως της επιχειρήσεως αυτής. 

Έλεγχος ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

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 

Ορκωτών Ελεγκτών. 

O υπεύθυνος για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιεί ότι 

οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το νόμο 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, 

τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την υποβολή της σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθ. 109 του K.N. 2190/20. 

Δημοσιότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Kάθε επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία είναι υποχρεωμένη να τις υποβάλλει έγκαιρα στην κατάλληλη δημοσιότητα, μαζί με την 

ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τις διατάξεις του άρθρου 109 του N. 2190/20. 

H δημοσιότητα πραγματοποιείται ως εξής: 

α) Κατάθεση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της οικείας νομαρχίας είκοσι (20) ημέρες 

τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. 

β) Δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας της 

νομαρχίας. Σημειώνεται ότι από το νόμο δεν απαιτείται η αυτούσια δημοσίευση του ενοποιημένου 

ισολογισμού και της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως σε πολιτική ή οικονομική 

εφημερίδα, όπως, αντίθετα απαιτείται για τον ετήσιο ισολογισμό και τα αποτελέσματα των AE. και 
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E.Π.E (άρθρο 43β παράγραφος 5). 

Συνεπώς, μια τέτοια δημοσίευση των πιο πάνω ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με 

το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου είναι προαιρετική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 «ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

 

4.1 Εισαγωγικά 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει αρχικά κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με την ενοποίηση 

και την σύνταξή της και εν συνεχεία αναφερόμαστε στη διαδικασία ενοποίησης, τις μεθόδους με τις 

οποίες πραγματοποιείται αυτή, ενώ σημαντικό μέρος του κεφαλαίου καταλαμβάνουν οι λογιστικές 

εργασίες σύνταξής τους με κάποια παραδείγματα για την κατανόησή τους. Τέλος, υπάρχουν οι 

διαφορές ενοποίησης και πώς γίνεται η λογιστικοποίηση αυτών. 

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. 

Παρακάτω δίνουμε περιληπτικά τα βήματα για την ενοποίηση του ισολογισμού και στην συνέχεια 

θα τα αναλύσουμε με παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση αυτών. 
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4.2 Διαδικασία Ενοποίησης Ισολογισμού 

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

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

ενσωματωθούν με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως. 

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 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: 

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 
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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 παρακάτω. 

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 παρακάτω. 

Τέλος 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 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 
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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. 

4.3 Μέθοδοι Ενοποίησης 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι ενοποίησης των 

Οικονομικών Καταστάσεων για τις εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρίες, υπό την επίβλεψη των 

οποίων λειτουργούν ολόκληροι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι μέθοδοι αυτοί διακρίνονται ως εξής: 

 Ολική Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων (Full Method of Consolidation):  

Αναφορικά με τις βασικές διαδικασίες Ολικής Ε.Ο.Κ., υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί που 

ακολουθούνται. Για παράδειγμα, η μητρική εταιρία έχει προφανώς μια συμμετοχή στην/στις 

θυγατρική/θυγατρικές, της οποίας συμμετοχής η λογιστική αξία απαλείφεται με την αναλογία της 

μητρικής στα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η 

απαλοιφή είναι μέσω των εύλογων αξιών των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αλλά και των 

υποχρεώσεων της θυγατρικής, τα οποία προσδιορίστηκαν κατά την εξαγορά της από τη μητρική. 

Επίσης, τα “δικαιώματα μειοψηφίας” επί των Ιδίων Κεφαλαίων της θυγατρικής, εμφανίζονται στον 

Ενοποιημένο Ισολογισμό μέσα στο λογαριασμό Ίδια Κεφάλαια. Ο υπολογισμός των παραπάνω 

δικαιωμάτων γίνεται ξανά μέσω των εύλογων αξιών, ενώ το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα 

περιόδου μοιράζεται μεταξύ των ιδιοκτητών της μητρικής αλλά και των δικαιωμάτων μειοψηφίας 

(Αληφαντής, 2004). 

Επιπροσθέτως, οι υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών που βαίνουν προς 

ενοποίηση, αθροίζονται. Τα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων των θυγατρικών, τα οποία απομένουν 

μετά το συμψηφισμό με την αξία συμμετοχής που εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της μητρικής 

εταιρίας και την αναλογία των δικαιωμάτων μειοψηφίας, αθροίζονται και αυτά με τα αντίστοιχα 

της μητρικής. Τα υπόλοιπα που καταγράφονται ενδοεταιρικά (τόσο οι απαιτήσεις όσο και οι 

υποχρεώσεις), οι ενδοεταιρικές συναλλαγές (τα έσοδα και τα έξοδα), καθώς και τα κέρδη ή οι 

ζημιές από αυτές τις συναλλαγές απαλείφονται στο σύνολό τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τις 

αγοραπωλησίες παγίων και αποθεμάτων μεταξύ των εταιριών που πρόκειται να ενοποιηθούν. Προς 

απαλοιφή οδηγούνται επίσης και τα μερίσματα που διανέμονται από τη θυγατρική προς τη μητρική, 

αφού στην ουσία πρόκειται για ενδοεταιρικές συναλλαγές και δεν εκλαμβάνονται ως εκροές 

ταμειακών διαθεσίμων του ομίλου (Πεταλάς, 2004). 

Σημαντική διατύπωση θεωρείται το γεγονός ότι οι Ε.Ο.Κ. συντάσσονται από το σύνολο των προς 

ενοποίηση εταιριών, χρησιμοποιώντας κοινές λογιστικές αρχές και πολιτικές. Επιπλέον, τόσο η 
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θυγατρικές όσο και η μητρική οφείλουν να παρουσιάζουν την ίδια ημερομηνία αναφοράς στις 

Οικονομικές τους Καταστάσεις (συνήθως το τέλος κάθε λογιστικής χρήσης που είναι η 31η 

Δεκεμβρίου). Σε περίπτωση διαφορετικής ημερομηνίας αναφοράς από κάποια θυγατρική, η 

Οικονομική Κατάσταση απορρίπτεται και οφείλει να συνταχθεί νέα, έχοντας ίδια ημερομηνία 

αναφοράς με τη μητρική (Πεταλάς, 2004). 

 Αναλογική Ενοποίηση (Proportionate Method of Consolidation):  

Σχετικά τώρα με τις διαδικασίες αναλογικής Ε.Ο.Κ., η διαφορά με την μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης είναι η εξής: 

Η ενσωμάτωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής στον ενοποιημένο 

ισολογισμό γίνεται στο 100% της αξίας κάθε στοιχείου της μέσω της μεθόδου ολικής ενοποίησης, 

ενώ με την μέθοδο μερικής ή αναλογικής ενοποίησης γίνεται στο τμήμα της αξίας που αντιστοιχεί 

στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής.  

Η μέθοδος της αποτίμησης συμμετοχών στο κόστος κτήσης25.  

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

κεφάλαιο μιας άλλης, εμφανίζεται στο κόστος κτήσης, την αξία δηλαδή με την οποία τα απέκτησε. 

Το ανάλογο ποσό μπορεί να καταβλήθηκε απευθείας στην ελεγχόμενη εταιρεία ή και στους 

μετόχους της. Οι συμμετοχές αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού της ελέγχουσας εταιρείας και 

σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και τις επόμενες χρονικές περιόδους 

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

στην τρέχουσα τιμή. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση, κατά την έναρξη μιας χρήσης, κατέχει 

μετοχές ή μερίδια μιας άλλης επιχείρησης και κατά τη διάρκεια της χρήσης αγοράσει και άλλες της 

ίδιας επιχείρησης, τότε η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με επιλογή μιας από τις μεθόδους που 

αποτελούν παραλλαγές της τιμής κτήσης, όπως τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου, τη FIFO και 

τη LIFO.  

Το σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου αποτίμησης στο κόστος κτήσης, είναι ότι η εμφανιζόμενη 

στον ισολογισμό αξία των συμμετοχών σε συνδεδεμένες και λοιπές επιχειρήσεις, αδυνατεί να 

πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους χρήστες για την τρέχουσα λογιστική αξία αυτών των 

συμμετοχών και επομένως και για την απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης. Οι μέτοχοι ή 

εταίροι, οι επενδυτές, οι πιστωτές και κάθε άλλος χρήστης των οικονομικών καταστάσεων, 

ενδιαφέρεται για την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της επιχείρησης και όχι για 

ιστορικά μεγέθη. Ένα ακόμα μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι αγνοεί τις διεταιρικές 

συναλλαγές. Έτσι, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από ενδοεταιρικές συναλλαγές μεταξύ του 

                                                 
25 Ταχυνάκης, 2015 
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ομίλου, θεωρούνται ως πραγματοποιημένα, έστω και αν η μητρική έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει τις επενδυτικές, λειτουργικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της θυγατρικής.  

Η μέθοδος της αποτίμησης συμμετοχών με βάση την καθαρή θέση26 

Μια άλλη μέθοδος λογιστικής παρακολουθήσεως των συμμετοχών, η οποία αποκτά όλο και 

περισσότερο έδαφος και τείνει να επικρατήσει διεθνώς, είναι η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά 

τη μέθοδο αυτή, ο λογαριασμός της επενδύσεως χρεώνεται αρχικά με το κόστος κτήσεως των 

μετοχών. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός προσαρμόζεται στο τέλος κάθε χρήσης, ανάλογα με τις 

μεταβολές που έχουν επέλθει στη λογιστική καθαρή θέση της άλλης επιχειρήσεως. Έτσι, ο 

λογαριασμός της επενδύσεως στον οποίο έχει καταχωρηθεί το κόστος κτήσεως των κατεχόμενων 

μετοχών, αυξομειώνεται περιοδικά ως εξής: 

 Αυξάνεται με την αναλογία της συμμετέχουσας στα κέρδη που πραγματοποίησε η 

επιχείρηση στην οποία συμμετέχει (με πίστωση των αποτελεσμάτων χρήσεως). 

 Μειώνεται με την αναλογία της συμμετέχουσας στις ζημιές που πραγματοποίησε η 

επιχείρηση στην οποία συμμετέχει (με χρέωση των αποτελεσμάτων χρήσεως). 

 Μειώνεται με τα μερίσματα που εισπράττει η συμμετέχουσα από την επιχείρηση στην οποία 

συμμετέχει (με χρέωση του ταμείου), καθώς η διανομή μερισμάτων μειώνει την καθαρή 

θέση της δεύτερης. 

Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης επιτυγχάνεται μια άμεση λογιστική απεικόνιση της εσωτερικής 

λογιστικής αξίας της κάθε συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση, όπως αυτή προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του ποσοστού συμμετοχής με τη λογιστική καθαρή θέση της άλλης επιχείρησης. 

Επιπλέον, με τη μέθοδο αυτή αντιμετωπίζονται δύο σημαντικά θέματα, τα οποία αδυνατεί να 

αντιμετωπίσει η μέθοδος του κόστους. Πιο συγκεκριμένα27: 

 Η επενδύουσα απεικονίζει στα αποτελέσματά της τα κέρδη ή της ζημίες που της αναλογούν 

στη συμμετοχή, κατά το χρόνο της πραγματοποιήσεώς τους. 

 Επιτυγχάνεται διάκριση των διανεμόμενων κερδών που προέκυψαν μετά την απόκτηση της 

συμμετοχής από αυτά που υπήρχαν πριν από την απόκτηση. 

Τέλος, η μέθοδος αυτή προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης αναγνώρισης των 

μεταβολών της εσωτερικής λογιστικής αξίας των κατεχόμενων μετοχών. Ωστόσο, η χρησιμότητα 

της παραπάνω πληροφορίας είναι αμφίβολη, δεδομένου ότι η εσωτερική λογιστική αξία των 

κατεχόμενων μετοχών δεν συμπίπτει, κατά κανόνα, με την πραγματική τους αξία, όπως αυτή θα 

προέκυπτε από μια αποτίμηση του συνόλου της εταιρίας που τις έχει εκδώσει, αλλά ούτε και με την 

                                                 
26 Ταχυνάκης, 2015 
27 Σακέλλης, «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991 
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τυχόν τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί συγγραφείς να 

θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα της μεθόδου αυτής.  

Σύμφωνα με τους Rosenfield and Rubin (1985), το σημαντικότερο μειονέκτημα της μεθόδου της 

καθαρής θέσης έγκειται στο ότι με κάθε αύξηση της εσωτερικής λογιστικής αξίας των κατεχόμενων 

μετοχών, όπως αυτή προκύπτει από μια ανάλογη αύξηση της λογιστικής καθαρής θέσης της 

εκδότριας, πιστώνονται ισόποσα τα αποτελέσματα χρήσεως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

των καθαρών κερδών με έσοδα που δεν είναι βέβαια αν και πότε θα περιέλθουν σ’ αυτήν. Με τον 

τρόπο αυτό, η συγκεκριμένη μέθοδος αντίκειται στην αρχή της συντηρητικότητας, καθώς 

καταχωρεί έσοδα ή κέρδη που δεν θεωρούνται πραγματοποιημένα. Επιπροσθέτως, τα υπόλοιπα των 

επενδύσεων αποτυγχάνουν στο να παράσχουν είτε τα κόστη, είτε τις τρέχουσες αξίες των 

συμμετοχών σε θυγατρικές, αφού αποτελούνται από ένα μίγμα διαφορετικών στοιχείων κόστους 

στις ημερομηνίες απόκτησης των μετοχών28. 

 

4.4 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. 

Η λογιστική εγγραφή απάλειψης στο ημερολόγιο ενοποίησης είναι η ακόλουθη: 

Χ: Καθαρή θέση ΧΧΧ (θυγατρικής με % συμμετοχής) 

Π: Συμμετοχές ΧΧΧ (μητρικής) 

Ολική ενοποίηση 

Δίνονται οι παρακάτω ισολογισμοί των εταιρειών Α και Β.  Η Α κατέχει 60% της Β                                                         

                                                   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α 

                  ΠΑΓΙΑ            1.400.000    ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ     700.000 

         ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ       540.000     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                   500.000 

      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ     660.000   ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ.                  1.500.000 

        ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ              600.000    ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.                     500.000 

                                         3.200.000                                                   3.200.000 

                                                 
28 Σακέλλης, «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991 
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                                             ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β 

                       ΠΑΓΙΑ        1.000.000  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    600.000 

        ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ    800.000    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                 300.000 

          ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ             400.000    ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ.                   500.000 

                                                              ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.                    800.000 

                                           2.200.000                                                 2.200.000 

Οι λογιστικές εγγραφές που ακολουθούν στο ημερολόγιο ενοποίησης είναι οι παρακάτω: 

1η εγγραφή: 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Β)   360.000 

          60% χ 600.000 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (Β)               180.000 

         60% χ 300.000 

                                                                    ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (Α)  540.000 

                             (Απάλειψη λογαριασμού Συμμετοχών) 

2η εγγραφή: 

 ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΚΕΦ. (Β) 240.000 

         40% Χ 600.000 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ (Β) 120.000 

         40% χ 300.000 

                                                     ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 360.000 

                           (Εμφάνιση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας) 

Η καθαρή περιουσία της Β είναι 900.000(600.000+300.000) και μετέχει σ’ αυτήν η Α με ποσοστό 

60%. Η αξία της συμμετοχής της Α από τον ισολογισμό της (480.000) αντιστοιχίζεται με το ποσό 

της καθαρής περιουσίας της Β στην οποία μετέχει η Α,(60% Χ 900.000=540.000) και για το λόγο 

αυτό οι σχετικοί λογαριασμοί αντιλογίζονται συμψηφιζόμενοι με το ποσό αυτό και ο λογαριασμός 

Συμμετοχές εξισώνεται (1η εγγραφή). 

Το υπόλοιπο δε της καθαρής θέσης της Β ανέρχεται σε 360.000 και είναι το υπόλοιπο 40% 

(μειοψηφία) που ανήκει σε τρίτους, ξένους προς τον όμιλο και για τον λόγο αυτό μεταφέρονται σε 
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λογαριασμό που εκφράζει τα δικαιώματα μειοψηφίας (2η εγγραφή). 

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω κινήσεις τα στοιχεία από τους ισολογισμούς της μητρικής και της 

θυγατρικής καθώς και οι λογαριασμοί συμψηφισμού και δικαιωμάτων μειοψηφίας που 

δημιουργούνται κατά τις διαδικασίες ενοποίησης μπορούν να απεικονισθούν συνοπτικά στο πίνακα 

ενοποίησης ως εξής: 

Ενεργητικό Ισολογισμού εταιρειών Ημερολόγιο Ενοποίησης Ενεργητικό. 

Ενοπ/νων 

Κατ/σεων 

 Α Β Χ Π  

ΠΆΓΙΑ 1.400.000 1.000.000   2.400.000 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ 540.000 -  540.000  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΆ 660.000 800.000   1.460.000 

ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ 600.000 400.000   1.000.000 

 3.200.000 2.200.000 0 540.000 4.860.000 

 

Παθητικό Ισολογισμού εταιρειών Ημερολόγιο Ενοποίησης Παθητικό 

Ενοπ/νων 

Κατ/σεων 

 Α Β Χ Π  

ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛ. 700.000 600.000 600.000  700.000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 500.000 300.000 300.000  500.000 

ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. 1.500.000 500.000   2.000.000 

ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 500.000 800.000   1.300.000 

ΔΙΚΑΙΩΜ. ΜΕΙΟΨ.    360.000 360.000 
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 3.200.000 2.200.000 900.000  4.860.000 

 

                                             ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α+Β                        

                                   ΠΑΓΙΑ           2.000.000   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   700.000 

                     ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ    1.460.000   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                500.000 

                           ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ         1.000.000   ΔΙΚΑΙΩΜ. ΜΕΙΟΨ.             360.000 

                                                                              ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ.                 2.000.000 

                                                                              ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.                 1.300.000  

                                                         4.860.000                                                 4.860.000   

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω ισολογισμό, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Β 

περιλήφθηκαν με ολόκληρη την αξία τους στον ενοποιημένο ισολογισμό με την ολική μέθοδο. 

Αναλογική Ενοποίηση 

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

ισολογισμό με την αναλογική μέθοδο ως εξής: 

1η εγγραφή: 

Μετοχικό κεφ. ( Β) 360.000 

       60% Χ 600.000 

Αποθεματικά (Β) 180.000 

         60% Χ 300.000 

                                                Συμμετοχές (Α) 540.000 

                  (Απάλειψη λογαριασμού Συμμετοχών) 

 

2η εγγραφή: 

Μετοχικό κεφ. (Β) 240.000 

      40% Χ 600.000 

Αποθεματικά (Β) 120.000 

       40% Χ 300.000 
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Μακρ. Υποχρ. (Β) 200.000 

      40% Χ 500.000 

Βραχ. Υποχρ. (Β) 320.000 

     40% Χ 800.000 

                                                    Πάγια (Β) 400.000 

                                                      40% Χ 1.000.000 

                                                   Κυκλ/κά (Β) 320.000 

                                                        40% Χ 800.000 

                                                   Διαθέσιμα (Β) 160.000 

                                                        40% Χ 400.000 

Η εγγραφή της απάλειψης των Συμμετοχών είναι ίδια και σε αυτή την περίπτωση. Η διαφορά εδώ 

είναι πως κάθε λογαριασμός του ενεργητικού και παθητικού της Β μειώνεται κατά το ποσοστό της 

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

θέσης της Β, όπως και στην ολική μέθοδο. 

Έτσι καταλαβαίνουμε πως οι λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού της Β ενσωματώνονται στον 

ενοποιημένο ισολογισμό με το ποσοστό συμμετοχής της Α στη Β 60% και επειδή δεν εμφανίζεται 

το 40% κάθε ενεργητικού και παθητικού στοιχείου, δεν εμφανίζονται ούτε και δικαιώματα 

μειοψηφίας στον ενοποιημένο ισολογισμό. Και εδώ οι παραπάνω κινήσεις μπορούν να 

απεικονισθούν στον πινάκα ενοποίησης ως εξής: 

Ενεργητικό Ισολογισμού εταιρειών Ημερολόγιο Ενοποίησης Ενεργητικό. 

Ενοπ/νων 

Κατ/σεων 

 Α Β Χ Π  

ΠΆΓΙΑ 1.400.000 1.000.000  400.000 2.000.000 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ 540.000 -  540.000  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΆ 660.000 800.000  320.000 1.140.000 

ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ 600.000 400.000  160.000 840.000 
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 3.200.000 2.200.000 0 1.420.000 3.980.000 

 

Παθητικό Ισολογισμού εταιρειών Ημερολόγιο Ενοποίησης Παθητικό 

Ενοπ/νων 

Κατ/σεων 

 Α Β Χ Π  

ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛ. 700.000 600.000 600.000  700.000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 500.000 300.000 300.000  500.000 

ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. 1.500.000 500.000 200.000  1.800.000 

ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 500.000 800.000 320.000  980.000 

 3.200.000 2.200.000 1.420.000  3.980.000 

 

                                          ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α+Β 

                                   ΠΑΓΙΑ           2.000.000  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    700.000 

                     ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ    1.140.000   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                500.000 

                           ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ           840.000   ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ.                 1.800.000 

                                                                            ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.                    980.000  

                                                          3.980.000                                                 3.980.000   

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω ισολογισμό, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Β 

ενοποιήθηκαν με το ποσοστό συμμετοχής της Α στη Β, σύμφωνα με την αναλογική μέθοδο. 

4.5 Διαφορές Ενοποίησης, Αίτια-Λογιστικοί Χειρισμοί29 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη 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. 

Στις προηγούμενες εφαρμογές 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 

                                                 
29 Ταχυνάκης, 2015 
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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 (άρθρο 103, παρ.2). 

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, 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 χρεώνω τον λογαριασμό «Απόσβεση χρεωστικών διαφορών 

ενοποίησης» και πιστώνω τον λογαριασμό «Αποσβεσμένη χρεωστική διαφορά ενοποίησης». Στη 

συνέχεια το αρνητικό αποτέλεσμα ενοποίησης μεταφέρεται στο λογαριασμό « Αναμορφώσεις 

ενοποίησης – Κλειόμενης χρήσεως». 

Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε μια περίπτωση διαφοράς ενοποίησης χωριστά, θα δώσουμε τις 

αιτίες για την δημιουργία τους και την λογιστική διαδικασία που ακολουθείται για την κάλυψη 

αυτής της διαφοράς. 

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 
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διαφοράς εξαρτάται από τις αιτίες στις οποίες οφείλεται κάθε φορά και σε 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: 

i. Η διαφορά οφείλεται σε διαφορές αποτιμήσεως και σε υπολογισμό αξίας φήμης-

πελατείας. 

Εφόσον εμφανιστούν δικαιώματα μειοψηφίας και επί της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων 

όσο και στην αξία της φήμης-πελατείας, θα πρέπει και τα αντίστοιχα ενεργητικά στοιχεία να 

εμφανιστούν στο 100% της αξίας τους στην πλευρά του ενεργητικού. 

ii. 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. Όπως έχουμε αναφέρει 

προηγουμένως, αναγνωρίζεται το σφάλμα, η διαφορά αυτή και υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθεί 

απευθείας από τα Αποθεματικά του ενοποιημένου ισολογισμού. 

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 σε αυτή τη 

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

δημιούργησαν και ως πιθανότερες αναφέρονται οι εξής: 

(i) 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. Αναπροσαρμόζουμε ανάλογα 

τα περιουσιακά στοιχεία με την παρακάτω εγγραφή: 

                                  (1) 

Χ: Διαφορές Αναπροσαρμογής (100% Διαφοράς) 

Π: Περιουσιακά Στοιχεία της θυγατρικής (100% Διαφοράς) 
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          (Αναπροσαρμογή Περιουσιακών Στοιχείων) 

                                  (2) 

Χ: Μετοχικό κεφάλαιο (% πλειοψηφίας) 

     Αποθεματικά (% πλειοψηφίας) 

Π: Συμμετοχές 

     Διαφορές Αναπροσαρμογής (100% Διαφοράς) 

        (Εξάλειψη Διαφ. Αναπροσαρμογής και Συμμετοχών) 

(ii) Λόγω Προβλέψεων Μειωμένης Μελλοντικής Αποδοτικότητας Και Χαμηλότερης 

Αποτίμησης Της Καθαρής Θέσης Της Επιχείρησης 

Σ’ αυτή τη περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα η καθαρή θέση της θυγατρικής, με βάση την 

αποδοτικότητα της, να είναι μικρότερη από αυτήν που η ίδια εμφανίζει στα λογιστικά της βιβλία. Η 

διαφορά μεταξύ Ε.Λ.Α και τιμής κτήσεως της συμμετοχής θα μεταφερθεί σε λογαριασμό 

πρόβλεψης με την εξής εγγραφή: 

Χ: Μετχ. Κεφάλαιο (% πλειοψηφίας) 

      Αποθεματικά (% πλειοψηφίας) 

Π: Συμμετοχές 

      Προβλέψεις Υποτίμησης (100% διαφοράς) 

(Εξάλειψη Συμμετοχών και μεταφορά της διαφοράς στις προβλέψεις στον Εν. Ισολογισμό) 

(iii)Πραγματοποίηση κέρδους κατά την απόκτηση της συμμετοχής. 

Η περίπτωση αυτή θα συντρέχει 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» με την εγγραφή: 

Χ: Μετχ. Κεφάλαιο (% πλειοψηφίας) 

      Αποθεματικά (% πλειοψηφίας) 

Π: Συμμετοχές 

     Ειδικό Αποθεματικό (100% διαφοράς) 

(Εξάλειψη Συμμετοχών και μεταφορά του κέρδους στον Ενοπ. Ισολογισμό) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

«ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

 

5.1 Εισαγωγικά 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και πως αυτά λειτουργούν στις οικονομικές 

καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας. Θα δούμε πως γίνεται η χρήση τους στις καταστάσεις 

αυτές και θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες βάσει ΔΛΠ 28, οι ενοποιημένες καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ 10, οι συνενώσεις 

επιχειρήσεων βάσει ΔΠΧΑ 3 και τέλος, οι γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών βάσει ΔΛΠ 24. 

5.2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) αποτελούν στην ουσία μια ενιαία μορφή λογιστικών 

προτύπων υψηλής ποιότητας, τα οποία βοηθούν στην κατάρτιση Ε.Ο.Κ. και τη διευκόλυνση της 

σύγκρισης των οικονομικών μεγεθών των εταιριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη (επενδυτές, 

διοίκηση, εργαζόμενους κ.α.). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου προκύπτει ότι «διεθνή λογιστικά πρότυπα θεωρούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(Δ.Λ.Π.), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και οι συναφείς 

ερμηνείες (SIC-Δ.Π.Χ.Π.), οι μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών των προτύπων και ερμηνειών, καθώς 

και τα μελλοντικά πρότυπα και ερμηνείες που πρόκειται να εκδοθούν ή δημοσιευτούν από τον 

Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ο.Δ.Λ.Π.)» (Barth and Clinch, 2009).   

Επιπλέον, σύμφωνα με την 4η παράγραφο του προαναφερθέντος κανονισμού γίνεται λόγος για το 

βασικό σκοπό των ΔΛΠ αναφέροντας ότι «ο κανονισμός ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των 

κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά και βοηθά τις κοινοτικές εταιρίες να ανταγωνίζονται ισότιμα για 

εξεύρεση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων στις κοινοτικές αλλά και στις διεθνείς αγορές». 

Συνέπεια της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, είναι η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς, η προστασία των επενδυτών αλλά και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στις 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ομαλή και αποδοτική λειτουργία 

της κεφαλαιαγοράς αντικατοπτρίζεται σε ένα υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ τα δύο αυτά 

χαίρουν διεθνούς αποδοχής και εκτίμησης διαμέσου των γενικά αποδεκτών λογιστικών προτύπων. 
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Επιπροσθέτως, τα ΔΛΠ στοχεύουν στην περιφρούρηση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών 

κεφαλαιαγορών. Για να επιτευχθεί ωστόσο ο στόχος αυτός, απαιτείται η σύγκλιση των προτύπων 

που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, με 

διάφορα ΔΛΠ, των οποίων η χρήση θα πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα για διασυνοριακές 

συναλλαγές ή για την εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά. Εν τέλει, η ουσία που επιτελεί η εφαρμογή 

των ΔΛΠ είναι η καθοριστική και ουσιαστική συμβολή σε μια ρεαλιστική και αμερόληπτη 

παρουσίαση τόσο της χρηματοοικονομικής κατάστασης, όσο και των αποτελεσμάτων των 

επιχειρήσεων (Barth and Clinch, 2009). 

Όσον αφορά την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α χρησιμοποιούνται κυρίως τα :  

Δ.Λ.Π  1 - Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 

Δ.Λ.Π 24 - Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 

Δ.Λ.Π 27 - Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Δ.Λ.Π 28 - Επενδύσεις σε Συγγενής Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 

Δ.Π.Χ.Α 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Δ.Π.Χ.Α 10 – Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Δ.Π.Χ.Α 11 – Σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Δ.Π.Χ.Α 12 –  Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες 

Από τα παραπάνω, κυρίως το Δ.Π.Χ.Α 10 και το Δ.Π.Χ.Α. 3 έχουν τον πρωταρχικό ρόλο και την 

μεγαλύτερη βαρύτητα κατά την σύνταξη των ΕΟΚ και θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω 

μαζί με το ΔΛΠ 24 και το ΔΛΠ 28.  

5.3 Συνένωση Επιχειρήσεων Σύμφωνα Με Το Δ.Π.Χ.Α. 3 

Σκοπός του παρόντος Δ.Π.Χ.Α., είναι να καθορίσει τους κανόνες χρηματοοικονομικής αναφοράς 

για τις συνενώσεις επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της συνάφειας, αξιοπιστίας και 

συγκρισιμότητας των στοιχείων που παρέχει μια αναφέρουσα οντότητα στις οικονομικές της 

καταστάσεις, για μια συνένωση επιχειρήσεων και τις επιδράσεις της. Για την επίτευξή του, το 

παρόν Δ.Π.Χ.Α. θέτει αρχές και απαιτήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο αποκτών: 

α) αναγνωρίζει και επιμετρά στις οικονομικές του καταστάσεις τα αναγνωρίσιμα αποκτώμενα 

περιουσιακά στοιχεία, τις αναληφθείσες υποχρεώσεις καθώς και τυχόν μη ελέγχουσες συμμετοχές 

στον αποκτώμενο, 
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β) αναγνωρίζει και επιμετρά την υπεραξία που αποκτήθηκε στη συνένωση επιχειρήσεων ή το 

κέρδος μιας αγοράς ευκαιρίας και 

γ) προσδιορίζει ποιες γνωστοποιήσεις απαιτούνται 

Το παρόν Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται για συναλλαγή ή άλλο γεγονός που ικανοποιεί τον ορισμό της 

συνένωσης επιχειρήσεων με εξαίρεση την ίδρυση κοινοπραξίας, απόκτηση περιουσιακού στοιχείου 

ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν επιχείρηση και την συνένωση οικονομικών 

οντοτήτων ή επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο. 

Αναγνώριση συνένωσης επιχειρήσεων 

Συνένωση είναι η διαδικασία όπου μια οικονομική οντότητα (αποκτών) αναλαμβάνει τον έλεγχο 

μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων.  Εάν τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν αφορούν σε 

απόκτηση επιχείρησης, η αναφέρουσα οικονομική οντότητα θα λογιστικοποιεί τη συναλλαγή ή 

άλλο γεγονός ως απόκτηση περιουσιακού στοιχείου30. Η απόκτηση ελέγχου μπορεί να γίνει μέσω 

μεταβίβασης μετρητών, ταμιακών ισοδύναμων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ανάληψη 

υποχρεώσεων, έκδοση συμμετοχικών τίτλων και άλλα31.  

Η μέθοδος της απόκτησης 

Μια οικονομική οντότητα θα λογιστικοποιεί κάθε συνένωση επιχειρήσεων με την εφαρμογή της 

μεθόδου απόκτησης. Η μέθοδος αυτή απαιτεί32: 

α) την αναγνώριση του αποκτώντος, 

β) τον προσδιορισμό της ημερομηνίας απόκτησης (ημερομηνία όπου ο αποκτών παίρνει την 

επιχείρηση)33  

γ) αναγνώριση και επιμέτρηση των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων, των αναληφθείσων 

υποχρεώσεων καθώς και τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο. Η υπεραξία 

αναγνωρίζεται ξεχωριστά από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται και τα στοιχεία αυτά 

                                                 
30 ΔΠΧΑ 3, παρ. 3 
31 ΔΠΧΑ 3, παρ. Β5 
32 ΔΠΧΑ 3, παρ. 5 
33 Τότε γίνεται νόμιμη μεταβίβαση ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αποκτώμενου  
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πρέπει να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους ορισμούς των ΔΠΧΑ και να είναι τμήμα 

συναλλαγής μεταξύ αποκτώντος και αποκτώμενου και όχι αποτέλεσμα ξεχωριστών συναλλαγών34.  

δ) αρχή αποτίμησης. Τα στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν αποτιμώνται κατά την 

ημερομηνία απόκτησης στις εύλογές τους αξίες35. 

Εξαιρέσεις από αρχή αναγνώρισης: ενδεχόμενες υποχρεώσεις (ΔΛΠ 37)  

Εξαιρέσεις από αρχή αποτίμησης: επαναποκτηθέντα δικαιώματα (αποτίμηση βάση της συμβατικής 

περιόδου που απομένει), παροχές που εξαρτώνται από αξία μετοχών (ΔΠΧΑ 2) και περιουσιακά 

στοιχεία προς πώληση (αποτίμηση σε εύλογη αξία μείον κόστος πώλησης βάσει ΔΠΧΑ 5) 

Εξαιρέσεις από αρχή αναγνώρισης και αποτίμησης: φόροι εισοδήματος (ΔΛΠ 12), παροχές σε 

εργαζόμενους (ΔΛΠ 19) και περιουσιακά στοιχεία που αφορούν αποζημίωση. 

Αναγνώριση και επιμέτρηση υπεραξίας ή του κέρδους μιας αγοράς ευκαιρίας 

Ο αποκτών θα αναγνωρίζει την υπεραξία από την ημερομηνία απόκτησης επιμετρημένη ως την 

διαφορά μεταξύ: 

α) αθροίσματος του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε36 σύμφωνα με το παρόν Δ.Π.Χ.Α., του 

ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο και της εύλογης αξίας κατά την 

ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατείχε ο αποκτών προηγουμένως 

στον αποκτώμενο. 

β) του καθαρού ποσού κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα 

περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις αποτιμώμενα σύμφωνα με το παρόν 

Δ.Π.Χ.Α37. 

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων όπου η αποτίμηση εύλογης αξίας των συμμετοχικών δικαιωμάτων 

του αποκτώμενου γίνεται πιο αξιόπιστα από την αντίστοιχη του αποκτώντος, η υπεραξία 

καθορίζεται με βάση την εύλογη αξία δικαιωμάτων του αποκτώμενου κατά την ημερομηνία 

απόκτησης38. 

                                                 
34 ΔΠΧΑ 3, παρ. 11-12 
35 ΔΠΧΑ 3, παρ. 18-20 
36 Στην εύλογη αξία 
37 ΔΠΧΑ 3, παρ. 32 
38 ΔΠΧΑ 3, παρ. 33 
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Αγορές ευκαιρίας 

Περιστασιακά, ένας αποκτών θα προβεί σε μια αγορά ευκαιρίας, που αποτελεί μια συνένωση 

επιχειρήσεων, όπου το καθαρό ποσό από τα διαχωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν 

και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν υπερβαίνει το άθροισμα του ανταλλάγματος μεταβίβασης 

και της αναλογίας των τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών. Εάν αυτό το υπερβάλλον ποσό 

παραμείνει μετά την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων και υποχρεώσεων την ημερομηνία 

απόκτησης καθώς και της ορθής αποτίμησης εύλογης αξίας των μη ελεγχουσών συμμετοχών και 

του ανταλλάγματος, τότε ο αποκτών θα αναγνωρίσει το προκύπτον κέρδος στα αποτελέσματα κατά 

την ημερομηνία απόκτησης. Το κέρδος θα αποδίδεται στον αποκτώντα39. 

Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα 

Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μια συνένωση επιχειρήσεων θα αποτιμάται σε εύλογη αξία, η 

οποία θα υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των 

μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων από τον αποκτώντα, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν 

από τον αποκτώντα προς τους προηγούμενους ιδιοκτήτες και τα συμμετοχικά δικαιώματα που έχει 

εκδώσει ο αποκτών40. Ωστόσο, για τον λογιστικό χειρισμό καταβολής του αποκτώντος σε μετοχές, 

αμοιβές εργαζομένων του αποκτώμενου, που περιλαμβάνονται σε αντάλλαγμα σε μια συνένωση, 

αποτιμώνται βάσει ΔΠΧΑ 220. Αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις του αποκτώντος 

με λογιστικές αξίες που  διαφέρουν από τις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία απόκτησης, ο 

αποκτών θα τα αποτιμήσει στις εύλογες αξίες τους από την ημερομηνία απόκτησης και θα 

αναγνωρίσει τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα41. Όταν τα μεταφερόμενα 

περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις παραμένουν στη συνενωμένη οικονομική οντότητα μετά τη 

συνένωση των επιχειρήσεων, ο αποκτών τα αποτιμά στη λογιστική τους αξία αμέσως πριν την 

ημερομηνία απόκτησης και δεν θα αναγνωρίσει κέρδος ή ζημία στα περιουσιακά στοιχεία ή τις 

υποχρεώσεις που ελέγχει 

Μια συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά 

Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά (σταδιακή απόκτηση αλλιώς), ο αποκτών 

θα επιμετρήσει εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο 

στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης και θα αναγνωρίσει τυχόν κέρδος ή ζημία 

στα αποτελέσματα. Σε προηγούμενες καλυπτόμενες περιόδους αναφοράς, ο αποκτών μπορεί να 

                                                 
39 ΔΠΧΑ 3, παρ. 34 
40 ΔΠΧΑ 3, παρ. 37 
41 ΔΠΧΑ 3, παρ. 37 
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έχει αναγνωρίσει αλλαγές στην αξία συμμετοχικών του δικαιωμάτων στον αποκτώμενο στα λοιπά 

συνολικά έσοδα. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα 

θα αναγνωρίζεται στην ίδια βάση που θα απαιτείτο εάν ο αποκτών είχε διαθέσει απευθείας τα 

συμμετοχικά δικαιώματα που διατηρούσε προηγουμένως. 

Συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται χωρίς μεταφορά ανταλλάγματος 

Ένας αποκτών ενίοτε αποκτά τον έλεγχο ενός αποκτώμενου, χωρίς τη μεταφορά ανταλλάγματος. 

Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: 

α) Ο αποκτώμενος επαναγοράζει επαρκή αριθμό των δικών του μετοχών ώστε ένας υπάρχων 

επενδυτής (ο αποκτών) να αποκτήσει τον έλεγχο. 

β) Εκπνέουν μειοψηφικά δικαιώματα βέτο, τα οποία προηγουμένως δεν επέτρεπαν στον αποκτώντα 

να ελέγχει έναν αποκτώμενο, στον οποίο ο αποκτών κατείχε τα πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου. 

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται μόνο με σύμβαση, ο αποκτών θα αποδώσει 

στους ιδιοκτήτες του αποκτώμενου το ποσό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώμενου, που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το παρόν Δ.Π.Χ.Α42. Τέτοια παραδείγματα είναι η 

συνένωση επιχειρήσεων με συμφωνία σύνδεσης μετοχών (stapling) ή εισαγωγή μετοχών σε δυο 

διαφορετικές αγορές43. 

Περίοδος αποτίμησης 

Είναι το χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία απόκτησης όπου τα προσωρινά ποσά που 

αναγνωρίστηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων μπορούν να προσαρμοστούν. Κατά την διάρκεια 

αυτής της περιόδου λαμβάνονται οι εξής πληροφορίες για αναγνώριση και αποτίμηση44: 

 Διαχωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και 

μη ελέγχουσες συμμετοχές στα ίδια κεφάλαια του αποκτώμενου 

 Αντάλλαγμα μεταβίβασης στον αποκτώμενο ή άλλη αξία για τον καθορισμό υπεραξίας 

 Συμμετοχικά δικαιώματα που είχε ο αποκτών προηγουμένως και η υπεραξία ή το κέρδος 

που προκύπτουν σε σταδιακή συνένωση.  

                                                 
42 ΔΠΧΑ 3, παρ. 44 
43 ΔΠΧΑ 3, παρ. 43 
44 ΔΠΧΑ 3, παρ. 46 
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Όταν συλλεχτούν τα παραπάνω, τότε λήγει η περίοδος αποτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

πάνω από ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης.  

Αν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

της περιόδου αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η συνένωση, ο αποκτών θα 

αναφέρει στις οικονομικές του καταστάσεις, με προσωρινά ποσά τα στοιχεία για τα οποία η 

λογιστικοποίηση δεν είναι πλήρης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης45, ο αποκτών θα 

προσαρμόσει αναδρομικά τα προσωρινά ποσά που αναγνωρίστηκαν κατά την ημερομηνία 

απόκτησης ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για γεγονότα και 

συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει 

την επιμέτρηση των ποσών που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την ημερομηνία. Επίσης, θα 

αναγνωρίζει πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις εάν ληφθούν νέες πληροφορίες για 

γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα 

είχαν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από 

εκείνη την ημερομηνία.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης, ο αποκτών θα αναγνωρίσει προσαρμογές στα 

προσωρινά ποσά, σαν να είχε ολοκληρωθεί η λογιστικοποίηση για τη συνένωση των επιχειρήσεων 

κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

Αφού τελειώσει η περίοδος της επιμέτρησης, ο αποκτών θα αναθεωρήσει τη λογιστικοποίηση για 

μια συνένωση επιχειρήσεων μόνο για διόρθωση λάθους σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές 

Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη46. 

Κόστος το οποίο σχετίζεται με την απόκτηση 

Το σχετικό με την απόκτηση κόστος47, είναι εκείνο που αναλαμβάνει ο αποκτών για να 

πραγματοποιήσει μια συνένωση επιχειρήσεων. Αυτό το κόστος περιλαμβάνει αμοιβές ευθέτου, 

αμοιβές συμβούλων, νομικών, λογιστών, εκτιμητών και άλλες επαγγελματικές και συμβουλευτικές 

αμοιβές, γενικά διοικητικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων του κόστους της διατήρησης εσωτερικού 

τμήματος αποκτήσεων και το κόστος για την καταχώρηση και έκδοση χρεωστικών και 

συμμετοχικών τίτλων. Ο αποκτών θα λογιστικοποιεί το κόστος αυτό ως έξοδο κατά τις περιόδους 

που πραγματοποιήθηκε και παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες (με εξαίρεση το κόστος για την έκδοση 

χρεωστικών ή συμμετοχικών τίτλων που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Λ.Π. 39). 

                                                 
45 ΔΠΧΑ 3, παρ. 45-48 
46 ΔΠΧΑ 3, παρ. 50 
47 ΔΠΧΑ 3, παρ. 53 
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση και λογιστικοποίηση 

Το παρόν Δ.Π.Χ.Α. παρέχει οδηγίες πάνω στη μεταγενέστερη επιμέτρηση και λογιστικοποίηση για 

επαναποκτηθέντα δικαιώματα, ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται κατά από την 

ημερομηνία απόκτησης, περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης και ενδεχόμενο αντάλλαγμα. 

Γνωστοποιήσεις 

Ο αποκτών θα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών του 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση και την οικονομική επίδραση μιας συνένωσης 

επιχειρήσεων που πραγματοποιείται είτε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου αναφοράς ή 

μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς αλλά πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για 

έκδοση48. Συνεπώς απαιτείται γνωστοποίηση ενός αριθμού στοιχείων, όπως ημερομηνία 

απόκτησης, ονομασία αποκτώντα κλπ.49  

Παράλληλα ο αποκτών θα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των 

οικονομικών του καταστάσεων να αξιολογήσουν τη χρηματοοικονομική επίδραση των 

προσαρμογών που αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς και που σχετίζονται με 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους 

αναφοράς50. 

Εάν δεν είναι επαρκείς οι γνωστοποιήσεις, τότε απαιτείται παράθεση άλλων στοιχείων που κρίνει η 

οικονομική οντότητα απαραίτητα με σκοπό να επιτευχτεί η επάρκεια51.  

5.4 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 

Σκοπός του παρόντος ΔΠΧΑ είναι να καθορίσει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μια οικονομική οντότητα ελέγχει μία ή 

περισσότερες άλλες οικονομικές οντότητες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το παρόν ΔΠΧΑ: 

α) προβλέπει ότι μια οικονομική οντότητα (μητρική) που ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες 

οντότητες (θυγατρικές) οφείλει να καταρτίζει Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

β) ορίζει την αρχή του ελέγχου και καθιερώνει τον έλεγχο ως βάση ενοποίησης 

                                                 
48 ΔΠΧΑ 3, παρ. 59 
49 ΔΠΧΑ 3, παρ. Β64 
50 ΔΠΧΑ 3, παρ. 61 
51 ΔΠΧΑ 3, παρ. 63 
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γ) ορίζει τον τρόπο εφαρμογής της αρχής ελέγχου για να διαπιστωθεί κατά πόσον ένας επενδυτής 

ελέγχει μια εκδότρια και, ως εκ τούτου, πρέπει να την ενοποιήσει και 

δ) καθορίζει τις λογιστικές απαιτήσεις για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων52. 

Το παρόν ΔΠΧΑ ισχύει για όλες τις οικονομικές οντότητες, εκτός από τις ακόλουθες: 

Α) η μητρική δεν χρειάζεται να παρουσιάζει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εφόσον 

πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(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  

(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 εισαγωγής σε χρηματιστήριο και 

(iv) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία 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 εργαζομένους. 

Έλεγχος 

Ο έλεγχος μιας οικονομικής οντότητας από μια άλλη, αφορά το δικαίωμα της δεύτερης να 

κατευθύνει τις πολιτικές της πρώτης, προκειμένου να λάβει οφέλη από τις δραστηριότητες της. 

Όταν μια οντότητα ελέγχει μια άλλη, τότε η πρώτη αποτελεί μητρική της δεύτερης και η δεύτερη 

θυγατρική της πρώτης. Μια οικονομική οντότητα ελέγχει μια εκδότρια, εάν και μόνο διαθέτει όλα 

τα ακόλουθα53: 

α) ασκεί εξουσία επί της εκδότριας 

                                                 
52 Εκτός αν αφορούν συνενώσεις επιχειρήσεων (ΔΠΧΑ 3) 
53 ΔΠΧΑ 10, παρ. 7 



61 

 

β) υπάρχουν τοποθετήσεις ή δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή της στην 

εκδότρια  

γ) υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία της επί της εκδότριας για να επηρεάσει το 

ύψος των αποδόσεών της 

Ένας επενδυτής εξετάζει όλα τα γεγονότα και τις περιστάσεις όταν εκτιμά κατά πόσο ελέγχει μια 

εκδότρια. Ο επενδυτής θα επανεκτιμήσει εάν ελέγχει μια εκδότρια όταν τα γεγονότα και οι 

περιστάσεις υποδεικνύουν ότι υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία 

ελέγχου54. 

Η εξουσία ασκείται από μια οντότητα σε μια άλλη όταν κατέχει περισσότερο από 50% των 

δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας και παράλληλα οι συναφείς δραστηριότητες της εκδότριας 

ελέγχονται από τον κάτοχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου ή ο κάτοχος πλειοψηφίας 

ελέγχει το ΔΣ και τις συναφείς δραστηριότητες της εκδότριας. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να είναι 

ουσιαστικά και να επιτρέπουν στον επενδύτη να κατευθύνει τις δραστηριότητες της εκδότριας 

αλλιώς δεν υπάρχει εξουσία.  

Υπάρχει περίπτωση να ελέγχει ο επενδυτής την εκδότρια με ποσοστό λιγότερο55 από το 50% των 

δικαιωμάτων ψήφου. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επενδύτη και άλλων κατόχων 

δικαιωμάτων ψήφου, δυνητικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων που απορρέουν από άλλες 

συμβατικές ρυθμίσεις, δικαιωμάτων ψήφου του επενδυτή ή συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων. 

Άλλη περίπτωση είναι όταν ο επενδυτής δεν έχει την πλειοψηφία δικαιωμάτων56 αλλά έχει επαρκή 

δικαιώματα (δικαιώματα επενδυτή σε σχέση με το πλήθος και την διασπορά δικαιωμάτων άλλων 

μερών, δυνητικά δικαιώματα επενδυτή σε συνδυασμό με αντίστοιχα άλλων μερών και δικαιώματα 

από συμφωνίες που επιτρέπουν ή όχι στον επενδυτή να διευθύνει την εκδότρια) να διευθύνει 

μονομερώς τις συναφείς δραστηριότητες της εκδότριας.  

Τέλος, για να διαπιστωθεί αν ο επενδυτής έχει την εξουσία57 ελέγχου λαμβάνουμε υπόψη τα 

δυνητικά δικαιώματα ψήφου του επενδυτή και των άλλων μερών και ελέγχεται η ικανότητά του: 

 να διορίσει ή ανακαλέσει τον διορισμό βασικών διοικητικών στελεχών της εκδότριας που 

διευθύνουν τις δραστηριότητες της εκδότριας 

                                                 
54 ΔΠΧΑ 10, παρ. 8 
55 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β38 
56 ΔΠΧΑ 10, παρ. 41-43 
57 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β47-Β50 
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 να διορίσει ή ανακαλέσει τον διορισμό άλλης οντότητας που διευθύνει τις δραστηριότητες 

της εκδότριας 

 να ελέγχει την εκδότρια ως προς την σύναψη πράξεων ή να ασκεί βέτο σε αλλαγές προς 

όφελος του 

 να έχει άλλα δικαιώματα που του επιτρέπουν να διευθύνει τις συναφείς δραστηριότητες της 

εκδότριας 

Δύο ή περισσότεροι επενδυτές ελέγχουν συλλογικά μια εκδότρια, όταν πρέπει να δρουν από κοινού 

για να διευθύνουν τις συναφείς δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς κανένας 

επενδυτής δεν μπορεί να διευθύνει τις δραστηριότητες χωρίς τη συνεργασία των άλλων, κανένας 

επενδυτής δεν ελέγχει μεμονωμένα την εκδότρια. 

Λογιστικές απαιτήσεις 

Η μητρική εταιρεία συντάσσει τις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας 

ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για όμοιες συναλλαγές και άλλα συμβάντα σε όμοιες 

συνθήκες58. Όταν ένα μέλος του ομίλου χρησιμοποιεί διαφορετικές λογιστικές πολιτικές από 

εκείνες στις οποίες βασίζονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τότε θα πρέπει να 

αναπροσαρμόσει τις οικονομικές του καταστάσεις59. 

Η ενοποίηση μιας εκδότριας αρχίζει από την ημερομηνία που ο επενδυτής αποκτά τον έλεγχό της 

και παύει όταν ο επενδυτής χάσει τον έλεγχό της60. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών κατά την ενοποίηση πρέπει να 

αφορούν την ίδια χρονική περίοδο. Αλλιώς, η θυγατρική καταρτίζει επιπρόσθετες καταστάσεις με 

την ίδια ημερομηνία με αυτή των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής61. Οι καταστάσεις αυτές 

της θυγατρικής θα πρέπει να έχουν και προσαρμογές για να αντανακλώνται οι επιπτώσεις 

σημαντικών συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ των ημερομηνιών σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής και μητρικής. Η χρονική διάρκεια μεταξύ των δυο ανωτέρω 

ημερομηνιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες.  

 

                                                 
58 ΔΠΧΑ 10, παρ. 19 
59 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β87 
60 ΔΠΧΑ 10, παρ. 20 
61 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β92 
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Μη ελέγχουσες συμμετοχές62 

Μια μητρική εταιρεία θα παρουσιάζει τις μη ελέγχουσες συμμετοχές στην ενοποιημένη κατάσταση 

της οικονομικής θέσης στα ίδια κεφάλαια, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της 

μητρικής εταιρείας. Αν μια θυγατρική έχει σωρευμένες υποχρεώσεις από προνομιούχες μετοχές, οι 

οποίες πάνε στα ίδια κεφάλαια και ανήκουν σε μη ελέγχουσες συμμετοχές, τότε θα πρέπει να γίνει 

υπολογισμός της αναλογίας της παραπάνω οντότητας στα κέρδη/ζημίες μετά από αφαίρεση 

μερισμάτων σχετικά με τις μετοχές αυτές της θυγατρικής.  

Μεταβολές στα δικαιώματα ιδιοκτησίας μιας μητρικής σε μια θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως 

αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή 

συναλλαγές με ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες)63. 

Απώλεια ελέγχου 

Η απώλεια ελέγχου μπορεί να γίνει με πάνω από μια συναλλαγές. Γι αυτό πρέπει να εξετάζουμε αν 

ισχύει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω64: 

 συναλλαγές στον ίδιο χρόνο ή συνδέονται μεταξύ τους 

 συναλλαγές που αποτελούν μια συναλλαγή με προσδιορισμένο στόχο 

 μια συναλλαγή εξαρτάται από μια άλλη 

 μια συναλλαγή δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από οικονομική άποψη αν δεν εξεταστεί σε 

συνδυασμό με μια άλλη 

Εάν μια μητρική εταιρεία χάσει τον έλεγχο θυγατρικής, τότε αυτή65: 

a) διαγράφει τα λογιστικά υπόλοιπα στοιχείων ενεργητικού, τυχόν υπεραξίας και 

υποχρεώσεων 

b) δεν αναγνωρίζει την λογιστική αξία τυχόν μειοψηφικής συμμετοχής στην πρώην θυγατρική 

κατά την ημερομηνία απώλειας ελέγχου  

c) καταχωρεί στα αποτελέσματα ή μεταφέρει στα κέρδη εις νέον τα ποσά από τα λοιπά 

συνολικά έσοδα και αφορούν την θυγατρική που χάθηκε ο έλεγχος της 

                                                 
62 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β94-Β95 
63 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β96 
64 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β97 
65 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β98 
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d) αναγνωρίζει το αντάλλαγμα από την συναλλαγή στην εύλογή του αξία, τις συνθήκες που 

οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου και την συναλλαγή για διανομή μετοχών της θυγατρικής 

σε ιδιοκτήτες 

e) αναγνωρίζει στην εύλογη αξία επένδυση που τυχόν διατηρείται ακόμα και αφορά την 

πρώην θυγατρική 

f) λογιστικοποιεί στα αποτελέσματα της μητρικής διαφορές που μπορεί να προκύψουν ως 

κέρδος ή ζημία 

Κατά την απώλεια ελέγχου μιας θυγατρικής, η μητρική ανακατατάσσει το κέρδος ή την ζημία από 

τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα σαν μια προσαρμογή που προέρχεται από ανακατάταξη66.   

5.5 Επενδύσεις Σε Συγγενείς Και Κοινοπραξίες Σύμφωνα Με Το ΔΛΠ 28 

Ο σκοπός του παρόντος προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες και να παραθέσει τις απαιτήσεις τους για την εφαρμογή 

της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 

Η εφαρμογή του προτύπου αφορά όλες τις οικονομικές οντότητες που είναι επενδυτές με από 

κοινού έλεγχο ή με σημαντική επιρροή σε εκδότρια επιχείρηση67. 

Σημαντική επιρροή 

Είναι η δυνατότητα συμμετοχής μιας οικονομικής οντότητας (επενδύτριας) στις αποφάσεις μιας 

άλλης οντότητας (εκδότρια, συγγενής ή επενδυόμενη επιχείρηση), χωρίς όμως να πρόκειται για 

έλεγχο ή από κοινού έλεγχο των εν λόγω πολιτικών68. 

Εάν μια οντότητα διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω θυγατρικών), 20% ή περισσότερο των 

δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, τεκμαίρεται ότι η οντότητα ασκεί σημαντική επιρροή, εκτός 

εάν μπορεί να αποδειχθεί σαφώς ότι δεν συμβαίνει αυτό69. Αντίστροφα, Μια σημαντική ή 

πλειοψηφική κυριότητα από έναν άλλον επενδυτή δεν εμποδίζει αναγκαστικά κάποια οντότητα από 

                                                 
66 ΔΠΧΑ 10, παρ. Β97 
67 ΔΛΠ 28, παρ. 1-2 
68 ΔΛΠ 28, παρ. 5 
69 ΔΛΠ 28, παρ. 5 
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το να ασκεί σημαντική επιρροή.70 Η ύπαρξη σημαντικής επιρροής από μια οντότητα αποδεικνύεται 

συνήθως με έναν ή περισσότερους από τους εξής τρόπους71: 

α) αντιπροσώπευση της επενδύτριας στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) ή ισοδύναμο διοικητικό 

όργανο της εκδότριας 

β) συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής της εκδότριας, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμετοχής σε αποφάσεις που αφορούν μερίσματα ή άλλες διανομές κερδών 

γ) σημαντικές συναλλαγές μεταξύ επενδύτριας και εκδότριας 

δ) ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού μεταξύ των δύο επιχειρήσεων 

ε) παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, κατά την αρχική αναγνώριση η επένδυση σε μία 

συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης, και η λογιστική αξία μεταβάλλεται 

για να αναγνωριστεί το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της συγγενούς μετά την 

ημερομηνία της απόκτησης72.  

Το μερίδιο του επενδυτή επί του κέρδους ή της ζημίας της συγγενούς καταχωρείται στα 

αποτελέσματα της πρώτης. Τα διανεμόμενα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από μια εκδότρια 

μειώνουν τη λογιστική αξία της επένδυσης. Ενδέχεται επίσης να απαιτούνται προσαρμογές της 

λογιστικής αξίας της επένδυσης για μεταβολές της αναλογικής συμμετοχής του επενδυτή στην 

εκδότρια που προκύπτουν από μεταβολές στα λοιπά συνολικά έσοδα της δεύτερης. Στις μεταβολές 

αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που προκύπτουν από αναπροσαρμογές ενσωμάτων πάγιων και από 

συναλλαγματικές διαφορές λόγω μετατροπής. Το μερίδιο του επενδυτή στις εν λόγω μεταβολές 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα του επενδυτή. 

Επειδή ο επενδυτής ασκεί από κοινού έλεγχο ή σημαντική επιρροή στην εκδότρια επιχείρηση, έχει 

συμμετοχή στην επίδοση της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας και, ως εκ τούτου, στην 

απόδοση της επένδυσής του. Ο επενδυτής λογιστικοποιεί τη συμμετοχή αυτή επεκτείνοντας το 

                                                 
70 ΔΛΠ 28, παρ. 5 
71 ΔΛΠ 28, παρ. 6 
72 ΔΛΠ 28, παρ. 10 
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πεδίο των οικονομικών του καταστάσεων ώστε να περιλαμβάνει το μερίδιο του στα κέρδη ή τις 

ζημίες μιας εκδότριας73.  

Σε περίπτωση ύπαρξης συναλλαγής που οδηγεί σε επίδραση της επενδύτριας στις αποδόσεις της 

επενδυόμενης, το ποσοστό συμμετοχής καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση των 

δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου και άλλων παραγώγων μέσω των οποίων η επενδύτρια μπορεί να 

επηρεάσει τα έσοδα της επενδυόμενης74. 

Απαλλαγή από την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης 

Η επενδύτρια δεν χρειάζεται να εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης στην επένδυσή της σε 

συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία εάν η οντότητα είναι θυγατρική η οποία απαλλάσσεται από την 

κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν ισχύουν σωρευτικά τα παρακάτω75: 

α) Η επενδύτρια κατέχεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα ποσοστό από άλλη οικονομική οντότητα και 

οι ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, 

έχουν συμφωνήσει για την μη-χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

β) Η επενδύτρια δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο ή δεν διαπραγματεύεται σε 

εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές. 

γ) Η επενδύτρια δεν είναι σε διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο 

δ) Η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία της οντότητας δημοσιεύει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για δημόσια χρήση που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Όταν μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία κατέχεται από οντότητα, ή κατέχεται 

εμμέσως μέσω οντότητας η οποία είναι οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, αμοιβαίο 

κεφάλαιο, εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή παρόμοια οικονομική οντότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, η οντότητα 

δύναται να επιλέξει να επιμετρήσει τις επενδύσεις στις εν λόγω συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων76. Αντίστοιχος λογιστικός χειρισμός 

υπάρχει και στην επένδυση σε συγγενή, τμήμα της οποίας κατέχεται από τις παραπάνω οικονομικές 

                                                 
73 ΔΛΠ 28, παρ. 10 
74 ΔΛΠ 28, παρ. 13 
75 ΔΛΠ 28, παρ. 17 
76 ΔΠΧΑ 9 
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οντότητες, ενώ αν γίνει χρήση αυτής της επιλογής, εφαρμόζεται η μέθοδος καθαρής θέσης στο 

υπόλοιπο τμήμα της επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση77. 

Εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης 

Ο λογιστικός χειρισμός της απόκτησης συγγενούς επιχείρησης ή κοινοπραξίας ακολουθεί τις 

γενικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες λογιστικού χειρισμού της απόκτησης μιας θυγατρικής78. 

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

οι ζημίες, τα λοιπά συνολικά έσοδα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που συνυπολογίζονται για 

την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου 

της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επί των κερδών ή των ζημιών, των λοιπών 

συνολικών εσόδων και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των συγγενών επιχειρήσεων και 

κοινοπραξιών της), μετά τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη ομοιόμορφων 

λογιστικών πολιτικών79. 

Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές με υπερκείμενα (πωλήσεις περιουσιακών 

στοιχείων από συγγενή ή κοινοπραξία προς την επενδύτρια) και υποκείμενα (το αντίστροφο με τα 

υπερκείμενα) μέρη μεταξύ της οντότητας (συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων θυγατρικών 

της) και της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της οντότητας μόνον κατά την έκταση των συμμετοχών μη σχετιζόμενων επενδυτών 

με εκείνη τη συγγενή επιχείρηση ή την κοινοπραξία. Το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις 

ζημίες της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας που προκύπτουν από τις συναλλαγές αυτές 

απαλείφεται80. 

Όταν από τις συναλλαγές με υποκείμενα μέρη προκύπτουν ενδείξεις μείωσης της καθαρής αξίας 

εκποίησης των προς πώληση ή προς συνεισφορά περιουσιακών στοιχείων, ή ζημίας λόγω 

απομείωσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, οι εν λόγω ζημίες αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου 

από τον επενδυτή. Όταν από τις συναλλαγές με υπερκείμενα μέρη προκύπτουν ενδείξεις μείωσης 

της καθαρής αξίας εκποίησης των προς αγορά περιουσιακών στοιχείων, ή ζημίας λόγω απομείωσης 

αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ο επενδυτής αναγνωρίζει το μερίδιό του στις εν λόγω ζημίες81. 

                                                 
77 ΔΛΠ 28, παρ. 18-19 
78 ΔΛΠ 28, παρ. 26 
79 ΔΛΠ 28, παρ. 27 
80 ΔΛΠ 28, παρ. 28 
81 ΔΛΠ 28, παρ. 29 
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Εάν, επιπλέον της συμμετοχής στο κεφάλαιο συγγενούς επιχείρησης ή κοινοπραξίας, μια οντότητα 

λαμβάνει χρηματικά ή μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία, η οντότητα αναγνωρίζει πλήρως στα 

αποτελέσματα το τμήμα των κερδών ή των ζημιών επί της μη χρηματικής συνεισφοράς που 

σχετίζεται με τα ληφθέντα χρηματικά ή μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η επένδυση λογιστικοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, από την ημερομηνία που 

καθίσταται συγγενής επιχείρηση ή κοινοπραξία. Κατά την απόκτηση της επένδυσης, οποιαδήποτε 

διαφορά μεταξύ του κόστους της επένδυσης και του ποσοστού της οντότητας στην εύλογη αξία των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εκδότριας λογιστικοποιείται ως 

ακολούθως: 

α) Η υπεραξία που σχετίζεται με συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική 

αξία της επένδυσης. Δεν επιτρέπεται απόσβεση της εν λόγω υπεραξίας. 

β) Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου της οντότητας στην εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εκδότριας έναντι του κόστους της επένδυσης 

περιλαμβάνεται ως έσοδο στον προσδιορισμό του μεριδίου της επενδύτριας στα αποτελέσματα της 

συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην περίοδο κατά την οποία αποκτήθηκε η συμμετοχή 

σε αυτή. 

Το μερίδιο της οντότητας επί των κερδών ή των ζημιών της συγγενούς επιχείρησης ή της 

κοινοπραξίας προσαρμόζεται καταλλήλως μετά την απόκτηση ώστε να ληφθεί υπόψη, για 

παράδειγμα, η απόσβεση των αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων βάσει των εύλογων αξιών τους 

κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Ομοίως, το μερίδιο της οντότητας επί των κερδών ή των 

ζημιών της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας προσαρμόζεται καταλλήλως μετά την 

απόκτηση για ζημίες απομείωσης, όπως για υπεραξία ή ενσώματα πάγια στοιχεία. 

Η οντότητα χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς 

επιχείρησης ή της κοινοπραξίας. Όταν διαφέρει το τέλος της περιόδου αναφοράς της οντότητας από 

εκείνο της επενδυόμενης, τότε η δεύτερη καταρτίζει, για χρήση από την οντότητα, οικονομικές 

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

είναι πρακτικά αδύνατον82. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο ανωτέρω ημερομηνιών (πχ σημαντικές 

συναλλαγές) γίνονται προσαρμογές για τις επιδράσεις των σημαντικών συναλλαγών ή γεγονότων 

                                                 
82 ΔΛΠ 28, παρ. 33 
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που συνέβησαν. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά δεν θα είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες. Η 

διάρκεια των καλυπτόμενων περιόδων αναφοράς και κάθε διαφορά μεταξύ του τέλους των 

περιόδων αναφοράς δεν θα διαφέρει από περίοδο σε περίοδο83. 

Αν μια συγγενής επιχείρηση ή κοινοπραξία έχει εκκρεμείς σωρευμένες προνομιούχες μετοχές, οι 

οποίες ανήκουν σε μέρη εκτός της οντότητας και κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια, τότε η 

επενδύτρια υπολογίζει το μερίδιό της επί των κερδών ή ζημιών μετά την αφαίρεση των μερισμάτων 

από τις εν λόγω προνομιούχες μετοχές, ανεξαρτήτως του εάν έχουν δηλωθεί τα μερίσματα ή όχι84. 

Η συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία είναι η λογιστική αξία της επένδυσης στη 

συγγενή επιχείρηση ή την κοινοπραξία σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης μαζί με κάθε 

μακροπρόθεσμη συμμετοχή που, στην ουσία, αποτελεί ουσιαστικό μέρος της καθαρής επένδυσης 

του επενδυτή στη συγγενή επιχείρηση ή την κοινοπραξία. Αν το μερίδιο μιας επενδύτριας στις 

ζημίες μιας συγγενούς επιχείρησης ή κοινοπραξίας ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της σε αυτή, 

τότε παύει να αναγνωρίζεται το μερίδιό της από τις περαιτέρω ζημίες85.  

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

συμμετοχή της επενδύτριας σε κοινές μετοχές, επιμερίζονται στα υπόλοιπα στοιχεία της 

συμμετοχής της επενδύτριας σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία με φθίνουσα σειρά αρχαιότητας 

(δηλαδή της προτεραιότητας κατά τη ρευστοποίηση)86. 

Αν η συμμετοχή της οντότητας μειωθεί στο μηδέν και προκύψουν πρόσθετες ζημίες, αναγνωρίζεται 

υποχρέωση μόνο στην έκταση που υπάρχουν νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε 

πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας. Αν η επενδυόμενη 

εμφανίσει στη συνέχεια κέρδη, η επενδύτρια αρχίζει να αναγνωρίζει εκ νέου το μερίδιό της επί των 

κερδών, μόνον αφού αυτό εξισωθεί προς το μερίδιο των καθαρών ζημιών που δεν έχουν 

αναγνωριστεί87. 

Σημειώνεται πως επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία λογιστικοποιείται στις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις της οντότητας ακολουθώντας τις διατάξεις του ΔΛΠ 27. 

 

 

                                                 
83 ΔΛΠ 28, παρ. 34 
84 ΔΛΠ 28, παρ. 37 
85 ΔΛΠ 28, παρ. 38 
86 ΔΛΠ 28, παρ. 38 
87 ΔΛΠ 28, παρ. 39 



70 

 

Ζημία απομείωσης 

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των 

ζημιών της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας, η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 39 

Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση προκειμένου να προσδιορίσει εάν 

αναγνωρίζεται επιπλέον ζημία απομείωσης σε σχέση με την καθαρή της επένδυση στη συγγενή 

επιχείρηση ή την κοινοπραξία και τα λοιπά συμφέροντα που μπορεί να έχει από την συγγενή 

επιχείρηση88. 

Ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ. 36 ως 

ένα περιουσιακό στοιχείο, με σύγκριση του ανακτήσιμου ποσού της (την υψηλότερη αξία μεταξύ 

της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) και της λογιστικής αξίας 

της. Τυχόν ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται υπό τέτοιες συνθήκες δεν κατανέμεται σε κανένα 

περιουσιακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας που αποτελεί μέρος της λογιστικής 

αξίας της επένδυσης στην συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία. Κατά συνέπεια, κάθε αναστροφή 

αυτής της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ. 36 στο βαθμό που το 

ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης αυξάνεται μελλοντικά89.  

Κατά τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης της επένδυσης, η οικονομική οντότητα εκτιμά: 

α) το μερίδιό της στην παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που 

αναμένεται να δημιουργηθούν από τη συγγενή επιχείρηση ή την κοινοπραξία, περιλαμβανομένων 

των ταμιακών ροών από τις δραστηριότητες της συγγενούς επιχείρησης ή της κοινοπραξίας και το 

προϊόν από την τελική διάθεση της επένδυσης ή 

β) την παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να προκύψουν 

από μερίσματα που προέρχονται από την επένδυση και από την τελική διάθεσή της. 

Το ανακτήσιμο ποσό μιας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία εκτιμάται για κάθε 

συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, εκτός αν η συγγενής επιχείρηση ή κοινοπραξία δεν δημιουργεί 

ταμιακές εισροές από τη συνεχή χρήση που είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από εκείνες των 

άλλων περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας90. 

 

                                                 
88 ΔΛΠ 28, παρ. 40-41 
89 ΔΛΠ 28, παρ. 42 
90 ΔΛΠ 28, παρ. 43 
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Διακοπή της χρήσης της μεθόδου της καθαρής θέσης 

Η επενδύτρια διακόπτει τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της καθαρής θέσης από την ημερομηνία 

κατά την οποία η επένδυσή της παύει να αποτελεί συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία ως εξής91: 

α) Εάν η επένδυση μεταβάλλεται σε θυγατρική, τότε η επενδύτρια λογιστικοποιεί την επένδυσή της 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το ΔΠΧΑ 10. 

β) Εάν η διατηρούμενη συμμετοχή στην πρώην συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία είναι 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, τότε αποτιμάται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία της 

διατηρούμενης συμμετοχής θεωρείται ως η εύλογη αξία της κατά την αρχική αναγνώριση ως 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Η οντότητα αναγνωρίζει 

στα αποτελέσματα οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ92: 

(i) της εύλογης αξίας οποιασδήποτε διατηρούμενης συμμετοχής και τυχόν εσόδων από τη διάθεση 

μέρους της συμμετοχής στη συγγενή επιχείρηση ή την κοινοπραξία και 

(ii) της λογιστικής αξίας της επένδυσης κατά την ημερομηνία διακοπής της χρήσης της μεθόδου 

της καθαρής θέσης. 

γ) Όταν μια οντότητα διακόπτει τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της καθαρής θέσης, λογιστικοποιεί 

όλα τα ποσά που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα σε σχέση με την εν 

λόγω επένδυση στην ίδια βάση όπως θα απαιτείτο εάν η εκδότρια είχε διαθέσει απευθείας τα 

σχετικά περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις. 

Εάν κέρδος ή ζημία που έχει αναγνωριστεί προηγουμένως από την εκδότρια στα λοιπά συνολικά 

έσοδα αναταξινομείται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων 

ή υποχρεώσεων, η οντότητα αναταξινομεί το κέρδος ή τη ζημία από τα ίδια κεφάλαια στα 

αποτελέσματα (ως προσαρμογή από αναταξινόμηση) όταν διακόπτεται η μέθοδος της καθαρής 

θέσης93. Εάν μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση καταστεί επένδυση σε κοινοπραξία ή το 

ανάποδο, τότε συνεχίζεται η εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης και δεν αποτιμάται εκ νέου 

η διατηρούμενη συμμετοχή94. 

 

                                                 
91 ΔΛΠ 28, παρ. 22 
92 ΔΛΠ 28, παρ. 22 
93 ΔΛΠ 28, παρ. 23 
94 ΔΛΠ 28, παρ. 24 
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Μεταβολές στα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

Αν μειωθεί η συμμετοχή επενδύτριας σε συγγενή ή κοινοπραξία αλλά η οντότητα εξακολουθεί να 

εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τότε επαναταξινομεί στα αποτελέσματα το τμήμα των 

κερδών ή των ζημιών που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα και έχει 

σχέση με τη μείωση του δικαιώματος ιδιοκτησίας, εφόσον το εν λόγω κέρδος ή η ζημία θα έπρεπε 

να καταχωρηθεί στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων95. 

Γνωστοποιήσεις 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28 γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις:  

(1) η εύλογη αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν 

δημοσιευμένες τιμές συναλλαγής,  

(2) 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, 

(3) 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,  

(4) τους λόγους για τους οποίους η υπόθεση ότι ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή 

αντιμετωπίζεται αν ο επενδυτής κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, 20 τοις εκατό ή 

περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, αλλά 

ωστόσο τεκμαίρεται ότι δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή,  

(5) 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,  

(6) 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,  

                                                 
95 ΔΛΠ 28, παρ. 25 
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(7) το μη αναγνωρισμένο μερίδιο των ζημιών της συγγενούς, για τη λογιστική περίοδο και 

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

συγγενούς,  

(8) το γεγονός ότι μία συγγενής επιχείρηση δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης 

5.6 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Σύμφωνα Με Το ΔΛΠ 24 

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις μιας 

οικονομικής οντότητας εμπεριέχουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προκειμένου να 

επιστήσουν την προσοχή στο ενδεχόμενο ότι η οικονομική θέση και το κέρδος ή η ζημία της 

δύνανται να έχουν επηρεαστεί από την ύπαρξη συνδεδεμένων μερών και από τις συναλλαγές και τα 

ανεξόφλητα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων, που αφορούν αυτά τα συνδεδεμένα 

μέρη. Το παρόν Πρότυπο δίνει έμφαση96: 

(α) στην επισήμανση των σχέσεων και των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών 

(β) στον προσδιορισμό των εκκρεμών υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων, μεταξύ 

της οντότητας και των συνδεδεμένων μερών της 

(γ) στην επισήμανση των συνθηκών υπό τις οποίες απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων α) 

και β) ανωτέρω και 

(δ) στον καθορισμό των γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνονται για τα στοιχεία αυτά. 

Το παρόν πρότυπο ορίζει ότι ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν την 

οικονομική οντότητα ατομικά ή από κοινού, έχουν σημαντική επιρροή σε αυτή ή αποτελούν 

σημαντικά μελή της διοίκησης της97. Ωστόσο συνδεδεμένα μέρη δεν θεωρούνται δυο οικονομικές 

οντότητες μόνο λόγω ύπαρξης κοινού διευθυντή ή άλλου βασικού διοικητικού στελέχους. Επίσης 

εξαιρέσεις συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το πρότυπο αυτό αποτελούν οι πελάτες, προμηθευτές, 

δικαιοπάροχοι, διανομείς ή γενικοί πράκτορες που διεξάγουν σημαντικές συναλλαγές98. Επίσης, 

δυο οικονομικές οντότητες που αποτελούν κοινοπραξίες μιας τρίτης ή δυο οντότητες όπου η μια 

είναι κοινοπραξία και η άλλη είναι συγγενής μιας τρίτης αποτελούν συνδεδεμένα μέρη99.  

                                                 
96 ΔΛΠ 24, παρ. 1 
97 ΔΛΠ 24, παρ. 9 
98 ΔΛΠ 24, παρ. 11 
99 ΔΛΠ 24, παρ. 9 
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Σκοπός των γνωστοποιήσεων συνδεδεμένων μερών 

Οι σχέσεις συνδεδεμένων μερών αποτελούν κοινό εμπορικό και επιχειρηματικό γνώρισμα. Για 

παράδειγμα, οι οικονομικές οντότητες συχνά διεξάγουν μέρος των δραστηριοτήτων τους μέσω 

θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιρειών. Η σχέση μεταξύ συνδεδεμένων μερών μπορεί 

να επηρεάσει το κέρδος ή τη ζημία και την οικονομική θέση μιας οικονομικής οντότητας. Τα 

συνδεδεμένα μέρη μπορεί να προβούν σε συναλλαγές στις οποίες μη συνδεδεμένα μέρη δεν θα 

προέβαιναν. Για παράδειγμα, η οντότητα η οποία πωλεί αγαθά στη μητρική της εταιρεία στο 

κόστος μπορεί να μην πωλεί σε άλλους πελάτες με τους όρους αυτούς. Επίσης, οι συναλλαγές 

μεταξύ συνδεδεμένων μερών μπορεί να μην πραγματοποιούνται στα ίδια ποσά όπως μεταξύ μη 

συνδεδεμένων μερών. 

Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση της οντότητας μπορεί να επηρεασθούν από τη σχέση με 

συνδεδεμένο μέρος, ακόμη και αν δεν υπάρχουν συναλλαγές με αυτό. Η ύπαρξη και μόνο της 

σχέσης μπορεί να είναι αρκετή ώστε να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ της οικονομικής 

οντότητας και άλλων μερών. Για παράδειγμα, μια θυγατρική μπορεί να τερματίσει τις σχέσεις με 

έναν εμπορικό εταίρο λόγω απόκτησης από τη μητρική εταιρεία μιας αδελφής θυγατρικής που 

διεξάγει τις ίδιες δραστηριότητες, όπως ο πρώην εμπορικός εταίρος. Επίσης, ένα συνδεδεμένο 

μέρος μπορεί να απέχει από την ενεργό δράση, λόγω της σημαντικής επιρροής ενός άλλου, για 

παράδειγμα, μια θυγατρική μπορεί να λάβει οδηγίες από τη μητρική της εταιρεία να μην ασχολείται 

με την έρευνα και ανάπτυξη. 

Για τους λόγους αυτούς, οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τα συνδεδεμένα μέρη είναι σημαντικές για 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων διότι εκτιμούν την πορεία της οικονομικής οντότητας, 

τους κινδύνους, τις ευκαιρίες που αυτή αντιμετωπίζει και υπάρχει δυνατότητα να επηρεάσουν την 

καθαρή θέση και το αποτέλεσμά της100. 

Γνωστοποιήσεις 

Το ΔΛΠ 24 απαιτεί γνωστοποιήσεις για101: 

 Σχέσεις μητρικών και θυγατρικών και μεταξύ συνδεδεμένων μερών όταν υπάρχει έλεγχος 

ανεξαρτήτως ύπαρξης συναλλαγών μεταξύ τους 

 Όνομα μητρικής της οικονομικής οντότητας ή της τελικής ελέγχουσας οικονομικής 

οντότητας 

                                                 
100 ΔΛΠ 24, παρ. 6-7 
101 ΔΛΠ 24, παρ.13-27 
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 Όνομα της αμέσως ανώτερης μητρικής που δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις όταν 

μητρική και τελική ελέγχουσα δεν δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις 

 Παροχές προς διοικητικά στελέχη συνολικά και για κάθε κατηγορία σχετικά με τις 

βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους, παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

λοιπές παροχές σε εργαζόμενους, παροχές εξόδου από την υπηρεσία και παροχές 

εξαρτημένες από την αξία μετοχών 

 Ποσό συναλλαγών, ανεξόφλητων υπολοίπων, όρων και προϋποθέσεων αυτών, φύση 

συναλλάγματος για διακανονισμό και στοιχεία για εγγυήσεις, προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις ως προς τα ανεξόφλητα υπόλοιπα και αναγνωρισμένα έξοδα της χρήσης 

σχετικά με αυτές, σε περίπτωση συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. 

 Για τα παραπάνω γίνεται ξεχωριστή αναφορά για μητρική, οντότητες που ελέγχουν από 

κοινού με την οικονομική οντότητα, θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες που ανήκει η 

οικονομική οντότητα, τα βασικά στελέχη διοίκησης της οντότητας ή της μητρικής και τα 

άλλα συνδεδεμένα μέρη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 « ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ» 

 

6.1 Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις εμφάνισης διεταιρικών πράξεων που έγιναν 

μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, οι οποίες όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

αποτελώντας βήμα κατά την ενοποίηση του ισολογισμού, 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 της 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. 

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 (αρθρ. 104,παρ 3). 
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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, δημιουργείται για την πωλήτρια 

εταιρεία κέρδος ενώ για την αγοράστρια εταιρεία κόστος. Από την άποψη του ενοποιημένου 

ισολογισμού (οι δυο εταιρείες θεωρούνται σαν 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 προσαυξάνει 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  υποστηρίζονται δύο βασικές 

απόψεις:  

Πρώτη Άποψη: Ολόκληρο το ποσό κέρδους από τη διεταιρική συναλλαγή πρέπει να εξαλειφθεί, 

όπως και στην περίπτωση πωλήσεων της μητρικής προς την θυγατρική.  

Δεύτερη Άποψη:  Η εξάλειψη του κέρδους πρέπει να είναι μερική και αντίστοιχη προς το ποσοστό 

συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική, ενώ το υπόλοιπο ποσό του κέρδους, που αντιστοιχεί στο 

ποσοστό με το οποίο η μειοψηφία μετέχει στο κεφάλαιο της θυγατρικής, 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 είναι η ακόλουθη, η οποία όμως διαφέρει 

ανάλογα με τις παραπάνω περιπτώσεις διεταιρικής πώλησης και τις οποίες θα δούμε στην συνέχεια: 

Χ: Απ. Χρήσης (Αποθ/κά) Β (Κέρδους μη πωλημένων αποθ.) 

Π: Αποθέματα Α (%Κέρδους μη πωλημένων αποθ.) 

Παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα το οποίο βασίζεται μόνο σε υπολογισμούς για να γίνουν 

κατανοητά όσα αναφέραμε παραπάνω. 
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Παράδειγμα: 

Έστω λοιπόν η εταιρεία Α και η Β, από τις οποίες η Α μετέχει στο κεφάλαιο της Β κατά 60%. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης γίνονται οι παρακάτω διεταιρικές πωλήσεις: 

Η μητρική Α, έχοντας απόθεμα 400 μονάδες εμπορευμάτων, κόστους 30€ ανά μονάδα, πουλάει στη 

Β 200 μονάδες προς 40€. 

Η θυγατρική Β, έχοντας απόθεμα 300 μονάδες εμπορευμάτων, κόστους 30€ ανά μονάδα, πουλάει 

στη Α 150 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: 

1η περίπτωση: 

Αποθεματικά Α 2000 

(κέρδος διετ. πώλησης) 

                                          Αποθέματα Β 2000 

     (Ολική εξάλειψη του διεταιρικού κέρδους) 

(40-30) Χ 200 = 2000 το κέρδος της μητρικής Α από την πώληση εμπορευμάτων στη θυγατρική. 

2η περίπτωση: 

Αποθεματικά Β 750 

(κέρδος διετ. πώλησης) 

                                       Αποθέματα Α 450 

                                       (60% Χ 750) 

                                       Δικ. Μειοψηφίας 300 

                                       (40% Χ 750) 

(35-30) Χ 150 = 750 το κέρδος της θυγατρικής Β από την πώληση εμπορευμάτων στη μητρική το 

οποίο εξαλείφεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική και το υπόλοιπο 

εμφανίζεται στα δικαιώματα μειοψηφίας όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω. 

6.3 Διεταιρικές Χρεαπαιτήσεις 

Όπως έχουμε αναφέρει, κατά την διάρκεια της χρήσης οι εταιρείες του ομίλου διενεργούν 

δοσοληψίες μεταξύ τους οι οποίες βρίσκονται καταχωρημένες στους ατομικούς λογαριασμούς κάθε 
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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. 

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. 

6.4 Διεταιρικές Συναλλαγές Επί Των Στοιχείων Του Πάγιου Ενεργητικού 

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 ομίλου κέρδος ή 

ζημιά με την ακόλουθη εγγραφή: 

Σε περίπτωση πώλησης Μητρικής προς Θυγατρική: 

Χ: Αποτελέσματα Χρήσης (Αποθ) Β (100% κέρδους) 

Π: Διαφορά αξίας Διετ. Πώλησης Παγίων (100% κέρδους) 

Σε περίπτωση πώλησης Θυγατρικής προς Μητρική: 

Χ: Αποτελέσματα Χρήσης (Αποθ) Β (100% κέρδους) 

Π: Διαφορά αξίας Πώλησης Παγίων (% πλειοψ) 

     Δικαιώματα Μειοψηφίας (% μειοψ) 

Ακόμη λόγω του ότι πρόκειται για Πάγιο θα πρέπει να τακτοποιήσουμε διαχρονικά και τις 

αποσβέσεις πάνω σε αυτό το ‘επιπλέον’ κέρδος, με την ακόλουθη εγγραφή για σειρά ετών μέχρι να 

αποσβεσθεί πλήρως το πάγιο: 

Χ: Διαφ. αξίας Διεταιρ. Πώλ. Παγίων (% πλειοψ.) 

     Δικαιώματα Μειοψηφίας (% μειοψ.) 

Π: Αποτελ. Χρήσης (Αποθεματικά) Β (100% ετήσιας επιπλ. απόσβ.) 

Η παραπάνω εγγραφή αναφέρεται στην περίπτωση πώλησης Θυγατρικής προς Μητρική, σε 

αντίστροφη περίπτωση πώλησης δεν εμφανίζουμε Δικαιώματα μειοψηφίας. 
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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 κοκ. 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. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα για να γίνουν πιο κατανοητά:  

Δίνονται τα στοιχεία των ισολογισμών στις 31/12/Χ1 των εταιρειών Α και Β από τις οποίες η Α 

μετέχει στο κεφάλαιο της Β κατά 60%, η αξία συμμετοχής της Α στην Β παρουσιάζει την τιμή που 

πλήρωσε η Α για να την αποκτήσει στο τέλος του προηγούμενου έτους όταν η Κ.Θ της Β είχε ως 

εξής: Μετοχικό Κεφάλαιο 20.000 και Αποθεματικά 10.000 

                                                     ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α 

ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ                      200.000  ΜΕΤΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ   90.000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                                 250.000    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ     120.000 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ                                     18.000    ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.        150.000 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                 50.000    ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ        240.000 

Α΄ ΥΛΕΣ                                                32.000 

ΠΕΛΑΤΕΣ                                              30.000 

ΤΑΜΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ                           20.000 

                                                                600.000                                       600.000 

                                                    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β 

ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ                                 0     ΜΕΤΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  30.000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                                   100.000     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ     70.000 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                  20.000     ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ         50.000 

Α΄ ΥΛΕΣ                                                  40.000    ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.         60.000 

ΤΑΜΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ                             20.000 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                          30.000 

                                                               210.000                                          210.000 
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Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν οι ακόλουθες διεταιρικές πράξεις: 

Η Α έχει πωλήσει στην Β εμπορεύματα 400 μον. κόστους 20€ προς 30€ 

Η Β έχει πωλήσει στην Α εμπορεύματα 300 μον. κόστους 25€ προς 30€ 

Η Β πουλάει στην Α ένα μηχάνημα καθαρής αναπόσβεστης αξίας 80.000€ αντί 150.000€ μετρητοίς 

(συντελεστής απόσβεσης 25%). 

Η Α έχει τιμολογήσει την Β με έσοδα που αντιπροσωπεύουν ενοίκια κτιρίων της Α ποσού 30.000€ 

Η Α έχει εκδώσει ομολογιακό δάνειο 100.000€ στο οποίο συμμετέχει η Β κατά 30% 

Υποθέτοντας πως έχουν καταγραφεί οι εγγραφές που απορρέουν από τις παραπάνω πράξεις στα 

βιβλία καθεμιάς από τις δυο εταιρείες, προχωράμε στις εγγραφές ενοποίησης όπως έχουμε 

αναφερθεί προηγουμένως. 

1η εγγραφή:  

Αποθεματικά Α 4.000 

(κέρδος διετ. Πώλησης) 

                                       Εμπορεύματα Β 4.000 

(Απάλειψη Κέρδους Διεταιρικής Πώλησης από Α στη Β) 

2η εγγραφή: 

Αποθεματικά Β 1.500 

(κέρδος διετ. Πώλησης) 

                                        Εμπορεύματα Α 900 

                                        (60%Χ1.500) 

                                        Δικ. Μειοψηφίας 600 

                                        (40%Χ1.500) 

(Απάλειψη Κέρδους Διεταιρικής Πώλησης από Β στη Α και εμφάνιση δικ. Μειοψηφίας επί αυτού) 

3η εγγραφή: 

Αποθεματικά Β 70.000 

(κέρδος διετ. Πώλησης παγίου) 

                                                  Δια. Αξίας μηχ. διετ πωλ 42.000 

                                                  (60%Χ70.000) 



82 

 

                                                  Δικ. Μειοψηφίας 28.000 

                                                  (40%Χ70.000) 

(Απάλειψη Κέρδους Διεταιρικής Πώλησης μηχανήματος και εμφάνιση δικ. Μειοψηφίας επί αυτού) 

4η εγγραφή:  

Αποθεματικά Α 30.000 

(έσοδα παρεπόμενων ασχολιών) 

                                                    Αποθεματικά Β 30.000 

                                                    (έξοδα ενοικίων) 

                (Απάλειψη διεταιρικής συναλλαγής) 

5η εγγραφή: 

Μακρ. Υποχρεώσεις Α 30.000 

(30%Χ100.000) 

                                                Χρεώστες Β 30.000 

6η εγγραφή:    

Μετχ κεφάλαιο Β 12.000 

(60%Χ20.000) 

Αποθεματικά Β  6.000 

(60%Χ10.000) 

                                       Συμμετοχές Α 18.000 

(Συμψηφισμός Κ.Θ της Β με συμμετοχή της Α) 

7η εγγραφή:  

Μετχ κεφάλαιο Β 8.000 

(40%Χ20.000) 

Αποθεματικά Β 4.000 

(40%Χ10.000) 

                                    Δικ. Μειοψηφίας 12.000 

           (Εμφάνιση Δικ μειοψηφίας) 
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Αρχικά η Α εμφάνισε στα βιβλία της κόστος κτήσης του μηχανήματος 150.000 ενώ επί 4 έτη 

διενεργεί απόσβεση του κόστους ίσης προς 37.500: 

Απόσβεση του αρχικού κόστους 80.000Χ25%=20.000 και απόσβεση του επιπλέον κόστους 

70.000Χ25%=17.500 που θα διενεργείται για 4 έτη σε μείωση του λογαριασμού Διαφορά αξίας 

μηχανημάτων ώστε να αποσβεστεί πλήρως το μηχάνημα. 

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία από τους ισολογισμούς της μητρικής και της θυγατρικής, οι 

λογαριασμοί συμψηφισμού και δικαιωμάτων μειοψηφίας που δημιουργούνται κατά τις διαδικασίες 

ενοποίησης και οι εγγραφές απάλειψης των διεταιρικών πράξεων, ο πίνακας ενοποίησης και ο 

ενοποιημένος ισολογισμός έχει ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΕΝΟΠ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ. 

 Α Β Χ Π  

ΓΗΠΕΔΑ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

200.000 0   200.000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 250.000 100.000   350.000 

ΔΙΑΦ.ΑΞΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝ. 

   42.000 (42.000) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 18.000   18.000 0 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 50.000 20.000  4.900 65.100 

Α' ΎΛΕΣ 32.000 40.000   72.000 

ΠΕΛΑΤΕΣ 30.000    30.000 

ΤΑΜΕΙΟ-

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

20.000 20.000   40.000 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ   30.000  30.000 0 

 600.000 210.000  94.900 715.100 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ. 

 Α Β Χ Π  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

90.000 30.000 20.000  100.000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 120.000 70.000 115.500 30.000 104.500 

ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 150.000 60.000   210.000 

ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ

. 

240.000 50.000 30.000  260.000 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

   40.600 40.600 

 600.000 210.000 165.500 70.600 715.100 

 

                                         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α+Β   

                              ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ    200.000   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   100.000 

                              ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ            350.000   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                  104.500 

                           ΔΙΑΦ.ΑΞΙΑΣ. ΜΗΧΑΝ.   (42.000)   ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.                     210.000 

                            ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ              65.100    ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ.                    260.000 

                            Α' ΎΛΕΣ                             72.000     ΔΙΚ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ              40.600 

                             ΠΕΛΑΤΕΣ                          30.000 

                             ΤΑΜΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ       40.000 

                              ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ΄                      0                                 

                                                                        715.100                                                    715.100 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 

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. 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: 

- οι βασικές έννοιες της ενοποίησης (σχέση μητρικών – θυγατρικών – συγγενών – συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων), 

- το συμφέρον της πλειοψηφίας (του ομίλου) και τα δικαιώματα της μειοψηφίας 

- 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 
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της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών,  

Υποχρέωση 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. 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 Ορκωτών Ελεγκτών. 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, 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 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 οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Τα Διεθνή 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.  

Η δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις 

επιχειρήσεις που τον συνθέτουν. Ορισμένα από αυτά παραθέτονται παρακάτω: 

- Με την ίδρυση των θυγατρικών επιχειρήσεων επιτυγχάνεται πλήρης διαχωρισμός καθηκόντων της 

μεταποίησης και της διάθεσης διατηρώντας ταυτόχρονα κοινό έλεγχο επί των δραστηριοτήτων.  

- 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. 
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- 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.  

- υπάρχει κοινός έλεγχος και 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. Παράλληλα 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. Μερικά 

από αυτά είναι τα παρακάτω: 

- 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 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 σωστή 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.  

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 
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Δ.Π.Χ.Α.  

 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 τους ρόλους και τις ευθύνες που έχουν. 

Κλείνοντας, γίνεται κατανοητό ότι η δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη 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 φορά 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 κατά την σύνθεση αυτών των καταστάσεων, η εξέλιξη και η 

πρόοδος της λογιστικής διαδικασίας έχει συμβάλει στην επαρκή, κατανοητή και αντικειμενική 

απεικόνιση της περιουσίας και της εσωτερικής κατάστασης των ομίλων τόσο στους μετόχους τους 

όσο και σε τρίτους. 
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