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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει, ερμηνεύει και αναλύει το γνωστικό αντικείμενο 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

αποτελούν το απαραίτητο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να έχει πλήρη εικόνα 

της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης και των επιδόσεων ενός ομίλου επιχειρήσεων. Οι 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βασίζονται στην παραδοχή ότι ο όμιλος παρουσιάζεται 

ως μια ενιαία επιχείρηση, μέσω της ενσωμάτωσης στις καταστάσεις αυτές των στοιχείων των 

επενδύσεων που διαθέτει η μητρική επιχείρηση σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες. 

Παρουσιάζονται και αναλύονται τα δύο πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς σύμφωνα με 

τα οποία συντάσσονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην Ελλάδα, τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η μητρική 

επιχείρηση έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με 

το λογιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει, ενώ παρέχονται απαλλαγές από την σύνταξη 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και εξαιρέσεις από την ενοποίηση συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων. Η ενοποίηση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις μεθόδους 

ενοποίησης που απαιτούνται από τα δύο πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς, η οποία 

υπάγεται σε κάποιες βασικές αρχές και κανόνες. Ακόμα, αναλύονται οι διαδικασίες που πρέπει 

να εκτελούνται κατά την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όπου 

περιλαμβάνονται και πρακτικά παραδείγματα με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές για την 

καλύτερη κατανόηση της διαδικασία ενοποίησης. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται και σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές και εκδίδεται έκθεση ελέγχου με την γνώμη επί των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, που αποτελεί πιστοποίηση της ορθής κατάρτισης και εύλογης παρουσίασης των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που εκτελεί ο 

ελεγκτής του ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, ενώ παρατίθεται και το 

πρόγραμμα ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, γίνεται ανάλυση 

των ειδών γνώμης των ελεγκτών και οι περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής οφείλει να 

διαφοροποιήσει την γνώμη του. Τέλος, εκπονήθηκε μια έρευνα με σκοπό να εξεταστεί εάν 

υπάρχει εξάρτησης της ελεγκτικής γνώμης από μια σειρά χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών, εφαρμόζοντας γραμμική παλινδρόμηση σε ένα δείγμα 128 

ομίλων επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
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ABSTRACT 

This M.Sc. Thesis presents, interprets and analyzes the subject matter of the consolidated 

financial statements. The consolidated financial statements are the indispensable tool for any 

interested person who wishes to have a full picture of the financial status and performance of a 

group of companies. The consolidated financial statements are based on the assumption that the 

group is presented as a single entity by incorporating in these statements the investments of the 

parent company in subsidiaries, associates and joint ventures. 

The two financial reporting frameworks are presented and analyzed, according to which the 

consolidated financial statements are prepared, the International Financial Reporting Standards 

and the Greek Accounting Standards. The parent company is required to prepare consolidated 

financial statements, depending on the accounting framework it applies, while exemptions from 

consolidated financial statements and exemptions from the consolidation of specific enterprises 

are provided. Business consolidation takes place in accordance with the consolidation methods 

required by the two financial reporting frameworks, which are appertaining to some basic 

principles and rules. In addition, the procedures to be performed in the preparation of the 

consolidated financial statements, including practical examples with the corresponding 

accounting entries, are analyzed to better understand the consolidation process. 

The consolidated financial statements are also submitted to audit by Certified Public 

Accountants and an audit report is issued with the opinion on the consolidated financial 

statements, which is a certification of the proper preparation and fair presentation of the 

consolidated financial statements. All the procedures performed by the group auditor in 

accordance with the International Standards on Auditing are recorded and the audit program of 

the consolidated financial statements is presented. It also analyzes the types of opinion of the 

auditors and the cases where the auditor has to differentiate his opinion. Finally, a survey was 

carried out to examine whether there is dependence of the audit opinion on a range of financial 

and non-financial variables, by applying linear regression in a sample of 128 groups of 

companies listed on the Athens Stock Exchange. 

 

 

 



σελ. vi 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ .................................................................................................................................... iii 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .......................................................................................................................................... iv 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... v 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ .................................................................................................................. ix 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ......................................................................................................... x 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................................................ 1 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία ..................................................................................................................... 1 

1.2 Βασικές Έννοιες ............................................................................................................................ 3 

1.3 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή ........................................................................................................ 6 

1.4 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ενοποίηση .............................................. 7 

1.4.1 Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» ............................................................................... 7 

1.4.2 Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» ..................................................... 8 

1.4.3 Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα υπό Κοινό Έλεγχο» ........................................................................ 10 

1.4.5 Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» .............................. 12 

1.5 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Διαφορές με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς .......................................................................................................................................... 13 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ................................................................... 17 

2.1 Εισαγωγή ..................................................................................................................................... 17 

2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση ........................................................................................................ 18 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ................................................................... 28 

3.1 Επιχειρήσεις Υποκείμενες σε Ενοποίηση ................................................................................... 28 

3.2 Υποχρέωση Σύνταξης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ........................................... 29 

3.3 Απαλλαγή από την Σύνταξη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ................................. 31 

3.4 Εξαίρεση Εταιριών από την Ενοποίηση ...................................................................................... 31 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................ 33 

4.1 Μέθοδοι Ενοποίησης ................................................................................................................... 33 

4.2 Βασικές Αρχές που Διέπουν την Ενοποίηση ............................................................................... 36 

4.3 Αρχές Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ................................................ 36 



σελ. vii 
 

4.4 Κανόνες Αποτίμησης Στοιχείων Ενοποιούμενων Εταιριών........................................................ 37 

4.5 Ημερομηνία Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ...................................... 38 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................................................................................................................................ 40 

5.1 Προεργασία ................................................................................................................................. 40 

5.2 Συμψηφισμός Λογαριασμού «Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις» .............................. 42 

5.3 Απάλειψη Διεταιρικών Συναλλαγών ........................................................................................... 47 

5.3.1 Απάλειψη Διεταιρικών Αποτελεσμάτων από Πωλήσεις Αποθεμάτων ................................ 47 

5.3.2 Απάλειψη Διεταιρικών Αποτελεσμάτων από Πωλήσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 48 

5.3.3 Απάλειψη Διεταιρικών Αποτελεσμάτων από Πωλήσεις Αποθεμάτων, που αντιμετωπίζονται 

ως Πάγια για την Αγοράστρια Εταιρία ......................................................................................... 50 

5.3.4 Απάλειψη Διεταιρικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων ...................................................... 51 

5.3.5 Απάλειψη Διεταιρικών Μερισμάτων ................................................................................... 52 

5.3.6 Απάλειψη Διεταιρικών Εσόδων και Εξόδων ........................................................................ 53 

5.4 Ενοποίηση Συγγενών Επιχειρήσεων ........................................................................................... 54 

5.5 Ενοποίηση Σχημάτων υπό Κοινό Έλεγχο ................................................................................... 57 

5.6 Ενοποίηση Επένδυσης σε Αλλοδαπή Δραστηριότητα ................................................................ 63 

5.7 Ενοποίηση Εταιρίας Ειδικού Σκοπού .......................................................................................... 64 

5.8 Ενοποίηση Εταιρίας Επενδύσεων ............................................................................................... 65 

5.9 Υπολογισμός Δικαιωμάτων Μειοψηφίας .................................................................................... 66 

5.10 Συνένωση Οριζόντιου Ομίλου .................................................................................................. 67 

5.11 Σύνταξη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ............................................................... 68 

5.11.1 Σύνταξη Ενοποιημένου Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης .......................................... 68 

5.11.2 Σύνταξη Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών ..................................................... 69 

5.11.3 Σύνταξη Ενοποιημένου Προσαρτήματος ........................................................................... 71 

5.11.4 Σύνταξη Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. ..................................................... 76 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.1 Εισαγωγή ..................................................................................................................................... 79 

6.2 Δ.Π.Ε. 600 «Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου» ...................................................... 80 

6.2.1 Στόχος και Ευθύνες Ελεγκτή, Αποδοχή και Συνέχιση Ελεγκτικού Έργου .......................... 80 

6.2.2 Κατανόηση του Ελεγκτή Εταιρίας του Ομίλου .................................................................... 82 

6.2.3 Προσδιορισμός Σημαντικών και μη Σημαντικών Εταιριών ................................................. 83 

6.2.4 Καθορισμός Ουσιώδους Μεγέθους ...................................................................................... 84 

6.2.5 Αντίδραση του Ελεγκτή στους Εκτιμώμενους Κινδύνους ................................................... 87 



σελ. viii 
 

6.2.6 Συμμετοχή στην Εργασία του Ελεγκτή Εταιρίας του Ομίλου ............................................. 87 

6.2.7 Επικοινωνία με τον Ελεγκτή Εταιρίας του Ομίλου, με τη Διοίκηση και με τους Υπεύθυνους 

για τη Διακυβέρνηση του Ομίλου ................................................................................................. 88 

6.2.8 Διαδικασία Ενοποίησης και Μεταγενέστερα Γεγονότα ....................................................... 90 

6.2.9 Αξιολόγηση της Επάρκειας και της Καταλληλότητας των Αποκτηθέντων Ελεγκτικών 

Τεκμηρίων ..................................................................................................................................... 92 

6.2.10 Τεκμηρίωση του Ελέγχου ................................................................................................... 93 

6.3 Πρόγραμμα Ελέγχου Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ............................................. 94 

6.4 Χορήγηση Έκθεσης Ελέγχου ...................................................................................................... 98 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ .................................................................................................................... 106 

7.1 Εισαγωγή ................................................................................................................................... 106 

7.2 Επισκόπηση Παλαιότερων Ερευνών ......................................................................................... 107 

7.3 Μεθοδολογία Έρευνας, Υπόδειγμα και Μεταβλητές ................................................................ 108 

7.4 Αποτελέσματα Έρευνας ............................................................................................................ 111 

7.5 Συμπεράσματα Έρευνας ............................................................................................................ 114 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ .... 115 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................... 119 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................................... 124 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



σελ. ix 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση Ομίλων Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ....................... 30 

Πίνακας 2: Παράδειγμα Κατηγοριοποίησης Ομίλου Επιχειρήσεων ....................................... 30 

Πίνακας 3: Μέθοδος της Καθαρής Θέσης ............................................................................... 35 

Πίνακας 4: Παράδειγμα Λογιστικοποίησης Κοινής Επιχείρησης ........................................... 59 

Πίνακας 5: Τύποι Διαφοροποιημένης Γνώμης ....................................................................... 101 

Πίνακας 6: Μεταβλητές Μοντέλου Παλινδρόμησης ............................................................. 109 

Πίνακας 7: Περιγραφικά Στοιχεία Μεταβλητών.................................................................... 112 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης ........................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



σελ. x 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 

Α.Ε.    Ανώνυμη Εταιρία 

βλ.    βλέπε 

Γ.Σ.    Γενική Συνέλευση 

Δ.Λ.Π.    Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

Δ.Π.Ε.    Διεθνές(ή) Πρότυπο(α) Ελέγχου 

Δ.Π.Χ.Α.   Διεθνές(ή) Πρότυπο(α) Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Δ.Σ.    Διοικητικό Συμβούλιο 

Ε.Γ.Λ.Σ.   Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

Ε.Ε.    Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Ε. κατά μετοχές  Ετερόρρυθμη Εταιρία κατά μετοχές 

εκ.    Εκατομμύρια 

Ε.Λ.Π.    Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Ε.Λ.Τ.Ε.   Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

Ε.Ο.Κ.    Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

Ε.Π.Ε.    Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

Ι.Κ.Ε.    Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 

Κ.Ν.    Κωδικοποιημένος Νόμος 

Ν.    Νόμος 

Ο.Ο.Σ.Α.   Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Παρ.    Παράγραφος 

π.χ.    παραδείγματος χάρη 

σελ.    σελίδα 

E.B.I.T.   Earnings Before Interest and Tax 

F.A.S.B.   Financial Accounting Standards Board 

I.A.A.S.B.   International Auditing and Assurance Standards Board 

I.A.S.B.   International Accounting Standards Board 

I.F.AC.   International Federation of Accountants 

R.O.A.    Return on Assets 

R.O.E.    Return on Equity 

U.S. G.A.A.P.   United States General Accepted Accounting Principles
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

Στη σημερινή διεθνή αγορά, με τις αλλεπάλληλες προκλήσεις αλλά και το συνεχώς εντεινόμενο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να ισχυροποιήσουν τη θέση 

τους στην αγορά και να καταστούν βιώσιμες μέσω της κερδοφόρας λειτουργίας τους. 

Επιδιώκουν την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της συγχώνευσης ή 

εξαγοράς άλλων εταιριών και τη δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων, με σκοπό τη μείωση του 

κόστους αλλά και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για σταθερή και μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη και κερδοφορία. 

Σε έναν όμιλο εταιριών, οι μέτοχοι της μητρικής εταιρίας, αλλά και οι εξωτερικοί χρήστες 

των οικονομικών της καταστάσεων, όπως οι τράπεζες και οι πιστωτές, έχουν ανάγκη να 

ενημερώνονται για την οικονομική θέση και τη χρηματοοικονομική επίδοση του ομίλου ως 

σύνολο. Η μελέτη και η μεμονωμένη ανάλυση των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της 

εκάστοτε εταιρίας ενός ομίλου, στερεί την δυνατότητα από τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να διαμορφώσουν μία αποτελεσματική και συνολική εικόνα για τον όμιλο.  

Για το λόγο αυτό, προκύπτει η ανάγκη σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

ώστε να παρέχεται εύλογη και αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τον όμιλο ως 

σύνολο και να παρουσιάζεται η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης και της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης του ομίλου. Η Ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

αποτελεί ουσιαστικά μια λογιστική μέθοδο κατά την οποία, οι οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής και των θυγατρικών της παρουσιάζονται σαν να επρόκειτο για μια εταιρία, μέσω της 

ενσωμάτωσης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των εξόδων και 

των ταμειακών ροών των εκάστοτε ενοποιούμενων εταιριών στις οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής. Ο τρόπος με τον οποίο ενοποιούνται οι θυγατρικές στις οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής αποτελεί το βασικό κομμάτι παρουσίασης και ανάλυσης στην παρούσα εργασία, όπου 

και παρατίθεται στα επόμενα κεφάλαια. 
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Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τόσο από λογιστική, όσο και από ελεγκτική άποψη. 

Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί βήμα προς βήμα η σύνταξη των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και να αναλυθούν εκτενώς οι ελεγκτικές 

διαδικασίες που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, ώστε να γίνουν κατανοητές 

από κάθε αναγνώστη οι ακολουθούμενες διαδικασίες στην κατάρτιση και τον έλεγχο των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Όσον αφορά τη δομή της διπλωματικής εργασίας, στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπου επεξηγούνται βασικές έννοιες απαραίτητες 

για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας εργασίας, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

της ενοποίησης, ενώ παρουσιάζονται και οι βασικές διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. και των Ε.Λ.Π. 

σχετικά με την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. 

Στη συνέχεια, στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά 

με το θέμα της διπλωματικής εργασίας και γίνεται παράθεση επιστημονικών άρθρων και 

μελετών σχετικών με το αντικείμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο, αναλύεται η υποχρέωση των μητρικών εταιριών να συντάσσουν 

ενοποιημένες οικονομικές, οι εταιρίες που πρέπει να ενοποιούνται, καθώς και οι απαλλαγές 

που χορηγούνται από την ενοποίηση ανάλογα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (Δ.Π.Χ.Α. 

ή Ε.Λ.Π.). 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο,  αναφέρονται οι μέθοδοι ενοποίησης, καθώς και οι βασικές αρχές 

και κανόνες που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι ακολουθούμενες διαδικασίες και οι λογιστικοί 

χειρισμοί στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Στο Έκτο Κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 600 που 

σχετίζεται με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και αναλύονται οι 

ακολουθούμενες ελεγκτικές διαδικασίες κατά τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, εκπονήθηκε έρευνα η οποία σχετίζεται με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ελεγκτική γνώμη, χρησιμοποιώντας ως δείγμα 128 ομίλους 

εταιριών εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εφαρμόζοντας γραμμική 

παλινδρόμηση, η οποία και παρουσιάζεται στο Έβδομο Κεφάλαιο. 
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Τέλος, στο Όγδοο Κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη 

συγγραφή της παρούσας εργασίας, καθώς και μελλοντικές προτάσεις για έρευνα πάνω στο 

γνωστικό αντικείμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

1.2 Βασικές Έννοιες 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και όροι που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, ώστε κάθε αναγνώστης που δεν είναι 

εξοικειωμένος με το γνωστικό αντικείμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, να 

μπορέσει να κατανοήσει κάθε πτυχή της διπλωματικής εργασίας. Οι ορισμοί αντλήθηκαν από 

το Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και από το Εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων 

Ελέγχου και Διεθνών Προτύπων Δικλείδων Ποιότητας της Ε.Λ.Τ.Ε. 

Έλεγχος (Control): Η ικανότητα μιας οντότητας να προσδιορίζει τις χρηματοοικονομικές και 

λειτουργικές πολιτικές μιας άλλης οντότητας, ώστε να αποκομίζει οφέλη από τις 

δραστηριότητες αυτής. 

Όμιλος (Group): Η μητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της (Κάθετος Όμιλος), ή 

επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση ή τα διοικητικά τους συμβούλια 

απαρτίζονται κατά πλειοψηφία  από αυτά τα πρόσωπα (Οριζόντιος Όμιλος). 

Μητρική επιχείρηση (Parent company): Η οντότητα που ελέγχει μία ή περισσότερες 

θυγατρικές οντότητες. 

Θυγατρική επιχείρηση (subsidiary): Μια οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα, 

άμεσα ή έμμεσα. 

Συγγενής επιχείρηση (associated entity): Συγγενής οντότητα είναι μια οντότητα στην οποία 

συμμετέχει μια άλλη οντότητα και επί της οποίας η άλλη οντότητα ασκεί ουσιώδη επιρροή στις 

λειτουργίες και χρηματοοικονομικές πολιτικές της. 

Κοινός έλεγχος (Joint control): Συμβατική κατανομή του ελέγχου μιας διευθέτησης, ο οποίος 

υφίσταται μόνο όταν οι αποφάσεις για τις σχετικές δραστηριότητες απαιτούν την ομόφωνη 

γνώμη των μερών που μοιράζονται τον έλεγχο. 

Κυριαρχική ή Σημαντική επιρροή (dominant influence): Είναι η ικανότητα μια οντότητας 

να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας άλλης οντότητας, 

ανεξάρτητα από τα δικαιώματα ή την επιρροή οποιουδήποτε άλλου μέρους. 
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Ουσιώδης επιρροή (Significant influence): Η ικανότητα μια οντότητας να επηρεάζει τις 

χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας άλλης οντότητας, χωρίς να ασκεί έλεγχο 

ή κοινό έλεγχο επί αυτής. Τεκμαίρεται ότι υπάρχει ουσιώδης επιρροή όταν η οντότητα κατέχει 

άμεσα ή έμμεσα το 20% τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης οντότητας, εκτός εάν 

μπορεί να τεκμηριωθεί ότι αυτό δεν συμβαίνει. 

Συνδεδεμένο μέρος (Related party): α) Πρόσωπο ή στενό μέλος της οικογένειας αυτού του 

προσώπου είναι συνδεδεμένο μέρος με την οντότητα που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις 

εάν:  

 Είναι μέλος των βασικών διοικητικών στελεχών της καταρτίζουσας οντότητας ή μιας 

μητρικής της, ή  

 Έχει τον έλεγχο της καταρτίζουσας οντότητας, ή  

 Ασκεί από κοινού έλεγχο ή ουσιώδη επιρροή επί της καταρτίζουσας οντότητας ή έχει 

σημαντικά δικαιώματα ψήφου σε αυτή. 

β) Μία οντότητα είναι συνδεδεμένη με την καταρτίζουσα οντότητα, αν ισχύει μια από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Η οντότητα και η καταρτίζουσα οντότητα είναι μέλη του ίδιου ομίλου (που σημαίνει ότι 

κάθε μητρική, θυγατρική και αδελφή θυγατρική είναι συνδεδεμένα μέρη μεταξύ τους). 

 Οποιαδήποτε οντότητα είναι συγγενής ή κοινοπραξία της άλλης οντότητας (ή ενός μέλους 

ομίλου στον οποίο η άλλη οντότητα είναι μέλος). 

 Και οι δύο οντότητες είναι κοινοπραξίες μιας τρίτης οντότητας. 

 Οποιαδήποτε οντότητα είναι κοινοπραξία μιας τρίτης οντότητας και η άλλη οντότητα είναι 

συγγενής της τρίτης οντότητας. 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Available for sale 

financial instruments): Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

κατά την αρχική αναγνώριση καθορίζονται από την οντότητα ως διαθέσιμα για πώληση, καθώς 

και κάθε άλλο μη παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο που δεν εντάσσεται στις κατηγορίες, α) 

των δανείων και απαιτήσεων που δημιουργούνται από την οντότητα, β) των διακρατούμενων 

μέχρι τη λήξη επενδύσεων και γ) των χρηματοοικονομικών στοιχείων εμπορικού 

χαρτοφυλακίου. 

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο ή δικαιώματα μειοψηφίας (non-controlling interests): 

Η καθαρή θέση μιας θυγατρικής που δεν αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα στη μητρική. 
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Εύλογη αξία (Fair value): Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού 

μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην 

αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης.  

Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (Public interest entities): Οντότητες δημοσίου 

ενδιαφέροντος είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν:  

α) τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη 

αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β) τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

γ) τα πιστωτικά ιδρύματα. 

δ) οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, με 

βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των 

απασχολούμενων. 

Ελεγκτικά τεκμήρια (Audit evidence): Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή 

για να καταλήξει στα συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η γνώμη του. Τα ελεγκτικά τεκμήρια 

περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα λογιστικά αρχεία που στηρίζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις, όσο και άλλες πληροφορίες. 

Ελεγκτικός κίνδυνος (Audit risk): O κίνδυνος ο ελεγκτής να εκφράσει μη ενδεδειγμένη 

γνώμη ελέγχου, όταν οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Ο ελεγκτικός 

κίνδυνος είναι συνάρτηση του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος και του κινδύνου εντοπισμού. 

Ουσιώδες μέγεθος (Materiality): Το μέγιστο ποσό των μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων 

λαθών που μπορεί να περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, και η ύπαρξή τους δεν 

επηρεάζει τις αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

Εσωτερικές δικλίδες (Internal control): H σειρά ενεργειών που σχεδιάζεται, υλοποιείται και 

συντηρείται από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, τη διοίκηση και από 

άλλα μέλη του προσωπικού, με σκοπό την παροχή εύλογης διασφάλισης σχετικά με την 

επίτευξη των στόχων της οντότητας σε σχέση με την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών και τη 

συμμόρφωση με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Ο όρος «δικλίδες» αναφέρεται σε 

κάθε πτυχή ενός ή περισσοτέρων συστατικών των εσωτερικών δικλίδων. 
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1.3 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Ο πρώτος όμιλος επιχειρήσεων σχηματίστηκε στις Η.Π.Α. το 1832, αλλά η πρώτη δημοσίευση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1890. Η 

εταιρία US Steel έθεσε τις τεχνικές προδιαγραφές της ενοποίησης το 1900, συντάσσοντας 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την συνάθροιση των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της με αυτά των θυγατρικών της. Επιπλέον, η US Steel γνωστοποιούσε τα κέρδη 

που λάμβανε από τις θυγατρικές και όχι μόνο τα ληφθέντα μερίσματα. Κατά την δεκαετία του 

1920, η ενοποίηση θεωρήθηκε ως γενικά αποδεκτή πρακτική στις Η.Π.Α. και οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις αντιμετωπίζονταν ως υποκατάστατες των ατομικών οικονομικών 

καταστάσεων της μητρικής1. 

Στην Ευρώπη, η ενοποίηση των επιχειρήσεων εξελίχθηκε με αργούς ρυθμούς. Στις μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, δεν γινόταν λόγος για σύνταξη 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μέχρι τα μισά της δεκαετίας του 1960. Μέχρι το 

1965 οι γερμανικές εταιρίες δεν υποχρεούνταν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, ενώ στη Γαλλία μόλις 22 εταιρίες δημοσίευσαν ενοποιημένους ισολογισμούς το 

1967. Με την 7η Οδηγία του Συμβουλίου (83/349/ΕΟΚ) τέθηκε η βάση για την υποχρεωτική 

σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις χώρες της Ε.Ε. και καθορίστηκαν οι 

μέθοδοι κατάρτισης αυτών. Η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε στις διατάξεις της 7ης 

Οδηγίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. με την προσθήκη των άρθρων 90 έως 111 στον Κ.Ν. 

2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών». Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, θεσπίστηκε στην 

Ελλάδα η υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για πρώτη φορά από 

τη χρήση 19912. 

Με την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. από το 2005, οι εισηγμένες εταιρίες σε 

οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα αλλά και σε κράτη μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται, εφόσον 

συγκροτούν όμιλο, να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των αρχών, 

μεθόδων και κανόνων που απαιτούν τα πρότυπα αυτά. Για τις μη εισηγμένες ελληνικές εταιρίες 

σε οργανωμένη αγορά που συγκροτούν όμιλο, εφαρμόζονται τα Ε.Λ.Π. από την χρήση 2015 

για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

που θέτουν τα πρότυπα αυτά ως προς την υποχρέωση σύνταξης των καταστάσεων αυτών. 

                                                           
1 Paul Taylor (1996), Consolidated Financial Reporting, Paul Chapman Publishing Ltd, pp. 2-3 
2 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 15-16 
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1.4 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ενοποίηση 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting 

Standards) αποτελούν μια σειρά κωδικοποιημένων λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών 

που εκδίδονται από το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και εφαρμόζονται κατά 

τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, ενώ παρέχουν οδηγίες για την παρουσίαση στις 

οικονομικές καταστάσεις διάφορων συναλλαγών και γεγονότων που πραγματοποιούνται από 

μια επιχείρηση. Τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζονται από το 2005 και πλέον χρησιμοποιούνται για την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σε πάνω από 100 χώρες, δημιουργώντας έτσι ένα 

κοινό λογιστικό πλαίσιο μεταξύ των χωρών, το οποίο διευκολύνει την συκρισιμότητα μεταξύ 

των οικονομικών καταστάσεων και ενισχύει την αξιοπιστία τους. 

Οι επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α., οφείλουν κατά την ενοποίηση να τηρούν τα εξής Πρότυπα τα οποία και 

παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 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 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες οντότητες» (βλ. Ενότητα 5.8.3) 

 Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

 

1.4.1 Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Σκοπός του Δ.Π.Χ.Α. 3 είναι να καθορίσει την παρουσίαση οικονομικών στοιχείων μιας 

οντότητας όταν αναλαμβάνει μία συνένωση (ενοποίηση) επιχειρήσεων. Ειδικότερα, καθορίζει 

ότι όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων πρέπει να λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της αγοράς. 

Συνεπώς, ο αποκτών αναγνωρίζει τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και 

τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του αποκτώμενου στις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία 

της απόκτησης και επίσης αναγνωρίζει την υπεραξία, η οποία στη συνέχεια εξετάζεται για 

απομείωση αντί να αποσβένεται3. 

Μια συνένωση επιχειρήσεων είναι η συσπείρωση ξεχωριστών οντοτήτων ή επιχειρήσεων 

σε μία αναφέρουσα οντότητα (μητρική). Το αποτέλεσμα σχεδόν όλων των συνενώσεων 

επιχειρήσεων είναι ότι μία οντότητα, ο αποκτών, αποκτά τον έλεγχο μιας ή περισσότερων 

                                                           
3 Δ.Π.Χ.Α. 3, Παρ. 1 



σελ. 8 
 

άλλων επιχειρήσεων, του αποκτώμενου. Αν μία οντότητα αποκτήσει τον έλεγχο μιας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων που δεν είναι επιχειρήσεις, η συσπείρωση των οντοτήτων 

αυτών δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων. Όταν μία οντότητα αποκτά μία ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων ή καθαρών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν επιχείρηση, 

θα επιμερίσει το κόστος της ομάδας ανάμεσα στα ξεχωριστά αναγνωρίσιμα περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις της ομάδας βάσει των σχετικών εύλογων αξιών τους κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης4. 

Μια συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται τη δημιουργία σχέσης μητρικής-

θυγατρικής εταιρίας, στην οποία ο αποκτών είναι η μητρική εταιρία και αποκτώμενη είναι μια 

θυγατρική του αποκτώντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αποκτών εφαρμόζει αυτό το Δ.Π.Χ.Α. 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του5. 

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της αγοράς. Η μέθοδος της 

αγοράς εξετάζει τη συνένωση επιχειρήσεων από την πλευρά της συνενώνουσας οντότητας που 

αναγνωρίζεται ως ο αποκτών. Ο αποκτών αγοράζει καθαρά περιουσιακά στοιχεία και 

αναγνωρίζει τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις ως αναληφθείσες υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που δεν είχαν 

αναγνωριστεί προηγουμένως από τον αποκτώμενο. Η επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων δεν επηρεάζεται από τη συναλλαγή, ούτε αναγνωρίζονται επιπρόσθετα 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις του αποκτώντος λόγω της συναλλαγής, διότι δεν 

αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής6. 

 

1.4.2 Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Στόχος του Δ.Π.Χ.Α. 10 είναι να καθορίσει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν η οικονομική οντότητα ελέγχει μία ή 

περισσότερες άλλες οικονομικές οντότητες7. 

Ορίζεται η έννοια του ελέγχου, όπου μια μητρική θεωρείται ότι ελέγχει μια άλλη οντότητα 

όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω8: 

                                                           
4 Δ.Π.Χ.Α. 3, Παρ. 4 
5 Δ.Π.Χ.Α. 3, Παρ. 6 
6 Δ.Π.Χ.Α. 3, Παρ. 15 
7 Δ.Π.Χ.Α. 10, Παρ. 1 
8 Δ.Π.Χ.Α. 10, Παρ. 7 
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 εξουσία επί της εκδότριας. 

 τοποθετήσεις ή δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή της στην 

εκδότρια. 

 δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία της επί της εκδότριας για να επηρεάσει το 

ύψος των αποδόσεών του. 

Ως εξουσία ορίζουμε την περίπτωση όπου ο επενδυτής (μητρική) έχει δικαιώματα που του 

παρέχουν την τρέχουσα ικανότητα να διευθύνει τις συναφείς δραστηριότητες, δηλαδή τις 

δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις της εκδότριας (θυγατρικής). Η 

εξουσία απορρέει από τα δικαιώματα. Ένας επενδυτής με την τρέχουσα ικανότητα να διευθύνει 

τις συναφείς δραστηριότητες, διαθέτει εξουσία, ακόμη και αν δεν έχει ασκήσει ακόμα τα 

δικαιώματά του να διευθύνει τις δραστηριότητες αυτές. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο 

επενδυτής διευθύνει τις συναφείς δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στο να 

προσδιοριστεί εάν ο επενδυτής ασκεί εξουσία, αλλά τα στοιχεία αυτά δεν είναι, αυτά καθαυτά, 

αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο επενδυτής ασκεί εξουσία σε μια 

εκδότρια9. 

Ένας επενδυτής έχει τοποθετήσεις ή δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο 

της συμμετοχής του στην εκδότρια, όταν οι αποδόσεις του επενδυτή από τη συμμετοχή του 

αυτή μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την απόδοση της εκδότριας. Οι αποδόσεις του επενδυτή 

μπορεί να είναι μόνο θετικές, μόνο αρνητικές ή εξ ολοκλήρου θετικές και αρνητικές. Αν και 

μόνο ένας επενδυτής μπορεί να ελέγχει μία εκδότρια, περισσότερα από ένα μέρη μπορεί να 

μοιράζονται τις αποδόσεις της10. 

Το Δ.Π.Χ.Α. 10 απαιτεί η μητρική εταιρία που συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις να χρησιμοποιεί ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για όμοιες συναλλαγές και 

άλλα συμβάντα σε όμοιες συνθήκες. Η ενοποίηση μιας θυγατρικής ξεκινά από την ημερομηνία 

που η μητρική αποκτά τον έλεγχο της και παύει από τη στιγμή που χάσει τον έλεγχό της11. 

Το μέρος των συμμετοχών που δεν ελέγχει η μητρική, γνωστό ως μη ελέγχουσες 

συμμετοχές, θα πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά στη κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων της 

ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης από τα ίδια κεφάλαια της μητρικής. Μεταβολές 

                                                           
9 Δ.Π.Χ.Α. 10, Παρ. 10,11,12 
10 Δ.Π.Χ.Α. 10, Παρ. 15,16 
11 Δ.Π.Χ.Α. 10, Παρ. 19,20 
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στα δικαιώματα ιδιοκτησίας μιας μητρικής σε μια θυγατρική, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα 

την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων12. 

Σε περίπτωση που η μητρική απωλέσει τον έλεγχο μιας θυγατρικής της, τότε σύμφωνα με 

το Δ.Π.Χ.Α. 10 οφείλει13: 

 να μην αναγνωρίζει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της πρώην θυγατρικής στην 

ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 να αναγνωρίζει τυχόν επενδύσεις που διακρατούνται στην πρώην θυγατρική της στην 

εύλογη αξία τους κατά τον χρόνο απώλειας του ελέγχου και στη συνέχεια να τις 

λογιστικοποιεί μαζί με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται από ή προς την πρώην θυγατρική. 

Η εύλογη αξία αυτή θα θεωρείται ως η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9 ή, κατά περίπτωση, 

το κόστος κατά την αρχική αναγνώριση μιας επένδυσης σε μια συγγενή επιχείρηση ή 

κοινοπραξία. 

 να αναγνωρίζει το κέρδος ή τη ζημία που συνδέεται με την απώλεια του ελέγχου που 

αναλογεί στην πρώην ελέγχουσα συμμετοχή. 

 

1.4.3 Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα υπό Κοινό Έλεγχο» 

Σκοπός του Δ.Π.Χ.Α. 11 είναι να καθιερώσει αρχές για τη χρηματοοικονομική αναφορά από 

οικονομικές οντότητες που διατηρούν συμμετοχή σε επιχειρηματικά σχήματα που ελέγχονται 

από κοινού (σχήματα υπό κοινό έλεγχο)14. 

Σχήμα υπό κοινό έλεγχο είναι ένα σχήμα στο οποίο δύο ή περισσότερα μέρη έχουν κοινό 

έλεγχο. Ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο μπορεί να είναι είτε μια κοινή επιχείρηση είτε μια 

κοινοπραξία και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά15: 

 τα μέρη δεσμεύονται από μια συμβατική ρύθμιση. 

 η συμβατική ρύθμιση παρέχει σε δύο ή περισσότερα από τα εν λόγω μέρη κοινό έλεγχο του 

σχήματος. 

Ως κοινός έλεγχος ορίζεται ο συμβατικώς συμφωνηθείς επιμερισμός του ελέγχου ενός 

σχήματος, ο οποίος υπάρχει μόνο όταν οι αποφάσεις σχετικά με τις συναφείς δραστηριότητες 

                                                           
12 Δ.Π.Χ.Α. 10, Παρ. 22,23 
13 Δ.Π.Χ.Α. 10, Παρ. 25 
14 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 1 
15 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 4,5,6 
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απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών στα οποία επιμερίζεται ο έλεγχος. Μια 

οικονομική οντότητα που συμμετέχει σε ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο εκτιμά κατά πόσον η 

συμβατική ρύθμιση παρέχει σε όλα τα μέρη ή σε μια ομάδα των μερών τον έλεγχο του 

σχήματος συλλογικά. Όλα τα μέρη ή μια ομάδα των μερών ελέγχουν το σχήμα συλλογικά όταν 

πρέπει να δράσουν από κοινού για να διευθύνουν τις δραστηριότητες που επηρεάζουν 

σημαντικά την απόδοση του σχήματος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι όλα τα μέρη ή μια ομάδα των 

μερών ελέγχουν το σχήμα συλλογικά, κοινός έλεγχος υπάρχει μόνο όταν οι αποφάσεις σχετικά 

με τις συναφείς δραστηριότητες απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που ελέγχουν 

το σχήμα συλλογικά16. 

Μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει τον τύπο σχήματος υπό κοινό έλεγχο στον οποίο 

συμμετέχει. Τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο διακρίνονται σε «Κοινές Επιχειρήσεις» και 

«Κοινοπραξίες». Η ταξινόμηση ενός σχήματος υπό κοινό έλεγχο ως κοινής επιχείρησης ή 

κοινοπραξίας εξαρτάται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών του σχήματος17.  

Κοινή επιχείρηση είναι ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο όπου τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο 

διαθέτουν δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων, 

έναντι του σχήματος. Τα εν λόγω μέρη ονομάζονται συμμετέχοντες σε κοινή επιχείρηση18. 

Ένας συμμετέχων σε κοινή επιχείρηση αναγνωρίζει σε σχέση με τη συμμετοχή του σε μια κοινή 

επιχείρηση19: 

 τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε οποιαδήποτε 

περιουσιακά στοιχεία του ανήκουν από κοινού, 

 τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε οποιασδήποτε 

υποχρεώσεις τον βαρύνουν από κοινού, 

 τα έσοδά του από την πώληση του μεριδίου του από την παραγωγή που προκύπτει από την 

κοινή επιχείρηση, 

 το μερίδιό του στα έσοδα από την πώληση της παραγωγής από την κοινή επιχείρηση, και 

 τις δαπάνες του, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε οποιεσδήποτε δαπάνες που τον 

βαρύνουν από κοινού. 

Ένας συμμετέχων σε κοινή επιχείρηση λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του σε μια κοινή 

                                                           
16 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 7,8,9 
17 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 14 
18 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 15 
19 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 20 
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επιχείρηση, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. που ισχύουν για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, 

τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα20. 

Κοινοπραξία είναι ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο όπου τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο 

διαθέτουν δικαιώματα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σχήματος. Τα εν λόγω 

μέρη ονομάζονται κοινοπρακτούντες21. Ένα μέλος κοινοπραξίας αναγνωρίζει τη συμμετοχή 

του σε μια κοινοπραξία ως επένδυση και λογιστικοποιεί την εν λόγω επένδυση 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες», εκτός αν η οικονομική οντότητα απαλλάσσεται από 

την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης22. 

 

1.4.5 Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Στόχος του Δ.Λ.Π. 28 είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης 

κατά τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες23. 

Το Δ.Λ.Π. 28 εφαρμόζεται σε όλες τις οικονομικές οντότητες που είναι επενδυτές με από 

κοινού έλεγχο ή σημαντική επιρροή σε εκδότρια επιχείρηση. Εάν μια οντότητα διαθέτει, άμεσα 

ή έμμεσα 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 αυτό. Αντίστροφα, εάν μια οντότητα διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω 

θυγατρικών, λιγότερο από 20% των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, τεκμαίρεται ότι η 

οντότητα δεν ασκεί σημαντική επιρροή, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί σαφώς μια τέτοια 

επιρροή24. 

Το Δ.Λ.Π. 28 ορίζει ως μέθοδο ενοποίησης των συγγενών επιχειρήσεων και των 

κοινοπραξιών την μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, κατά την αρχική 

αναγνώριση η επένδυση σε μία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης, 

και η λογιστική αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να αναγνωριστεί το μερίδιο του επενδυτή στα 

κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά την ημερομηνία της απόκτησης. Το μερίδιο του επενδυτή 

επί του κέρδους ή της ζημίας της εκδότριας περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του επενδυτή. 

                                                           
20 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 21 
21 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 16 
22 Δ.Π.Χ.Α. 11, Παρ. 24 
23 Δ.Λ.Π. 28, Παρ. 1 
24 Δ.Λ.Π. 28, Παρ. 5 
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Τα διανεμόμενα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από μια εκδότρια μειώνουν τη λογιστική 

αξία της επένδυσης. Ενδέχεται επίσης να απαιτούνται προσαρμογές της λογιστικής αξίας για 

μεταβολές της αναλογικής συμμετοχής του επενδυτή στην εκδότρια που προκύπτουν από 

μεταβολές στα λοιπά συνολικά έσοδα της εκδότριας. Στις μεταβολές αυτές περιλαμβάνονται 

εκείνες που προκύπτουν από αναπροσαρμογές ενσωμάτων πάγιων και από συναλλαγματικές 

διαφορές λόγω μετατροπής25. 

Μια οντότητα 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 εάν ισχύουν όλα 

τα κατωτέρω26: 

 Η οντότητα κατέχεται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από άλλη οικονομική οντότητα και οι 

ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν διαφορετικά δικαίωμα 

ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι η οντότητα δεν εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης και 

δεν έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού. 

 Οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι της οντότητας δεν υπόκεινται σε δημόσια 

διαπραγμάτευση. 

 Η οντότητα δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των οικονομικών 

καταστάσεών της σε επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλη ρυθμιστική αρχή, προκειμένου να 

εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε δημόσια αγορά. 

 Η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία της οντότητας δημοσιεύει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για δημόσια χρήση που έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

1.5 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Διαφορές με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία νομοθετήθηκαν με τον Νόμο 4308/2014 

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Διατάξεις» και εφαρμόζονται από την 

1η Ιανουαρίου 2015, αποτελούν το νέο λογιστικό πλαίσιο το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει το  

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.).  

                                                           
25 Δ.Λ.Π. 28, Παρ. 10 
26 Δ.Λ.Π. 28, Παρ. 17 
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Με τα νέα Πρότυπα κωδικοποιείται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λογιστικής 

τυποποίησης, μέσω της ενοποίησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης των λογιστικών κανόνων της 

χώρας, με σκοπό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η λογιστική πολυνομία στην Ελλάδα και 

να συγκεντρωθούν σε ένα ολοκληρωμένο νομοθέτημα το σύνολο των λογιστικών κανόνων. 

Ακόμα, με την εισαγωγή του Νόμου, καταργούνται οι κοστοβόρες και γραφειοκρατικές 

διαδικασίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), κάτι που είχε ήδη ξεκινήσει με τη 

θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ενώ παράλληλα 

εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες 

επιχειρηματικές πρακτικές27. 

Ο Νόμος 4308/2014 περιλαμβάνει 8 κεφάλαια τα οποία είναι τα εξής: 

 Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους 

 Κεφάλαιο 2,3: Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων 

 Κεφάλαιο 4,5,6: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κανόνες επιμέτρησης 

και προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές 

 Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις 

Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει το κεφάλαιο 7 του Ν. 4308/2014 που 

αναφέρεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το οποίο χωρίζεται σε 6 άρθρα όπου 

και παρουσιάζονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 3, 4 και 5 της παρούσας εργασίας: 

 Άρθρο 31: Κατηγοριοποίηση Ομίλων 

 Άρθρο 32: Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης 

 Άρθρο 33: Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από την ενοποίηση 

 Άρθρο 34: Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 Άρθρο 35: Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες 

 Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Μεταξύ άλλων τα Ε.Λ.Π. ορίζουν ποιες πρέπει να είναι οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και παρουσιάζουν σχετικά υποδείγματα (Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β), τα οποία 

είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας: 

 Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

                                                           
27 KPMG (2015), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) 
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 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 Ενοποιημένο Προσάρτημα (Σημειώσεις) 

Με την εισαγωγή των Ε.Λ.Π. έγινε προσπάθεια σύγκλισης των εγχώριων λογιστικών 

κανόνων με αυτών που απαιτούν τα Δ.Π.Χ.Α., ώστε οι οικονομικές καταστάσεις των 

ελληνικών εταιριών να γίνονται πιο κατανοητές από ξένους επενδυτές και αναλυτές. Από την 

σύγκλιση αυτή δε θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, όπου παρουσιάστηκε μεγάλη πρόοδος ως προς την εφαρμογή του μεγαλύτερου 

μέρους των απαιτήσεων των Δ.Π.Χ.Α. μέσω του Ν. 4308/2014, παρ’ όλα αυτά η κατάρτιση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ε.Λ.Π. διαφέρει σε κάποια σημεία από 

αυτή των Δ.Π.Χ.Α. 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο λογιστικών πλαισίων είναι οι εξής28: 

 Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων: τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτούν 

να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι εταιρίες που διαθέτουν 

τουλάχιστον μία θυγατρική εταιρία, ενώ στα Ε.Λ.Π. καθορίζονται συγκεκριμένα αριθμητικά 

κριτήρια που πρέπει να υπερβαίνει η μητρική για να υποχρεωθεί σε σύνταξη ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Λεπτομερέστερη ανάλυση ακολουθεί στο Κεφάλαιο 3 της 

παρούσας εργασίας. 

 Απαλλαγές θυγατρικών εταιριών από ενοποίηση: σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. ενοποιούνται 

όλες οι θυγατρικές ανεξαρτήτως μεγέθους ή οικονομικής σημασίας. Αντίθετα στα Ε.Λ.Π. 

προβλέπονται απαλλαγές για τις θυγατρικές που παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. Και 

αυτό το θέμα μνημονεύεται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3. 

 Χρόνος ενοποίησης των επιχειρήσεων: η ενοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα από 

τα Ε.Λ.Π. όπου η ενοποίηση γίνεται κατά τον χρόνο της υποχρέωσης των θυγατρικών να 

περιληφθούν στην ενοποίηση. 

 Τρόπος υπολογισμού των διαφορών συμψηφισμού: οι διαφορές συμψηφισμού συμμετοχής 

σε ενοποιούμενη θυγατρική προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ αξίας κτήσης και εύλογης 

αξίας της συμμετοχής στα Δ.Π.Χ.Α., ενώ στα Ε.Λ.Π. προκύπτει από τη διαφορά αξίας 

κτήσης και της αντίστοιχης λογιστικής αξίας, όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 5. 

                                                           
28 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 160-163 
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 Λογιστικός χειρισμός της διαφοράς μεταξύ εύλογης αξίας και λογιστικής αξίας των 

αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων: σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., η διαφορά μεταξύ εύλογης και 

λογιστικής αξίας των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζεται κατά την 

ενοποίηση μια θυγατρικής εταιρίας αποσβένεται με βάση την εναπομένουσα ωφέλιμη ζωή 

των στοιχείων αυτών. Τα ΕΛ.Π. αν και προβλέπουν κάτι αντίστοιχο, στην πράξη η διαφορά 

καταχωρείται ως «Υπεραξία». 

 Ενοποίηση εταιριών οριζόντιου ομίλου: στα Δ.Π.Χ.Α. δεν προβλέπεται η ενοποίηση 

επιχειρήσεων που λειτουργούν κάτω από ενιαία Διοίκηση. 

 Τρόπος υπολογισμού δικαιωμάτων μειοψηφίας: κατά τα Δ.Π.Χ.Α. η μη ελέγχουσα 

συμμετοχή υπολογίζεται είτε επί των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτουν από τις εύλογες 

αξίες των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προσδιορίστηκαν κατά 

την αγορά από την μητρική, είτε επί της εύλογης αξίας της θυγατρικής εταιρίας, πλέον των 

αναλογούντων εσόδων στην μειοψηφία που προέκυψαν μετά την αγορά της θυγατρικής και 

δεν διανεμήθηκαν. Αντίθετα, στα Ε.Λ.Π. τα δικαιώματα μειοψηφίας υπολογίζονται 

σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια που διαμορφώνονται στο τέλος κάθε χρήσης. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει για τα δύο λογιστικά πλαίσια είναι ότι δεν διαφέρουν ως προς 

την τεχνική κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αλλά ως προς τις 

συντασσόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι περισσότερες διαφορές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτουν κυρίως από τις διαφορές στη σύνταξη των ατομικών 

οικονομικών καταστάσεων των ενοποιούμενων εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία που σχετίζεται με 

το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Σκοπός του κεφαλαίου της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

είναι η παρουσίαση επιστημονικών άρθρων και μελετών που αφορούν τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης την επίκαιρη θεματολογία που 

απασχολεί την οικονομική επιστημονική κοινότητα. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται 

αποτελούν αποτέλεσμα εντατικής έρευνας πάνω σε ζητήματα που αφορούν την λογιστική αλλά 

και την ελεγκτική σκοπιά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Διερευνήθηκε σε μεγάλο βαθμό, από λογιστική άποψη, ο αντίκτυπος της υποχρεωτικής 

μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. στην ποιότητα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην εισαγωγή του Δ.Π.Χ.Α. 10, στην 

αυστηριοποίηση του πλαισίου σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και στη 

χορήγηση απαλλαγών από την ενοποίηση. Ακόμα, γίνεται σύγκριση των Δ.Π.Χ.Α. με τα 

Αμερικανικά Πρότυπα (U.S. G.A.A.P.) και πως έχει εξελιχθεί η προσπάθεια σύγκλισης των 

δύο παγκόσμιων λογιστικών προτύπων. Σημαντικά θέματα αποτελούν η μετάβαση από την 

αναλογική μέθοδο ενοποίησης στην μέθοδο της καθαρής θέσης για την ενοποίηση συγγενών 

επιχειρήσεων και κοινοπραξιών και οι επιπτώσεις από την μετάβαση αυτή, καθώς και η 

γνωστοποίηση επί των συμμετοχών αυτών. Τέλος, αναλύεται η δυνητική ανάγκη για κατάρτιση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στον Δημόσιο Τομέα. 

Όσον αφορά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η αρθρογραφία 

επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ελεγκτική γνώμη, όπως στοιχεία του ισολογισμού ή χρηματοοικονομικούς δείκτες, που 

αποτέλεσαν και το ερέθισμα για να εκπονηθεί η έρευνα που περιλαμβάνεται στην παρούσα 

εργασία. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που αφορούν την σχέση μεταξύ ελεγκτικών 

αμοιβών και ποιότητας ελέγχου, τον καθορισμό αποτελεσματικού ουσιώδους μεγέθους για τον 

όμιλο αλλά και για κάθε ενοποιούμενη εταιρία ξεχωριστά και ο σχεδιασμός του ελέγχου των 

θυγατρικών ενός ομίλου, ώστε να βελτιστοποιείται η παρεχόμενη ενοποιημένη 
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χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ακόμα, αναλύεται η επίδραση του ελέγχου ομίλου 

εταιριών στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των θυγατρικών εταιριών, 

καθώς και αν η παρεχόμενη χρηματοοικονομική αναφορά των θυγατρικών αυτών είναι 

υψηλότερη ή χαμηλότερη σε σχέση με τις θυγατρικές που δεν ενοποιούνται. Τέλος, αναλύεται 

η επίδραση στην ποιότητα του ελέγχου, όταν ο έλεγχος του ομίλου πραγματοποιείται από ένα 

μόνο δίκτυο ελεγκτών. 

 

2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Οι Καραμάνης και Σπαθής (2006) ερεύνησαν κατά πόσο οι συνδυασμοί χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών και μη χρηματοοικονομικών μεταβλητών, όπως οι ελεγκτικές αμοιβές και ο 

τύπος της ελεγκτικής εταιρίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθεί η ελεγκτική 

γνώμη. Ως δείγμα επιλέχθηκαν 185 εταιρίες εισηγμένες στον Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 

όπου τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση την λογιστική παλινδρόμηση και την παλινδρόμηση 

ελαχίστων τετραγώνων. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι αμοιβές των ελεγκτών και ο 

τύπος της ελεγκτικής εταιρίας (Big Five or non-Big Five) δεν επηρεάζουν τη τάση των 

ελεγκτών να διαφοροποιούν την γνώμη τους. Αντίθετα η διαφοροποίηση της γνώμης σχετίζεται 

με χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως το περιθώριο κέρδους προς το σύνολο ενεργητικού και 

το κεφάλαιο κίνησης. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε ήταν επιτυχές στο 90% του συνολικού 

δείγματος. 

Οι Martens, Bruynseels, Baesens, Willekens, και Vanthienen (2006) ερεύνησαν εάν 

υφίσταται σχέση μεταξύ ελεγκτικής εταιρίας και ακρίβειας της έκθεσης ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάστηκε αν οι ελεγκτικές εταιρίες Big 4 εκτελούν υψηλότερης ποιότητας 

έλεγχο, έχοντας λιγότερα λάθη αναφοράς σε θέματα συνέχισης δραστηριότητας των 

ελεγχόμενων εταιριών. Η ανάλυση επεκτάθηκε και στα δύο σφάλματα αναφοράς της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Σφάλμα Τύπου Ι - διαφοροποιημένη γνώμη σε πελάτη που 

αποδείχθηκε βιώσιμος, Σφάλμα Τύπου ΙΙ - μη διαφοροποιημένη γνώμη σε πελάτη που 

αργότερα πτώχευσε), για μια περίοδο 11 χρόνων. Επίσης, εξετάστηκαν οι διαφοροποιήσεις των 

λαθών αναφοράς μεταξύ εθνικών και τοπικών ελεγκτικών εταιριών εκτός Big 4. Τα ευρήματα 

υποδηλώνουν ότι τόσο τα ποσοστά σφάλματος τύπου Ι, όσο και τα σφάλματα τύπου II για τις 

ελεγκτικές εταιρίες Big 4 είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

ελεγκτικές εταιρίες. Αντίθετα, δεν διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών 

και τοπικών ελεγκτικών εταιριών σε σχέση με κάθε είδος σφάλματος αναφοράς. 
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Οι Κίρκος, Σπαθής, Νανόπουλος και Μανωλόπουλος (2007) χρησιμοποίησαν τρεις τεχνικές 

εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) με σκοπό να αναπτύξουν μοντέλα ικανά να αναγνωρίζουν 

περιπτώσεις διαφοροποιημένης γνώμης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η οικονομική 

δυσπραγία και η κερδοφορία σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την χορήγηση διαφοροποιημένης 

γνώμης, καθώς και στα τρία μοντέλα επιλέχθηκαν οι αντίστοιχες μεταβλητές «Z-Score» και 

«Απόδοση Κεφαλαίων των Μετόχων». Οι μεταβλητές «Χρηματοοικονομική Μόχλευση» και 

«Κύκλος Εργασιών» κρίθηκαν σημαντικές στα δύο από τα τρία μοντέλα. Αντίθετα, όλες οι 

μεταβλητές που αφορούσαν την ρευστότητα απορρίφθηκαν. Τέλος, οι μεταβλητές που 

αφορούσαν τα χαρακτηριστικά του ελεγκτή, δηλαδή οι ελεγκτικές αμοιβές, οι αμοιβές για 

παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας αποδείχθηκε πως δεν 

σχετίζονται με την ελεγκτική γνώμη. 

Οι Hoitash, Markelevich και Barragato (2007) εξέτασαν την σχέση μεταξύ ελεγκτικών 

αμοιβών και της ποιότητας του ελέγχου. Κατασκευάστηκε ένα μέτρο κερδοφορίας του ελεγκτή 

που χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Η μεθοδολογία 

βασίστηκε στην αντίληψη πως η ανεξαρτησία του ελεγκτή επηρεάζεται από τις αμοιβές που 

προσαρμόζονται βάσει του ελεγκτικού κινδύνου και όχι από το επίπεδο των αμοιβών που 

εισπράττονται από τους πελάτες. Η έρευνα χρησιμοποιεί ως υποκατάστατα της ελεγκτικής 

αμοιβής το μέγεθος του πελάτη, την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο για να εκτιμήσεις μη 

φυσιολογικές αμοιβές. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια στατιστικά σημαντική αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ αμοιβών και ποιότητας ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Glover (2008) ο καθορισμός του ουσιώδους μεγέθους του ομίλου και τον 

ατομικών ουσιωδών μεγεθών για κάθε ενοποιούμενη εταιρία αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα 

για έναν έλεγχο ομίλου, από τη στιγμή που η πολυπλοκότητα των ελέγχων αυτών αυξάνεται 

συνεχώς, με τα ελεγκτικά πρότυπα να παρέχουν ελάχιστη πρακτική καθοδήγηση στο θέμα 

αυτό. Για τον καθορισμό του συνολικού ουσιώδους μεγέθους των ενοποιούμενων εταιριών, το 

Δ.Π.Ε. 600 εισάγει δύο τρόπους υπολογισμού, τη συντηρητική και την επιθετική προσέγγιση. 

Στη συντηρητική προσέγγιση, ο ελεγκτής του ομίλου μπορεί να κατανείμει το ουσιώδες 

μέγεθος του ομίλου ισομερώς σε κάθε ενοποιούμενη εταιρία. Εάν για παράδειγμα το ουσιώδες 

μέγεθος του ομίλου είναι 5 εκ., αυτό θα κατανεμηθεί σε πέντε ίσου μεγέθους εταιρίες του 

ομίλου, με κάθε εταιρία να έχει ουσιώδες μέγεθος ποσού 1 εκ. Στην επιθετική προσέγγιση, ο 

ελεγκτής ορίζει το ουσιώδες μέγεθος των εταιριών του ομίλου πολύ κοντά στο ουσιώδες 

μέγεθος του ομίλου, με αποτέλεσμα το συνολικό ουσιώδες μέγεθος των ενοποιούμενων 

εταιριών να ξεπερνάει κατά πολύ το ουσιώδες μέγεθος του ομίλου. Στο ίδιο παράδειγμα με 
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ουσιώδες μέγεθος ομίλου στα 5 εκ., οι πέντε εταιρίες του ομίλου θα είχαν ουσιώδες μέγεθος 5 

εκ., με το συνολικό ουσιώδες μέγεθος των ενοποιούμενων εταιριών να αγγίζει τα 25 εκ. 

Οι Haron, Hartadi, Ansari και Ismail (2009) διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τους ελεγκτές ως προς την γνώμη τους για την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Η κρίση των ελεγκτών σχετικά με τη δυνατότητα μιας ελεγχόμενης εταιρίας να συνεχίζει 

απρόσκοπτα την λειτουργία της εξαρτάται από τρείς παράγοντες: χρηματοοικονομικούς 

δείκτες, αποδεικτικά στοιχεία και γνωστοποιήσεις. Επίσης, υφίσταται ισχυρή συναίνεση 

μεταξύ της κρίσης των ελεγκτών και οι επιπτώσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των τριών 

παραγόντων κρίνονται σημαντικές. Αυτό σημαίνει πως, στην πράξη, οι ελεγκτές λαμβάνουν 

υπόψη τους και τους τρεις παράγοντες ώστε να διαμορφώσουν γνώμη. 

Οι Francis και Yu (2009) ερεύνησαν την άποψη πως τα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία (Big 4) 

παρέχουν υψηλότερη ποιότητα ελέγχου λόγω της σχετικής τους εμπειρίας στην εκτέλεση 

ελεγκτικών εργασιών, εξετάζοντας ένα δείγμα 6.568 εταιριών στις Η.Π.Α. για την περίοδο 

2003 έως 2005, οι οποίες ελέγχθηκαν από 285 μοναδικά γραφεία των Big 4. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες παρέχουν υψηλότερη ποιότητα ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα, τα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία είναι πιο πιθανό να διαφοροποιήσουν την γνώμη 

τους λόγω ζητημάτων που επηρεάζουν την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ενώ οι 

πελάτες των γραφείων αυτών καταδεικνύουν μια λιγότερη επιθετική συμπεριφορά όσον αφορά 

την διαχείριση των κερδών. Παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν υψηλότερη 

ποιότητα παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών από τις Big 4, δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα 

ότι οι μικρότερες ελεγκτικές εταιρίες παρέχουν χαμηλότερη ποιότητα ελέγχου. 

Ο Pieri (2010) εκπόνησε έρευνα σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας που 

προβλέπεται από τα Δ.Π.Χ.Α. και πως επηρεάζονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

χρησιμοποιώντας ως δείγμα τις 70 μεγαλύτερες ιταλικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ο λογιστικός χειρισμός της υπεραξίας, όπου 

προβλέπεται κεφαλαιοποίησή της και έλεγχος απομείωσης, καθορίζει μια προοδευτική 

διαδικασία συσσώρευσης υπεραξίας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε πως ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την 

πραγματική αγορά, μόνο ένας μικρός αριθμός εταιριών αναγνώρισε ζημίες απομείωσης, όχι 

όμως πάντα στον βαθμό εκείνο όπου να παρουσιάζεται η πραγματική αξία της υπεραξίας. 

Ο Müller (2011) διερευνά την υπεροχή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε 

αξιοπιστία και εύλογη παρουσίαση σε σχέση με τις ατομικές καταστάσεις της μητρικής, 
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χρησιμοποιώντας οικονομετρικά μοντέλα, σε εταιρίες που την περίοδο 2003-2008 ήταν 

εισηγμένες στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης (Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν την σημαντικότητα της σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, ιδιαίτερα για τους επενδυτές στις αγορές κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό, 

αμφισβητείται η αναγκαιότητα σύνταξης ατομικών οικονομικών καταστάσεων από την 

μητρική σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από τη στιγμή που υποχρεώνεται να συντάξει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι Stewart και Kinney (2012) αναλύουν το θεμελιώδες ελεγκτικό πρόβλημα σχετικά με το 

πως πρέπει να σχεδιαστεί ο έλεγχος των θυγατρικών εταιριών ενός ομίλου, έτσι ώστε τα 

συμπεράσματα από τους διενεργηθέντες ελέγχους να συγκεντρώνονται αποτελεσματικά και να 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασφάλιση από τον ελεγκτή του ομίλου με λογικό κόστος. Αυτό 

επετεύχθη με τη γενίκευση του μοντέλου κινδύνου ελέγχου, με σκοπό την εξαγωγή ενός 

ενιαίου μοντέλου διασφάλισης και σημαντικότητας (General Unified Assurance and 

Materiality model - G.U.A.M.). Χρησιμοποιώντας τη Γάμμα Κατανομή και τη Μπεϋζιανή 

Θεωρία, αντλήθηκαν συνδυασμοί επιπέδων σημαντικότητας θυγατρικών οι οποίοι, δεδομένου 

ότι οι έλεγχοι διενεργούνται όπως σχεδιάστηκαν εξ αρχής, πετυχαίνουν τους στόχους 

διασφάλισης του ομίλου όπως απαιτούν τα Δ.Π.Ε., ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται το κόστος 

ελέγχου της θυγατρικής. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ενσωματώνει την προηγούμενη 

διασφάλιση του ελεγκτή του ομίλου για τις θυγατρικές και τις απαιτήσεις των Δ.Π.Ε. για τους 

υποχρεωτικούς ελέγχους των θυγατρικών, καθώς και διάφορες διαμορφώσεις ελέγχων σε 

επίπεδο ομίλου. 

Η ανάλυση έδειξε πως οι εναλλακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ελεγκτική 

πρακτική οδηγούν σε επίπεδα σημαντικότητας που ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τον 

επιδιωκόμενο στόχο διασφάλισης και κόστους. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να είναι 

αναποτελεσματικές ως προς τη συμμόρφωση με επαγγελματικά πρότυπα ή ανεπαρκείς. Αυτές 

οι διαφορές στα αποτελέσματα δείχνουν την ανάγκη για περαιτέρω καθοδήγηση από αυτή που 

παρέχουν τα πρότυπα ελέγχου και ότι η προσέγγιση G.U.A.M. μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων καθορισμού του επιπέδου 

σημαντικότητας. 

Ο Rózsa (2012) διενεργεί σύγκριση μεταξύ των αλλαγών που έφεραν τα Δ.Π.Χ.Α. 10 και 

του παλαιού καθεστώτος σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και πως 

τροποποιούνται οι καταστάσεις αυτές μετά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 10. Από τις αλλαγές 

στα πρότυπα ενοποίησης, δόθηκε έμφαση στον έλεγχο επί των θυγατρικών και στον 
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περιορισμό των μεθόδων ενοποίησης των σχημάτων υπό κοινό έλεγχο. Ως αποτέλεσμα των 

αλλαγών στον χαρακτηρισμό μιας εταιρίας ως θυγατρική, μπορεί μια θυγατρική στο μέλλον να 

μην ενοποιείται ως θυγατρική, ενώ μια εταιρία που δεν διέθετε θυγατρικές, εξαιτίας των 

αλλαγών αυτών μπορεί κάποια επένδυσή της να χαρακτηριστεί ως θυγατρική και να 

αναγκαστεί να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Όσον αφορά τα από κοινού ελεγχόμενα σχήματα, με την κατάργηση της αναλογικής 

μεθόδου ενοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το γεγονός πως τα περιουσιακά στοιχεία, οι 

υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα των κοινών σχημάτων δεν θα παρουσιάζονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά θα παρέχονται μόνο πληροφορίες στο 

προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων. Καταλήγει, πως θα πρέπει να εξεταστεί ο λόγος 

που δεν προκρίθηκε η αναλογική μέθοδος ως τρόπος ενοποίησης των σχημάτων υπό κοινό 

έλεγχο στο Δ.Π.Χ.Α. 11, την στιγμή που θα έπρεπε να καταργηθεί η μέθοδος της καθαρής 

θέσης. 

Οι Milojevic, Vukoje και Mihajlovic (2013) ανέλυσαν τις βασικές απαιτήσεις για την 

εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς, που χρησιμοποιείται για την ενοποίηση επιχειρήσεων, 

όπως προστάζει το Δ.Π.Χ.Α. 3. Πριν την αναθεώρηση του Δ.Π.Χ.Α. 3, η μέθοδος της αγοράς 

είχε δύο παραλλαγές. Σήμερα, η μέθοδος αυτή υφίσταται σε μία μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, 

έγινε ευκολότερη η σύνταξη των ενοποιημένων καταστάσεων, ενώ η διοίκηση των εταιριών 

και οι υπεύθυνοι σύνταξης του ισολογισμού έχασαν το περιθώριο ελιγμών. Ακόμα, η 

νομοθέτηση μίας μεθόδου χωρίς παραλλαγές για την ενοποίηση συνενώσεων επιχειρήσεων 

συμβάλλει στην συκρισιμότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Οι Cristea και Baltariu (2014) προσπάθησαν να εκτιμήσουν το βαθμό σύγκλισης και να 

αναλύσουν τις διαφορές που ακόμα υφίστανται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

μεταξύ των Δ.Π.Χ.Α. και των U.S. G.A.A.P., παρά τις προσπάθειες του Συμβουλίου Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και του Αμερικανικού Συμβουλίου Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής να ολοκληρώσουν την διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των δύο παγκόσμιων 

λογιστικών προτύπων που ξεκίνησε το 2002. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως ο 

βαθμός σύγκλισης μεταξύ των δύο προτύπων σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις είναι ακόμα χαμηλός. Βασική διαφορά αποτελεί η εννοιολογική προσέγγιση του 

ελέγχου μιας μητρικής σε μια θυγατρική αλλά και η εκτίμηση του ελέγχου σε αυτή. Ακόμα, 

διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς την μεθοδολογία ενοποίησης, όπως για παράδειγμα οι 

διαφορετικές προδιαγραφές σχετικά με τα συνδεδεμένα μέρη, διαφορές σχετικά με τις 

λογιστικές πολιτικές (π.χ. η μη χρησιμοποίηση της αναλογικής μεθόδου για την ενοποίηση 



σελ. 23 
 

κοινών σχημάτων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., διαφορετική εφαρμογή της μεθόδου τη καθαρής 

θέσης) και διαφορές ως προς τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

Οι Glover και Wood (2014) εξετάζουν την επίδραση των ελέγχων ομίλων στην ποιότητα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των θυγατρικών εταιριών, καθώς και αν η παρεχόμενη 

χρηματοοικονομική αναφορά των θυγατρικών αυτών είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη σε σχέση 

με τις εταιρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση.  Αποδεικνύεται πως κατά μέσο 

όρο, οι θυγατρικές εταιρίες που ενοποιούνται διαθέτουν υψηλότερη ποιότητα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε σχέση με τις οντότητες που δεν ενοποιούνται. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός πως οι ελεγκτές των ενοποιούμενων θυγατρικών είναι πιο υπεύθυνοι 

και επιβλέπονται περισσότερο. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα περιορίζεται σε θυγατρικές που 

έχουν διαφορετικό διευθυντή από την μητρική, κάτι που προκύπτει από το γεγονός ότι οι 

ελεγκτές των θυγατρικών διαθέτουν μεγαλύτερη εξουσία για να απαιτήσουν τη βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μόνο όταν ο διευθυντής της 

θυγατρικής είναι άλλος από αυτόν της μητρικής εταιρίας. 

Ο Müller (2014) εκπόνησε έρευνα χρησιμοποιώντας οικονομετρικά μοντέλα προκειμένου 

να αναλύσει την επιρροή της υποχρεωτικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. το 2005 στην ποιότητα 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σε 

εταιρίες που την περίοδο 2003-2008 ήταν εισηγμένες στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της 

Ευρώπης (Λονδίνου, Παρισιού και Φρανκφούρτης). Τα στατιστικά αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση σχετικά με την αύξηση της ποιότητας των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων από τότε που τα Δ.Π.Χ.Α. υιοθετήθηκαν. Ακόμα, τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. στην Ευρώπη οδήγησε σε καλύτερη συμμόρφωση ως 

προς την αρχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την υψηλή ποιότητα 

γνωστοποίησης και διαφάνειας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε μια αύξηση στην ποιότητα της 

παρεχόμενης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε σχέση με τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής από τη στιγμή που έγινε υποχρεωτική η σύνταξη 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Τέλος, τονίζεται πως 

ακόμα και όταν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει των εθνικών 

κανόνων λογιστικής (βασισμένες σε Ευρωπαϊκές Λογιστικές Οδηγίες), διαθέτουν μεγαλύτερη 

ποιότητα σε σχέση με τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των 

κανόνων λογιστικής της χώρας στην οποία οι εταιρίες δραστηριοποιούνται. 
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Οι Carson, Simnett, Trompeter και Vanstraelen (2014) αναλύουν μια ανησυχία των 

ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την χαμηλή ποιότητα των ελέγχων ομίλων όταν σε αυτούς 

περιλαμβάνεται ο συντονισμός της δουλειάς των ελεγκτών των θυγατρικών εταιριών του 

ομίλου, κυρίως όταν οι ελεγκτές αυτοί επιλέγονται στρατηγικά για λόγους οικονομίας, 

εξετάζοντας τον αντίκτυπο στην ποιότητα ελέγχου και στην αμοιβή του ελέγχου. Διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι υφίστανται διαφορές στην ποιότητα του ελέγχου, 

που συνδέονται με τον τρόπο εμπλοκής του ελεγκτή, κάτι που μπορεί να συνεπάγεται  μη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Ε. 600. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η εμπλοκή 

των ελεγκτών ενός δικτύου συνδέεται με τη χαμηλή ποιότητα ελέγχου, κάτι που υποδηλώνει 

ότι ο κύριος ελεγκτής (της μητρικής) εμπιστεύεται την εργασία που εκτελούν οι ελεγκτές του 

δικτύου. Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι οι αμοιβές ελέγχου, όταν ο έλεγχος του ομίλου 

πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από ένα κύριο ελεγκτικό γραφείο, είναι χαμηλότερες από 

εκείνες που χρεώθηκαν από ελεγκτές που ήταν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή μέρους του 

ελέγχου. Επιπλέον, η συμμετοχή μη συνδεδεμένου ελεγκτή (εκτός δικτύου) συνδέεται με 

χαμηλότερες ελεγκτικές αμοιβές σε σχέση με τις συμφωνίες που εμπεριέχουν τη χρήση ενός 

ελεγκτή δικτύου. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σε μια ανταγωνιστική αγορά, η χρήση 

ενός μη συνδεδεμένου ελεγκτή συνιστάται κυρίως για λόγους ελαχιστοποίησης του κόστους. 

H Cirstea (2014) προσπαθεί να αναλύσει εάν υπάρχει ανάγκη στον δημόσιο τομέα για 

κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Εξηγεί πως οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, ικανό να παρέχει μια καθαρή και συνολική 

εικόνα ολόκληρου του δημόσιου τομέα. Παρά το γεγονός πως οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις στο δημόσιο τομέα συντάσσονται από περιορισμένο αριθμό χωρών, 

διαδραματίζουν ήδη έναν ιδιαίτερο ρόλο στην λογιστική του δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα 

όλο και περισσότερες χώρες να εισάγουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε επίπεδο 

δημοσίου τομέα. 

Οι Luo και Warfield (2014) ερεύνησαν τον αντίκτυπο της εφαρμογής της Διερμηνείας 46 

του F.A.S.B. σχετικά με την πληροφόρηση των εταιριών που διαθέτουν εταιρίες ειδικού 

σκοπού. Διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος εξαρτάται από τα κίνητρα που ίσχυσαν πριν την 

Διερμηνεία 46 για τη χρήση των εταιριών ειδικού σκοπού. Η εφαρμογή της Διερμηνείας 46 

βελτιώνει την πληροφόρηση των εταιρειών που χρησιμοποίησαν εταιρίες ειδικού σκοπού 

λιγότερο για τη χειραγώγηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αλλά δεν παράγει την 

ίδια βελτίωση για εκείνους που τις χρησιμοποιούσαν διαφορετικά. Επιπλέον, αυτές οι 

διαφορικές επιδράσεις είναι πιο έντονες όταν οι εταιρείες αντιδρούσαν στην εφαρμογή της 
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συγκεκριμένης Διερμηνείας με την αναδιάρθρωση των εταιριών ειδικού σκοπού που διέθεταν, 

για να τις κρατήσουν εκτός οικονομικών καταστάσεων. 

O Nobes (2014) προσπάθησε να καταγράψει, να αναλύσει και να εξηγήσει τις αλλαγές στο 

πεδίο της ενοποίησης κατά τον τελευταίο αιώνα σε εθνικούς και διακρατικούς κανονισμούς. 

Αρχικά, επικεντρώθηκε στις τέσσερις χώρες που αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό των αλλαγών 

αυτών (Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία) και στη συνέχεια στους διεθνείς 

κανονισμούς της Ε.Ε. και του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αναλύοντας ένα 

εκτεταμένο σύνολο λογιστικών απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια διακύμανση του 

ορισμού της θυγατρικής, από πολύ απλή έως περίπλοκη, συμπεριλαμβανομένων την κακή 

χρήση λέξεων όπως «έλεγχος» ή «εξουσία». Με την πάροδο του χρόνου, υπήρξαν πολλές 

απαλλαγές από την ενοποίηση, όπως έλλειψη ιδιοκτησίας, έλλειψη ελέγχου, αλλοδαπή 

θυγατρική), αλλά το πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης σταδιακά διευρύνθηκε. Όσον αφορά τη 

συμβατική κατανόηση των διεθνών λογιστικών διαφορών, η αμερικανική εστίαση στην 

κυριότητα και η γερμανική εστίαση στον έλεγχο ήταν απροσδόκητες. 

Οι Hanetseder και Stockinger (2014) εξέτασαν την μετάβαση από την αναλογική μέθοδο 

ενοποίησης στην μέθοδο της καθαρής θέσης για την ενοποίηση κοινοπραξιών και πως η 

μετάβαση αυτή θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές εταιρίες. Τα ευρήματα της έρευνας 

καταδεικνύουν μια ουσιώδη επιρροή της μετάβασης αυτής στις υποχρεώσεις, στις πωλήσεις 

και στα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζεται το σύνολο ενεργητικού του ομίλου. Ακόμα, τα αποτελέσματα 

δείχνουν πως σε συγκεκριμένες βιομηχανίες η μετάβαση από την αναλογική μέθοδο 

ενοποίησης στη μέθοδο της καθαρής θέσης επηρεάζει ουσιωδώς επιλεγμένα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, προέκυψαν επιπτώσεις και σε χρηματοοικονομικούς 

δείκτες. Τα αποτελέσματα δείχνουν επιπτώσεις μονοψήφιου εύρους, με εξαίρεση την 

χρηματοοικονομική μόχλευση. Δεν φαίνεται να επηρεάζονται ουσιωδώς το περιθώριο κέρδους, 

ο κύκλος εργασιών και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE). 

Οι Ben-Shahar, Sulganik και Tsang (2015) αποδεικνύουν πως το Δ.Π.Χ.Α. 10 παραβλέπει 

ευρέως αποδεκτούς οικονομικούς δείκτες ισχύος, τον δείκτη Shapley-Shubik και τον δείκτη 

Banzhaf, σχετικά με τον έλεγχο μιας μητρικής σε μια θυγατρική και για την ανάγκη ενοποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων. Ενώ το ερώτημα παραμένει για το ποιος μηχανισμός είναι 

καταλληλότερος για τον καθορισμό της ισχύος της ψήφου των επενδυτών για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με την απόφαση για σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεραίνεται πως όταν και οι δύο δείκτες (Shapley-Shubik, Banzhaf) καθορίζουν ομόφωνα 
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τον έλεγχο μιας μητρικής σε μια θυγατρική, τότε μόνο σε έντονα αντιφατικές περιστάσεις θα 

έπρεπε να εξαχθεί ένα διαφορετικό συμπέρασμα. 

Η Gluzova (2015) ανέλυσε τις απαλλαγές που χορηγούνται από την ενοποίηση βάσει του 

Δ.Π.Χ.Α. 10. Ενώ αρχικά μπορούσε να μην συμπεριληφθεί μια θυγατρική στην ενοποίηση 

λόγω μη σημαντικότητας, με το πέρασμα των χρόνων αυστηροποιήθηκαν οι κανονισμοί για 

την χορήγηση απαλλαγής από την ενοποίηση, ενώ καταργήθηκαν κάποιες άλλες περιπτώσεις 

όπου η ενοποίηση μιας θυγατρικής δεν θεωρούταν υποχρεωτική. Σημαντική διάταξη του 

Δ.Π.Χ.Α. 10 είναι αυτή που απαλλάσσει μια μητρική από τη σύνταξη ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, όταν η ίδια είναι μέρος ενός μεγαλύτερου ομίλου, η μητρική του 

οποίου συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ακόμα, γίνεται αναφορά στην 

εισαγωγή απαλλαγής από την ενοποίηση για τις εταιρίες επενδύσεων. Πλέον, μια μητρική 

εταιρία η οποία θεωρείται ως επενδυτική οντότητα, μπορεί να αποτιμά τις συμμετοχές της σε 

θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί. 

Οι Catuogno, Allini και D’ Ambrosio (2015) διερευνούν τους καθοριστικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την διοικητική απόφαση για τον τρόπο ενοποίησης των σχημάτων υπό κοινό 

έλεγχο, πριν την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 11. Διερωτήθηκαν ιταλικές κοινοπραξίες για το αν  

προτιμούν την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης ή την μέθοδο της καθαρής θέσης, με σκοπό 

την επίτευξη καλύτερης πληροφόρησης. Υποστηρίζεται πως η επιλογή της αναλογικής 

μεθόδου στο Ιταλικό περιβάλλον επηρεάζεται στρατηγικά από τις δανειακές συμβάσεις και τα 

πολιτικά κίνητρα.  Αφού εκδόθηκε το Δ.Π.Χ.Α. 11, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων σε έρευνα του διαπίστωσε πως ο αντίκτυπος της μετάβασης από την αναλογική 

μέθοδο ενοποίησης στην μέθοδο της καθαρής θέσης θα είναι ασήμαντος, κάτι με το οποίο δεν 

συμφωνούν πρόσφατες έρευνες. Υπό αυτό το πρίσμα, η εγκυρότητα της απόφασης του 

Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σχετικά με την κατάργηση της αναλογικής 

μεθόδου παραμένει υπό αμφισβήτηση και η χρηματοοικονομική αναφορά επί των κοινών 

σχημάτων ένα αμφιλεγόμενο λογιστικό ζήτημα. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως η 

επιθυμία για την παροχή καλύτερης και εύλογης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εξηγεί 

την προτίμηση στην υιοθέτηση και την χρήση της αναλογικής μεθόδου για την ενοποίηση 

κοινών σχημάτων. 

Η Gluzova (2015) αναλύει την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 10 και ερευνά την επιρροή του στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, συγκρίνοντας τις καταστάσεις αυτές τη χρονιά που 

υιοθετήθηκαν τα Δ.Π.Χ.Α. με την αμέσως επόμενη χρονιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν μια μικρή αύξηση στον αριθμό των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, 
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ενώ αποκαλύφθηκε μια ασυνέπεια στις λογιστικές πολιτικές από κάποιες εταιρίες. Παρ’ όλα 

αυτά, 25% των εταιριών του δείγματος προσδιορίζουν ακόμα τον έλεγχο επί των θυγατρικών 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27 το οποίο πλέον έχει καταργηθεί. Τέτοιου είδους ανάμεικτα 

συμπεράσματα προκαλούν αμφισβήτηση για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. 

Ο ασυνεπής ορισμός του ελέγχου μπορεί να προκαλέσει έλλειψη προσοχής. Από την άλλη 

πλευρά, είναι πιθανό η αναθεωρημένη έννοια του ελέγχου να μην εφαρμόστηκε σωστά. 

O Özcan (2016) εκτίμησε την επίδραση ορισμένων χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών στην ελεγκτική γνώμη, με σκοπό να εξεταστεί η 

χρησιμότητα των μεταβλητών αυτών στην διάκριση μεταξύ των εταιριών όπου διατυπώνεται 

μη διαφοροποιημένη γνώμη και των εταιριών όπου ο ελεγκτής διαμορφώνει διαφοροποιημένη 

γνώμη. Τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων 

παραγόντων της επιχείρησης και της γνώμης που διαμορφώνει ο ελεγκτής. Η υψηλή 

ρευστότητα, η κερδοφορία, η επιχειρησιακή επάρκεια, ο ρυθμός ανάπτυξης, ο αριθμός 

εξωτερικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο χαμηλός δείκτης χρέους ως προς το 

σύνολο ενεργητικού, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον ελεγκτή κατά 

την διαμόρφωση της γνώμης του. 

Η Asenbrenerova (2016) ερεύνησε εάν παρέχεται η απαιτούμενη γνωστοποίηση για τις 

συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, λόγω της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 12 

«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και της κατάργησης της αναλογικής 

μεθόδου ενοποίησης για τις επενδύσεις αυτές. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, η κατάργηση της αναλογικής μεθόδου έγινε στα πλαίσια αύξησης της λογιστικής 

συγκρισιμότητας. Με αυτή την άποψη δεν φαίνεται να συμφωνούν όλοι, με την αναλογική 

μέθοδο ενοποίησης να διαθέτει ακόμα υποστηρικτές. Κάποιοι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων θεώρησαν πως η κατάργηση της αναλογικής μεθόδου ενοποίησης θα 

προκαλούσε έλλειψη πληροφόρησης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν έλλειψη 

πληροφόρησης στην κατηγορία της συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης. Περισσότερες 

από τις μισές εταιρίες δεν γνωστοποιούν την συγκεκριμένη πληροφορία που απαιτείται από το 

Δ.Π.Χ.Α. 12. Οι γνωστοποιήσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις 

πραγματοποιούταν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται 

το Δ.Π.Χ.Α. 12. Ακόμα, μόνο 2 στους 9 κοινοπρακτούντες γνωστοποιούσαν όλες τις 

συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετείχαν. 

Στην κατηγορία των γενικών πληροφοριών, φάνηκε πως όλες οι εταιρίες είχαν συμμορφωθεί 

με το Δ.Π.Χ.Α. 12. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

3.1 Επιχειρήσεις Υποκείμενες σε Ενοποίηση 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014, άρθρο 32), οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση 

είναι οι εξής29: 

 η μητρική επιχείρηση που διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και όλες οι θυγατρικές της, 

καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών της, υπό την προϋπόθεση ότι η μητρική εταιρία ή 

μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της, έχουν τη νομική μορφή της Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. 

κατά μετοχές και Ι.Κ.Ε. 

 κάθε άλλη επιχείρηση όταν επιλέγει ή υποχρεώνεται από άλλη νομοθεσία να συντάσσει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 κάθε επιχείρηση, που διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή και 

μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν σχέση μητρικής και θυγατρικής, έχουν 

τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση και τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών 

απαρτίζονται, κατά πλειοψηφία, από τα ίδια πρόσωπα και ασκούν τα καθήκοντά τους κατά 

τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

Για την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τη μητρική εταιρία ενός 

κάθετου ομίλου, πρέπει να υφίσταται σχέση μητρικής-θυγατρικής σύμφωνα με το άρθρο 32 

του Ν. 4308/2014, η οποία αποδεικνύεται όταν η μητρική εταιρία: 

 Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής εταιρίας, ή 

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

συμβουλίου ή άλλου εποπτικού οργάνου της θυγατρικής εταιρίας και είναι ταυτόχρονα 

μέτοχος της εταιρίας αυτής, ή 

                                                           
29 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 30 
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 Συμμετέχει στο κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα είτε 

έμμεσα, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της 

θυγατρικής εταιρίας, ή 

 Ασκεί σημαντική επιρροή στην θυγατρική εταιρία, δηλαδή κατέχει τουλάχιστον το 20% των 

δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής εταιρίας και παράλληλα ασκεί κυριαρχική επιρροή στη 

διοίκηση ή τη λειτουργία της θυγατρικής επιχείρησης. 

Αντίθετα, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 οι εταιρίες που υπόκεινται σε ενοποίηση είναι η 

μητρική εταιρία και όλες οι θυγατρικές της, δηλαδή όλες οι εταιρίες που ελέγχονται από τη 

μητρική. Ο έλεγχος τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η μητρική εταιρία30: 

 κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου (εκτός εάν μπορεί να 

αποδειχθεί ότι η πλειοψηφία αυτή δεν συνιστά έλεγχο). 

 κατέχει το ήμισυ ή λιγότερο των δικαιωμάτων ψήφου αλλά υπάρχει συμφωνία με άλλους 

επενδυτές, ή κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική σύμφωνα με 

καταστατικό ή συμβατικό όρο, ή να έχει το δικαίωμα να ορίζει ή να παύει ή να συγκεντρώνει 

ή να επηρεάζει την πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

ισοδύναμου διοικητικού οργάνου που διοικεί την οικονομική οντότητα (θυγατρική). 

 ελέγχει τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου, τα οποία υφίστανται υπό άσκηση, τα οποία 

εξετάζονται στην εκτίμηση του ελέγχου. 

 

3.2 Υποχρέωση Σύνταξης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. υποχρέωση σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχει η 

μητρική επιχείρηση ενός κάθετου ομίλου και η μεγαλύτερη επιχείρηση ενός οριζόντιου ομίλου, 

με την προϋπόθεση ότι συγκροτείται μεγάλος όμιλος επιχειρήσεων, η μητρική επιχείρηση 

διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και έχει τη νομική μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας (Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., Ε.Ε. κατά μετοχές, Ι.Κ.Ε.). Η κατηγοριοποίηση των ομίλων επιχειρήσεων γίνεται 

ανάλογα με το μέγεθός τους και σύμφωνα με τα ποσοτικά όρια του άρθρου 2 του Νόμου 

4308/2014, ήτοι: 

 

                                                           
30 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 30 
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Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση Ομίλων Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

 Μικροί Όμιλοι Μεσαίοι Όμιλοι Μεγάλοι Όμιλοι 

Σύνολο Ενεργητικού ≤ 4.000.000 ≤ 20.000.000 > 20.000.000 

Κύκλος Εργασιών ≤ 8.000.000 ≤ 40.000.000 > 40.000.000 

Μέσος Όρος Προσωπικού ≤ 50 ≤ 250 > 250 

 

Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Για την μετάβαση σε άλλη κατηγορία ομίλου, απαιτείται ο όμιλος 

να υπερβαίνει ή να παύει να υπερβαίνει δύο εκ των τριών ποσοτικών κριτηρίων για δύο 

διαδοχικές περιόδους. Για παράδειγμα, όμιλος που χαρακτηρίστηκε ως μεσαίος για τη χρήση 

20Χ1 και απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, ενώ η μητρική εταιρία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π., παρουσιάζει για τις χρήσεις 20Χ2 και 20Χ3 τα ακόλουθα στοιχεία: 

Πίνακας 2: Παράδειγμα Κατηγοριοποίησης Ομίλου Επιχειρήσεων 

 20Χ1 20Χ2 20Χ3 

Σύνολο Ενεργητικού 15.000.000 21.000.000 24.000.000 

Κύκλος Εργασιών 32.000.000 45.000.000 42.000.000 

Μέσος Όρος Προσωπικού 150 160 175 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο όμιλος υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις 

το κριτήριο του συνόλου ενεργητικού και το κριτήριο του κύκλου εργασιών, κάτι που 

συνεπάγεται πως για τη χρήση 20Χ4 ο όμιλος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων 

ομίλων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, η μητρική επιχείρηση υποχρεούται να συντάξει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Εν αντιθέτως, στο Δ.Π.Χ.Α. 10 δεν υφίσταται κατηγοριοποίηση των ομίλων. Η μητρική 

επιχείρηση υποχρεούται να συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από τη στιγμή 

που ασκεί έλεγχο σε μία ή περισσότερες θυγατρικές, ανεξαρτήτως αριθμητικών ορίων των 

εταιριών του ομίλου και του μεγέθους του ομίλου. 



σελ. 31 
 

3.3 Απαλλαγή από την Σύνταξη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 των Ε.Λ.Π., η μητρική επιχείρηση δεν υποχρεούται να συντάξει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον: 

 συγκροτείται μικρός ή μεσαίος όμιλος επιχειρήσεων και δεν υφίσταται στον όμιλο εταιρία 

δημοσίου συμφέροντος, όπως τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και εταιρίες 

με μετοχές που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. 

 διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, είναι θυγατρική άλλης μητρικής που διέπεται από το 

Δίκαιο Κράτους-Μέλους της Ε.Ε και δεν είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών 

(απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η μητρική εταιρία με έδρα την Ε.Ε. να συντάσσει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες και ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή, το προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων να περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες και να υπόκειται σε δημοσιότητα στην Ελλάδα). 

 διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αλλά είναι θυγατρική άλλης μητρικής που διέπεται από 

Δίκαιο τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε. (ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω περίπτωσης). 

 ύπαρξη μη σημαντικών θυγατρικών ή μεγάλου κόστους για την ενοποίηση. 

Όσον αφορά τα Δ.Π.Χ.Α., μια μητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όταν: 

 είναι θυγατρική μιας άλλης μητρικής με την προϋπόθεση ότι η κορυφαία μητρική κατέχει 

είτε το σύνολο των δικαιωμάτων αυτής είτε λιγότερο, αλλά δεν αντιτάσσεται η μειοψηφία 

στη μη ενοποίηση. 

 οι μετοχές της ή άλλοι χρεωστικοί τίτλοι (π.χ. ομολογίες) δεν διαπραγματεύονται σε 

Χρηματιστήριο ή δεν είναι σε διαδικασία εισαγωγής σε Χρηματιστήριο. 

 η κορυφαία ή οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση μητρική εταιρία (της εν λόγω μητρικής εταιρίας) 

δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

3.4 Εξαίρεση Εταιριών από την Ενοποίηση 

Σύμφωνα με το Άρθρο 33, Παρ. 6 του Ν. 4308/2014, μια επιχείρηση, περιλαμβανομένης μιας 

εταιρίας δημοσίου συμφέροντος, δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, όταν πληρείται μία τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
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 σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που οι αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να αποκτηθούν χωρίς δυσανάλογα 

έξοδα ή υπερβολική καθυστέρηση, ή 

 οι μετοχές αυτής της οντότητας κατέχονται αποκλειστικά με σκοπό την μεταγενέστερη 

διάθεσή τους, ή 

 αυστηροί μακροπρόθεσμοι περιορισμοί παρεμποδίζουν ουσιωδώς τη μητρική εταιρία να 

ασκεί τα δικαιώματά της στα περιουσιακά στοιχεία ή στη διοίκηση αυτής της οντότητας ή 

την άσκηση της ενοποιημένης διοίκησης αυτής της οντότητας. 

Και σε αυτή τη περίπτωση, το Δ.Π.Χ.Α. 10 παραμένει αυστηρό σε σχέση με τις διατάξεις 

των Ε.Λ.Π., καθώς δεν χορηγείται καμία απαλλαγή από την ενοποίηση, καταργώντας όλες τις 

εξαιρέσεις που ίσχυαν με το παλαιό πλαίσιο (Δ.Λ.Π. 27). Δεν λαμβάνονται σε καμία περίπτωση 

υπόψη οι ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς απαιτείται η ενοποίηση όλων των θυγατρικών εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

4.1 Μέθοδοι Ενοποίησης 

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η μητρική εταιρία θα πρέπει 

να καθορίσει τις επενδύσεις τις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, ώστε να εφαρμόσει 

τις ενδεδειγμένες μεθόδους ενοποίησης με σκοπό να  ενσωματώσει τα στοιχεία ενεργητικού, 

παθητικού, εσόδων και εξόδων των εκάστοτε εταιριών στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι ενοποίησης είναι οι εξής: 

 Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η ενσωμάτωση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, 

εσόδων και εξόδων των θυγατρικών εταιριών γίνεται στο 100% της αξίας τους. Η αξία των 

στοιχείων επί των οποίων έχουν δικαιώματα τρίτοι εκτός μητρικής εταιρίας, δηλαδή το μέρος 

εκείνο των στοιχείων που δεν ανήκει στην μητρική, εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στο 

παθητικό του ενοποιημένου ισολογισμού με την ονομασία «Δικαιώματα τρίτων» ή 

«Δικαιώματα Μειοψηφίας». Η μέθοδος αυτή έχει καθιερωθεί τόσο από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όσο και από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Η μέθοδος της ολικής ενοποίησης εφαρμόζεται και σε περίπτωση θυγατρικής η οποία 

κατέχεται αποκλειστικά με σκοπό την μεταγενέστερη διάθεσή της. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5 

«Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες» η μητρική οφείλει να παρουσιάζει τα στοιχεία της θυγατρικής που κατέχεται 

με σκοπό τη πώληση ξεχωριστά από τα υπόλοιπα στοιχεία του ενοποιημένου Ισολογισμού. 

Ήτοι, οι υποχρεώσεις της θυγατρικής αυτής παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες 

υποχρεώσεις του ομίλου, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της 
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ενδεχόμενης υπεραξίας, παρουσιάζονται αθροιστικά σε ειδικό κονδύλι κάτω από τα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης31. 

 Μέθοδος Αναλογικής Ενοποίησης 

Σε αυτή την μέθοδο, η ενσωμάτωση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και 

εξόδων των ενοποιούμενων εταιριών πραγματοποιείται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής 

της μητρικής στις εταιρίες αυτές. Όπως γίνεται αντιληπτό, σε αυτή την περίπτωση δεν 

υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας καθώς ο ενοποιημένος ισολογισμός παρουσιάζει μόνο την 

αξία των στοιχείων που ανήκουν στην μητρική εταιρία, καθώς δεν ενοποιείται το ποσοστό της 

θυγατρικής που δεν ελέγχεται από την μητρική. 

Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης, είχε υιοθετηθεί αρχικά από τα Δ.Π.Χ.Α. (Δ.Λ.Π. 31 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες») μόνο για τις από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Η 

μέθοδος αυτή δεν υιοθετείται από το νέο Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο», το οποίο 

αναγνωρίζει ως μέθοδο ενοποίησης την μέθοδο της καθαρής θέσης. Αντίθετα, τα Ε.Λ.Π. έχουν 

υιοθετήσει την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, μόνο όμως για τις κοινές δραστηριότητες32. 

 Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται όπως έχει προαναφερθεί για την ενοποίηση των επενδύσεων 

σε συγγενείς επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αρχική 

αναγνώριση της επένδυσης γίνεται στη τιμή κτήσεως της συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια 

κατοχής της συμμετοχής, η λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται και μειώνεται κατά τα 

κέρδη ή τις ζημίες αντίστοιχα που αναλογούν στη μητρική, μειώνεται κατά τα μερίσματα που 

διανέμονται από την συγγενή εταιρία, ενώ αυξάνεται και μειώνεται από την απάλειψη 

διεταιρικών ζημιών και κερδών αντίστοιχα που πραγματοποιήθηκαν από συναλλαγές μεταξύ 

της συγγενούς εταιρίας και της μητρικής.  

Τέλος, θα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν οι προσαρμογές της λογιστικής αξίας για 

μεταβολές της αναλογικής συμμετοχής της μητρικής στη συγγενή επιχείρηση που προκύπτουν 

από μεταβολές στα λοιπά συνολικά έσοδα της συγγενούς, όπως η υπεραξία αναπροσαρμογής 

παγίων στοιχείων ή οι συναλλαγματικές διαφορές λόγω μετατροπής. Για την καλύτερη 

κατανόηση της μεθόδου της καθαρής θέσης, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας: 

                                                           
31 Tan Liong Tong (2013), Consolidated Financial Statements, CCH Asia Pte Limited, International 1st Edition, pp. 
418 
32 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 48 
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Πίνακας 3: Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 

Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

 Αρχικό Κόστος Κτήσης Επένδυσης σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Χ 

Πλέον ή Μείον Εισόδημα από Συγγενή Επιχείρηση (Κέρδος ή Ζημία) Χ 

Πλέον ή Μείον 

Συμμετοχή στις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων που δεν 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων - Αναλογούσα 

υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων 

Χ 

Μείον 
Μερίσματα Εγκριθέντα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Συγγενούς Επιχείρησης 
(Χ) 

 Υπόλοιπο Λογαριασμού στο Τέλος της Χρήσης Χ 

 

Επισημαίνεται πως στο «Εισόδημα από Συγγενείς Επιχειρήσεις» θα συμπεριληφθούν η 

απάλειψη των διεταιρικών κερδών και ζημιών από τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές μεταξύ 

συγγενούς και μητρικής επιχείρησης, καθώς και τα κέρδη ή οι ζημίες της συγγενούς που 

αναλογούν στην μητρική. 

Όταν μια συγγενής επιχείρηση ή κοινοπραξία ή τμήμα αυτών κατατάσσονται ως κατεχόμενα 

προς πώληση, τότε η μητρική εταιρία εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 5. Οποιοδήποτε διατηρούμενο 

τμήμα επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που δεν έχει ταξινομηθεί ως 

κατεχόμενο προς πώληση λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης έως 

ότου λάβει χώρα η διάθεση του τμήματος που ταξινομείται ως κατεχόμενο προς πώληση. Μετά 

τη διάθεση, η μητρική λογιστικοποιεί οποιαδήποτε διατηρούμενη συμμετοχή στη συγγενή 

επιχείρηση ή την κοινοπραξία στην εύλογη αξία μείον τα κόστη της συναλλαγής, όπως 

απαιτείται από το Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», εκτός εάν η διατηρούμενη 

συμμετοχή εξακολουθεί να είναι συγγενής επιχείρηση ή κοινοπραξία, οπότε η οντότητα 

επιλέγει τη μέθοδο της καθαρής θέσης.33. 

 

                                                           
33 Δ.Λ.Π. 28, Παρ. 20 
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4.2 Βασικές Αρχές που Διέπουν την Ενοποίηση 

Το άρθρο 100 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών παραθέτει τις βασικές αρχές που 

πρέπει να εφαρμόζονται κατά την ενοποίηση των θυγατρικών εταιριών. Οι αρχές αυτές είναι 

οι εξής34: 

 Η αρχή της πραγματικής εικόνας, όπου ορίζει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της 

χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

 Η αρχή της σαφήνειας, όπου ορίζει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

καταρτίζονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δεδουλευμένου και 

της συνέχισης της δραστηριότητας. 

 Η αρχή της κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου, όπου ορίζει ότι οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να καταρτίζονται και να ανταποκρίνονται στις σχετικές 

απαιτήσεις και διατάξεις του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου (Δ.Π.Χ.Α. ή Ε.Λ.Π.). 

 Η αρχή της διάρθρωσης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά παρόμοιο 

τρόπο με τη διάρθρωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας. 

 

4.3 Αρχές Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 104 του Νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών», οι αρχές που 

ισχύουν κατά την διαδικασία κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι 

οι εξής: 

 Η αρχή της συνέπειας των μεθόδων ενοποίησης, όπου δεν επιτρέπει την αλλαγή μεθόδων 

ενοποίησης από χρήση σε χρήση. 

 Η αρχή της θεώρησης των ενοποιούμενων εταιριών ως μιας ενιαίας επιχείρησης, η οποία 

απαιτεί την απάλειψη των υποχρεώσεων και απαιτήσεων μεταξύ των εταιριών του ομίλου, 

την απάλειψη των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών που σχετίζονται με συναλλαγές 

μεταξύ των εταιριών, καθώς και την απάλειψη των κερδών και των ζημιών που προκύπτουν 

                                                           
34 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 49 



σελ. 37 
 

από συναλλαγές μεταξύ των εταιριών, όταν περιλαμβάνονται στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων. 

 Η αρχή της καθιέρωσης, ως ημερομηνία κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, την ημερομηνία κλεισίματος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

μητρικής, δηλαδή καθορίζεται η αρχή της ομοιομορφίας των λογιστικών περιόδων 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Παρέκκλιση από την συγκεκριμένη διάταξη 

επιτρέπεται σε περίπτωση που η ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού των 

περισσότερων ή των σημαντικότερων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

είναι διαφορετική από εκείνη της μητρικής. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται και 

αιτιολογείται επαρκώς στο ενοποιημένο προσάρτημα. 

 Η αρχή της συκρισιμότητας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Αν η σύνθεση 

του συνόλου των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, έχει μεταβληθεί 

σημαντικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει 

να περιλαμβάνουν πληροφορίες µε τις οποίες θα γίνεται δυνατή η σύγκριση των διαδοχικών 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 Η αρχή της αναφοράς στο Προσάρτημα, σημαντικών παρεκκλίσεων από τις ανωτέρω αρχές, 

όπου κάθε παρέκκλιση αναφέρεται στο ενοποιημένο προσάρτημα και, εφόσον έχει 

σημαντική επίδραση στην περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηματοοικονομική θέση και τα 

αποτελέσματα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, η 

επίδραση αυτή σχολιάζεται στο ίδιο προσάρτημα. 

 

4.4 Κανόνες Αποτίμησης Στοιχείων Ενοποιούμενων Εταιριών 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και τα Ε.Λ.Π., οι κανόνες αποτίμησης των στοιχείων των 

ενοποιούμενων εταιριών είναι οι εξής35: 

 Η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, όπου πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συνέχιση 

της δραστηριότητας των εταιριών του ομίλου. 

 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων, όπου απαιτεί την πάγια εφαρμογή των 

μεθόδων αποτίμησης των ενοποιούμενων εταιριών, χωρίς αυτές να μεταβάλλονται από 

χρήση σε χρήση. 
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 Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, όπου απαιτεί την καταχώριση των εσόδων και εξόδων 

τη στιγμή που πραγματοποιούνται και όχι όταν εισπράττονται ή καταβάλλονται αντίστοιχα. 

 Η αρχή της πραγματοποίησης του εσόδου, δηλαδή ο λογισμός των εσόδων 

πραγματοποιείται όταν αυτά θεωρούνται βέβαια και εκκαθαρισμένα. 

 Η αρχή του ιστορικού κόστους ή της εύλογης αξίας, η οποία απαιτεί την εμφάνιση των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην αξία κτήσης ή στην εύλογη αξία. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως τα Δ.Π.Χ.Α. και τα Ε.Λ.Π. απαιτούν οι 

ενοποιούμενες εταιρίες, κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων, να 

εφαρμόζουν ομοιόμορφες αρχές και κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων, 

ίδιες με εκείνες που εφαρμόζονται κατά την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Εάν τα στοιχεία ενοποιούμενης εταιρίας έχουν αποτιμηθεί με μεθόδους 

διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονται κατά την ενοποίηση, τότε τα στοιχεία αυτά πρέπει 

να αποτιμηθούν εκ νέου, σύμφωνα με τις λογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην 

ενοποίηση, όταν η μητρική εταιρία κρίνει πως η σχετική επίδραση της χρήσης διαφορετικής 

μεθόδου αποτίμησης είναι ουσιώδης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις36. 

 

4.5 Ημερομηνία Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α., οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

καταρτίζονται την ίδια ημερομηνία που καταρτίζονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής επιχείρησης, χωρίς να επιτρέπεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή.  

Όταν όμως σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. το τέλος της περιόδου αναφοράς της μητρικής και της 

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

οικονομικές καταστάσεις με την ίδια ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής, 

ώστε να μπορέσει η μητρική να ενοποιήσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της θυγατρικής, 

εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον. Σε αυτή την περίπτωση, η μητρική εταιρεία θα 

ενοποιήσει τα οικονομικά στοιχεία της θυγατρικής με βάση τις πιο πρόσφατες οικονομικές 

καταστάσεις της θυγατρικής, προσαρμοσμένες με βάση τις επιπτώσεις των σημαντικών 

συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών 

καταστάσεων αυτών και της ημερομηνίας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Σε 

κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων της 

                                                           
36 7η Οδηγία του Συμβουλίου 83/349/ΕΟΚ, Άρθρο 29 



σελ. 39 
 

θυγατρικής και της ημερομηνίας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους τρεις μήνες και η διάρκεια των περιόδων αναφοράς και κάθε διαφορά μεταξύ 

των ημερομηνιών των οικονομικών καταστάσεων θα είναι η ίδια από περίοδο σε περίοδο37. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1 Προεργασία 

Πριν από την έναρξη των διαδικασιών για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, θα πρέπει η μητρική εταιρία να προσδιορίσει τον αριθμό των επενδύσεων που 

διαθέτει σε θυγατρικές, καθώς και τον αριθμό των επενδύσεων της σε συγγενείς επιχειρήσεις 

και κοινοπραξίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσδιοριστεί το ποσοστό συμμετοχής στις 

ενοποιούμενες εταιρίες, σύμφωνα με το οποίο θα γίνει ο συμψηφισμός της αξίας κτήσης της 

συμμετοχής στις εταιρίες αυτές, αλλά και ο υπολογισμός της μη ελέγχουσας συμμετοχής. Το 

ποσοστό συμμετοχής της μητρικής μπορεί να προκύπτει άμεσα, δηλαδή η μητρική να κατέχει 

μετοχές μιας θυγατρικής, ή να προκύπτει έμμεσα. Αυτή η περίπτωση υφίσταται όταν μια 

μητρική συμμετέχει σε μια θυγατρική και την ελέγχει μέσω άλλων θυγατρικών, ή όταν ενώ δεν 

κατέχει μετοχές μιας εταιρίας, η εταιρία αυτή είναι θυγατρική των θυγατρικών της και ως εκ 

τούτου, ελέγχει έμμεσα και αυτή την εταιρία. Για την καλύτερη κατανόηση, ακολουθεί το 

παρακάτω παράδειγμα με τη σχηματική δομή ενός ομίλου και τα ποσοστά συμμετοχής: 

 

Μ 

Θ1 Θ2 Θ3 

Θ4 

60% 
51% 

30% 

55% 45% 

60% 
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Στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται η μητρική εταιρία «Μ», η οποία ελέγχει άμεσα τις 

θυγατρικές τις «Θ1» και «Θ2» με ποσοστά συμμετοχής 60% και 51%. Η «Μ» δεν ελέγχει 

άμεσα τη «Θ3» αφού κατέχει το 30% των μετοχών, όμως την ελέγχει μέσω της «Θ2» με 

ποσοστό: 30% + 60% x 51% = 60,6%.  

 H μητρική ελέγχει έμμεσα και την θυγατρική «Θ4», παρά το γεγονός πως δεν κατέχει 

μετοχές της. Αυτό συμβαίνει διότι η «Θ4» είναι θυγατρική των θυγατρικών της «Μ», δηλαδή 

των «Θ1» και «Θ2». Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό συμμετοχής της «Μ» στη «Θ4» θα 

υπολογιστεί ως εξής: 

Συμμετοχή στη «Θ4» μέσω της «Θ1»: 60% x 55% = 33% 

Συμμετοχή στη «Θ4» μέσω της «Θ2»: 51% x 45% = 22,95% 

Επομένως το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής «Μ» στην θυγατρική «Θ4» είναι:                     

33% + 22,95% = 55,95%. Εκτός από το ποσοστό συμμετοχής σε μια θυγατρική, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ύπαρξης ελέγχου και τα δυνητικά δικαιώματα 

ψήφου, τα οποία αφορούν στοιχεία τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε συγκεκριμένο αριθμό 

δικαιωμάτων ψήφου, όπως: 

 Μετατρέψιμα ομόλογα 

 Δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) 

 Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (share call options) 

Στη συνέχεια, συντάσσονται «Ειδικοί Πίνακες Ενοποίησης» και αποστέλλονται στις 

ενοποιούμενες εταιρίες. Οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν38: 

 Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και για τους μετόχους των θυγατρικών 

εταιριών. 

 Πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές των θυγατρικών εταιριών στις υπόλοιπες εταιρίες 

του ομίλου. 

 Ανάλυση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης των ενοποιούμενων 

θυγατρικών, σύμφωνα με τους λογαριασμούς της μητρικής επιχείρησης, προκειμένου να 

καταστεί πιο εύκολη η διαδικασία ενοποίησης. 

 Το κόστος κτήσης κάθε συμμετοχής σε ενοποιούμενη θυγατρική εταιρία, συγγενή εταιρία ή 

κοινοπραξία. 
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 Διεταιρικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις, καθώς και διεταιρικά έσοδα και έξοδα. 

 Διεταιρικές συναλλαγές από τις οποίες προέκυψαν αποτελέσματα. 

 Αποθέματα τέλους χρήσης που προέρχονται από διεταιρικές συναλλαγές. 

 Η υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής όλων των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων 

κάθε ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρίας, που υπήρχε κατά την ημερομηνία απόκτησης του 

ελέγχου της, προκειμένου να αποσβεστεί, κατά την ενοποίηση, η αναλογία της διαφοράς 

μεταξύ της εμφανιζόμενης κατά την απόκτηση, λογιστικής και εύλογης αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Η λήψη των ανωτέρων πινάκων πρέπει να γίνεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία, ώστε να 

διευκολύνεται η έγκαιρη κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και 

η ταχύτερη επαλήθευση από τη μητρική εταιρία των στοιχείων που απέστειλαν οι 

ενοποιούμενες θυγατρικές μέσω των πινάκων ενοποίησης. Εφόσον συγκεντρωθούν όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες, αθροίζονται γραμμή προς γραμμή, τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

του Ισολογισμού και τα ποσά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης των ενοποιούμενων 

εταιριών, προκειμένου να ξεκινήσει η διενέργεια των εγγραφών ενοποίησης, οι οποίες 

αναλύονται στις επόμενες ενότητες. 

 

5.2 Συμψηφισμός Λογαριασμού «Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες 

Επιχειρήσεις» 

Το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των θυγατρικών εταιριών ενός ομίλου, αποτελεί ο 

συμψηφισμός της συμμετοχής σε θυγατρικές που διαθέτει η μητρική. Κατά την σύνταξη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν μπορεί το συγκεκριμένο κονδύλι να εμφανίζεται 

στον ενοποιημένο ισολογισμό, καθώς δεν νοείται ο όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος πλέον 

παρουσιάζεται ως ενιαία επιχείρηση, να διαθέτει ουσιαστικά συμμετοχές στον εαυτό του. Για 

το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες επενδύσεις πρέπει να απαλείφονται. 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Άρθρο 34), το τίμημα που καταβάλλεται για την απόκτηση μιας 

θυγατρικής αποτελεί και την αξίας κτήσης της συμμετοχής και ως εκ τούτου, αυτή η αξία θα 

πρέπει να συμψηφιστεί με την αντίστοιχη λογιστική καθαρή θέση της θυγατρικής κατά την 

ημερομηνία που αποκτάται η συμμετοχή. 

Όμως, επειδή ορισμένες συμμετοχές μπορεί να έχουν αποκτηθεί πολύ πριν από την 

ημερομηνία υπαγωγής τους σε ενοποίηση, για παράδειγμα η θυγατρική να αποκτήθηκε την 
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χρονιά Χ1 και να ενοποιείται για πρώτη φορά την χρονιά Χ5, για την διευκόλυνση του έργου 

της ενοποίησης, επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτός να γίνεται με τις αντίστοιχες αξίες οι οποίες 

υπάρχουν κατά την ημερομηνία που η θυγατρική περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στην 

ενοποίηση39. Σε συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος, η συμμετοχή μπορεί να 

συμψηφιστεί βάσει της λογιστικής καθαρής θέσης της χρονιάς Χ5, και όχι της χρονιάς Χ1 που 

αποτελεί τη χρονιά απόκτησης της συμμετοχής. 

Κατά τον συμψηφισμό της συμμετοχής, η σύγκριση μεταξύ αξίας κτήσης της συμμετοχής 

και αντίστοιχης λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αναλογεί στην 

μητρική βάσει του ποσοστού συμμετοχής στη θυγατρική, οδηγεί στην εμφάνιση διαφορών 

συμψηφισμού, καθώς πολύ σπάνια συμβαίνει η αξία κτήσης της συμμετοχής να συμπίπτει με 

την λογιστική καθαρή θέση της θυγατρικής. Όταν η αξίας κτήσης της συμμετοχής είναι 

μεγαλύτερη από την λογιστική καθαρή θέση της θυγατρικής, υφίσταται θετική διαφορά 

(υπεραξία), ενώ όταν η αξία κτήσης της συμμετοχής είναι μικρότερη από την λογιστική καθαρή 

θέση της θυγατρικής, τότε υφίσταται αρνητική διαφορά η οποία μεταφράζεται ως κέρδος για 

την μητρική. Οι λογιστικές εγγραφές που απαιτούνται για τον συμψηφισμό των συμμετοχών 

ανά περίπτωση είναι οι εξής: 

 

Αξία Κτήσης > Λογιστική Αξία Καθαρής Θέσης Χρέωση Πίστωση 

Ίδια Κεφάλαια (Θυγατρικής) Χ  

Υπεραξία Χ  

Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  Χ 

 

Αξία Κτήσης < Λογιστική Αξία Καθαρής Θέσης Χρέωση Πίστωση 

Ίδια Κεφάλαια (Θυγατρικής) Χ  

                     Αρνητική Διαφορά (Κέρδος)  Χ 

Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  Χ 
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Οι διαφορές συμψηφισμού που προκύπτουν κατά την πρώτη ενοποίηση, δεν θα πρέπει να 

μεταβάλλονται από χρήση σε χρήση. Μεταβολή στις διαφορές συμψηφισμού υποδηλώνει 

μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στις αντίστοιχες ενοποιούμενες εταιρίες. 

Σχετικά με τον κονδύλι «Διαφορές Ενοποίησης» που ίσχυε με το παλαιό πλαίσιο σύνταξης 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Ν. 2190/1920), για τις διαφορές 

συμψηφισμού κατά την ενοποίηση, θα πρέπει κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής των Ε.Λ.Π. 

να εφαρμόζονται τα εξής: 

 Για το αναπόσβεστο χρεωστικό υπόλοιπο κατά την 31.12.2014, που εμφανίζεται στο 

ενεργητικό του ενοποιημένου ισολογισμού, ισχύουν οι διατάξεις περί ελέγχου απομείωσής 

του ή απόσβεση του σε 10 έτη. 

 Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο που εμφανίζεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης του 

ενοποιημένου ισολογισμού κατά την 31.12.2014, μεταφέρεται κατευθείαν στα 

αποτελέσματα εις νέο. 

Απεναντίας, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. κατά την απόκτηση μιας θυγατρικής προσδιορίζεται 

η εύλογη αξία της, μετά την επανεκτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων της στις εύλογες αξίες τους, όπου αποτελεί το στοιχείο σύγκρισης με το κόστος 

κτήσης για τον υπολογισμό των διαφορών συμψηφισμού. Εφόσον το κόστος κτήσης 

απόκτησης της θυγατρικής είναι μεγαλύτερο από την εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων της, η 

διαφορά αυτή θεωρείται υπεραξία, η οποία καταχωρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του 

ενοποιημένου ισολογισμού ως περιουσιακό στοιχείο. Αποτελεί μη αποσβέσιμο στοιχείο και 

ελέγχεται σε ετήσια βάση για ενδείξεις απομείωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 

«Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων». Σε περίπτωση απομείωσης της υπεραξίας, αυτή είναι 

οριστική και δεν μπορεί να γίνει ενδεχόμενη ανάκτησή της. Αντίθετα, η αρνητική υπεραξία 

(υποαξία) που προκύπτει όταν το κόστος κτήσης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία της 

θυγατρικής, καταχωρείται ως κέρδος στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Έστω ότι η μητρική «Μ» αγοράζει την 01.06.20Χ1 το 60% του συνόλου των μετοχών της 

«Θ» έναντι 150.000 €, η οποία καθίσταται θυγατρική της «Μ». Κατά την ημερομηνίας της 

αγοράς, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της «Θ» είναι 220.000 € και η εύλογη αξία των 

ιδίων κεφαλαίων 230.000 €. Η διαφορά των 10.000 προέκυψε από την  αποτίμηση των παγίων 

της «Θ» στην εύλογη αξία. Υποθέτουμε έναν συντελεστή φορολόγησης 29%. Ο υπολογισμός 

της υπεραξίας θα γίνει ως εξής: 
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Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων       220.000 

Προσαρμογή στην Εύλογη Αξία         10.000 

Τακτοποίηση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης (10.000 x 29%)     -2.900 

Εύλογη Αξία Ιδίων Κεφαλαίων       227.100 

Αξία Συμμετοχής (227.100 x 60%)       136.260 

Καταβληθέν Τίμημα         150.000 

Υπεραξία             13.740 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας «Θ» προσαρμόζεται στην εύλογη αξία και αφού αφαιρεθεί η αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από προσωρινή φορολογητέα διαφορά λόγω αύξησης 

της αξίας των ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται η εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων της «Θ». 

Στη συνέχεια, αφαιρείται από την πραγματική αξία της συμμετοχής το καταβληθέν τίμημα και 

προκύπτει η υπεραξία από την αγορά της «Θ». Σε περίπτωση που μειωνόταν η αξία των ιδίων 

κεφαλαίων, τότε θα προέκυπτε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης προκύπτει από τις διατάξεις 

του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος». Μια οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει οποιαδήποτε 

προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (στην έκταση που πληροί τα κριτήρια 

αναγνώρισης του Δ.Λ.Π. 12) ή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, ως περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία απόκτησης μιας θυγατρικής εταιρίας. Συνεπώς, 

αυτές οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επηρεάζουν την υπεραξία ή 

το ποσό κάθε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων του αποκτώμενου πέραν του κόστους της συνένωσης40.  

Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ομίλου είναι η αναπροσαρμογή των 

παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία και ο συμψηφισμός της συμμετοχής στην θυγατρική 

εταιρία: 

 

                                                           
40 Δ.Λ.Π. 12, Παρ. 66 
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 Χρέωση Πίστωση 

Πάγια Στοιχεία 10.000  

                     Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση (Θ)  2.900 

            Ίδια Κεφάλαια Θυγατρικής  7.100 

 

 Χρέωση Πίστωση 

Υπεραξία 13.740  

Ίδια Κεφάλαια Θυγατρικής 227.100  

                          Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  150.000 

                                           Δικαιώματα Μειοψηφίας (227.100 x 40%)   90.840 

 

Σε περίπτωση που το ποσοστό συμμετοχής σε μια θυγατρική μεταβληθεί, θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστούν τα δικαιώματα τρίτων και να προκύψουν οι νέες διαφορές 

συμψηφισμού. Για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σε κάθε περίπτωση, 

χρεώνονται οι λογαριασμοί Ιδίων Κεφαλαίων της κλειόμενης χρήσης της ενοποιούμενης 

θυγατρικής εταιρίας, κατά το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων, με πίστωση του λογαριασμού 

«Δικαιώματα Μειοψηφίας». Για τον προσδιορισμό των νέων διαφορών συμψηφισμού γίνονται 

οι εξής εγγραφές41: 

 Σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού συμμετοχής, γίνεται καταχώριση της εγγραφής 

συμψηφισμού της προηγούμενης χρήσης. Στη συνέχεια χρεώνονται οι λογαριασμοί Ιδίων 

Κεφαλαίων της προηγούμενης χρήσης (Ε.Λ.Π.) ή οι λογαριασμοί των Ιδίων Κεφαλαίων που 

αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της νέας απόκτησης (Δ.Π.Χ.Α.) 

της θυγατρικής εταιρίας, κατά την αναλογία του ποσοστού της αύξησης, με πίστωση του 

λογαριασμού «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις», με το ποσό της 

συμπληρωματικής αύξησης της αξίας κτήσης της συμμετοχής. 

 Σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού συμμετοχής, χρεώνονται οι λογαριασμοί Ιδίων 

Κεφαλαίων του αρχικού συμψηφισμού, κατά την αναλογία του νέου μειωμένου ποσοστού 

                                                           
41 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 106-107 
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συμμετοχής, με πίστωση του λογαριασμού «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις», με 

το νέο εμφανιζόμενο ποσό της αξίας κτήσης της συμμετοχής. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 3, στις περιπτώσεις μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής σε μια 

ενοποιούμενη θυγατρική με την οποία αποκτάται ή χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης 

που υπήρχε πριν την μεταβολή  του ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέμεινε  αντίστοιχα, πρέπει 

να αποτιμάται στην εύλογη αξία, με τη διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσματα42.  

 

5.3 Απάλειψη Διεταιρικών Συναλλαγών 

Με τον όρο διεταιρικές συναλλαγές εννοούμε τις οικονομικές πράξεις οι οποίες διενεργούνται 

μεταξύ των εταιριών ενός ομίλου. Οι επιδράσεις από τις συγκεκριμένες συναλλαγές, έχοντας 

πραγματοποιηθεί από τις διαφορετικές εταιρίες ενός ομίλου, κατά την σύνταξη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να απαλειφθούν, καθώς δεν νοείται ο όμιλος 

για τον οποίο συντάσσονται οι καταστάσεις αυτές να διενεργεί συναλλαγές και να αποκομίζει 

κέρδη από τον εαυτό του. Περιπτώσεις διεταιρικών συναλλαγών είναι οι εξής43: 

 Πωλήσεις αποθεμάτων 

 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 Πωλήσεις αποθεμάτων από μία εταιρία (πωλήτρια), τα οποία αποτελούν πάγια περιουσιακά 

στοιχεία για την άλλη εταιρία (αγοράστρια) 

 Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 Διεταιρικά μερίσματα 

 Διεταιρικά έσοδα και έξοδα 

 

5.3.1 Απάλειψη Διεταιρικών Αποτελεσμάτων από Πωλήσεις Αποθεμάτων 

Όταν διενεργούνται πωλήσεις αποθεμάτων μεταξύ των ενοποιούμενων εταιριών, 

δημιουργείται για την πωλήτρια εταιρεία κέρδος ενώ για την αγοράστρια εταιρεία κόστος. Σε 

επίπεδο ενοποίησης, πρέπει να εξαλείφεται τόσο το κέρδος όσο και το επιπλέον ισόποσο 

κόστος που δημιουργήθηκε από αυτή την συναλλαγή, στο βαθμό που τα αποθέματα αυτά δεν 

                                                           
42 Δ.Π.Χ.Α. 3, Παρ. 58 
43 Tan Liong Tong (2013), Consolidated Financial Statements, CCH Asia Pte Limited, International 1st Edition,  
pp. 89 
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έχουν ακόμη πωληθεί σε εταιρίες εκτός του ομίλου κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού και συνεπώς κατέχονται ακόμη από την εταιρία-αγοραστή του ομίλου. 

Έστω λοιπόν ότι η μητρική εταιρία πουλάει εμπορεύματα σε μία θυγατρικής της κόστους 

κτήσης 300.000 €, έναντι 400.000€. Στη συνέχεια, το 50% των αποθεμάτων (150.000€) 

πωλείται σε εταιρίες εκτός του ομίλου έναντι 200.000 € και τα υπόλοιπα παραμένουν εντός του 

ομίλου δίχως να πουληθούν. Οι εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν σε επίπεδο ομίλου είναι 

οι εξής: 

 Χρέωση Πίστωση 

Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές 400.000  

                                   Απαιτήσεις από Πελάτες  400.000 

 

 Χρέωση Πίστωση 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 400.000  

               Κόστος Πωληθέντων  350.000 

                                             Αποθέματα  50.000 

 

Με την πρώτη εγγραφή, εξαλείφεται η απαίτηση της μητρικής και η υποχρέωση της 

θυγατρικής από την πώληση των αποθεμάτων (βλ. Ενότητα 5.3.4). Με την δεύτερη εγγραφή 

απαλείφονται οι πωλήσεις εμπορευμάτων από την μητρική προς τη θυγατρική, απαλείφεται το 

κόστος πωληθέντων που αφορά τα εντός ομίλου απούλητα εμπορεύματα (300.000+200.000-

150.000), ενώ μειώνεται ο λογαριασμός των αποθεμάτων με την αξία εκείνων που παραμένουν 

εντός ομίλου απούλητα. 

 

5.3.2 Απάλειψη Διεταιρικών Αποτελεσμάτων από Πωλήσεις Πάγιων 

Περιουσιακών Στοιχείων 

Στην περίπτωση που μια εταιρία πουλήσει σε άλλη εταιρία του ομίλου πάγιο στοιχείο, το 

κέρδος ή η ζημία που θα προκύψει από την συναλλαγή αυτή θα πρέπει να απαλειφθεί, καθώς 

θεωρείται μη πραγματοποιηθέν κέρδος σε επίπεδο ενοποίησης. Ακόμα, οι αποσβέσεις που θα 

διενεργούνται από την αγοράστρια εταιρία θα πρέπει επίσης να απαλείφονται και να 
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προσαυξάνονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα. Έστω για παράδειγμα η μητρική εταιρία 

πουλάει σε μία θυγατρική της μηχάνημα αξίας κτήσης 600.000 € έναντι 1.000.000 €. Η 

θυγατρική εμφάνισε το μηχάνημα στον Ισολογισμό της στη κατηγορία «Μη Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό» και διενεργεί αποσβέσεις με συντελεστή 25% ετησίως (4 χρόνια). 

Από τα παραπάνω προκύπτει κέρδος για τη μητρική από την συναλλαγή ποσού 400.000 € 

και η θυγατρική διενεργεί αποσβέσεις επί του κόστους κτήσης του μηχανήματος, ήτοι 

1.000.000 x 25% = 250.000. Για σκοπούς ενοποίησης, η αξία του μηχανήματος είναι 

προσαυξημένη κατά 400.000 € και κατά συνέπεια, θα πρέπει να εμφανιστεί στην αρχική του 

αξία πριν την πώληση, δηλαδή 600.000 €. 

 Χρέωση Πίστωση 

Αποτελέσματα εις νέο 400.000  

                                   Μηχανήματα  400.000 

 

Ακόμα, τα αποτελέσματα της θυγατρικής εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των 

διενεργηθέντων αποσβέσεων ποσού 250.000 €. Το ποσό των αποσβέσεων που αφορά το κέρδος 

της μητρικής, δηλαδή 400.000 x 25% = 100.000, θα πρέπει να απαλειφθεί ώστε να 

προσαυξηθούν τα αποτελέσματα της θυγατρικής. Η εγγραφή θα επαναλαμβάνεται και τα 

επόμενα χρόνια μέχρι την πλήρη απόσβεση του μηχανήματος. 

 Χρέωση Πίστωση 

Σωρευμένες Αποσβέσεις Μηχανήματων 100.000  

                                                          Αποσβέσεις Μηχανημάτων  100.000 

 

Η εγγραφή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πέρα από την απόσβεση στο αρχικό κόστος του 

μηχανήματος (600.000 x 25%), δημιουργεί σε καθένα από τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ένα 

πραγματικό κέρδος για τον όμιλο, αφού η επιπλέον αυτή απόσβεση ενσωματώνεται στο 

λειτουργικό κόστος του ομίλου και επανεισρέει σε αυτόν μέσω των εσόδων που 

πραγματοποιούνται από σχέσεις με τρίτους. Έτσι, κατά το έτος της πώλησης εξαλείφθηκε το 

κέρδος των 400.000 € της μητρικής, αφού δεν προέκυψε από συναλλαγή με τρίτο, σε καθένα 

όμως από τα επόμενα τέσσερα χρόνια που διενεργείται η απόσβεση καταχωρείται με τις 
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εγγραφές ενοποίησης κέρδος 100.000 € (και συνολικά για τα 4 χρόνια 400.000 €), δεδομένου 

ότι η απόσβεση αυτή επιβαρύνει πλέον συναλλαγές με τρίτους44. 

 

5.3.3 Απάλειψη Διεταιρικών Αποτελεσμάτων από Πωλήσεις Αποθεμάτων, 

που αντιμετωπίζονται ως Πάγια για την Αγοράστρια Εταιρία 

Όταν μια εταιρία ενός ομίλου (πωλήτρια), πουλάει αποθέματά της σε μια άλλη οντότητα του 

ομίλου (αγοράστρια), για την οποία τα αποθέματα αυτά αποτελούν πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, σε τιμή ανώτερη ή κατώτερη του κόστος απόκτησης των αποθεμάτων, το κέρδος ή η 

ζημία που προκύπτει από την συναλλαγή αυτή πρέπει να απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. Κατά 

την χρονιά της πώλησης, η αγοράστρια εταιρία θα εμφανίσει τα αγορασμένα αποθέματα ως 

πάγια στοιχεία στο κόστος κτήσης τους. Από την πλευρά της ενοποίησης, η αξία αυτή είναι 

υπερεκτιμημένη και θα πρέπει να προσαρμοστεί στο αρχικό κόστος. Μετά την αγορά, η 

αγοράστρια εταιρία θα διενεργεί αποσβέσεις για τα πάγια στοιχεία, οι οποίες επίσης θα πρέπει 

να απαλειφθούν45. 

Έστω ότι μια μητρική εταιρία με δραστηριότητα την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, 

πουλάει 10 μηχανήματα αξίας κτήσης 1.200.000 € έναντι 2.000.000 € σε μια θυγατρική του 

ομίλου. Η θυγατρική αποσβένει τα μηχανήματα με συντελεστή 25%. Κατά την χρονιά της 

ενοποίησης, θα πρέπει να απαλειφθεί το κέρδος από την πώληση των μηχανημάτων στην 

θυγατρική εταιρία με τον αντιλογισμό του λογαριασμού «Μηχανήματα» όπου εμφάνισε την 

αγορά η θυγατρική εταιρία με την εξής εγγραφή: 

 Χρέωση Πίστωση 

Πωλήσεις 2.000.000  

                     Κόστος Πωληθέντων Αποθεμάτων  1.200.000 

                                     Μηχανήματα   800.000 

 

Ακόμα, θα πρέπει να απαλειφθούν οι αποσβέσεις που θα διενεργήσει η θυγατρική, στον 

βαθμό που αφορούν το κέρδος της πώλησης. Δηλαδή, η θυγατρική διενεργεί ετήσιες 

                                                           
44 Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης (2004), Λογιστική των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Rosili, 
σελ. 174-175 
45 Tan Liong Tong (2013), Consolidated Financial Statements, CCH Asia Pte Limited, International 1st Edition, pp. 
100 
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αποσβέσεις 2.000.000 x 25% = 500.000, αλλά θα απαλειφθούν αποσβέσεις ποσού 800.000 x 

25% = 200.000 €. 

 Χρέωση Πίστωση 

Σωρευμένες Αποσβέσεις Μηχανήματων 200.000  

                                                          Αποσβέσεις Μηχανημάτων  200.000 

 

5.3.4 Απάλειψη Διεταιρικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται από συναλλαγές μεταξύ των 

ενοποιούμενων επιχειρήσεων (αμοιβαίες χρεαπαιτήσεις), και που εμφανίζονται στους 

επιμέρους ετήσιους ισολογισμούς των εταιριών θα πρέπει να εξαλείφονται και να μην 

εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό, εφόσον κατά τον χρόνο σύνταξης του 

ισολογισμού υπάρχει λογιστική αντιστοιχία, δηλαδή η απαίτηση στα βιβλία μιας εταιρίας του 

ομίλου εμφανίζεται και ως υποχρέωση ίσης αξίας στα βιβλία άλλης εταιρία του ίδιου ομίλου46. 

Έστω για παράδειγμα η μητρική εταιρία πώλησε σε μία θυγατρική της εμπορεύματα αξίας 

10.000.000 € επί πιστώσει. Από την συναλλαγή αυτή, η μητρική εμφανίζει απαίτηση ποσού 

10.000.000 € και η θυγατρική ισόποση υποχρέωση. Συνεπώς, οι δύο λογαριασμοί θα 

εξαλειφθούν με αμοιβαίο αντιλογισμό με την εξής εγγραφή: 

   Χρέωση   Πίστωση 

Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές 10.000.000  

                                   Απαιτήσεις από Πελάτες  10.000.000 

 

Άλλο παράδειγμα διεταιρικής χρεαπαίτησης αποτελεί η έκδοση ομολογιακού δανείου από 

εταιρία του ομίλου, με τη μητρική να αγοράζει μέρος των εκδοθέντων ομολογιών. Έστω η 

θυγατρική εταιρία «Θ» εκδίδει ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας 200.000.000 € και τιμή 

έκδοσης 190.000.000 €, με την μητρική εταιρία «Μ» να αγοράζει το 30% των ομολογιών 

αυτών, αξίας 60.000.000 €. Η μητρική εταιρία κατέταξε το ομόλογο στην κατηγορία 

«Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις». Η εγγραφή που θα διενεργηθεί στα βιβλία της 

θυγατρικής και της μητρικής είναι οι εξής: 

                                                           
46 Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης (2004), Λογιστική των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Rosili, 
σελ. 143 
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Εγγραφή στα βιβλία της «Μ»    Χρέωση    Πίστωση 

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 57.000.000  

                                               Ταμειακά Διαθέσιμα  57.000.000 

 

Εγγραφή στα βιβλία της «Θ»    Χρέωση    Πίστωση 

Ταμειακά Διαθέσιμα 57.000.000  

Διαφορά Έκδοσης Ομολογιών υπό το άρτιο  3.000.000*  

                                                Ομολογιακό Δάνειο  60.000.000 

 

*Επειδή το ομόλογο εκδίδεται στο 95% (190.000.000/200.000.000) της ονομαστικής αξίας 

του, η «Θ» αναγνωρίζει το μέρος της «Διαφοράς Έκδοσης υπό το Άρτιο» που αναλογεί στην 

«Μ» ως εξής: 60.000.000 x 5% = 3.000.000. 

Η εγγραφή ενοποίησης που πρέπει να πραγματοποιηθεί προκειμένου να εξαλειφθεί η 

διεταιρική συναλλαγή της αγοράς ομολογιακού δανείου από τη μητρική εταιρία είναι οι εξής: 

    Χρέωση    Πίστωση 

Ομολογιακό Δάνειο 60.000.000  

                      Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις  57.000.000 

                             Διαφορά Έκδοσης Ομολογιών υπό το Άρτιο  3.000.000 

 

5.3.5 Απάλειψη Διεταιρικών Μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων της μητρικής εταιρίας προς τους μετόχους της αποτελεί για τον όμιλο 

πραγματική εκροή διαθεσίμων και συνεπώς, η σχετική υποχρέωση σε αυτούς, πρέπει να 

εμφανιστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ειδικότερα στο λογαριασμό 

«Μερίσματα Πληρωτέα», μετά την έγκριση της διανομής από την Γενική Συνέλευση. Όμως, η 

διανομή μερισμάτων των λοιπών ενοποιούμενων εταιριών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του 

ομίλου σε αυτές, δεν αποτελεί για την όμιλο πραγματική εκροή διαθεσίμων και ως εκ τούτου, 

δεν πρέπει να εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, 
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και εφόσον υπάρχουν μερίσματα πληρωτέα ως υποχρέωση κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, 

πρέπει να διενεργείται η εξής εγγραφή47: 

 Χρέωση Πίστωση 

Μερίσματα Πληρωτέα Χ  

                    Αποτελέσματα εις νέο  Χ 

                                                Δικαιώματα Μειοψηφίας  Χ 

 

Με την ανωτέρω εγγραφή, ο όμιλος εισπράττει την αναλογία του στα μερίσματα των 

θυγατρικών και εμφανίζει τα μερίσματα που ανήκουν στους μετόχους της μη ελέγχουσας 

συμμετοχής στο λογαριασμό «Δικαιώματα Μειοψηφίας». 

Εάν τα μερίσματα αυτά των θυγατρικών εταιριών εμφανίζονται, στην ίδια χρήση, στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, πρέπει κατά την ενοποίηση να γίνονται οι εξής 

εγγραφές: 

 Χρέωση Πίστωση 

Μερίσματα Πληρωτέα (Θυγατρική) Χ  

                                         Αποτελέσματα εις νέο (Θυγατρική)  Χ 

                                                Δικαιώματα Μειοψηφίας  Χ 

 

 Χρέωση Πίστωση 

Έσοδα Συμμετοχών (Μητρική) Χ  

                                         Μερίσματα Εισπρακτέα (Μητρική)  Χ 

 

5.3.6 Απάλειψη Διεταιρικών Εσόδων και Εξόδων 

Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψουν διεταιρικά αποτελέσματα από 

εισπράξεις ή καταβολές μεταξύ των ενοποιούμενων εταιριών, όπως για παράδειγμα από 

εισπράξεις ενοικίων, τόκων ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αν υποθέσουμε ότι η μητρική 

                                                           
47 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 64-65 
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εταιρία «Μ» έχει εισπράξει από τη θυγατρική της εταιρία «Θ» ποσό 10.000.000 € λόγω 

ενοικίων. Η μητρική στα βιβλία της εμφανίζει έσοδα από ενοίκια 10.000.000 € και αντίστοιχα 

η θυγατρική έχει εμφανίσει έξοδα ενοικίων 10.000.000 €. Κατά την ενοποίηση, θα πρέπει να 

εξαλειφθούν οι καταχωρίσεις αυτές, με αντιλογισμό των λογαριασμών, ήτοι48: 

    Χρέωση   Πίστωση 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 10.000.000  

                                         Έξοδα Ενοικίων  10.000.000 

 

5.4 Ενοποίηση Συγγενών Επιχειρήσεων 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούνται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης. Η συγγενής επιχείρηση αναγνωρίζεται από την μητρική στο κόστος κτήσης 

που καταβλήθηκε για την αγορά της στον λογαριασμό «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις», 

ο οποίος μεταβάλλεται για να απεικονιστεί το μερίδιο της μητρικής στα κέρδη ή τις ζημίες της 

συγγενούς επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., όταν προκύπτει διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης της συμμετοχής και 

αντίστοιχης λογιστικής καθαρής θέσης, η θετική διαφορά αναγνωρίζεται ως υπεραξία, ενώ η 

αρνητική διαφορά αναγνωρίζεται ως κέρδος για τη μητρική εταιρία. Στα Δ.Π.Χ.Α., 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία, με την διαφορά πως η υπεραξία που προκύπτει από την 

αποτίμηση της συγγενούς εταιρίας στην εύλογη αξία, περιλαμβάνεται εξ αρχής στο κόστος 

κτήσης της συμμετοχής, οπότε δεν εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό του ενοποιημένου 

ισολογισμού. Έστω λοιπόν ότι η εταιρία «Μ» που εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α. προβαίνει στην 

αγορά του 30% της εταιρίας «Σ», έναντι 100.000 €. Η εύλογη αξία της εταιρία «Σ» κατά την 

ημερομηνία της αγοράς ανέρχεται σε 250.000 €. Στην κλειόμενη χρήση, η εταιρία «Σ» 

εμφάνισε κέρδη 100.000 €, ενώ διένειμε μέρισμα ποσού 10.000 €. Για την αναγνώριση της 

συγγενούς επιχείρησης, η μητρική εταιρία θα διενεργήσει στα βιβλία της την εξής εγγραφή: 

    Χρέωση   Πίστωση 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 100.000  

                                                         Ταμειακά Διαθέσιμα  100.000 

                                                           
48 Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης (2004), Λογιστική των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Rosili, 
σελ. 176 
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Στο τέλος της κλειόμενης χρήσης, κατά το στάδιο της ενοποίησης, θα διενεργηθεί η εγγραφή 

λογισμού των κερδών που αναλογούν στην μητρική, δηλαδή 100.000 x 30% = 30.000: 

    Χρέωση   Πίστωση 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις   30.000  

                                                 Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις                                         30.000 

 

Για την διανομή του μερίσματος, η μητρική προβαίνει στον λογισμό του μερίσματος κατά 

αναλογία του ποσοστού της στη συγγενή εταιρία, ήτοι 10.000 x 30% = 3.000. 

    Χρέωση   Πίστωση 

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις   3.000  

                                            Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις                                         3.000 

 

Οι δύο παραπάνω εγγραφές πραγματοποιήθηκαν βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης, 

σύμφωνα με την οποία ενοποιούνται οι συγγενείς επιχειρήσεις. Επομένως, η λογιστική αξία με 

την οποία θα εμφανιστεί η συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση στον ενοποιημένο ισολογισμό 

θα είναι: 100.000 + 30.000 - 3.000 = 127.000 €. 

Αν υποτεθεί ότι την επόμενη χρονιά η συγγενής επιχείρηση εμφανίσει ζημίες ποσού     

50.000 €, τότε θα πρέπει να μειωθεί η λογιστική αξία της συμμετοχής με λογιστικοποίηση των 

ζημιών που αναλογούν στην μητρική, δηλαδή 50.000 x 30% = 15.000 

    Χρέωση   Πίστωση 

Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις   15.000  

                                            Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις                                         15.000 

 

Να σημειωθεί πως σε περίπτωση ύπαρξης διεταιρικών ζημιών, αυτές αντιλογίζονται με 

αντίστοιχη χρέωση (αύξηση) της λογιστικής αξίας της συμμετοχής, ενώ όταν υφίστανται 

διεταιρικά κέρδη, αντιλογίζονται με την πίστωση (μείωση) της λογιστικής αξίας της 

συμμετοχής. Ας υποθέσουμε ότι η μητρική του ομίλου πώλησε σε συγγενή της επιχείρηση 

αποθέματα αξίας 10.000 € έναντι 15.000 €, τα οποία έμειναν αδιάθετα στις αποθήκες της 

συγγενούς επιχείρησης, ενώ πούλησε και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με ζημία 3.000 €. Και 
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οι δύο συναλλαγές αποτελούν διεταιρικές συναλλαγές και πρέπει να εξαλειφθεί το κέρδος και 

η ζημία που προέκυψαν από αυτές σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στη συγγενή 

επιχείρηση με τις εξής εγγραφές: 

 

Απάλειψη Διεταιρικού Κέρδους    Χρέωση   Πίστωση 

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις   1.500  

                                            Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις                                         1.500 

 

Απάλειψη Διεταιρικής Ζημίας    Χρέωση   Πίστωση 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις   900  

                               Ζημία από πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή                                          900 

 

Εάν η εταιρία εφάρμοζε τα Ε.Λ.Π., η αρχική αναγνώριση θα γινόταν στο κόστος κτήσης, 

όμως κατά την πρώτη ενοποίηση θα έπρεπε να γίνει προσαρμογή της αξίας κτήσης της 

συμμετοχής με την εμφάνιση υπεραξίας που προέκυψε από την αγορά της συγγενούς 

επιχείρησης, καθώς όπως προαναφέρθηκε, το Δ.Λ.Π. 28 δεν απαιτεί ξεχωριστή αναγνώριση 

της υπεραξίας από την αγορά συγγενούς επιχείρησης. 

    Χρέωση   Πίστωση 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 100.000  

                                                         Ταμειακά Διαθέσιμα  100.000 

 

      Χρέωση   Πίστωση 

Υπεραξία (100.000 – 250.000 x 25%) 25.000  

                                       Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  25.000 

 

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής λόγω αγοράς επιπλέον μετοχών της 

συγγενούς, σε βαθμό όπου πλέον να τεκμαίρεται σημαντική επιρροή και όχι ουσιώδης, γίνεται 

αλλαγή κατάταξης της συμμετοχής από συγγενής σε θυγατρική. Η συμμετοχή που προϋπήρχε 
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πριν την αγορά των επιπλέον μετοχών, αντιλογίζεται και μεταφέρεται στον λογαριασμό 

«Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» όπου και εφεξής θα ενοποιείται με τη μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης, ενώ το επιπλέον ποσό αναγνωρίζεται κατευθείαν ως επένδυση σε 

θυγατρική, με αναγνώριση της ενδεχόμενης υπεραξίας σε ξεχωριστό κονδύλι του 

ενοποιημένου ισολογισμού. 

 

5.5 Ενοποίηση Σχημάτων υπό Κοινό Έλεγχο 

Πριν την ενοποίηση των σχημάτων υπό κοινό έλεγχο στα οποία μπορεί να συμμετέχει η 

μητρική ενός ομίλου, θα πρέπει να γίνει ταξινόμησής τους, αξιολογώντας τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις της στα σχήματα υπό κοινό έλεγχο. Σύμφωνα με το Δ.Π.ΧΑ. 11, όταν ένα 

σχήμα υπό κοινό έλεγχο δεν είναι δομημένο μέσω ενός χωριστού φορέα (επιχείρηση) είναι 

κοινή επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συμβατική ρύθμιση καθιερώνει τα δικαιώματα των 

μερών στα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις για τα στοιχεία παθητικού, σε σχέση με 

το κοινό σχήμα και τα δικαιώματα των μερών στα αντίστοιχα έσοδα και τις υποχρεώσεις για 

τις αντίστοιχες δαπάνες. Ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο στο οποίο τα στοιχεία ενεργητικού και 

τα στοιχεία παθητικού σε σχέση με τη ρύθμιση διατηρούνται σε χωριστό φορέα μπορεί να είναι 

είτε κοινοπραξία είτε κοινή επιχείρηση. Το αν ένα μέρος είναι συμμετέχων σε κοινή επιχείρηση 

ή μέλος κοινοπραξίας εξαρτάται από τα δικαιώματα του μέρους στα στοιχεία ενεργητικού και 

τις υποχρεώσεις για τα στοιχεία παθητικού σε σχέση με το σχήμα που διατηρούνται σε χωριστό 

φορέα. Όταν τα μέρη έχουν δομήσει ένα επιχειρηματικό σχήμα υπό κοινό έλεγχο σε χωριστό 

φορέα, τα μέρη πρέπει να εκτιμήσουν αν η νομική μορφή του χωριστού φορέα, οι όροι της 

συμβατικής ρύθμισης και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε άλλα γεγονότα και περιστάσεις τους 

δίνουν: 

 δικαιώματα στα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις για τα στοιχεία παθητικού, σε σχέση 

με τη ρύθμιση (δηλαδή το σχήμα είναι κοινή επιχείρηση), ή 

 δικαιώματα στο καθαρό ενεργητικό του σχήματος (δηλαδή το σχήμα είναι κοινοπραξία). 

Ας υποθέσουμε ότι δύο μέρη δημιουργούν ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο με τη μορφή 

οικονομικής οντότητας που συστάθηκε ως εταιρία. Κάθε μέρος κατέχει συμμετοχή 50% στην 

εταιρεία. Η σύσταση της εταιρείας επιτρέπει το διαχωρισμό της οικονομικής οντότητας από 

τους ιδιοκτήτες της και κατά συνέπεια τα στοιχεία του ενεργητικού και τα στοιχεία του 

παθητικού που διατηρούνται στην οικονομική οντότητα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού και 

τα στοιχεία του παθητικού της συγκροτημένης σε εταιρεία οικονομικής οντότητας. Σε τέτοια 
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περίπτωση, η εκτίμηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που παρέχονται στα μέρη από 

τη νομική μορφή του χωριστού φορέα δείχνει ότι τα μέρη έχουν δικαίωμα στο καθαρό 

ενεργητικό του σχήματος, και επομένως το κοινό σχήμα χαρακτηρίζεται ως κοινοπραξία. 

Ωστόσο, τα μέρη μπορούν να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά της εταιρείας μέσω της 

συμβατικής συμφωνίας τους, με τρόπο ώστε το καθένα να έχει συμμετοχή στα στοιχεία του 

ενεργητικού της συγκροτημένης σε εταιρεία οικονομικής οντότητας και καθένα μέρος να 

ευθύνεται για τα στοιχεία παθητικού της συγκροτημένης σε εταιρεία οικονομικής οντότητας 

σε μια συγκεκριμένη αναλογία. Τέτοιες συμβατικές τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών μιας 

εταιρείας μπορούν να καταστήσουν ένα σχήμα κοινή επιχείρηση49. 

Σε ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο που χαρακτηρίζεται ως κοινή επιχείρηση (δραστηριότητα), 

ο από κοινού διαχειριστής ο οποίος συμμετέχει στο σχήμα αυτό, τόσο στις ενοποιημένες όσο 

και στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του, πρέπει να λογιστικοποιεί μια από κοινού 

επιχείρηση αναγνωρίζοντας τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα 

που σχετίζονται με την κοινή επιχείρηση, καθώς και το μερίδιό του σε αυτά που κατέχονται ή 

δημιουργούνται από κοινού με τα άλλα μέρη (μέθοδος ενσωμάτωσης μεριδίων). 

Η λογιστικοποίηση μιας από κοινού δραστηριότητας, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 11, σε 

πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην διαφέρει σε σχέση με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης 

που εφαρμοζόταν πριν την εισαγωγή του Δ.Π.Χ.Α. 11, αν τα δικαιώματα επί των περιουσιακών 

στοιχείων και οι δεσμεύσεις επί των υποχρεώσεων του μέρους που συμμετέχει στην από κοινού 

δραστηριότητα βασίζονται μόνο στο ποσοστό συμμετοχής του. Όμως, αν ο από κοινού 

διαχειριστής, βάσει της συμβατικής συμφωνίας, έχει διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στην από κοινού συμφωνία σε σχέση με το ποσοστό του (για παράδειγμα, αν κατέχει εξ 

ολοκλήρου ένα περιουσιακό στοιχείο ή δεσμεύεται εξ ολοκλήρου για μια υποχρέωση στην από 

κοινού δραστηριότητα), τότε το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. 

Για την καλύτερη κατανόηση, παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα όπου συμμετέχουν οι 

εταιρίες «Α» και «Β» σε μία κοινή επιχείρηση με ποσοστό 50% η καθεμία, με την εταιρία «Α» 

να διαθέτει δικαιώματα στο 100% της αξίας των παγίων στοιχείων και η εταιρία «Β» έχει 

υποχρέωση ως προς το 100% των χρεών από δανεισμό του κοινού σχήματος. 
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Πίνακας 4: Παράδειγμα Λογιστικοποίησης Κοινής Επιχείρησης 

  
Αναλογική Μέθοδος 

Μέθοδος Ενσωμάτωσης 

Μεριδίων 

Στοιχείο Αξία Α Β Α Β 

Πάγια 1.000 500 500 1.000 - 

Αποθέματα 500 250 250 250 250 

Χρέος -2.000 -1.000 -1.000 - -2.000 

Άλλες Υποχρεώσεις -100 -50 -50 -50 -50 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η μέθοδος της αναλογικής μεθόδου δεν διαφέρει 

από τη μέθοδο που απαιτεί το Δ.Π.Χ.Α. 11 στα στοιχεία όπου βασίζονται καθαρά στο ποσοστό 

συμμετοχής στο κοινό σχήμα. Αντίθετα, στα στοιχεία όπου υπάρχει συνολικό δικαίωμα ή 

δέσμευση (Πάγια, Χρέος) διαφοροποιείται η λογιστικοποίησή τους στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Η αναλογική μέθοδος δεν εφαρμόζεται πλέον από τις κοινές 

δραστηριότητες βάσει των Δ.Π.Χ.Α., εν αντιθέσει με τα Ε.Λ.Π. που δίνουν την δυνατότητα 

χρήσης της αναλογικής μεθόδου για την ενοποίηση των κοινών επιχειρήσεων. 

Η δεύτερη κατηγορία σχήματος υπό κοινό έλεγχο που αναγνωρίζει το Δ.Π.Χ.Α. 11 είναι η 

κοινοπραξία. Όπως έχει προαναφερθεί, κοινοπραξία είναι ένας συμβατικός διακανονισμός με 

τον οποίο δύο ή περισσότερα μέρη αναλαμβάνουν μια συγκεκριμένη οικονομική 

δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. Βασικό χαρακτηριστικό της κοινοπραξίας 

είναι η ύπαρξη συμβατικής συμφωνίας που καθορίζει, συνήθως, τη δραστηριότητα, τη 

συμμετοχή των μερών, την εκλογή του διοικητικού οργάνου, τις ευθύνες και υποχρεώσεις των 

μερών, καθώς και τη διανομή των κερδών μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας. Η συμβατική 

συμφωνία επιβάλλει τον κοινό έλεγχο της κοινοπραξίας από τα μέλη και αποτρέπει ρητά την 

άσκηση του ελέγχου από ένα μόνο μέλος. Η μη ύπαρξη συμβατικής συμφωνίας υποδεικνύει 

συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση και όχι σε κοινοπραξία50. Η ενοποίηση των κοινοπραξιών 

υπάγεται στις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 11 και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. 
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Οι κοινοπραξίες έχουν πολλές και διάφορες μορφές και δομές. Κοινά τους χαρακτηριστικά 

αποτελούν ο κοινός έλεγχος και η ύπαρξη συμβατικού διακανονισμού. Οι κοινοπραξίες 

μπορούν να διακριθούν σε τρείς γενικότερες μορφές51: 

 Από Κοινού Ελεγχόμενες Εργασίες: οι εργασίες μερικών κοινοπραξιών προϋποθέτουν τη 

χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων και άλλων πόρων των κοινοπρακτούντων και όχι 

την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρίας ή άλλης επιχείρησης ξεχωριστής από αυτές των 

κοινοπρακτούντων. Καθένας κοινοπρακτών χρησιμοποιεί τα δικά του ακίνητα και εμφανίζει 

τα δικά του αποθέματα. Επίσης, πραγματοποιεί τις δικές του δαπάνες και υποχρεώσεις και 

χρηματοδοτείται αυτοτελώς, δημιουργώντας δικές του υποχρεώσεις. Η συμφωνία της 

κοινοπραξίας συνήθως προβλέπει έναν τρόπο με τον οποίο το έσοδο από την πώληση 

προϊόντος της κοινοπραξίας και κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται για την κοινοπραξία 

κατανέμεται μεταξύ των κοινοπρακτούντων. Παράδειγμα μιας από κοινού ελεγχόμενης 

επιχείρησης είναι όταν δύο ή περισσότεροι κοινοπρακτούντες συνδυάζουν τις προσπάθειες, 

την εμπειρία και τους πόρους τους με σκοπό να κατασκευάσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, 

όπως ένα οδικό δίκτυο. 

 Από Κοινού Ελεγχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία: μερικές κοινοπραξίες προϋποθέτουν τον 

από κοινού έλεγχο και συχνά την από κοινού κυριότητα, από τους κοινοπρακτούντες, ενός 

ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, που εισφέρονται στην κοινοπραξία ή αγοράζονται 

για αυτή και διατίθενται για τους σκοπούς της. Πολλές δραστηριότητες στις εξορυκτικές 

βιομηχανίες πετρελαίου, αερίου και μεταλλευμάτων προϋποθέτουν από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, ένας αριθμός εταιριών παραγωγής πετρελαίου 

μπορεί να ελέγχουν από κοινού και να εκμεταλλεύονται έναν αγωγό πετρελαίου. Κάθε 

κοινοπρακτών χρησιμοποιεί τον αγωγό για να μεταφέρει το δικό του προϊόν, με αντάλλαγμα 

την επιβάρυνση του με μια συμφωνηθείσα αναλογία των εξόδων εκμεταλλεύσεως του 

αγωγού. 

 Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες: μια από κοινού ελεγχόμενη μονάδα έχει 

στον έλεγχο της τα περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και 

δαπάνες και πραγματοποιεί έσοδα. Μπορεί να συνάπτει συμβάσεις στο όνομά της και να 

αντλεί χρηματοδότηση για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας. Κάθε 

κοινοπρακτών δικαιούται ένα μερίδιο των αποτελεσμάτων της από κοινού  ελεγχόμενης 

μονάδας. Παράδειγμα από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας είναι όταν δύο 

επιχειρήσεις συνδυάζουν τις δραστηριότητές τους σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα ε 
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τη μεταβίβαση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε μία από κοινού 

ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. 

Όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ κοινοπρακτούντος και κοινοπραξίας, όταν ο 

κοινοπρακτών πωλεί ή εισφέρει περιουσιακά στοιχεία στην κοινοπραξία, καταχωρεί μόνο το 

μέρος του κέρδους ή της ζημίας που αντιστοιχεί στη συμμετοχή των άλλων κοινοπρακτούντων. 

Σε περίπτωση που ο κοινοπρακτών αγοράζει περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας, δεν 

καταχωρεί το μερίδιό του στα κέρδη ή τις ζημίες της κοινοπραξίας από τη συναλλαγή αυτή 

μέχρις ότου επαναπωλήσει τα στοιχεία αυτά σε έναν ανεξάρτητο τρίτο. Αντίθετα, ο 

κοινοπρακτών καταχωρεί τις ζημίες που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές52. 

Έστω ότι οι τεχνικές εταιρίες «Α» και «Β» κατά την χρήση Χ1 συνιστούν την κοινοπραξία 

«Κ» για την κατασκευή ενός οδικού δικτύου. Η εταιρεία «Α» εισφέρει 5.000.000 € για την 

συμμετοχή στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας. Το ίδιο ποσό για το υπόλοιπο 

ποσοστό της κοινοπραξίας κατέβαλλε και η «Β». Κατά τη διάρκεια της χρήσης: 

 Η «Α» πώλησε στην κοινοπραξία μηχάνημα αξίας 1.500.000 €, έναντι 2.000.000 €. 

 Η κοινοπραξία κατέβαλλε στην «Α» διαχειριστική αμοιβή ποσού 200.000 €. 

 Η «Α» πώλησε στην κοινοπραξία διάφορα υλικά έργων αξίας 2.000.000 €, έναντι   

2.100.000 €. Τα υλικά παραμένουν αχρησιμοποίητα στις αποθήκες της κοινοπραξίας. 

 H κοινοπραξία παρουσίασε στις 31.12.Χ1 κέρδη ποσού 1.000.000. 

Κατά την εισφορά των 5 εκ. € στην κοινοπραξία, η «Α» πρέπει να διενεργήσει στα βιβλία της 

την εξής εγγραφή: 

    Χρέωση   Πίστωση 

Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 5.000.000  

                                                         Ταμειακά Διαθέσιμα  5.000.000 

 

Κατά την ενοποίηση, η «Α» θα πρέπει να καταχωρήσει το κέρδος από την πώληση του 

μηχανήματος στην κοινοπραξία, το οποίο όμως για σκοπούς ενοποίησης αναγνωρίζεται στον 

βαθμό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του κοινοπρακτούντος «Β». Επομένως, για να 

εφαρμοστεί η μέθοδος της καθαρής θέσης, πρέπει να διενεργηθεί εγγραφή που θα αφορά την 
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εξάλειψη του μισού κέρδους από την πώληση στην κοινοπραξία, ήτοι: 500.000 x 50% = 

250.000. 

 Χρέωση Πίστωση 

Έσοδα από Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες 250.000  

Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες  250.000 

 

Η καταβολή από την κοινοπραξία διαχειριστικής αμοιβής ποσού 200.000 € στην «Α», όντας 

διεταιρική συναλλαγή, θα πρέπει να απαλειφθεί στον βαθμό που αφορά τη συμμετοχή της «Α» 

στην κοινοπραξία με την εξής εγγραφή: 

 Χρέωση Πίστωση 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα (Μ) 100.000  

                                       Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα (Κ)  100.000 

 

Η πώληση των υλικών για την κατασκευή του έργου από την «Α» στην κοινοπραξία, αποτελεί 

διεταιρική συναλλαγή και εφόσον τα υλικά παραμένουν απούλητα στις αποθήκες της 

κοινοπραξίας, πρέπει να απαλειφθεί το κέρδος που αφορά το 50% της συμμετοχής της «Α» 

στην κοινοπραξία (100.000 x 50%) με την εξής εγγραφή: 

 Χρέωση Πίστωση 

Έσοδα από Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες 50.000  

 Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες  50.000 

 

Τέλος, η «Α» πρέπει να αναγνωρίσει το μερίδιό της στα κέρδη της κοινοπραξίας, κατά το 

ποσοστό συμμετοχής της στο κοινό σχήμα ποσού 1.000.000 x 50% = 500.000 με την εξής 

εγγραφή: 

 Χρέωση Πίστωση 

Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 500.000  

Έσοδα από Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες  500.000 
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5.6 Ενοποίηση Επένδυσης σε Αλλοδαπή Δραστηριότητα 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., ως «καθαρή επένδυση σε αλλοδαπή δραστηριότητα» νοείται η 

αναλογία των δικαιωμάτων μιας εταιρίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά 

στοιχεία μείον υποχρεώσεις), μιας εκμετάλλευσης που είναι θυγατρική, συγγενής, κοινοπραξία 

ή υποκατάστημα της μητρικής, οι εργασίες της οποίας βασίζονται ή διεξάγονται σε μια χώρα 

ή ένα νόμισμα, διαφορετικά από αυτά της μητρικής. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις μιας οντότητας 

από επένδυσή της σε αλλοδαπή δραστηριότητα, ο διακανονισμός των οποίων δεν έχει 

προγραμματισθεί ούτε αναμένεται να συμβεί στο προβλεπτό μέλλον, θεωρούνται μέρος της 

επένδυσης αυτής. Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το 

οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται 

κατευθείαν ως στοιχείο της καθαρής θέσης στον λογαριασμό «Συναλλαγματικές Διαφορές». 

Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα κατά την 

διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας53. Οι συναλλαγματικές αυτές διαφορές προκύπτουν 

από: 

 Την μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεις της θυγατρικής με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία κλεισίματος του ισολογισμού. 

 Την μετατροπή των στοιχείων της καθαρής θέσης με την συναλλαγματική ισοτιμία της 

ημερομηνίας που σχηματίσθηκαν.  

 Την μετατροπή των στοιχείων της κατάστασης αποτελεσμάτων με το εγχώριο νόμισμα που 

καταρτίζονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη χρήση της μέσης ισοτιμίας 

του έτους. 

Έστω ότι η επιχείρηση «Μ» χορήγησε δάνειο 1.000.000 δολάρια στη θυγατρική της «Θ» 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ισοτιμία την ημερομηνία χορήγησης του δανείου ήταν 

1 $ = 0,8 €. Στο τέλος της χρήσης, η ισοτιμία είναι 1 $ = 0,65 ευρώ και συνεπώς έχει προκύψει 

χρεωστική συναλλαγματική διαφορά που υπολογίζεται ως εξής: 1.000.000 x (0,65-0,8) =             

-150.000 €. Η εν λόγω ζημία θα αναγνωρισθεί απευθείας στο κονδύλι της καθαρής θέσης 

«Συναλλαγματικές Διαφορές» των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της «Μ». Αυτό 

το κονδύλι της καθαρής θέσης θα μεταβάλλεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού βάσει της 

τρέχουσας ισοτιμίας. Η μεταφορά του στα αποτελέσματα των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων θα γίνει κατά την πώληση της θυγατρικής. Επίσης, το ποσό της ζημιάς από τη 
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χρεωστική συναλλαγματική διαφορά ποσού 150.000 θα αναγνωριστεί και στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων της μητρικής. 

 

5.7 Ενοποίηση Εταιρίας Ειδικού Σκοπού 

Η εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Entity), είναι μια εταιρεία που ιδρύεται ειδικά με 

σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων και βραχυπρόθεσμων στόχων, όπως να 

απομονώσει το χρηματοοικονομικό κίνδυνο μιας επιχείρησης, να μισθώσει και να 

εκμεταλλευτεί ένα ακίνητο, να τιτλοποιήσει περιουσιακά στοιχεία, να δημιουργήσει 

κοινοπραξίες, να απομονώσει εταιρικά περιουσιακά στοιχεία ή να εκτελέσει άλλες 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 

Οι εταιρίες ειδικού σκοπού σχεδιάζονται κατά κανόνα έτσι ώστε τα δικαιώματα ψήφου να 

μην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για να αποφασιστεί ποιος ελέγχει την οικονομική 

οντότητα, καθώς οι δραστηριότητες της εταιρείας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό στα έγγραφα 

συναλλαγής και στις συμβατικές ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια ή πριν από 

το κλείσιμο της συναλλαγής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δ.Π.Χ.Α. 10 απαιτεί από έναν 

επενδυτή να εξετάσει το σκοπό και το σχεδιασμό της εταιρίας ειδικού σκοπού, 

συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων στους οποίους αναμένεται να εκτεθεί η 

εταιρία ειδικού σκοπού, τους κινδύνους που σχεδιάζει να μεταβιβάσει στα εμπλεκόμενα μέρη 

με την εταιρία ειδικού σκοπού και αν ο επενδυτής είναι εκτεθειμένος σε ορισμένους ή όλους 

τους κινδύνους αυτούς ή σε πιθανές αποδόσεις. Στη συνέχεια, εξετάζεται ποιες δραστηριότητες 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αποδόσεις της εταιρίας ειδικού σκοπού και καθορίζει ποια 

μέρη έχουν την ικανότητα να κατευθύνουν καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες.  

Οι εταιρίες ειδικού σκοπού περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Δ.Λ.Π. 27 και της Διερμηνείας 12 των Δ.Π.Χ.Α. μέχρι και πριν την έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 10. 

Για την ενοποίηση εταιρίας ειδικού σκοπού, το Δ.Π.Χ.Α. 10 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

ερώτημα αν η μητρική εταιρία έχει την πρακτική ικανότητα να κατευθύνει τις σχετικές 

δραστηριότητες της εταιρίας ειδικού σκοπού. Κατά συνέπεια, εάν με το παλιό πλαίσιο μια 

μητρική ενοποιούσε μια εταιρία ειδικού σκοπού λόγω της έκθεσής της στην πλειοψηφία των 

κινδύνων και των ωφελειών από την εταιρία αυτή, δύναται να μην την ενοποιεί αν δεν διαθέτει 

τον έλεγχο στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά 

τις αποδόσεις της εταιρίας ειδικού σκοπού. Αντιστρόφως, μια μητρική που διαθέτει τον έλεγχο 

στην λήψη των αποφάσεων και κατέχει σημαντικό οικονομικό συμφέρον στην εταιρία ειδικού 
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σκοπού, θα πρέπει σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 να την συμπεριλάβει στην ενοποίηση, μολονότι 

δεν είναι εκτεθειμένη στην πλειοψηφία των κινδύνων και των ωφελειών από απορρέουν από 

τη συμμετοχή της σε αυτή54. 

Η άσκηση ελέγχου επί των δραστηριοτήτων της εταιρίας ειδικού σκοπού τεκμαίρεται ότι 

υπάρχει όταν55: 

 Οι δραστηριότητες των εταιριών αυτών καθοδηγούνται από την μητρική επιχείρηση, ώστε 

αυτή να λαμβάνει τα περισσότερα οφέλη από τη λειτουργία τους. 

 Οι δραστηριότητες των εταιριών αυτών γίνονται για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης. 

 Η μητρική επιχείρηση έχει τον έλεγχο στη λήψη αποφάσεων που αποφέρουν τα περισσότερα 

οφέλη σε αυτή (π.χ. απόφαση για διάλυση της εταιρίας ειδικού σκοπού). 

 Η μητρική επιχείρηση διατηρεί τους περισσότερους κινδύνους από τη λειτουργία των 

εταιριών ειδικού σκοπού (π.χ. παροχή εγγυήσεων για την απόδοση ή προστασία κεφαλαίων 

που διατίθενται από τρίτους επενδυτές για την ίδρυση των εταιριών αυτών). 

 

5.8 Ενοποίηση Εταιρίας Επενδύσεων 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10, μια εταιρία επενδύσεων είναι μια εταιρία η οποία: 

 Λαμβάνει κεφάλαια από έναν ή περισσότερους επενδυτές με σκοπό την παροχή στους 

επενδυτές υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων. 

 Δεσμεύει τον επενδυτή ή τους επενδυτές ότι ο επιχειρηματικός της σκοπός είναι να 

επενδύσει κεφάλαια με αποκλειστικό στόχο την υπεραξία κεφαλαίου, το εισόδημα από 

επενδύσεις (π.χ. μερίσματα, τόκους, εισόδημα από μισθώσεις) ή και τα δύο, και 

 Μετρά και αξιολογεί την απόδοση ουσιαστικά όλων των επενδύσεών της με τη μέθοδο της 

εύλογης αξίας. 

Μια οντότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα γεγονότα όταν αξιολογεί εάν συνιστά 

εταιρία επενδύσεων, περιλαμβανομένων του σκοπού και του σχεδιασμού της. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 

προβλέπει ότι μια εταιρία επενδύσεων πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Έχει περισσότερες από μία επενδύσεις. 
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 Έχει περισσότερους από έναν επενδυτές. 

 Έχει επενδυτές που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη της οντότητας. 

 Έχει συμφέροντα ιδιοκτησίας με τη μορφή κεφαλαίων ή παρόμοιων συμφερόντων. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10, μια εταιρία επενδύσεων δεν ενοποιεί τις θυγατρικές της ή δεν 

εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 3 όταν αποκτά τον έλεγχο άλλης οικονομικής οντότητας. Αντ’ αυτού, 

θα πρέπει η εταιρία επενδύσεων να επιμετρά μια επένδυση σε θυγατρική στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 9. Εφόσον η εταιρία 

επενδύσεων δεν απαιτείται να ενοποιεί τις θυγατρικές της, οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ 

των συνδεδεμένων μερών δεν απαλείφονται. Εάν μια εταιρία επενδύσεων έχει θυγατρική η 

οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων και της οποίας κύριος σκοπός είναι η παροχή 

υπηρεσιών σχετικών με τις επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρίας επενδύσεων, τότε η 

θυγατρική αυτή θα πρέπει να ενοποιείται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 και να εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 κατά την απόκτηση της εν λόγω θυγατρικής. Η απαλλαγή από την 

ενοποίηση εφαρμόζεται μόνο για την ίδια την εταιρία επενδύσεων. Η μητρική επιχείρηση μιας 

εταιρίας επενδύσεων ενοποιεί όλες τις οικονομικές οντότητες τις οποίες ελέγχει, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ελέγχονται μέσω θυγατρικής εταιρίας επενδύσεων, με 

εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η ίδια η μητρική είναι εταιρία επενδύσεων56. 

 

5.9 Υπολογισμός Δικαιωμάτων Μειοψηφίας 

Κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να υπολογίζονται τα 

δικαιώματα μειοψηφίας, δηλαδή τα δικαιώματα που έχει η μη ελέγχουσα συμμετοχή από τον 

όμιλο. Αυτό συμβαίνει όταν η μητρική δεν κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των 

θυγατρικών της. Οι τρίτοι εκτός ομίλου έχουν δικαιώματα, κατά το ποσοστό που τους 

αναλογεί: 

1. Στα Ίδια Κεφάλαια 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., στους λογαριασμούς των Ιδίων Κεφαλαίων καθώς και στα οφειλόμενα 

μερίσματα των ενοποιούμενων θυγατρικών έχουν δικαιώματα και οι τρίτοι κατά το ποσοστό 

που τους αναλογεί. Δεν υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας όταν η καθαρή θέση της 

ενοποιούμενης θυγατρικής είναι αρνητική. Αν κατά τον πρώτο χρόνο ενοποίησης, η θυγατρική 

εμφάνιζε αρνητική καθαρή θέση, τα δικαιώματα μειοψηφίας θα ήταν μηδέν. Το ποσό της 
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αρνητικής καθαρής θέσης επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον όμιλο. Εάν στην συνέχεια, η θυγατρική 

αυτή εμφανίσει κέρδη, αυτά κατανέμονται στα δικαιώματα του ομίλου μέχρι του ποσού των 

ζημιών που προγενέστερα είχαν καταλογιστεί στον όμιλο. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10, τα 

δικαιώματα μειοψηφίας απορροφούν το σύνολο των ζημιών που τους αναλογούν. Τα 

δικαιώματα μειοψηφίας εμφανίζονται στην ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, διακεκριμένα από τα 

ίδια κεφάλαια του ομίλου, στον λογαριασμό «Δικαιώματα τρίτων»57. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με το Δ.Π.ΧΑ. 3, η μη ελέγχουσα συμμετοχή επιμετράται είτε στην εύλογη αξία του 

προσδιορίσιμου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον υποχρεώσεις) είτε στην εύλογη αξία 

τους, μόνο όμως κατά την αρχική αναγνώριση και όχι μεταγενέστερα. 

2. Στα Αποτελέσματα Χρήσεως 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Άρθρο 34, Παρ. 7) το ποσό του κέρδους ή της ζημίας που αναλογεί 

στους τρίτους εκτός ομίλου, εμφανίζεται ξεχωριστά στην ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων, ως κέρδος ή ζημία που αποδίδεται στα δικαιώματα που δεν ασκείται έλεγχος. 

Ο προσδιορισμός των κερδών ή των ζημιών γίνεται μέσα από τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών, αφού γίνουν οι απαιτούμενες αναμορφώσεις από την 

ενδεχόμενη ύπαρξη διεταιρικών συναλλαγών. Παρόμοια αντιμετώπιση απαιτείται και από το 

Δ.Π.Χ.Α. 10. 

 

5.10 Συνένωση Οριζόντιου Ομίλου 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό ενιαία Διεύθυνση, βάσει ειδικής 

συμφωνίας ή όρους του Καταστατικού τους ή τα Διοικητικά τους Συμβούλια, απαρτίζονται, 

κατά πλειοψηφία, από τα ίδια πρόσωπα, συγκροτούν οριζόντιο όμιλο εταιριών. Στις εταιρίες 

αυτές, συνήθως, δεν υπάρχει συμμετοχική σχέση. Υποχρέωση για κατάρτιση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων έχει η μεγαλύτερη εταιρία του οριζόντιου ομίλου βάσει του 

συνόλου ενεργητικού. Κατά τη συνένωση του οριζόντιου ομίλου, γίνεται συνάθροιση όλων 

των επιμέρους κονδυλίων των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων. Εν συνεχεία,  

πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες απαλείψεις διεταιρικών συναλλαγών. Εφόσον δεν 

υφίσταται συμμετοχική σχέση, δεν προκύπτουν διαφορές συμψηφισμού και δικαιώματα 

μειοψηφίας. Σημειώνεται πως οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν μόνο στα Ε.Λ.Π. και όχι κατά 

τα Δ.Π.Χ.Α. στα οποία δεν προβλέπεται η συνένωση οριζόντιου ομίλου εταιριών. 
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5.11 Σύνταξη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Μετά την διενέργεια όλων των παραπάνω ενεργειών και πριν την κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να διενεργείται εγγραφή κλεισίματος της διαφοράς μεταξύ 

Ενεργητικού και Παθητικού, που ενδεχομένως προέκυψε μετά τις εγγραφές ενοποίησης. Η 

διαφορά αυτή προκύπτει όταν κατά την διενέργεια των εγγραφών ενοποίησης, ο ένας 

λογαριασμός που κινείται είναι λογαριασμός Ισολογισμού και ο άλλος είναι αποτελεσματικός 

λογαριασμός. Η διαφορά αυτή ισούται με τη διαφορά των χρεοπιστώσεων των 

αποτελεσματικών λογαριασμών, που διενεργηθήκαν κατά την διαδικασία της ενοποίησης. Η 

διαφορά αυτή μεταφέρεται στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με χρέωση ή πίστωση 

των καθαρών κερδών της χρήσης. Στη συνέχεια, καταρτίζονται οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, των οποίων τα υπόλοιπα των λογαριασμών έχουν προέλθει από την άθροιση των 

αντίστοιχων υπολοίπων των λογαριασμών των ενοποιούμενων εταιριών, αυξημένα ή μειωμένα 

με τα σχετικά ποσά των εγγραφών ενοποίησης58. 

 

5.11.1 Σύνταξη Ενοποιημένου Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Εκτός από την σύνταξη ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένης κατάστασης 

αποτελεσμάτων, τόσο στα Ε.Λ.Π. όσο και στα Δ.Π.Χ.Α., επιβάλλεται η σύνταξη ενοποιημένου 

πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων). Πρόκειται για έναν λογιστικό πίνακα 

που παρουσιάζει σε ενοποιημένη βάση, πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές των 

λογαριασμών της καθαρής θέσης από την αρχή της προηγούμενης χρήσης μέχρι και το τέλος 

της κλειόμενης χρήσης. Στο Παράρτημα της εργασίας παρατίθεται υπόδειγμα της 

ενοποιημένης κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης. 

Οι συνήθεις μεταβολές που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της χρήσης στους 

λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων είναι: 

 Αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου 

 Αναπροσαρμογές αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 Μεταβολές λογιστικών αρχών και πολιτικών 

 Διορθώσεις λαθών προηγούμενων χρήσεων 

 Διανομή αποθεματικών 
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5.11.2 Σύνταξη Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών 

Η ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών αποτελεί την τελευταία οικονομική κατάσταση, 

σε μορφή πίνακα, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Απεικονίζει τις ταμειακές 

ροές κατά τη διάρκεια της χρήσης, ταξινομημένες κατά λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Η κατάταξη κατά δραστηριότητα παρέχει πληροφορίες, που 

επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να εκτιμούν την επίδραση αυτών 

των δραστηριοτήτων στην οικονομική θέση της επιχείρησης και το ποσό των ταμειακών 

διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων59. 

Στις λειτουργικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

προσδιορίζουν το καθαρό κέρδος ή τη ζημία. Παραδείγματα ταμειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες είναι: 

 Εισπράξεις από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

 Πληρωμές τοις μετρητοίς προς προμηθευτές 

 Πληρωμές τοις μετρητοίς προς εργαζομένους 

 Εισπράξεις από δικαιώματα εκμετάλλευσης, αμοιβές, προμήθειες 

Στις επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται για 

τη δημιουργία πηγών που προορίζονται να δημιουργήσουν μελλοντικά έσοδα και ταμειακές 

ροές. Παραδείγματα ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες είναι: 

 Πληρωμές/εισπράξεις για απόκτηση/πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 Πληρωμές/εισπράξεις για αγορά/πώληση συμμετοχικών τίτλων 

 Ταμειακές προκαταβολές και χορηγηθέντα δάνεια προς τρίτους 

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες εμφανίζονται ξεχωριστά στην κατάσταση ταμειακών 

ροών, γιατί είναι χρήσιμες στην εκτίμηση διεκδικήσεων πάνω στις μελλοντικές ταμειακές ροές 

από τους χρηματοδότες της επιχείρησης. Παραδείγματα ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες είναι: 

 Εισπράξεις μετρητών από αύξηση κεφαλαίου 

 Εισπράξεις μετρητών από έκδοση ομολογιακού δανείου 

 Πληρωμές για αποπληρωμή δανείων 

 Πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις 
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 Είσπραξη επιχορηγήσεων 

Οι λειτουργικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται με δύο 

μεθόδους60: 

 Την άμεση μέθοδο, κατά την οποία γνωστοποιούνται οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων 

εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωμών τοις μετρητοίς. 

 Την έμμεση μέθοδο, κατά την οποία το καθαρό κέρδος ή ζημία αναμορφώνεται με βάση τις 

επιδράσεις των συναλλαγών μη ταμειακής φύσης, των αναβαλλόμενων ή των 

δεδουλευμένων οργανικών εισπράξεων ή πληρωμών, όπως επίσης και των στοιχείων 

εσόδων ή εξόδων που συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. 

Η βάση εκκίνησης για την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών είναι η ενοποιημένη 

κατάσταση αποτελεσμάτων και ο ενοποιημένος ισολογισμός με τα κονδύλια παρούσης και 

προηγούμενης χρήσης. Η κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών θα είναι η ίδια, 

ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο η μητρική παρακολουθεί τη συμμετοχή της στη 

θυγατρική. Η ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών απεικονίζει όλες τις ταμειακές ροές ( 

εισροές και εκροές) της «οιονεί» οικονομικής οντότητας της ομάδας των ενοποιούμενων 

επιχειρήσεων. Η απεικόνιση των προαναφερόμενων ταμειακών ροών αφορά το σύνολο των 

εταιριών του ομίλου61. 

Ως προς την τεχνική κατάρτισης της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, πρέπει να 

επισημανθούν τα εξής62: 

 Ως προς τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες με την έμμεση μέθοδο, πρέπει 

να δοθεί προσοχή στο αν το καθαρό κέρδος ή ζημία, με το οποίο ξεκινάει ο υπολογισμός 

των ταμειακών ροών, είναι το ενοποιημένο καθαρό κέρδος ή ζημία. Δηλαδή πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ομίλου. 

 Όταν υπολογίζονται οι ταμειακές ροές λόγω πληρωμής μερισμάτων από τη θυγατρική, τα 

πληρωθέντα μερίσματα της θυγατρικής προς τη μειοψηφία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

με τα πληρωθέντα μερίσματα της μητρικής. Η πληρωμή μερισμάτων από τη θυγατρική στη 

μητρική δεν περιλαμβάνεται στις ταμειακές ροές της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών 

ροών. 

                                                           
60 Δ. Κακούρας, Β. Ριζούλης (2016), Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, Έκδοση Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 74 
61 Ν. Πρωτοψάλτης (2005), Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, σελ. 449 
62 Δ. Κακούρας, Β. Ριζούλης (2016), Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, Έκδοση Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 74-75 
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 Το κόστος αποκτήσεως πρόσθετου πακέτου μετοχών στη θυγατρική από τη μητρική μπορεί 

να συνιστά μια ταμιακή εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες. Αν η απόκτηση γίνεται από 

την αγορά, τότε έχουμε εκροή. Αν όμως γίνεται κατά τη σύσταση της θυγατρικής ή 

απευθείας από τη θυγατρική έχουμε μια διεταιρική συναλλαγή που δεν επηρεάζει τον 

ενοποιημένο ισολογισμό, καθόσον απαλείφεται αμοιβαίως. 

 Η κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών κατά το έτος αποκτήσεως είναι λίγο 

πολύπλοκη, λόγω ύπαρξης συγκριτικών στοιχείων, καθώς τα μόνα συγκριτικά στοιχεία είναι 

αυτά της μητρικής. Γίνεται κατανοητό ότι η μεταβολή στα διαθέσιμα είναι αυτή που 

προκύπτει μεταξύ του ισολογισμού έναρξης της μητρικής και του ενοποιημένου 

ισολογισμού στο τέλος της χρήσης. 

 

5.11.3 Σύνταξη Ενοποιημένου Προσαρτήματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 των Ε.Λ.Π., το Προσάρτημα (Σημειώσεις) των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

 Πληροφοριακά στοιχεία, όπως επωνυμία, έδρα και ποσοστό συμμετοχής για τις εταιρίες: 

 που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 που ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

 που δεν ενοποιήθηκαν επειδή παρουσίαζαν επουσιώδες ενδιαφέρον. 

 Πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία Ενεργητικού, όπως αποτίμηση των στοιχείων 

ενεργητικού των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη. 

 Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις, όπως υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν και δεν εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό και πιθανές οφειλές 

σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της 

κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, όπου δεν εμφανίζονται ως υποχρεώσεις στον 

ενοποιημένο ισολογισμό. 

 Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα, όπως ο κύκλος εργασιών, ο μέσος όρος 

προσωπικού και οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. της μητρικής και των θυγατρικών της. 

 Παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία, όπου αναφέρονται οι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις 

από τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). 
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 Άλλες πληροφορίες, που κρίνονται αναγκαίες για την καλύτερη κατανόηση από τους 

χρήστες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ενοποίησης των εταιριών του 

ομίλου. 

Στα Δ.Π.Χ.Α., κατευθύνσεις σχετικά με την σύνταξη του ενοποιημένου προσαρτήματος 

παρέχει του Δ.Π.Χ.Α. 12, το οποίο εφαρμόζεται από μια οικονομική οντότητα που έχει 

συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω63: 

 θυγατρικές. 

 σχήματα υπό κοινό έλεγχο (δηλαδή κοινές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες). 

 συγγενείς επιχειρήσεις. 

 μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες. 

Μια οικονομική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με σημαντικές κρίσεις και 

παραδοχές που έχει πραγματοποιήσει (και τροποποιήσεις των εν λόγω κρίσεων και 

παραδοχών) όταν προσδιορίζεται64: 

 ότι έχει τον έλεγχο άλλης οντότητας, δηλαδή μιας θυγατρικής εταιρίας, 

 ότι έχει κοινό έλεγχο ενός επιχειρηματικού σχήματος ή σημαντική επιρροή σε άλλη 

οικονομική οντότητα, και 

 ο τύπος σχήματος υπό κοινό έλεγχο (π.χ. κοινή επιχείρηση ή κοινοπραξία), όταν το 

επιχειρηματικό σχήμα έχει δομηθεί μέσω χωριστού φορέα. 

Μια οικονομική οντότητα η οποία διαθέτει συμμετοχές σε θυγατρικές πρέπει να 

γνωστοποιεί τα ακόλουθα65: 

 την επωνυμία της θυγατρικής. 

 την κύρια εγκατάστασή της (και τη χώρα συγκρότησης σε εταιρεία, αν είναι διαφορετική 

από την κύρια εγκατάσταση) της θυγατρικής. 

 το ποσοστό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που κατέχονται από μη ελέγχουσες συμμετοχές. 

 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από μη ελέγχουσες συμμετοχές, αν 

είναι διαφορετικό από το ποσοστό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που κατέχονται. 

 το κέρδος ή την απώλεια που κατανέμεται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές της θυγατρικής 

εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς. 

                                                           
63 Δ.Π.Χ.Α. 12, Παρ. 5 
64 Δ.Π.Χ.Α. 12, Παρ. 7 
65 Δ.Π.Χ.Α. 12, Παρ. 12,13 
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 συσσωρευμένες μη ελέγχουσες συμμετοχές της θυγατρικής κατά τη λήξη της περιόδου 

αναφοράς. 

 περιληπτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την θυγατρική. 

 σημαντικούς περιορισμούς (π.χ. νομοθετικούς, συμβατικούς και κανονιστικούς 

περιορισμούς) όσον αφορά την ικανότητά της να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τα 

στοιχεία ενεργητικού και να εξοφλήσει στοιχεία παθητικού του ομίλου. 

 τη φύση και την έκταση στην οποία δικαιώματα προστασίας μη ελεγχουσών συμμετοχών 

μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την ικανότητα της οικονομικής οντότητας να έχει 

πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τα στοιχεία ενεργητικού και να τακτοποιεί τα στοιχεία 

παθητικού του ομίλου. 

 τις λογιστικές αξίες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των στοιχείων 

ενεργητικού και των στοιχείων παθητικού για τα οποία ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί. 

Οντότητα η οποία συμμετέχει σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο και συγγενείς επιχειρήσεις 

πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα66: 

 για κάθε σχήμα υπό κοινό έλεγχο και συγγενή επιχείρηση που είναι ουσιώδεις για την 

μητρική οντότητα:  

 την επωνυμία του επιχειρηματικού σχήματος  ή της συγγενούς επιχείρησης. 

 τη φύση της σχέσης της οικονομικής οντότητας με σχήμα υπό κοινό έλεγχο ή τη συγγενή 

επιχείρηση (περιγράφοντας, για παράδειγμα, τη φύση των δραστηριοτήτων του σχήματος 

υπό κοινό έλεγχο ή της συγγενούς επιχείρησης και αν είναι στρατηγικής σημασίας για 

τις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας). 

 την κύρια εγκατάστασή της (και τη χώρα ίδρυσης, αν εφαρμόζεται και είναι διαφορετική 

από την κύρια εγκατάσταση) του σχήματος υπό κοινό έλεγχο ή της συγγενούς 

επιχείρησης. 

 το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας ή μετοχής με δικαίωμα μερίσματος που 

κατέχεται από την οικονομική οντότητα και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται (αν εφαρμόζεται). 

 για κάθε κοινοπραξία και συγγενή επιχείρηση που είναι ουσιώδεις για την μητρική 

οντότητα: 

 αν η επένδυση στην κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση επιμετράται με χρήση της 

μεθόδου της καθαρής θέσης ή στην εύλογη αξία. 

                                                           
66 Δ.Π.Χ.Α. 12, Παρ. 21,22,23 
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 συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση. 

 αν η κοινοπραξία ή η συγγενής επιχείρηση αντιμετωπίζονται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης, η εύλογη αξία της επένδυσής της στην κοινοπραξία ή τη συγγενή 

επιχείρηση, αν υπάρχει καθορισμένη αγοραία τιμή για την επένδυση. 

 οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις της οικονομικής οντότητας σε 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις που δεν είναι ουσιώδεις ατομικά: 

 συνολικά για όλες τις επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση κοινοπραξίες και, χωριστά,  

 συνολικά για όλες τις επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση συγγενείς επιχειρήσεις.  

 τη φύση και την έκταση οποιονδήποτε σημαντικών περιορισμών (π.χ. που προκύπτουν από 

συμφωνίες δανείων, κανονιστικές απαιτήσεις ή συμβατικές ρυθμίσεις ανάμεσα σε επενδυτές 

με κοινό έλεγχο ή σημαντική επιρροή σε μια κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση) στην 

ικανότητα των κοινοπραξιών ή συγγενών επιχειρήσεων να μεταφέρουν κονδύλια στην 

οικονομική οντότητα με τη μορφή μερισμάτων σε μετρητά ή να εξοφλούν δάνεια ή 

προκαταβολές που έχουν δοθεί από την οικονομική οντότητα. 

 όταν οι οικονομικές καταστάσεις μιας κοινοπραξίας ή συγγενούς επιχείρησης που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης ισχύουν από 

ημερομηνία ή για περίοδο που είναι διαφορετική από εκείνη της οικονομικής οντότητας: 

 την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων της εν 

λόγω κοινοπραξίας ή συγγενούς επιχείρησης 

 τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται διαφορετική ημερομηνία ή περίοδος. 

 το μη αναγνωρισμένο μερίδιο των ζημιών μια κοινοπραξίας ή συγγενούς επιχείρησης, 

τόσο για την περίοδο αναφοράς όσο και σωρευτικά, αν η οικονομική οντότητα έχει 

σταματήσει να αναγνωρίζει το μερίδιό της στις ζημίες της κοινοπραξίας ή της συγγενούς 

επιχείρησης κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

Η μητρική εταιρία γνωστοποιεί ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

συμμετοχές της σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες που περιλαμβάνουν, όχι 

όμως περιοριστικά, τη φύση, τον σκοπό, το μέγεθος και τις δραστηριότητες της δομημένης 

οικονομικής οντότητας και τον τρόπο χρηματοδότησης της δομημένης οικονομικής 

οντότητας67. Μια μη ενοποιημένη δομημένη οντότητα είναι μια οντότητα που έχει σχεδιαστεί 

έτσι ώστε τα δικαιώματα ψήφου να μην είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στην απόφαση για το 

εάν ελέγχεται η οντότητα, ένας ορισμός που παραπέμπει στην εταιρία ειδικού σκοπού. 

                                                           
67 Δ.Π.Χ.Α. 12, Παρ. 26 
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Αν μια οικονομική οντότητα έχει δώσει χορηγία σε μια μη ενοποιημένη δομημένη 

οικονομική οντότητα για την οποία δεν παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους 

που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτή, τότε η οικονομική οντότητα πρέπει να 

γνωστοποιεί68: 

 τον τρόπο με τον οποίο έχει καθορίσει σε ποιες δομημένες οικονομικές οντότητες έχει δώσει 

χορηγία.  

 το εισόδημα από τις εν λόγω δομημένες οικονομικές οντότητες κατά την περίοδο αναφοράς, 

συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των τύπων εισοδήματος που παρουσιάζονται. 

 τη λογιστική αξία (κατά τον χρόνο της μεταβίβασης) όλων των στοιχείων ενεργητικού που 

μεταβιβάζονται στις εν λόγω δομημένες οικονομικές οντότητες κατά την περίοδο αναφοράς. 

Μια οικονομική οντότητα γνωστοποιεί σε μορφή πίνακα, εκτός αν κάποια άλλη μορφή είναι 

πιο κατάλληλη, μια περίληψη69: 

 των λογιστικών αξιών των στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων παθητικού που 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της σε σχέση με τις συμμετοχές της σε μη 

ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες. 

 των κονδυλίων στη δήλωση οικονομικής κατάστασης στα οποία αναγνωρίζονται τα εν λόγω 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. 

 του ποσού που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη μέγιστη έκθεση της οικονομικής οντότητας σε 

ζημία από τις συμμετοχές της σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες, 

συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η μέγιστη έκθεση σε ζημία. 

Αν μια οικονομική οντότητα δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει τη μέγιστη έκθεσή της σε ζημία 

από τις συμμετοχές της σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες, γνωστοποιεί 

το εν λόγω γεγονός και τις αιτίες. 

 μιας σύγκρισης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων 

παθητικού της οικονομικής οντότητας που σχετίζονται με τις συμμετοχές της σε μη 

ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες και της μέγιστης έκθεσης της οικονομικής 

οντότητας σε απώλεια από τις εν λόγω οικονομικές οντότητες. 

Όταν μια οντότητα αποτελεί εταιρία επενδύσεων, το Δ.Π.Χ.Α. 12 απαιτεί επιπρόσθετη 

γνωστοποίηση, η οποία περιλαμβάνει: 

 Το γεγονός ότι η οικονομική οντότητα αποτελεί εταιρία επενδύσεων. 

                                                           
68 Δ.Π.Χ.Α. 12, Παρ. 27 
69 Δ.Π.Χ.Α. 12, Παρ. 29 
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 Πληροφορίες σχετικά με σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν γίνει ώστε να 

προσδιοριστεί ότι η οικονομική οντότητα εταιρία επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα όταν η 

οντότητα δεν έχει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά μιας εταιρίας επενδύσεων. 

 Λεπτομέρειες των θυγατρικών που δεν έχουν ενοποιηθεί (ονομασία, τόπος διοίκησης, 

ιδιοκτησία). 

 Λεπτομέρειες για τη σχέση και για συγκεκριμένες συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας 

επενδύσεων και των θυγατρικών της (π.χ. περιορισμοί στην μεταφορά κεφαλαίων, 

δεσμεύσεις, συμφωνίες υποστήριξης, συμβατικές ρυθμίσεις). 

 Πληροφορίες όταν μια οικονομική οντότητα καθίσταται ή παύει πλέον να είναι μια εταιρία 

επενδύσεων. 

 

5.11.4 Σύνταξη Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. 

Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ., αναφέρεται στη διαχείριση της χρήσης, 

συντάσσεται σε ετήσια βάση και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 43α του Νόμου 2190/1920, ήτοι περιλαμβάνει70: 

 Πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και τον επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης 

εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 Απεικόνιση ισορροπημένης και ολοκληρωμένης ανάλυσης της εξέλιξης και των επιδόσεων 

των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα 

και την πολυπλοκότητα της εταιρίας. 

 Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξη της ανώνυμης εταιρίας, των 

επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο 

και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το 

συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 

περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. 

 Την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρίας. 

 Τις δραστηριότητες της στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 

 Τις πληροφορίες που αναφέρονται στη απόκτηση ιδίων μετοχών. 

 Τις πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη υποκαταστημάτων. 

                                                           
70 Α. Ρούσσος (2016), Ειδικές Διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, Έκδοση Ινστιτούτο 
Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 65-66 



σελ. 77 
 

 Εφόσον γίνεται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων, τους στόχους και τις πολιτικές της 

ανώνυμης εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου 

προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης, καθώς 

και έκθεση για τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 

ρευστότητας και τον κίνδυνο ταμειακών ροών. 

 Δήλωση εταιρική διακυβέρνησης, όταν πρόκειται για εταιρία με μετοχές εισηγμένες σε 

οργανωμένη αγορά. 

Στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται όλες οι ανωτέρω πληροφορίες 

του άρθρου 43α του Νόμου 2190/1920, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών 

που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση με την 

έκθεση διαχείρισης των ατομικών οικονομικών καταστάσεων, κατά τρόπο που να διευκολύνει 

την εκτίμηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση71. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:  

 Όσον αφορά την αγορά ιδίων μετοχών, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τον 

αριθμό και την ονομαστική αξία ή ελλείψει της ονομαστικής αξίας, την εσωτερική λογιστική 

αξία του συνόλου των μετοχών της μητρικής ανώνυμης εταιρίας που κατέχονται είτε από 

την ίδια την μητρική εταιρία, είτε από θυγατρικές της, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο 

όνομά του αλλά για λογαριασμό οποιασδήποτε από τις εταιρίες αυτές. 

 Όσον αφορά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, η δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

Όταν πρόκειται για εταιρίες δημοσίου συμφέροντος, που είναι μητρικές ανώνυμες εταιρίες 

μεγάλου ομίλου κατά τα Ε.Λ.Π., ο οποίος κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ενοποιημένου 

ισολογισμού υπερβαίνει τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, ενοποιημένη μη 

χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την 

κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων 

του ομίλου, σε σχέση τουλάχιστον με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον 
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σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα 

σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής72: 

 Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου. 

 Περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει ο όμιλος σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει. 

 Το αποτέλεσμα των εν λόγω πολιτικών. 

 Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις 

δραστηριότητες  του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχέσεων του, 

των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές 

επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς. 

 Μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο 

τομέα επιχειρήσεων. 

 Αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, όπου ενδείκνυται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

6.1 Εισαγωγή 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι επιχειρήσεων σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Α. ή τα Ε.Λ.Π. υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές ή ελεγκτικά γραφεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διορίζονται από την τακτική Γ.Σ. 

των μετόχων της μητρικής εταιρίας που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης 

χρήσης και αναλαμβάνουν εκτός από τον έλεγχο των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της 

μητρικής, να ελέγξουν και να διατυπώσουν γνώμη για τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, εφόσον αυτές συντάσσονται. Ακόμα πρέπει να διατυπώσουν γνώμη, για το αν η 

ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αφορά τις οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης 

και έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ αναφέρουν στην 

έκθεση ελέγχου αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτή τα 

απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Δ.Π.Ε. αποτελούν ένα ελεγκτικό πλαίσιο που 

καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου τα οποία εκδίδονται, υπό 

την εποπτεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (I.F.AC.), από το Συμβούλιο Διεθνών 

Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (I.A.A.S.B.)73. Το Πρότυπο που εφαρμόζεται σχετικά με 

τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι το Δ.Π.Ε. 600 «Ειδικά 

Ζητήματα - Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου». Οι ελεγκτές οφείλουν να εκτελούν 

ελεγκτικές διαδικασίες σε ουσιώδη θέματα ενοποίησης, μέχρι του σημείου να μπορούν να 

βασίσουν και να τεκμηριώσουν την επαγγελματική τους γνώμη, ότι οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο 

(Δ.Π.Χ.Α. ή Ε.Λ.Π.) και απεικονίζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση 
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και τα αποτελέσματα χρήσης του συνόλου των εταιριών που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση74. 

 

6.2 Δ.Π.Ε. 600 «Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου» 

Το Δ.Π.Ε. 600 αποτελεί το Πρότυπο που εφαρμόζεται στους ελέγχους ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Αναφέρεται στα θέματα που εξετάζει ο ελεγκτής του ομίλου κατά 

τον καθορισμό της φύσης, του χρόνου και της έκτασης της εμπλοκής του στις διαδικασίες 

εκτίμησης του κινδύνου και των περαιτέρω διαδικασιών ελέγχου που εκτελούνται από τους 

ελεγκτές ενοποιούμενων εταιριών επί των οικονομικών τους καταστάσεων. Ο σκοπός αυτής 

της εμπλοκής είναι να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια στα οποία θα 

βασιστεί ο ελεγκτής για να εκφράσει την γνώμη του επί των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων75. 

 

6.2.1 Στόχος και Ευθύνες Ελεγκτή, Αποδοχή και Συνέχιση Ελεγκτικού 

Έργου 

Στόχος του ελεγκτή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι76: 

 Να καθορίσει εάν ενεργεί ως ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, και 

 Εφόσον ενεργεί ως ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οφείλει: 

 να επικοινωνεί με σαφήνεια με τους ελεγκτές ενοποιούμενης εταιρίας για το πεδίο και 

το χρόνο της εργασίας τους επί χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με τις 

εταιρίες και τα ευρήματά τους. 

 να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές 

πληροφορίες των ενοποιούμενων εταιριών και τη διαδικασία ενοποίησης, προκειμένου 

να εκφράσει γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου είναι 

καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. 
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Ο ελεγκτής του ομίλου είναι υπεύθυνος για την κατεύθυνση, επίβλεψη και εκτέλεση του 

ελέγχου του ομίλου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και 

ρυθμιστικές απαιτήσεις, και για το εάν η έκθεση του ελεγκτή που εκδίδεται είναι ενδεδειγμένη 

για τις περιστάσεις. Κατά συνέπεια, η έκθεση του ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων δεν πρέπει να αναφέρεται σε ελεγκτή ενοποιούμενης εταιρίας, εκτός εάν 

απαιτείται από νόμο ή κανονισμό να περιλαμβάνει τέτοια αναφορά. Εάν τέτοια αναφορά 

απαιτείται από νόμο ή κανονισμό, η έκθεση του ελεγκτή δηλώνει ότι η αναφορά δεν μειώνει 

την ευθύνη του ελεγκτή του ομίλου ή της ελεγκτικής εταιρίας για τη γνώμη ελέγχου77. 

Προκειμένου να αποδεχτεί και να συνεχίσει το ελεγκτικό του έργο, ο ελεγκτής του ομίλου 

πρέπει να κρίνει εάν μπορεί εύλογα να αναμένει ότι θα αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια σε σχέση με τη διαδικασία ενοποίησης και τις χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες των ενοποιούμενων εταιριών, επί των οποίων θα βασίσει τη γνώμη ελέγχου του 

ομίλου. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αποκτά επαρκή κατανόηση του ομίλου, των εταιριών 

του ομίλου και του περιβάλλοντός τους, για να εντοπίζει εταιρίες που είναι πιθανό να είναι 

σημαντικές. Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να εξετάσει και την περίπτωση ανάμειξής του στην 

εργασία των ελεγκτών των ενοποιούμενων εταιριών, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την 

απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων78. 

Εάν ο ελεγκτής του ομίλου συμπεράνει ότι δεν θα είναι δυνατό να αποκτήσει επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια λόγω περιορισμών που επιβάλλονται από τη διοίκηση του 

ομίλου και η πιθανή επίδραση αυτής της αδυναμίας θα οδηγήσει σε αδυναμία έκφρασης 

γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, ο ελεγκτής το ομίλου πρέπει είτε79: 

 στην περίπτωση νέας ανάθεσης, να μην αποδέχεται την ανάθεση ή, στην περίπτωση 

συνεχιζόμενης ανάθεσης, να αποσύρεται από την ανάθεση, όπου η απόσυρση είναι δυνατή 

σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, είτε 

 όταν νόμος ή κανονισμός απαγορεύει σε ελεγκτή να απορρίψει ανάθεση ή όταν απόσυρση 

από ανάθεση δεν είναι με άλλο τρόπο δυνατή, έχοντας διενεργήσει τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του ομίλου στο μέτρο του δυνατού, να δηλώνει αδυναμία 

έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. 
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Προκειμένου να εκτελεστεί αποτελεσματικά και αποδοτικά ένας έλεγχος ομίλου, απαιτείται 

ορθός σχεδιασμός και άριστη επικοινωνία. Σε αυτό το στάδιο, ο ελεγκτής πρέπει να σκεφτεί 

τα ακόλουθα80: 

 Αξιολόγηση της ανεξαρτησίας και επαγγελματικής ικανότητας των ελεγκτών εταιριών του 

ομίλου και των προτύπων που εφαρμόζουν. 

 Προσδιορισμός των ενοποιούμενων εταιριών που πρέπει να ελεγχθούν και της εργασίας που 

πρέπει να εκτελεστεί. 

 Καθορισμός ουσιώδους μεγέθους. 

 Συμμετοχή του ελεγκτή του ομίλου στην εργασία των ελεγκτών των ενοποιούμενων 

εταιριών. 

 Καθορισμός της εργασίας που πρέπει να διενεργηθεί και αξιολόγηση της εργασίας των 

ελεγκτών εταιριών του ομίλου. 

 

6.2.2 Κατανόηση του Ελεγκτή Εταιρίας του Ομίλου 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Ε. 600, εάν ο ελεγκτής του ομίλου σχεδιάσει να ζητήσει από άλλον 

ελεγκτή να εκτελέσει εργασία επί των χρηματοοικονομικών πληροφοριών ενοποιούμενης 

εταιρίας, τότε πρέπει να αποκτήσει κατανόηση: 

 Για την συμμόρφωση του ελεγκτή εταιρίας του ομίλου με τις απαιτήσεις δεοντολογίας και 

ανεξαρτησίας. 

 Για την επαγγελματική ικανότητα του ελεγκτή. 

 Για το εάν δύναται να αναμειχθεί στην εργασία του, κατά την έκταση που είναι αναγκαία 

για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων. 

 Για το εάν ο ελεγκτής λειτουργεί σε ρυθμιστικό περιβάλλον που εποπτεύει ενεργά τους 

ελεγκτές. 

Μέρος του ρόλου του ελεγκτή του ομίλου είναι να κατανοήσει την επαγγελματική 

ικανότητα των ελεγκτών του ομίλου και να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση ότι οι ελεγκτές των 

ενοποιούμενων εταιριών μπορούν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον έλεγχο 

του ομίλου. Η κατανόηση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται. Ο βαθμός τεκμηρίωσης που 

απαιτείται εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της διαδικασίας απόκτησης της κατανόησης. Οι 
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ελεγκτές του ομίλου πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι οι ελεγκτές των ενοποιούμενων 

εταιριών81: 

 Κατανοούν τα ελεγκτικά και άλλα πρότυπα που εφαρμόζονται στον έλεγχο του ομίλου, και 

παράλληλα μπορούν και επιθυμούν να συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά. 

 Κατέχουν ειδικές δεξιότητες, όπως ειδικές γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένο κλάδο, 

απαραίτητες για την εκτέλεση του ελέγχου. 

 Κατανοούν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς επαρκώς, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους στον έλεγχο του ομίλου. 

 

6.2.3 Προσδιορισμός Σημαντικών και μη Σημαντικών Εταιριών 

Για τους σκοπούς του Δ.Π.Ε. 600, εταιρίες του ομίλου όπως θυγατρικές, συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σημαντικές και μη σημαντικές 

εταιρίες. Οι σημαντικές εταιρίες απαιτείται να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας το ουσιώδες 

μέγεθος της εταιρίας αυτής. Για εταιρία ομίλου η οποία είναι σημαντική λόγω σημαντικού 

κινδύνου ουσιώδους σφάλματος στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής του 

ομίλου πρέπει να ελέγχει τις οικονομικές της καταστάσεις, να ελέγξει συγκεκριμένες περιοχές 

κινδύνου και να διενεργήσει διαδικασίες ελέγχου σε ανταπόκριση στους πιθανούς σημαντικούς 

κινδύνους ουσιώδους σφάλματος82. Για τις εταιρίες του ομίλου που δεν είναι σημαντικές, ο 

ελεγκτής του ομίλου πρέπει να διενεργεί αναλυτικές διαδικασίες, για να διασφαλίσει πως δεν 

υφίστανται κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος σε αυτές τις εταιρίες83. 

Γεγονότα που μπορεί να υποδηλώνουν κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων είναι τα εξής84: 

 Περίπλοκη δομή ομίλου. 

 Αδύναμες δομές εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Ανύπαρκτες ή αναποτελεσματικές δικλίδες σε επίπεδο ομίλου, περιλαμβανομένων 

ανεπαρκών πληροφοριών της διοίκησης του ομίλου, σχετικά με την παρακολούθηση της 

λειτουργίας των ενοποιούμενων εταιριών και των αποτελεσμάτων τους. 
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 Εταιρίες του ομίλου που λειτουργούν στην αλλοδαπή με ασυνήθη κρατική παρεμβατικότητα 

και περιορισμοί στη μεταφορά συναλλάγματος και μερισμάτων. 

 Επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιριών του ομίλου που περιλαμβάνουν υψηλό κίνδυνο, 

όπως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ή σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα. 

 Αβεβαιότητες σχετικά με το ποιες εταιρίες του ομίλου πρέπει να περιληφθούν στην 

ενοποίηση. 

 Ασυνήθεις σχέσεις συνδεδεμένων μερών και συναλλαγές. 

 Περιπτώσεις ενδοεταιρικών υπολοίπων λογαριασμών που δεν συμφωνούν ή δεν 

συμφωνήθηκαν κατά την ενοποίηση. 

 Ύπαρξη σύνθετων συναλλαγών που λογιστικοποιούνται σε περισσότερες από μια εταιρία 

του ομίλου. 

 Εφαρμογή από εταιρίες του ομίλου λογιστικών πολιτικών που διαφέρουν από εκείνες που 

εφαρμόζονται για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 Εταιρίες του ομίλου με διαφορετική λήξη χρήσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

χειραγώγηση του χρόνου συναλλαγών. 

 Προγενέστερες περιπτώσεις μη εγκεκριμένων ή μη πλήρων προσαρμογών ενοποίησης. 

 Επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός εντός του ομίλου, ή μεγάλες ταμειακές συναλλαγές με 

οντότητες σε φορολογικούς παραδείσους. 

 Συχνές αλλαγές ελεγκτών στους οποίους  ανατίθεται ο έλεγχος των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

6.2.4 Καθορισμός Ουσιώδους Μεγέθους 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να προσδιορίζει το ουσιώδες μέγεθος του ομίλου σύμφωνα με 

ένα σημείο αναφοράς, χρησιμοποιώντας την επαγγελματική του κρίση. Παραδείγματα σημείων 

αναφοράς που μπορεί να είναι κατάλληλα, ανάλογα με τις περιστάσεις της οντότητας, 

περιλαμβάνουν κατηγορίες αναφερόμενων αποτελεσμάτων, όπως κέρδη προ φόρων, σύνολο 

εσόδων, μικτό κέρδος και σύνολο εξόδων, συνολική καθαρή θέση ή αξία καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων (σε ενοποιημένη βάση). Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες 

λειτουργίες χρησιμοποιούνται συχνά για οντότητες που αποσκοπούν στα κέρδη. Όταν τα κέρδη 

προ φόρων από συνεχιζόμενες λειτουργίες είναι μεταβλητά, άλλα σημεία αναφοράς μπορεί να 

είναι πιο κατάλληλα, όπως το μικτό κέρδος ή τα συνολικά έσοδα85. Ο ελεγκτής μπορεί ορίσει 
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χαμηλότερο ουσιώδες μέγεθος για συγκεκριμένους λογαριασμούς, κατηγορίες συναλλαγών ή 

γνωστοποιήσεις. Όλα αυτά αποτελούν ζητήματα επαγγελματικής κρίσης, όμως οι ελεγκτές 

εφαρμόζουν μεθοδολογίες για να κατευθύνουν την χρήση της επαγγελματικής κρίσης. Για τους 

ελέγχους ή τις επισκοπήσεις ενοποιούμενων εταιριών, ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να 

καθορίσει ουσιώδες μέγεθος για τις εταιρίες αυτές. Το ουσιώδες μέγεθος των ενοποιούμενων 

εταιριών πρέπει να είναι χαμηλότερο από το ουσιώδες μέγεθος του ομίλου, για να μειωθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό η πιθανότητα το άθροισμα των μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων 

λαθών στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του ομίλου να υπερβαίνει το ουσιώδες 

μέγεθος του ομίλου ως σύνολο86.  

Μια απλή και συνηθισμένη μέθοδος για να προσδιοριστεί το ουσιώδες μέγεθος 

ενοποιούμενης εταιρίας είναι να κατανεμηθεί το σύνολο του ουσιώδους μεγέθους του ομίλου 

στις ενοποιούμενες εταιρίες. Το σύνολο των ουσιωδών μεγεθών για κάθε εταιρία του ομίλου 

μπορεί να είναι υψηλότερο από το ουσιώδες μέγεθος του ομίλου, ειδικά όταν η πιθανότητα μη 

εντοπισμού λαθών στις οικονομικές καταστάσεις είναι χαμηλός.  

Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον καθορισμό του ουσιώδους μεγέθους των 

εταιριών του ομίλου είναι87: 

 Το γεγονός ότι το ουσιώδες μέγεθος ενοποιούμενης εταιρίας πρέπει να είναι χαμηλότερο 

από το ουσιώδες μέγεθος του ομίλου. 

 Το μέγεθος της εταιρίας του ομίλου. 

 Η ενοποιούμενη εταιρία υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο. 

 Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την εταιρία του ομίλου ως σημαντική. 

 Η πιθανή επίπτωση λαθών στις οικονομικές καταστάσεις εταιρίας του ομίλου, λαμβάνοντας 

υπόψη προηγούμενη εμπειρία από τη εταιρία αυτή. 

Ο σχεδιασμός του ελέγχου αποκλειστικά για τον εντοπισμό ατομικά ουσιωδών σφαλμάτων 

παραβλέπει το γεγονός ότι το σύνολο των ατομικά μη ουσιωδών σφαλμάτων μπορεί να κάνει 

τις οικονομικές καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες και δεν αφήνει περιθώριο για 

πιθανά μη εντοπισμένα σφάλματα. Το ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης τίθεται σε χαμηλότερο 

σημείο από το ουσιώδες μέγεθος, ώστε να μειωθεί σε κατάλληλα χαμηλό επίπεδο η πιθανότητα 

το άθροισμα των μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων σφαλμάτων στις οικονομικές 

καταστάσεις να υπερβαίνει το ουσιώδες μέγεθος για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο. 
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Ομοίως, το ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης που σχετίζεται με επίπεδο ουσιώδους μεγέθους που 

καθορίζεται για συγκεκριμένη κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασμού ή 

γνωστοποίηση, τίθεται για να μειώσει σε κατάλληλα χαμηλό επίπεδο την πιθανότητα ότι το 

άθροισμα των μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων σφαλμάτων σε εκείνη τη συγκεκριμένη 

κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασμού ή γνωστοποίηση υπερβαίνει το επίπεδο 

ουσιώδους μεγέθους για εκείνη τη συγκεκριμένη κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο 

λογαριασμού ή γνωστοποίηση. Ο καθορισμός του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης δεν είναι 

ένας απλός μηχανικός υπολογισμός και περιλαμβάνει την άσκηση επαγγελματικής κρίσης. 

Επηρεάζεται από την κατανόηση του ελεγκτή για την οντότητα, που επικαιροποιείται κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου, καθώς και από τη φύση και την 

έκταση των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε προηγούμενους ελέγχους και εξ’ αυτού από τις 

προσδοκίες του ελεγκτή σε σχέση με σφάλματα στην τρέχουσα περίοδο88. 

Το ουσιώδες μέγεθος για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο μπορεί να χρειαστεί να 

αναθεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής στις περιστάσεις που συνέβη κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου (π.χ. απόφαση να διατεθεί σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 

οντότητας), νέες πληροφορίες ή αλλαγή στην κατανόηση του ελεγκτή για την οντότητα και τις 

λειτουργίες της ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών. Για 

παράδειγμα, εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου φαίνεται ότι τα πραγματικά χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα είναι πιθανό να είναι ουσιωδώς διαφορετικά από τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα που αναμένονταν για το τέλος της περιόδου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αρχικά 

για τον καθορισμό του ουσιώδους μεγέθους για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, ο 

ελεγκτής αναθεωρεί αυτό το ουσιώδες μέγεθος89. 

Τα Δ.Π.Ε. δε δίνουν σαφείς οδηγίες για τον προσδιορισμό του ουσιώδους μεγέθους. Στην 

πράξη, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τους κατωτέρω κανόνες για τον προσδιορισμό του επιπέδου 

σημαντικότητας90: 

 Ποσοστό 5%-10% επί των κερδών προ φόρων. 

 Ποσοστό 1%-3% επί του συνόλου ενεργητικού. 

 Ποσοστό 1%-5% επί της καθαρής θέσης. 

 Ποσοστό 1%-3% επί των πωλήσεων. 

                                                           
88 Δ.Π.Ε. 320, Παρ. Α12 
89 Δ.Π.Ε. 320, Παρ. Α13 
90 Β. Λουμιώτης, Β. Τζίφας (2012), Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, Έκδοση Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 134 



σελ. 87 
 

6.2.5 Αντίδραση του Ελεγκτή στους Εκτιμώμενους Κινδύνους 

Ο ελεγκτής απαιτείται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει κατάλληλες αντιδράσεις για να 

αντιμετωπίζει τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών 

καταστάσεων. Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να καθορίζει τον τύπο της εργασίας που πρόκειται 

να εκτελεστεί από αυτόν ή από τους ελεγκτές εταιρίας του ομίλου για λογαριασμό της επί των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών των εταιριών αυτών. Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει επίσης 

να καθορίζει τη φύση, το χρόνο και την έκταση της ανάμιξής του στην εργασία των ελεγκτών 

εταιριών του ομίλου91 (βλ. Παρ. 6.2.6). Η ανάμειξή του αυτή επηρεάζεται από92: 

 Τη σημαντικότητα της εταιρίας του ομίλου. 

 Τους εντοπισμένους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Την αξιολόγηση του σχεδιασμού δικλείδων σε επίπεδο ομίλου και εάν αυτές έχουν 

εφαρμοστεί. 

 Τη γνώση που έχει ο ελεγκτής του ομίλου για τον ελεγκτή της ενοποιούμενης εταιρίας. 

Αν η φύση, ο χρόνος και η έκταση της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί επί της 

διαδικασίας ενοποίησης ή οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες των εταιριών του ομίλου 

βασίζονται στην προσδοκία ότι οι δικλίδες επιπέδου ομίλου λειτουργούν αποτελεσματικά, ή 

εάν οι ουσιαστικές διαδικασίες από μόνες τους δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σε επίπεδο ισχυρισμού, ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να 

δοκιμάσει, ή να ζητήσει από ελεγκτή εταιρίας του ομίλου να δοκιμάσει, τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα εκείνων των δικλίδων93. 

 

6.2.6 Συμμετοχή στην Εργασία του Ελεγκτή Εταιρίας του Ομίλου 

Αν ελεγκτής εταιρίας του ομίλου εκτελεί έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων, ο 

ελεγκτής το ομίλου πρέπει να συμμετάσχει στην αξιολόγηση κινδύνου από τον ελεγκτή 

εταιρίας του ομίλου για να εντοπίσει τους σημαντικούς κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των 

οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. Η φύση, ο χρόνος και η έκταση αυτής της συμμετοχής 
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επηρεάζονται από την κατανόηση της ομάδας ανάθεσης του ομίλου για τον ελεγκτή 

συστατικού, αλλά ως ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνει94: 

 Συζήτηση με τον ελεγκτή ή τη διοίκηση ενοποιούμενης εταιρίας εκείνων των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της που είναι σημαντικές για τον όμιλο, 

 Συζήτηση με τον ελεγκτή εταιρίας του ομίλου  της ροπής της εταιρίας προς ουσιώδες 

σφάλμα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών λόγω απάτης ή λάθους, και 

 Επισκόπηση της τεκμηρίωσης του ελεγκτή εταιρίας του ομίλου των εντοπισμένων 

σημαντικών κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Τέτοια τεκμηρίωση μπορεί να λάβει τη μορφή υπομνήματος που το 

συμπέρασμα του ελεγκτή ενοποιούμενης εταιρίας αναφορικά με τους εντοπισμένους 

σημαντικούς κινδύνους. 

 

6.2.7 Επικοινωνία με τον Ελεγκτή Εταιρίας του Ομίλου, με τη Διοίκηση και 

με τους Υπεύθυνους για τη Διακυβέρνηση του Ομίλου 

Ένα αποτελεσματικός και αποδοτικός έλεγχος ομίλου απαιτεί κανάλια αμφίδρομης 

επικοινωνίας μεταξύ95: 

 Της διοίκησης του ομίλου και των εταιριών του ομίλου, σχετικά με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για να συνταχθούν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 Του ελεγκτή του ομίλου και των ελεγκτών εταιριών του ομίλου, σχετικά με τον έλεγχο του 

ομίλου και τη διαδικασία ενοποίησης. 

 Του ελεγκτή του ομίλου με την διοίκηση του ομίλου, και των ελεγκτών ενοποιούμενων 

εταιριών με τις διοικήσεις των αντίστοιχων εταιριών. 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να γνωστοποιεί τις απαιτήσεις της στον ελεγκτή εταιρίας του 

ομίλου εγκαίρως. Αυτή η επικοινωνία πρέπει να καθορίζει την εργασία που πρόκειται να 

εκτελεστεί, τη χρήση αυτής της εργασίας που πρέπει να γίνει, και τη μορφή και το περιεχόμενο 

της επικοινωνίας του ελεγκτή εταιρίας του ομίλου με τον ελεγκτή του ομίλου. Πρέπει επίσης 

να περιλαμβάνει τα παρακάτω96: 
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 Αίτημα με το οποίο ο ελεγκτής εταιρίας του ομίλου, γνωρίζοντας το πλαίσιο στο οποίο ο 

ελεγκτής του ομίλου θα χρησιμοποιήσει την εργασία του, επιβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί 

με τον ελεγκτή του ομίλου. 

 Τις απαιτήσεις δεοντολογίας που είναι σχετικές με τον έλεγχο του ομίλου και, 

συγκεκριμένα, τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας. 

 Στην περίπτωση ελέγχου ή επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων εταιρίας του 

ομίλου, το ουσιώδες μέγεθος της εταιρίας και το όριο άνω του οποίου τα σφάλματα δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως ασήμαντα για τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. 

 Τους εντοπισμένους σημαντικούς κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών 

καταστάσεων του ομίλου, λόγω απάτης ή λάθους, που είναι σχετικοί με την εργασία του 

ελεγκτή εταιρίας του ομίλου. Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να ζητά από τον ελεγκτή 

εταιρίας του ομίλου να γνωστοποιεί εγκαίρως οποιουσδήποτε άλλους εντοπισμένους 

σημαντικούς κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου 

λόγω απάτης ή λάθους. 

 Κατάλογο των συνδεμένων μερών καταρτισμένο από τη διοίκηση του ομίλου, και 

οποιαδήποτε άλλα συνδεμένα μέρη για τα οποία είναι ενήμερος ο ελεγκτής του ομίλου. Ο 

ελεγκτής του ομίλου πρέπει να ζητά από τον ελεγκτή ενοποιούμενης εταιρίας να 

γνωστοποιεί εγκαίρως τα συνδεμένα μέρη που δεν εντοπίστηκαν προηγούμενα από τη 

διοίκηση του ομίλου ή από τον προηγούμενη ελεγκτή ομίλου. 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να καθορίζει ποιες εντοπισμένες ελλείψεις στις εσωτερικές 

δικλίδες γνωστοποιούνται στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση του ομίλου 

σύμφωνα με το Δ.Π.Ε. 265 «Γνωστοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλείδες προς τους 

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση». Κατά τον καθορισμό αυτό, ο ελεγκτής του 

ομίλου πρέπει να εξετάζει97: 

 Ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες σε επίπεδο ομίλου, 

 Ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες που ο ελεγκτής του ομίλου έχει εντοπίσει στις 

εσωτερικές δικλίδες εταιριών του ομίλου, και 

 Ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες που οι ελεγκτές εταιριών του ομίλου έχουν φέρει στην 

προσοχή του ελεγκτή του ομίλου. 

Αν έχει εντοπιστεί απάτη από τον ελεγκτή του ομίλου ή του έχει επισημανθεί απάτη από 

ελεγκτή ενοποιούμενης εταιρίας, ή πληροφορίες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει απάτη, ο 

                                                           
97 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 46 
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ελεγκτής του ομίλου πρέπει να το γνωστοποιεί εγκαίρως στο κατάλληλο επίπεδο διοίκησης του 

ομίλου προκειμένου να ενημερώνει εκείνους που έχουν την κύρια ευθύνη για την αποτροπή 

και τον εντοπισμό απάτης για θέματα σχετικά με τις ευθύνες τους98. 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα θέματα στους υπεύθυνους για 

τη διακυβέρνηση του ομίλου, επιπλέον εκείνων που απαιτούνται από το Δ.Π.Ε. 260 

«Επικοινωνία με τους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση»99: 

 Μια σύνοψη του τύπου της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί επί των οικονομικών 

καταστάσεων εταιρίας του ομίλου. 

 Μια σύνοψη της φύσης της σχεδιαζόμενης συμμετοχής του ελεγκτή του ομίλου στην 

εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί από τους ελεγκτές εταιριών του ομίλου επί των 

οικονομικών καταστάσεων σημαντικών εταιριών. 

 Περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση της εργασίας ελεγκτή συστατικού από την ομάδα ανάθεσης 

του ομίλου προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με την ποιότητα εργασίας αυτού του 

ελεγκτή. 

 Οποιουσδήποτε περιορισμούς επί του ελέγχου του ομίλου, για παράδειγμα όταν η πρόσβαση 

της ομάδας ανάθεσης του ομίλου σε πληροφορίες μπορεί να έχει περιοριστεί. 

 Απάτη ή υποψία απάτης που εμπλέκεται η διοίκηση του ομίλου, η διοίκηση του συστατικού, 

εργαζόμενοι που έχουν σημαντικούς ρόλους στις δικλίδες επιπέδου ομίλου ή άλλους όπου 

η απάτη κατάληξε σε ουσιώδες σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. 

 

6.2.8 Διαδικασία Ενοποίησης και Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να αποκτήσει γνώση των δικλείδων σε επίπεδο ομίλου και της 

διαδικασίας ενοποίησης, περιλαμβανομένων των δοθεισών οδηγιών από τη διοίκηση προς τις 

εταιρίες του ομίλου. Ο ίδιος ή ο ελεγκτής εταιρίας του ομίλου πρέπει να ελέγχει τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα των δικλείδων αυτών100. 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί περαιτέρω διαδικασίες ελέγχου 

επί της διαδικασίας ενοποίησης για αντίδραση στους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία 

                                                           
98 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 47 
99 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 49 
100 Β. Λουμιώτης, Β. Τζίφας (2012), Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, Έκδοση Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 276 
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ενοποίησης. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του εάν όλες οι εταιρίες του ομίλου 

έχουν περιληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις101. Ακόμα, πρέπει να αξιολογεί 

την καταλληλότητα, την πληρότητα, και την ακρίβεια των προσαρμογών και των 

ανακατατάξεων ενοποίησης, και πρέπει να αξιολογεί εάν υπάρχουν οποιοιδήποτε παράγοντες 

κινδύνου απάτης ή δείκτες πιθανής μεροληψίας της διοίκησης102. 

Εφόσον οι οικονομικές καταστάσεις εταιρίας του ομίλου δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 

με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τις οικονομικές καταστάσεις του 

ομίλου, ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να αξιολογεί εάν οι οικονομικές καταστάσεις εταιρίας 

του ομίλου έχουν κατάλληλα προσαρμοστεί για σκοπούς κατάρτισης και παρουσίασης τω 

οικονομικών καταστάσεων του ομίλου103. Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να προσδιορίζει εάν 

οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που εντοπίζονται στην επικοινωνία με τον ελεγκτή 

εταιρίας του ομίλου, είναι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που ενσωματώνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις του ομίλου104. 

 Αν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 

εταιρίας του ομίλου με τέλος περιόδου χρηματοοικονομικής αναφοράς που διαφέρει από αυτή 

του ομίλου, ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να αξιολογεί εάν έχουν γίνει κατάλληλες 

προσαρμογές σε εκείνες τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς105. 

Όταν ο ελεγκτής του ομίλου ή οι ελεγκτές εταιριών του ομίλου διενεργούν ελέγχους στις 

οικονομικές καταστάσεις ενοποιούμενων εταιριών, ο ελεγκτής του ομίλου ή οι ελεγκτές των 

ενοποιούμενων εταιριών πρέπει να εκτελούν διαδικασίες σχεδιασμένες να εντοπίζουν γεγονότα 

σε αυτές τις εταιρίες που συμβαίνουν μεταξύ των ημερομηνιών των οικονομικών καταστάσεων 

των εταιριών του ομίλου και της ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή επί των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων (μεταγενέστερα γεγονότα), και τα οποία μπορεί να απαιτούν 

προσαρμογές ή γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου106. Όταν οι ελεγκτές 

εταιρίας του ομίλου εκτελούν εργασία άλλη από έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών εταιρίας του ομίλου, ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να ζητά από τους ελεγκτές 

ενοποιούμενων εταιριών να ειδοποιούν την ομάδα ανάθεσης του ομίλου εάν ενημερωθούν για 

                                                           
101 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 33 
102 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 34 
103 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 35 
104 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 36 
105 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 37 
106 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 38 
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μεταγενέστερα γεγονότα που μπορεί να απαιτούν προσαρμογή ή γνωστοποίηση στις 

οικονομικές καταστάσεις του ομίλου107. 

 

6.2.9 Αξιολόγηση της Επάρκειας και της Καταλληλότητας των 

Αποκτηθέντων Ελεγκτικών Τεκμηρίων 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να αξιολογεί την ενημέρωση του ελεγκτή εταιρίας του ομίλου. 

Ειδικότερα, ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει108: 

 Να συζητά σημαντικά θέματα που προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση με τον ελεγκτή 

εταιρίας του ομίλου, τη διοίκηση της εταιρίας ή τη διοίκηση του ομίλου, όπως ενδείκνυται, 

και 

 Να καθορίζει εάν είναι απαραίτητο να επισκοπεί άλλα σχετικά μέρη της τεκμηρίωσης του 

ελέγχου του ελεγκτή ενοποιούμενης εταιρίας. 

Αν ο ελεγκτής του ομίλου καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εργασία του ελεγκτή εταιρίας 

του ομίλου είναι ανεπαρκής, πρέπει να καθορίσει επιπρόσθετες διαδικασίες που πρόκειται να 

εκτελεστούν και αν θα εκτελεστούν από τον ελεγκτή του ομίλου ή τον ελεγκτή της 

ενοποιούμενης εταιρίας109. 

Ο ελεγκτής απαιτείται να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να μειώνει 

τον ελεγκτικό κίνδυνο σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο και ως εκ τούτου να δύναται να εξάγει 

λελογισμένα συμπεράσματα επί των οποίων να βασίζει τη γνώμη του. Ο ελεγκτής του ομίλου 

πρέπει να αξιολογεί εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια από τις 

διαδικασίες ελέγχου που έχουν εκτελεστεί επί της διαδικασίας ενοποίησης και τους ελεγκτές 

εταιριών του ομίλου επί των χρηματοοικονομικών τους πληροφοριών, επί των οποίων να 

βασίσει την γνώμη ελέγχου του ομίλου110. 

Ο ελεγκτής του ομίλου πρέπει να αξιολογεί την επίδραση στη γνώμη ελέγχου του ομίλου 

οποιωνδήποτε μη διορθωμένων σφαλμάτων (είτε εντοπίζονται από τον ελεγκτή του ομίλου είτε 

γνωστοποιούνται από τους ελεγκτές εταιριών του ομίλου) και οποιεσδήποτε περιπτώσεις όπου 

έχει υπάρξει αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων111. Ο 

                                                           
107 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 39 
108 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 42 
109 Δ.Π.Ε. 600, παρ. 43 
110 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 44 
111 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 45 
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ελεγκτής πρέπει να καθορίσει εάν τα μη διορθωμένα σφάλματα είναι ουσιώδη, ατομικά ή 

αθροιστικά. Κατά τον καθορισμό αυτό, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει112: 

 Το μέγεθος και τη φύση των σφαλμάτων, τόσο σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες 

συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων και των οικονομικών 

καταστάσεων ως σύνολο, όσο και σε σχέση με τις συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες 

αυτά συμβαίνουν, και 

 Την επίδραση μη διορθωμένων σφαλμάτων που σχετίζονται με προηγούμενες περιόδους επί 

των σχετικών κατηγοριών συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων, 

καθώς και επί των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο. 

Ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τα μη διορθωμένα 

σφάλματα και την επίδραση που αυτά, ατομικά ή αθροιστικά, μπορεί να έχουν επί της γνώμης 

στην έκθεση του ελεγκτή, εκτός εάν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό. Η κοινοποίηση του 

ελεγκτή πρέπει να εντοπίζει τα ουσιώδη μη διορθωμένα σφάλματα ατομικά. Ο ελεγκτής πρέπει 

να ζητά να διορθώνονται τα μη διορθωμένα σφάλματα113. 

 

6.2.10 Τεκμηρίωση του Ελέγχου 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Ε 230 «Τεκμηρίωση του Ελέγχου», ο ελεγκτής πρέπει να παρέχει 

κατάλληλη τεκμηρίωση, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής114: 

 Κατάλληλη καταγραφή των τεκμηρίων που βασίστηκε το συμπέρασμα της έκθεσης 

ελέγχου, και 

 Τεκμήρια που να εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε βάσει των Δ.Π.Ε. 

Στα πλαίσια του ελέγχου ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής του ομίλου 

πρέπει να περιλαμβάνει στην τεκμηρίωση του ελέγχου τα παρακάτω θέματα115: 

 Μια ανάλυση των εταιριών του ομίλου, υποδεικνύοντας εκείνα που είναι σημαντικά, και 

τον τύπο της εργασίας που εκτελείται επί των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

 Τη φύση, το χρόνο και την έκταση της συμμετοχής του ελεγκτή του ομίλου στην εργασία 

που εκτελείται από τους ελεγκτές εταιριών του ομίλου επί των σημαντικών εταιριών 

                                                           
112 Δ.Π.Ε. 450, Παρ. 11 
113 Δ.Π.Ε. 450, Παρ. 12 
114 Β. Λουμιώτης, Β. Τζίφας (2012), Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, Έκδοση Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 59 
115 Δ.Π.Ε. 600, Παρ. 50 
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περιλαμβανομένων της επισκόπησης από την ομάδα ανάθεσης του ομίλου των σχετικών 

μερών της τεκμηρίωσης ελέγχου των ελεγκτών εταιριών του ομίλου και των 

συμπερασμάτων επί αυτών. 

 Γραπτές επικοινωνίες μεταξύ ελεγκτών του ομίλου και ελεγκτών εταιριών του ομίλου 

σχετικά με τις απαιτήσεις του ελεγκτή του ομίλου. 

 

6.3 Πρόγραμμα Ελέγχου Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Το πρόγραμμα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι μια αναλυτική περιγραφή των 

ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν για τον έλεγχο κάθε λογαριασμού. Η 

κατάρτιση ενός αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχου, προϋποθέτει την πλήρη γνώση όλων 

των θεμάτων και ειδικότερα των κινδύνων, που αφορούν την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. 

Για το λόγο αυτό, πριν την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει116: 

 Να επισκεφτεί την ελεγχόμενη εταιρία και να ενημερωθεί για την παραγωγική και 

συναλλακτική της δραστηριότητα. 

 Να ενημερωθεί πλήρως για τον τρόπο ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων και τον τρόπο 

διεκπεραίωσης των λοιπών λογιστικών εργασιών. 

 Να μελετήσει όλα τα στοιχεία του μόνιμου φάκελου, ο οποίος περιλαμβάνει φύλλα εργασίας 

μόνιμου ελεγκτικού ενδιαφέροντος, και ιδιαίτερα το ερωτηματολόγιο εκτίμησης του 

εσωτερικού ελέγχου, τα σχόλια για την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και τις εκθέσεις ελέγχου των προηγούμενων χρήσεων. 

 Να εξετάσει την ύπαρξη τυχόν εγγενών και λοιπών επιχειρηματικών κινδύνων και να 

αξιολογήσει τα μέτρα που έχει λάβει η Διοίκηση της εταιρίας για τη διαχείριση των 

κινδύνων αυτών. 

 Να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία (Δ.Π.Ε., Δ.Π.Χ.Α, Ε.Λ.Π., Φορολογικές 

Διατάξεις) 

 Να λάβει υπόψη του τα υπάρχοντα πρότυπα Προγράμματα Ελέγχου. 

Οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να διενεργούνται κατά τον έλεγχο των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής117: 

                                                           
116 Β. Λουμιώτης (2013), Ελεγκτική και Επαγγελματικές Ικανότητες Ελεγκτή, 6η Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, Αθήνα, σελ. 33-34 
117 Β. Λουμιώτης (2015), Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα, σελ. 166-171 
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 Διαπίστωση ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της 

μητρικής εταιρίας. 

 Μελέτη των τυχόν παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης χρήσης και 

έρευνα αν τακτοποιήθηκαν ή εξακολουθούν να υπάρχουν τα περιλαμβανόμενα σε αυτή 

θέματα. 

 Διαπίστωση ότι, όλες οι εταιρίες του ομίλου (μητρική, θυγατρικές και θυγατρικές των 

θυγατρικών) περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., για όσες εταιρίες 

εφαρμόζουν τα πρότυπα αυτά ή Ε.Λ.Π. για τις λοιπές εταιρίες. 

 Διαπίστωση ότι, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ενοποιούμενων εταιριών έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. ή τα Ε.Λ.Π. ανάλογα. 

 Αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ιδιαίτερων 

οικονομικών καταστάσεων των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Δ.Π.Ε. 600. 

 Αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Π.Ε. 200 «Γενικοί 

στόχοι ανεξάρτητου ελέγχου και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε.». 

 Καθορισμός επιπέδου ελεγκτικής σημαντικότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Π.Ε. 320 

«Ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του ελέγχου». 

 Σχεδιασμός του ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Π.Ε. 300 «Σχεδιασμός ελέγχου 

οικονομικών καταστάσεων». 

 Επαλήθευση εάν όλες οι ενοποιούμενες εταιρίες, κατά την κατάρτιση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων, έχουν εφαρμόσει ομοιόμορφες αρχές και κανόνες αποτίμησης 

των περιουσιακών τους στοιχείων. 

 Αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων ενοποιούμενων εταιριών εξωτερικού (π.χ. 

διερεύνηση για τον τρόπο κατάρτισης των καταστάσεων αυτών, έλεγχος των καταστάσεων 

από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές) 

 Διαπίστωση ότι, τα παρεχόμενα, από τις ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρίες προς τη μητρική 

εταιρία, στοιχεία και αναλύσεις των λογαριασμών (π.χ. διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικές 

χρεαπαιτήσεις) είναι αξιόπιστα και συντελούν στην ορθή κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 Επαλήθευση του ορθού υπολογισμού του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου σε κάθε 

ενοποιούμενη εταιρία. 

 Διαπίστωση ότι, τα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν  

από τη συνάθροιση των αντίστοιχων κονδυλίων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
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των ενοποιούμενων εταιριών, μετά τους προβλεπόμενους, από τα Δ.Π.Χ.Α. ή τα Ε.Λ.Π., 

συμψηφισμούς, απαλείψεις, καθώς και τις αναγκαίες αναμορφώσεις των κονδυλίων των 

καταστάσεων αυτών. 

 Διαπίστωση ότι, όλες οι συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου, καθώς και οι θυγατρικές 

εταιρίες που δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, περιλήφθηκαν ορθά, στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως προβλέπεται από τα 

Δ.Π.Χ.Α. και τα Ε.Λ.Π. 

 Διαπίστωση ότι, οι τυχόν «ίδιες μετοχές» και «αμοιβαίες συμμετοχές», αντιμετωπίστηκαν 

κατά την ενοποίηση και εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Να 

σημειωθεί πως οι ίδιες μετοχές και οι αμοιβαίες συμμετοχές αποκλείονται ρητά από τον 

αρχικό συμψηφισμό. 

 Επαλήθευση κατά λογαριασμό εάν: 

 Ο λογαριασμός «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» εμφανίζει την αξία 

κτήσης μόνο των θυγατρικών εταιριών, που δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 

 Οι λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων εμφανίζουν μόνο τις απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις του Ομίλου από και προς τρίτους. 

 Οι λογαριασμοί Ιδίων Κεφαλαίων εμφανίζουν μόνο τα υπόλοιπα της μητρικής 

εταιρίας, προσαυξημένα κατά το μέρος των αντίστοιχων ποσών που 

δημιουργήθηκαν, μετά την πρώτη ενοποίηση από τη διανομή κερδών των 

ενοποιούμενων θυγατρικών και αναλογούν στον Όμιλο. 

 Ο λογαριασμός «Μετοχικό Κεφάλαιο» εμφανίζει μόνο το αντίστοιχο υπόλοιπο της 

μητρικής εταιρίας, προσαυξημένο μόνο με την τυχόν κεφαλαιοποίηση κερδών 

χρήσης, καθώς και από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίστηκαν 

μετά την ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού, από ενοποιούμενη θυγατρική 

εταιρία, και κατά το μέρος που αναλογεί στη μητρική. 

 Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Δικαιώματα Μειοψηφίας», εμφανίζει το σύνολο 

των δικαιωμάτων τρίτων στη λογιστική καθαρή θέση των θυγατρικών εταιριών, 

κατά την κλειόμενη χρήση, μετά τις τυχόν αναμορφώσεις των αποτελεσμάτων τους. 

 Η θετική διαφορά συμψηφισμού (Υπεραξία) και η αρνητική διαφορά συμψηφισμού 

(κέρδος) για όσες εταιρίες εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π., εμφανίζει τη διαφορά που 

προέκυψε από το συμψηφισμό της αξίας κτήσης των συμμετοχών, σε ενοποιούμενες 

θυγατρικές εταιρίες, με την αντίστοιχη λογιστική καθαρή θέση τους, που έγινε κατά 

την πρώτη ενοποίηση. Οι διαφορές ενοποίησης δεν πρέπει να μεταβάλλονται από 

χρήση σε χρήση, εκτός της περίπτωσης μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής σε 
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ενοποιούμενη θυγατρική εταιρία, καθώς και στην περίπτωση ενοποίησης νέας 

θυγατρικής εταιρίας ή πώλησης μιας θυγατρικής εταιρίας. 

 Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπεραξία επιχείρησης» για όσες εταιρίες 

εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α., εμφανίζει τη διαφορά που προέκυψε από τον συμψηφισμό 

της αξίας κτήσης των συμμετοχών, σε ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρίες, με την 

αντίστοιχη εύλογη αξία τους κατά την αγορά. 

 Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μερίσματα Πληρωτέα» εμφανίζει μόνο τα 

μερίσματα πληρωτέα της μητρικής εταιρίας. 

 Οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων εμφανίζουν μόνο τα αποτελέσματα που 

δημιουργήθηκαν από συναλλαγές του ομίλου με τρίτους. 

 Διαπίστωση ότι, κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

εφαρμόστηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν την ενοποίηση των επιχειρήσεων. 

 Διαπίστωση ότι, κατά την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών, εφαρμόστηκαν οι 

βασικές αρχές που διέπουν την τεχνική της κατάρτισης των καταστάσεων αυτών. 

 Διαπίστωση ότι ο Ενοποιημένος Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και η 

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες των 

Δ.Π.Χ.Α. 

 Επαλήθευση, εάν το Ενοποιημένο Προσάρτημα, καθώς και η Ενοποιημένη Έκθεση 

Διαχείρισης του Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες, που προβλέπονται από τα 

Δ.Π.Χ.Α. ή τα Ε.Λ.Π. 

 Διαπίστωση ότι, δεν συνέβησαν γεγονότα από την ημερομηνία κατάρτισης των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της 

Έκθεσης Ελέγχου (μεταγενέστερα γεγονότα), τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τα 

ενοποιημένα αποτελέσματα και την ενοποιημένη καθαρή θέση του ομίλου. 

 Εξέταση αν υπάρχουν ή προβλέπεται να υπάρξουν γεγονότα ή καταστάσεις που μπορεί να 

δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα των σημαντικών εταιριών του ομίλου 

να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στο άμεσο προβλεπτό μέλλον, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Δ.Π.Ε. 570 «Συνέχιση Δραστηριότητας». 

 Αξιολόγηση των παρατηρήσεων ελέγχου, που τυχόν περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις 

Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

των ενοποιούμενων εταιριών του ομίλου, και αναφορά τους, εφόσον ομαδοποιηθούν και 

είναι σημαντικές, στην χορηγούμενη Έκθεση Ελέγχου επί των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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 Αξιολόγηση παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων και αναφορά τους, στην χορηγούμενη Έκθεση Ελέγχου, μόνο 

όταν επηρεάζουν σημαντικά τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την ενοποιημένη καθαρή 

θέση του ομίλου. 

 Λήψη Βεβαίωσης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των ενοποιούμενων θυγατρικών 

εταιριών, σχετικά με την ανεξαρτησία τους, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 12 του Ν. 3148/2003 «Περί ασυμβίβαστων και περιορισμού». 

 Επισκόπηση του συνταχθέντος φακέλου ελέγχου προς διαπίστωση της πληρότητας και της 

επαρκούς τεκμηρίωσης του διενεργηθέντος ελεγκτικού έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Δ.Π.Ε. 600 «Ειδικά Ζητήματα - Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου». 

 Διαπίστωση ότι έγινε ποιοτικός έλεγχος επί του ελεγκτικού έργου, σε επίπεδο Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Π.Ε. 220 «Δικλείδες Ποιότητας για τον 

Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων» 

 

6.4 Χορήγηση Έκθεσης Ελέγχου 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής 

οφείλει να διαμορφώσει γνώμη για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (Ε.Λ.Π. 

ή Δ.Π.Χ.Α). Ειδικότερα, οφείλει να συμπεράνει εάν έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το 

κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές στο σύνολό τους δεν περιέχουν ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Το συμπέρασμα αυτό πρέπει να βασιστεί στο κατά 

πόσο118: 

 Έχουν αποκτηθεί κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

 Τα μη διορθωμένα σφάλματα δεν είναι ουσιώδη, μεμονωμένα ή στο σύνολο τους, και 

 Οι εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που έγινα από τη Διοίκηση είναι σύμφωνες με το 

εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

Εφόσον ο ελεγκτής συμπεράνει πως οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 

καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, τότε πρέπει να εκφράσει μη διαφοροποιημένη γνώμη. Στη 
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κατηγορία της μη διαφοροποιημένης γνώμης ανήκει η «Σύμφωνη Γνώμη» και η «Σύμφωνη 

Γνώμη με Έμφαση». 

Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός πως στη «Σύμφωνη Γνώμη με Έμφαση» ο ελεγκτής 

κρίνει απαραίτητο να εστιάσει την προσοχή των χρηστών της έκθεσης ελέγχου σε θέμα που 

παρουσιάστηκε ή γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις και το οποίο, κατά την κρίση 

του, είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδες για την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων από τους χρήστες και πρέπει να το συμπεριλάβει σε παράγραφο έμφασης 

θέματος στην έκθεσή του, με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη για το θέμα αυτό. Τέτοια παράγραφος 

πρέπει να αναφέρεται μόνο σε πληροφορίες που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις119. 

Παραδείγματα περιστάσεων όπου ο ελεγκτής μπορεί να το θεωρήσει απαραίτητο να 

περιλάβει παράγραφο έμφασης στην έκθεση ελέγχου είναι120: 

 Η αβεβαιότητα σχετικά με μελλοντικά αποτελέσματα έκτακτων δικαστικών διενέξεων ή 

κανονιστικών πράξεων. 

 Πρώιμη εφαρμογή, εφόσον επιτρέπεται, ενός νέου λογιστικού προτύπου (π.χ. ενός νέου 

Δ.Π.Χ.Α.) που έχει διάχυτη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Μια μεγάλη καταστροφή που είχε ή εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

οικονομική θέσης της ελεγχόμενης εταιρίας. 

 Η χορήγηση νέα ή τροποποιημένης έκθεσης ελέγχου στη περίπτωση μεταγενέστερων 

γεγονότων. 

 Η ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εταιρίας για 

συνέχιση της δραστηριότητας. 

 Η αναφορά ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί για ειδικό σκοπό και μπορεί 

να μην είναι κατάλληλες για άλλο σκοπό. 

Όταν ο ελεγκτής συμπεράνει πως βάσει των ελεγκτικών τεκμηρίων που απέκτησε, οι 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα ή αδυνατεί να αποκτήσει να επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να 

συμπεράνει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από 
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ουσιώδες σφάλμα, τότε θα πρέπει να διαφοροποιήσει τη γνώμη του. Οι τρείς μορφές 

διαφοροποιημένης γνώμης είναι η «Γνώμη με Επιφύλαξη», η «Αρνητική Γνώμη» και η 

«Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης». 

Ο ελεγκτής πρέπει να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, που συνεπάγονται την έκφραση, 

τουλάχιστον, γνώμης με επιφύλαξη όταν121: 

 Έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια συμπεραίνει ότι σφάλματα, 

ατομικά ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να 

βασίσει τη γνώμη, αλλά ο ελεγκτής συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των μη 

εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονομικών καταστάσεων θα 

μπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτες. 

Διάχυτες επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, κατά την κρίση του ελεγκτή, είναι 

εκείνες όπου122: 

 Δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Αν περιορίζονται, αντιπροσωπεύουν ή θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 

 Σε σχέση με γνωστοποιήσεις, είναι ουσιώδης για τους χρήστες για την κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει αρνητική γνώμη όταν, έχοντας αποκτήσει κατάλληλα και 

επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει ότι σφάλματα, ατομικά ή αθροιστικά, είναι και 

ουσιώδη και διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο ελεγκτής πρέπει να μην εκφράζει γνώμη (αδυναμία έκφρασης γνώμης) όταν αδυνατεί να 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώμη, 

και συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, 

επί των οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες. Ο 

ελεγκτής πρέπει να μην εκφράζει γνώμη όταν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις που 

περιλαμβάνουν πολλαπλές αβεβαιότητες, συμπεραίνει ότι, παρόλο που έχει αποκτήσει επαρκή 

και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με κάθε αβεβαιότητα, δεν είναι δυνατό να 
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διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων λόγω της πιθανής αλληλεπίδρασης 

των αβεβαιοτήτων και των πιθανών σωρευτικών επιπτώσεών τους επί των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Ο παρακάτω πίνακας επεξηγεί συνοπτικά, πως διαφοροποιείται η γνώμη του ελεγκτή σε 

σχέση με το διάχυτο των επιπτώσεων στις οικονομικές καταστάσεις. 

Πίνακας 5: Τύποι Διαφοροποιημένης Γνώμης 

Φύση του θέματος που 

προκαλεί τη διαφοροποίηση 

Η κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των 

πιθανών επιπτώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ουσιώδης αλλά όχι διάχυτη Ουσιώδης και διάχυτη 

Οι οικονομικές καταστάσεις 

είναι ουσιωδώς εσφαλμένες 
Γνώμη με Επιφύλαξη Αρνητική Γνώμη 

Αδυναμία απόκτησης 

επαρκών και κατάλληλων 

ελεγκτικών τεκμηρίων 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
Αδυναμία Έκφρασης 

Γνώμης 

ΠΗΓΗ: Δ.Π.Ε. 705, Παρ. Α1 

Τέλος, ο ελεγκτής μπορεί, εφόσον το θεωρήσει απαραίτητο, να γνωστοποιήσει θέμα άλλο 

από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, το οποίο, 

κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τον έλεγχο, τις ευθύνες του 

ή την έκθεση του, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό,  πρέπει να το πράξει σε 

μια παράγραφο στην έκθεση του, με επικεφαλίδα «Άλλο Θέμα» ή άλλη κατάλληλη 

επικεφαλίδα. Ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει αυτή την παράγραφο αμέσως μετά την 

παράγραφο της γνώμης και την τυχόν παράγραφο έμφασης θέματος123. 

Παραδείγματα περιπτώσεων όπου ο ελεγκτής μπορεί να συμπεριλάβει στην έκθεση ελέγχου 

στην παράγραφο άλλου θέματος είναι124: 

 Η αδυναμία παραίτησής του από τον έλεγχο, λόγω περιορισμού του εύρους και της έκτασης 

του ελέγχου. 

 Η περαιτέρω επεξήγηση των ευθυνών του στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 
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 Η αναφορά ότι η ελεγχόμενη εταιρία έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις και βάσει 

άλλου λογιστικού πλαισίου (Δ.Π.Χ.Α. ή Ε.Λ.Π.) και ότι έχει χορηγηθεί έκθεση ελέγχου και 

επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 Η αναφορά ότι η έκθεση ελέγχου χορηγείται για ειδική χρήση και δεν πρέπει να διανεμηθεί 

ή να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέρη. 

 Η αναφορά ότι οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης δεν έχουν ελεγχθεί 

καθόλου ή έχουν ελεγχθεί από άλλον ελεγκτή, τον τύπο της έκθεσης και την ημερομηνία 

της έκθεσης αυτής. 

 Το γεγονός ότι η διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρίας αρνείται να τροποποιήσει άλλες 

πληροφορίες, που παρέχονται με τις οικονομικές καταστάσεις, και είναι ασυνεπείς με τις 

καταστάσεις αυτές. 

Όσον αφορά την δομή της έκθεσης ελέγχου, πρέπει να περιλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά 

τα εξής στοιχεία: 

 Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν 

αντικείμενο του ελέγχου, καθώς και το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που 

εφαρμόστηκε κατά την κατάρτισή τους. 

 Περιγραφή των ευθυνών της Διοίκησης σχετικά με την κατάρτιση και την εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

 Περιγραφή των ευθυνών του ελεγκτή σχετικά με τον διενεργηθέντα έλεγχο και την έκφραση 

γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 Παρουσίαση και ανάλυση των παρατηρήσεων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, που 

προέκυψαν από τον έλεγχο και που οδηγούν στην έκφραση γνώμης με επιφύλαξη, αρνητικής 

γνώμης ή αδυναμίας έκφρασης γνώμης. 

 Γνώμη ελεγκτή σχετικά με τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις 

 Παράθεση γεγονότων που αποτελούν θέματα έμφασης, εφόσον ο ελεγκτής θεωρεί πως 

πρέπει να εστιάσει την προσοχή των χρηστών της έκθεσης ελέγχου στα γεγονότα αυτά. 

 Παράθεση άλλων θεμάτων που θεωρούνται απαραίτητα από τον ελεγκτή να 

γνωστοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση της έκθεσης ελέγχου, της ευθύνης του 

ελεγκτή αλλά και του ελέγχου του. 

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων που καταρτίστηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α., όπου διατυπώνεται αρνητική γνώμη, 

λόγω μιας παρέκκλισης από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΑΒΓ» 

Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας «ΑΒΓ» και των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1, τις ενοποιημένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του 

έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, 

ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 
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παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της οντότητας, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων504 της οντότητας. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που 

έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

να παράσχουν βάση για την αρνητική ελεγκτική μας γνώμη. 

Βάση για Αρνητική Γνώμη 

Όπως εξηγείται στη Σημείωση X, η εταιρεία δεν έχει ενοποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις 

της θυγατρικής της Εταιρείας ΑΒΓ που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 20Χ1, διότι δεν είναι 

ακόμη σε θέση να εξακριβώσει τις εύλογες αξίες ορισμένων σημαντικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η επένδυση 

αυτή ως εκ τούτου λογιστικοποιείται με βάση το κόστος. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η θυγατρική έπρεπε να έχει ενοποιηθεί διότι ελέγχεται από 

την εταιρεία. Εάν η ΑΒΓ είχε ενοποιηθεί, πολλά στοιχεία στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις θα είχαν επηρεασθεί ουσιωδώς. Οι συνέπειες της μη ενοποίησης για τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν προσδιοριστεί. 

Αρνητική γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αναφέρεται στην παράγραφο της 

βάσης για αρνητική γνώμη, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν 

εύλογα την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ και των θυγατρικών της κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 20Χ1, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές ροές τους για το έτος 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σημείωση Χ των οικονομικών καταστάσεων όπου 

περιγράφεται το γεγονός ότι κατά την 31η ∆εκεµβρίου 20Χ1 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου µε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α Κ.Ν. 2190/1920. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

[Ημερομηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

[Διεύθυνση του ελεγκτή] 

 

 

 

Όπως είχε προαναφερθεί, οι ελεγκτές ελέγχουν και την ενοποιημένη Έκθεσης Διαχείρισης 

του Δ.Σ. και το αν συντάχθηκε δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Όπως φαίνεται και στο 

παραπάνω υπόδειγμα, τα θέματα αυτά συνηθίζεται να παρατίθενται στο τέλος της έκθεσης 

ελέγχου σε ξεχωριστή παράγραφο με τίτλο «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 

Θεμάτων». 

Χρόνος υποβολής της έκθεσης ελέγχου θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης της στην 

ελεγχόμενη εταιρία. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας 

έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της ελεγχόμενης εταιρίας. Η ημερομηνία 

της έκθεσης ελέγχου είναι σημαντική για τον ελεγκτή, επειδή μέχρι την ημερομηνία υφίσταται 

η ευθύνη του για τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις. Από την ημερομηνία αυτή παύει 

οποιαδήποτε ευθύνη του για την ελεγχθείσα χρήση125. 

                                                           
125 Β. Λουμιώτης (2013), Ελεγκτική και Επαγγελματικές Ικανότητες Ελεγκτή, 6η  Έκδοση Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, Αθήνα, σελ. 45 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

 

7.1 Εισαγωγή 

Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας. Η παράθεση της αρθρογραφίας στο δεύτερο κεφάλαιο, καταδεικνύει την έντονη 

ενασχόληση της επιστημονικής κοινότητας με την δυνατότητα πρόβλεψης της γνώμης του 

ελεγκτή βάσει συγκεκριμένων μεταβλητών, οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν τον ελεγκτή κατά 

την διαμόρφωση της γνώμης του επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστούν ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που 

επηρεάζουν τους ελεγκτές όταν διαμορφώνουν την γνώμη τους επί των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί η 

ενδεχόμενη εξάρτηση της ελεγκτικής γνώμης από τον τύπο της ελεγκτικής εταιρίας στην οποία 

ανήκει ο ελεγκτής που διενεργεί το έλεγχο, χρηματοοικονομικούς δείκτες και κονδύλια των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παλαιότερες έρευνες στο θέμα αυτό δεν έκαναν 

διαχωρισμό μεταξύ ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για το λόγο αυτό, 

και σε συνδυασμό με το θέμα της διπλωματικής εργασίας, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την ελεγκτική γνώμη αποκλειστικά κατά τον έλεγχο των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μεθοδολογίας των ελαχίστων τετραγώνων 

(Ordinary Least Squares), χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα Stata. Οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μοντέλου αποτελούν προϊόν εντατικής 

αναζήτησης παλαιότερων ερευνών πάνω στους παράγοντες που επηρεάζουν την ελεγκτική 

γνώμη και στα μοντέλα πρόβλεψης της ελεγκτικής γνώμης. Η έρευνα δομείται σε 4 ενότητες. 

Στην ενότητα 7.2 γίνεται μια σύνοψη των παλαιότερων ερευνών σχετικά με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ελεγκτική γνώμη και γίνεται σύνδεση με την παρούσα έρευνα. Στην 

ενότητα 7.3 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, γίνεται περιγραφή του 

δείγματος και παρουσιάζονται οι μεταβλητές και το υπόδειγμα της παλινδρόμησης. Τέλος, 

στην ενότητα 7.4 παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης. 
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7.2 Επισκόπηση Παλαιότερων Ερευνών 

Κατά το σχεδιασμό της έρευνας, αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση η επιλογή των κατάλληλων 

μεταβλητών για την κατάρτιση του μοντέλου της παλινδρόμησης. Για το λόγο αυτό, έγινε 

ανάλυση αρκετών παλαιότερων ερευνών που σχετίζονται με τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ελεγκτικής γνώμης, αλλά και ερευνών πάνω στον έλεγχο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων γενικά, ώστε να βρεθούν εκείνοι οι παράγοντες που δύναται να 

επηρεάζουν τον ελεγκτή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Οι Καραμάνης και Σπαθής (2006) ερεύνησαν αν υπάρχει σχέση μεταξύ ελεγκτικών αμοιβών 

και ελεγκτικής εταιρίας (Big 5 - Non Big 5) με την ελεγκτική γνώμη. Δεν παρατηρήθηκε καμία 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών αυτών, αλλά αποδείχθηκε εξάρτηση της ελεγκτικής γνώμης 

από χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως: 

 Περιθώριο Κέρδους / Σύνολο Ενεργητικού 

 Απαιτήσεις / Πωλήσεις 

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Τρέχουσες Υποχρεώσεις (Δείκτης Γενικής Ρευστότητας) 

Οι Κίρκος, Σπαθής, Νανόπουλος και Μανωλόπουλος (2007) χρησιμοποίησαν τρία μοντέλα 

εξόρυξης δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη της ελεγκτική γνώμης και αποδεικνύουν πως η 

οικονομική δυσπραγία (Z-Score) και η έλλειψη κερδοφορίας (Ζημίες προ Φόρων) σχετίζονται 

άμεσα με την έκδοση διαφοροποιημένης γνώμης. Δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ 

ελεγκτικής γνώμης και χαρακτηριστικών του ελεγκτή, όπως η ελεγκτική αμοιβή και η 

ελεγκτική εταιρία. 

O Özcan (2016) εκτίμησε την επίδραση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

μεταβλητών στην ελεγκτική γνώμη. Οι δείκτες κερδοφορίας ROE και Περιθώριο Κέρδους 

βγήκαν στατιστικά σημαντικές αλλά όχι η μεταβλητή ROA. Ακόμα, στατιστικά σημαντικές 

βγήκαν οι μεταβλητές που αφορούσαν την ανάπτυξη (Μέση 5ετής μεταβολή συνόλου 

ενεργητικού) και τον δείκτη φερεγγυότητας (Χρέος / Σύνολο Ενεργητικού). Και σε αυτήν την 

έρευνα, δεν φαίνεται κάποια σχέση μεταξύ της ελεγκτικής γνώμης και των δεικτών 

ρευστότητας. 

Επειδή η έρευνα αφορά αποκλειστικά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

θεωρήθηκε σκόπιμο να εξεταστούν κονδύλια που δεν υφίστανται στις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις. Ένα σχετικό κονδύλι αποτελεί η «Υπεραξία» που εμφανίζεται στον ενοποιημένο 

ισολογισμό. Σύμφωνα με τους Dahmash, Durand και Watson (2009), η υπεραξία τείνει να 

αποτιμάται συντηρητικά, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται διογκωμένη και να αυξάνει το σύνολο 
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ενεργητικού σε ενοποιημένη βάση. Οι AbuGhazaleh, Al-Hares και Haddad (2012) 

επισημαίνουν το σημαντικό πληροφοριακό περιεχόμενο της υπεραξίας και των απομειώσεων 

αυτής. Σύμφωνα με τον Pieri (2010), η υπεραξία που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις 

σε πολλές περιπτώσεις δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική της αξία, καθώς δεν διενεργούνται 

οι απαραίτητες απομειώσεις της αξίας της, όταν συντρέχουν οι λόγοι για απομείωση. Ως 

αποτέλεσμα, η υπεραξία τείνει να εμφανίζεται υπερεκτιμημένη αυξάνοντας τον ελεγκτικό 

κίνδυνο και παράλληλα οι ελεγκτές εντείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες σχετικά με το 

κονδύλι της «Υπεραξίας». 

Επομένως, η υπεραξία αποτελεί ένα οικονομικό στοιχείο με σημαντικό πληροφοριακό 

περιεχόμενο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου, πρέπει εξεταστεί 

η ενδεχόμενη εξάρτηση της ελεγκτικής γνώμης από την υπεραξία μεμονωμένα, αλλά και σε 

συνδυασμό με την ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον έλεγχο για να βρεθεί εάν υπάρχει 

διαφοροποίηση ως προς την ελεγκτική προσέγγιση της υπεραξίας. 

 

7.3 Μεθοδολογία Έρευνας, Υπόδειγμα και Μεταβλητές 

Για την εκπόνηση της έρευνας, συλλέχθηκαν δεδομένα από την βάση δεδομένων Compustat 

για ένα δείγμα 128 ομίλων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για το 

χρονικό διάστημα 2005 έως 2016. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιλέχθηκε για λόγους 

συγκρισιμότητας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς από το 2005 έγινε 

υποχρεωτική η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. στις εταιρίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη 

αγορά. Εξαιρέθηκαν από το δείγμα οι τραπεζικοί όμιλοι, λόγω της ιδιομορφίας των 

οικονομικών τους καταστάσεων και της πολυπλοκότητάς τους. 

Η επιλογή των μεταβλητών έγινε βάσει παλαιότερων ερευνών και μελετών που συνδέονται 

με την πρόβλεψη της ελεγκτικής γνώμης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Συνολικά, 

επιλέχθηκαν 12 ανεξάρτητες μεταβλητές. Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η ελεγκτική 

γνώμη. Το υπόδειγμα που καταρτίστηκε για την εκτέλεση της παλινδρόμησης είναι το εξής: 

 

𝐴𝑈𝐷𝑂𝑃𝑖 = 𝑎 + 𝑏1𝐵𝐼𝐺 + 𝑏2𝑇𝐼𝐸𝑅2 + 𝑏3𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑏4𝑅𝑂𝐴 + 𝑏5𝐿𝐸𝑉 + 𝑏6𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝑏7𝐿𝑂𝑆𝑆

+ 𝑏8𝑅𝐸𝐶𝐴𝑆 + 𝑏9𝐼𝑁𝑉𝐴𝑆 + 𝑏10𝐺𝑊 + 𝑏11(𝐺𝑊𝑥𝐵𝐼𝐺) + 𝑏12(𝐺𝑊𝑥𝑇𝐼𝐸𝑅2) + 𝑢𝑖 
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω 

υπόδειγμα μαζί με την αντίστοιχη σύντμηση. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούνται από 

χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Μη χρηματοοικονομικοί 

παράγοντες αποτελούν τα είδη ελεγκτικής εταιρίας. Ως χρηματοοικονομικοί παράγοντες 

νοούνται: 

 Τα κονδύλια του ενοποιημένου ισολογισμού. 

 Τα στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

Πίνακας 6: Μεταβλητές Μοντέλου Παλινδρόμησης 

Εξαρτημένη Μεταβλητή 

AUDOP Γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Μη χρηματοοικονομικοί παράγοντες 

BIG Ελεγκτικές εταιρίες Big 4 (ΕΥ, PwC, Deloitte, KPMG) 

TIER2 
Ελεγκτικές εταιρίες αμέσως μεγαλύτερες των Big 4                

(Σ.Ο.Λ., Grant Thornton) 

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες 

SIZE Σύνολο Ενεργητικού 

ROA Απόδοση Ενεργητικού (Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού) 

LEV Χρέος / Σύνολο Ενεργητικού (Μόχλευση) 

ZSCORE Πρόβλεψη Πτώχευσης 

LOSS Ζημίες προ φόρων 

RECAS Απαιτήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

INVAS Αποθέματα / Σύνολο Ενεργητικού 

GW Υπεραξία 

GWxBIG Γινόμενο Υπεραξίας με ελεγκτικές εταιρίες BIG 

GWxTIER2 Γινόμενο Υπεραξίας με ελεγκτικές εταιρίες TIER2 
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Η εξαρτημένη μεταβλητή «AUDOP», όντας ποιοτική μεταβλητή, κωδικοποιήθηκε ανάλογα με 

τη μορφή γνώμης σε πέντε κατηγορίες ως εξής: 

1  Σύμφωνη Γνώμη 

2  Σύμφωνη Γνώμη με Έμφαση 

3  Γνώμη με Επιφύλαξη 

4  Αρνητική Γνώμη 

5  Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης 

Οι ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές BIG και TIER2 αφορούν τις δύο ομάδες ελεγκτικών 

εταιριών. Η πρώτη ομάδα αφορά τις τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες σε παγκόσμιο 

επίπεδο και η δεύτερη ομάδα τις αμέσως μεγαλύτερες βάσει των μεγεθών τους στην ελληνική 

αγορά. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί άμα διαφέρει η προσέγγιση 

του ελεγκτή όσον αφορά την γνώμη του, ανάλογα με το μέγεθος του ελεγκτικού γραφείου στο 

οποίο ανήκει. Η μεταβλητή SIZE αφορά το σύνολο ενεργητικού το ενοποιημένου ισολογισμού 

και εκφράζει το μέγεθος του ομίλου. Η μεταβλητή ROA αφορά την απόδοση του ενεργητικού 

και αποτελεί ένδειξη για το πόσο κερδοφόρα είναι μια εταιρεία σε σχέση με το συνολικό 

ενεργητικό της. Ο δείκτης ROA δίνει μια ιδέα για το πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση 

των περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία κερδών. 

Ο δείκτης LEV αποτελεί ένα δείκτη δανειακής επιβάρυνσης που δείχνει την αναλογία των 

συνολικών δανειακών υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) του ομίλου ως 

προς το σύνολο ενεργητικού. Ο δείκτης ZSCORE κατατάσσει τις εταιρίες σε προβληματικές 

και μη και διενεργεί μια πρόβλεψη η εταιρία στο άμεσο μέλλον να πτωχεύσει. Με βάση το Z-

Score κατηγοριοποιούνται οι εταιρείες σε ισχυρές, μέτριες και αδύναμες. Οι τιμές βαθμολογίας 

Z-Score για ισχυρές, μέτριες και αδύναμες επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 

 Ισχυρή όταν η βαθμολογία Z-Score είναι > 2,99 

 Μέτρια όταν η βαθμολογία Z-Score είναι μεταξύ 1,811 και 2,99 

 Αδύναμη όταν η βαθμολογία Z-Score είναι < 1,811 

Ο δείκτης LOSS αφορά τις ζημίες προ φόρων που εμφάνισαν στην ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων οι όμιλοι του δείγματος. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων που 

αντλήθηκαν για του ομίλους, κωδικοποιήθηκαν με τον αριθμό 0 για τα κέρδη και με τον αριθμό 

1 για τις ζημίες, ώστε το υπόδειγμα να λαμβάνει υπόψη μόνο τις ζημίες προ φόρων. 
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Οι μεταβλητές RECAS και INVAS αποτελούν δείκτες που μπορούν να δείξουν οικονομική 

δυσπραγία. Οι μεταβλητές αυτές βασίζονται στο γεγονός πως, αν μια εταιρία διαθέτει υψηλό 

ποσό απαιτήσεων και αποθεμάτων αντίστοιχα ως προς το σύνολο ενεργητικού, τότε αυτό 

αποτελεί ένδειξη οικονομικής δυσπραγίας και έλλειψης ρευστότητας. Υψηλές τιμές των 

δεικτών αυτών μπορεί να συνεπάγονται πιθανή διαφοροποίηση γνώμης από τον ελεγκτή. 

Η μεταβλητή GW αφορά τον λογαριασμό «Υπεραξία» που εμφανίζεται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Η Υπεραξία αυτή αφορά αποκλειστικά το ποσό που προέκυψε από 

την αγορά συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες σε τιμή μεγαλύτερη από την εύλογη αξία των 

ιδίων κεφαλαίων των θυγατρικών αυτών. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αφορά μόνο τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί αν η μεταβολή του 

λογαριασμού αυτού επηρεάζει την γνώμη του ελεγκτή.  

Οι μεταβλητές GWxBIG και GWxTIER2 αφορούν την σχέση μεταξύ της υπεραξίας και του 

μεγέθους της ελεγκτικής εταιρίας. Ουσιαστικά, αποτελούν μεταβλητές που προσπαθούν να 

εξηγήσουν εάν υφίσταται εξάρτηση της ελεγκτικής γνώμης σχετικά με την ορθή αποτίμηση 

και εμφάνιση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της υπεραξίας και εάν αυτή 

συνδέεται με το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας που διενεργεί τον έλεγχο. 

Πριν την εκτέλεση του μοντέλου, έγινε εξάλειψη των ακραίων τιμών που εντοπίστηκαν στις 

παρατηρήσεις του δείγματος σε ποσοστό ±1%. Επίσης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε παρατήρηση του δείγματος, θα έπρεπε να ανήκει σε οικονομική χρήση όπου ο 

όμιλος εμφάνισε θετική λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων (Book Value of Equity). 

Παρατηρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε οικονομική χρήση ομίλου με λογιστική αξία ιδίων 

κεφαλαίων μικρότερη του μηδενός, δεν λαμβάνονται υπόψη από το υπόδειγμα. Τέλος, 

προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων, τα οποία 

έχουν ως άμεση συνέπεια την αναξιοπιστία των τυπικών σφαλμάτων των εκτιμητών και που 

μπορεί να οδηγήσουν στην εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων, διορθώνουμε το 

φαινόμενο χρησιμοποιώντας την μέθοδο Robust Standard Errors. 

 

7.4 Αποτελέσματα Έρευνας 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών για 

την παροχή βασικών χαρακτηριστικών των δεδομένων που έχουν αναλυθεί, καθώς και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης στο δείγμα. 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 7: Περιγραφικά Στοιχεία Μεταβλητών 

Descriptive Statistics 

Variable Mean Median Standard Deviation N 

AUDOP 1,483 1 0,87 1726 

BIG 0,053 0 0,224 1726 

TIER2 0,062 0 0,241 1726 

SIZE 4,744 4,56 1,536 1725 

ROA -0,774 0,398 7,635 1725 

LEV 0,355 0,343 0,232 1724 

ZSCORE 1,564 1,296 2,009 1672 

LOSS 0,447 0 0,497 1726 

RECAS 0,263 0,248 0,153 1725 

INVAS 0,119 0,097 0,107 1725 

GW 0,017 0 0,04 1722 

 

Αξίζει να σημειωθεί από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ότι η ελεγκτική γνώμη στους 

ομίλους του δείγματος κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ «Σύμφωνης Γνώμης» και «Σύμφωνης 

Γνώμης με Έμφαση», καθώς επίσης ότι ο συνολικός δανεισμός των ομίλων αντιστοιχεί κατά 

μέσο όρο στο 35,5% του συνόλου ενεργητικού. Προβληματισμό προκαλεί η μέση βαθμολογία 

Z-Score των ομίλων του δείγματος (1,564), που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι όμιλοι του 

δείγματος κατατάσσονται στις αδύναμες επιχειρήσεις βάσει του μοντέλου του Altman. Στον 

επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης, με τους 

συντελεστές κάθε μεταβλητής και τις τιμές p-value. 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης 

Pooled OLS Regression Estimation   2005-2016   Dependent Variable: AUDOP 

Variables Coefficient p-value 

constant 1,494 0,000 

BIG -0,066 0,421 

TIER2 -0,126 0,037 

SIZE -0,005 0,770 

ROA -0,011 0,006 

LEV 0,445 0,000 

ZSCORE -0,037 0,001 

LOSS -0,222 0,000 

RECAS 0,032 0,818 

INVAS -0,153 0,464 

GW 0,353 0,506 

GWxBIG -2,764 0,018 

GWxTIER2 -3,198 0,000 

Adj. R2 0,053 
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Σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 για να θεωρηθεί μια μεταβλητή στατιστικά σημαντική, 

χρησιμοποιώντας τον έλεγχο p-value, θα πρέπει η τιμή p-value να είναι μικρότερη από 0,05  

(p-value < α). Με έντονο μαύρο χρώμα φαίνονται οι τιμές p-value που είναι μικρότερες από το 

επίπεδο σημαντικότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στατιστικά σημαντικές 

βγαίνουν οι μεταβλητές TIER2, ROA, LEV, ZSCORE, LOSS, GWxBIG και GWxTIER2. 

Φαίνεται λοιπόν πως όταν ο ελεγκτής ανήκει σε ελεγκτική εταιρία της κατηγορίας TIER2 

επηρεάζεται κατά τη διαμόρφωση της γνώμης του, κάτι που δεν συμβαίνει όταν ο ελεγκτής 

ανήκει σε εταιρία Big 4. Η μεταβλητή ROA έχει αρνητική συσχέτιση με την ελεγκτική γνώμη, 

που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο λόγος των καθαρών κερδών προς το σύνολο ενεργητικού, ο 

ελεγκτής τείνει να διαμορφώνει μη διαφοροποιημένη γνώμη. Η μεταβλητή LEV αποτελεί την 

μοναδική μεταβλητή που έχει θετική συσχέτιση με την ελεγκτική γνώμη, κάτι που είναι λογικό 

καθώς μια ενδεχόμενη αύξηση του δανεισμού ως προς το σύνολο ενεργητικού μπορεί να 

οδηγήσει τον ελεγκτή να διαφοροποιήσει την γνώμη του. Η μεταβλητή ZSCORE έχει αρνητική 

συσχέτιση με την ελεγκτική γνώμη, κάτι που σημαίνει πως όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία 

z-score ενός ομίλου, τόσο πιο ισχυρός θεωρείται, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να τείνει προς την 

διαμόρφωση μη διαφοροποιημένης γνώμης. Και η μεταβλητή LOSS φαίνεται πως επηρεάζει 

την γνώμη του ελεγκτή, καθώς η ύπαρξη ζημιών σε μία περισσότερες οικονομικές χρήσεις 

μπορεί να επηρεάσει τον ελεγκτή ως προς την διαμόρφωση της γνώμης του. 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις μεταβλητές που αφορούσαν 

την υπεραξία. Παρά το γεγονός πως η μεταβλητή GW δεν αποτελεί στατιστικά σημαντική 

μεταβλητή, οι μεταβλητές GWxBIG και GWxTIER2 βγήκαν στατιστικά σημαντικές. Αυτό 

σημαίνει πως επηρεάζεται η γνώμη του ελεγκτή από την υπεραξία που εμφανίζεται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά σε συνδυασμό με τον τύπο της ελεγκτικής 

εταιρίας στην οποία ανήκει και όχι μεμονωμένα. Και οι δύο μεταβλητές έχουν αρνητική 

συσχέτιση με την ελεγκτική γνώμη, που σημαίνει πως ενδεχόμενη αύξηση της υπεραξίας 

οδηγεί τον ελεγκτή στην διαμόρφωση μη διαφοροποιημένης γνώμης και αντίστροφα. Ο 

συντελεστής της μεταβλητής GWxTIER2 (-3,198), όντας πιο μεγάλος από τον συντελεστή της 

μεταβλητής GWxBIG (-2,764), δείχνει μια πιο έντονη τάση των μικρότερων ελεγκτικών 

εταιριών να διαμορφώνουν μη διαφοροποιημένη γνώμη σε σχέση με τις ελεγκτικές εταιρίες 

Big 4 όσον αφορά την υπεραξία. Τέλος, οι μεταβλητές SIZE, RECAS και INVAS δεν 

αποτέλεσαν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, απέχοντας αρκετά από την ικανοποίηση της 

συνθήκης p-value < α. 
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7.5 Συμπεράσματα Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προσδιοριστούν εκείνοι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τον ελεγκτή κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Συμπερασματικά, ο ελεγκτής του ομίλου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κερδοφορία του 

ομίλου, κάτι που φαίνεται από την στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών ROA και LOSS 

όπου αφορούν τα Καθαρά Κέρδη προς το Σύνολο Ενεργητικού και τις Ζημίες προ φόρων 

αντίστοιχα. Η στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής LEV, καταδεικνύει το γεγονός πως 

ο δανεισμός ενός ομίλου λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον ελεγκτή κατά την διαμόρφωση 

της γνώμης του, ειδικά όταν αποτελεί υψηλό ποσοστό επί του συνόλου ενεργητικού. Ο δείκτης 

ZSCORE δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στην παρούσα έρευνα, αφού οι 

περισσότερες έρευνες κατά το παρελθόν έδειχναν την σημαντικότητα του συγκεκριμένου 

μοντέλου στην πρόβλεψη της γνώμης του ελεγκτή.  

Οι μεταβλητές που αφορούσαν τις ελεγκτικές εταιρίες, ήτοι οι μεταβλητές BIG και TIER2 

διαφοροποιήθηκαν ως προς την στατιστική σημαντικότητα. Φαίνεται πως ο ελεγκτής που 

ανήκει σε ελεγκτική εταιρία της μεταβλητής TIER2 (Σ.Ο.Λ. ή Grant Thornton) επηρεάζεται 

κατά τη διαμόρφωση της γνώμης επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Αυτό ίσως 

δείχνει μια μεγαλύτερη αυστηρότητα του ελέγχου που διενεργούν οι συγκεκριμένες ελεγκτικές 

εταιρίες. Όσον αφορά τον έλεγχο της υπεραξίας, οι ελεγκτές επηρεάζονται από το κονδύλι της 

υπεραξίας, μόνο όμως σε συνδυασμό με το ελεγκτικό γραφείο στο οποίο ανήκουν. Κάτι που 

σημαίνει πως η υπεραξία αντιμετωπίζεται πιο επιθετικά από άποψη ελέγχου σε σχέση με τις 

λοιπές ελεγκτικές εταιρίες του δείγματος. Η μεταβλητή της υπεραξίας μεμονωμένα δεν 

αποτέλεσε στατιστικά σημαντική μεταβλητή. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως η παρούσα έρευνα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να βρεθεί εάν προσδιορίζουν την ελεγκτική 

γνώμη, δεν εξηγούν πλήρως την εξαρτημένη μεταβλητή, κάτι που συνάγεται από το σχετικά 

χαμηλό προσαρμοσμένο R2 (5,3%). Παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών, ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας, το κεφάλαιο κίνησης και το περιθώριο κέρδους θα μπορούσαν να εξεταστούν 

μελλοντικά για την όσο το δυνατόν βέλτιστη εξήγηση της ελεγκτικής γνώμης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια 

κάθε ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποκτήσει επαρκή κατανόηση της οικονομικής θέσης 

αλλά και των χρηματοοικονομικών επιδόσεων ενός ομίλου, σε σχέση με την ανάγνωση και την 

ανάλυση μόνο των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας. Αυτό άλλωστε 

φαίνεται από τις συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές της νομοθεσίας, συμβαδίζοντας με τις 

επιταγές της σύγχρονης λογιστικής των ομίλων επιχειρήσεων. Η μεγάλη αλλαγή στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις επήλθε το 2005 με την υποχρεωτική εφαρμογή των 

Δ.Π.Χ.Α. στις εισηγμένες εταιρίες σε οργανωμένη αγορά. Από τότε, και ιδιαίτερα μετά την 

έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, αναθεωρείται συνεχώς το πλαίσιο 

κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με σκοπό την αυστηριοποίηση του 

πλαισίου και την παροχή βέλτιστης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν ιστορικές αλλαγές με την έλευση των Ε.Λ.Π. και την 

υποχρεωτική εφαρμογή τους από 1.1.2015 ως προς την ενοποίηση, με αποτέλεσμα οι 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις να προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτές που 

συντάσσονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και να εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο σύνταξης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με το παλαιό πλαίσιο (Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Ν. 2190/1920). Οι 

περισσότερες διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. πάνω στην ενοποίηση υιοθετήθηκαν από τα Ε.Λ.Π., με 

αποτέλεσμα να επιτευχθεί μεγάλη σύγκλιση μεταξύ των δύο πλαισίων, αλλά διαφορές 

εξακολουθούν να υφίστανται. Κυριότερες διαφορές αποτελούν οι απαλλαγές από την 

ενοποίηση και η χρήση της εύλογης αξίας για την αποτίμηση συμμετοχών κατά την αγορά. 

Ενώ τα Ε.Λ.Π. παρέχουν κάποιες απαλλαγές που αφορούν κυρίως ασήμαντες θυγατρικές και 

θυγατρικές που διακρατούνται αποκλειστικά με σκοπό την μεταγενέστερη πώλησή τους, τα 

Δ.Π.Χ.Α. δεν προσφέρουν καμία απαλλαγή από την ενοποίηση. Επίσης, τα Δ.Π.Χ.Α. 

υποχρεώνουν τα γίνεται αποτίμηση των συμμετοχών σε θυγατρικές στην εύλογη αξία, ενώ στα 

Ε.Λ.Π. η εύλογη αξία παραμένει σε δυνητικό επίπεδο. 

Μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προϊσχύοντα Δ.Π.Χ.Α. αποτέλεσε η 

κατάργηση της αναλογικής μεθόδου ενοποίησης για τις κοινοπραξίες και τις κοινές 
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επιχειρήσεις. Πλέον, οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης και οι κοινές επιχειρήσεις με την μέθοδο της ενσωμάτωσης των 

μεριδίων. Η μετάβαση στην μέθοδο της καθαρής θέσης για τις κοινοπραξίες αποτελεί ακόμα 

θέμα έντονης συζήτησης σχετικά με το κατά πόσο θα έπρεπε να εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή 

και αν η αναλογική μέθοδος αντικατόπτριζε καλύτερα τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες. Όπως 

παρατίθεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις από έρευνες που 

έχουν διενεργηθεί πως η αναλογική μέθοδος ενοποίησης παρουσίαζε καλύτερα στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την αξία της συμμετοχής σε κοινοπραξία και 

διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων να επιλέξει την μέθοδο της καθαρής θέσης για την ενοποίηση των κοινοπραξιών. Η 

αναλογική μέθοδος πλέον έχει καταργηθεί και δεν χρησιμοποιείται, με εξαίρεση τα Ε.Λ.Π. που 

προκρίνουν την αναλογική μέθοδο, μόνο όμως για τις κοινές επιχειρήσεις. Η μέθοδος της 

καθαρής θέσης ισχύει και στα Ε.Λ.Π. για την ενοποίηση συγγενών επιχειρήσεων και 

κοινοπραξιών. 

Σημαντικά ζητήματα ως προς την διαδικασία κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων αποτέλεσαν η αλλαγή του πλαισίου ενοποίησης για τις εταιρίες ειδικού σκοπού 

και η εισαγωγή των εταιριών επενδύσεων από το Δ.Π.Χ.Α. 10. Οι εταιρίες ειδικού σκοπού 

αποτελούν για πολλούς αναλυτές και οικονομολόγους έναν από τους βασικούς λόγους της 

οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στις Η.Π.Α. το 2008. Το λογιστικό πλαίσιο των Η.Π.Α. 

επέτρεπε τη μη ενοποίηση των εταιριών ειδικού σκοπού όταν σε αυτές τις εταιρίες ασκείται 

έλεγχος, αλλά απαιτούσε την ενοποίησή τους όταν η μητρική ήταν εκτεθειμένη στο μεγαλύτερο 

μέρος των ωφελειών και των κινδύνων από την συμμετοχή στην εταιρία αυτή, μια κατεύθυνση 

που ακολουθούσαν μέχρι πρότινος και τα Δ.Π.Χ.Α. πριν την εισαγωγή του Δ.Π.Χ.Α. 10. 

Αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης, ήταν η μη εμφάνιση στους ενοποιημένους 

ισολογισμούς των στοιχείων των εταιριών ειδικού σκοπού, στις οποίες κατά πάγια τακτική 

μεταφερόταν μεγάλο μέρος των κινδύνων ή ακόμα και των χρεών της μητρικής εταιρίας. 

Ενέργειες οι οποίες εκτελούνταν συστηματικά προκειμένου να αποκρύψουν οι μητρικές 

εταιρίες τα προβληματικά κομμάτια του ενοποιημένου ισολογισμού και να ωραιοποιήσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις τους. Με την εισαγωγή του Δ.Π.Χ.Α. 10 καταργήθηκαν οι διατάξεις 

αυτές και πλέον μια μητρική που κατέχει μια εταιρία ειδικού σκοπού θα πρέπει να την ενοποιεί 

από την στιγμή που τεκμαίρεται ότι ασκεί έλεγχο σε αυτή. Επιπλέον, από 1.1.2016 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 10 για τις εταιρίες επενδύσεων και ορίζεται ειδικός 

χειρισμός των εταιριών αυτών. Αποτελούν μια νέα μορφή επιχειρήσεων με βασικό σκοπό την 
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δημιουργία υπεραξίας κεφαλαίου, τα έσοδα από επενδύσεις ή και τα δύο. Σημαντική διάταξη 

για αυτές τις εταιρίες είναι ότι μια εταιρία επενδύσεων που είναι μητρική δεν ενοποιεί τις 

συμμετοχές της σε θυγατρικές, αλλά τις επιμετρά σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, εκτός και αν μια 

θυγατρική από αυτές έχει ως κύριος σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς την 

μητρική εταιρία επενδύσεων, οπότε και δεν ισχύει η παραπάνω απαλλαγή. 

Όσον αφορά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθίσταται σαφές 

ότι αποτελεί ένα από τους πλέον δυσκολότερους και πολύπλοκους ελέγχους. Ένας ελεγκτής 

ομίλου πρέπει να διαθέτει υψηλή επαγγελματική κρίση αλλά και επαγγελματική κατάρτιση. 

Ένας έλεγχος ομίλου απαιτεί ορθό σχεδιασμό λόγω της ύπαρξης επενδύσεων σε θυγατρικές, 

συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες πρέπει να διαχωριστούν αποτελεσματικά σε 

σημαντικές και μη σημαντικές, με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον έλεγχο 

αλλά και για να μειωθεί ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος σε ένα ανεκτά χαμηλό επίπεδο, με 

εστίαση στις σημαντικές και πιθανόν επικίνδυνες εταιρίες. Ένα από τα πλέον σημαντικά 

ζητήματα ενός ελέγχου ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αποτελεί ο καθορισμός 

αποτελεσματικού ουσιώδους μεγέθους τόσο για τον όμιλο, όσο και για κάθε ενοποιούμενη 

εταιρία. Η εύρεση του κατάλληλου ουσιώδους μεγέθους βελτιώνει την ποιότητα του ελέγχου 

και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ο ελεγκτής του ομίλου να μην εντοπίσει κάποιο σφάλμα 

που υφίσταται στις οικονομικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος ομίλου απαιτεί ακόμα συνεχή 

επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή του ομίλου και των ελεγκτών ενοποιούμενων εταιριών, αλλά 

και με την διοίκηση του ομίλου. Για αυτό το λόγο, είναι πολύ σύνηθες ένας έλεγχος ομίλου να 

διενεργείται αποκλειστικά από ένα δίκτυο ελεγκτών, κάτι που διευκολύνει την επικοινωνία 

μεταξύ των ελεγκτών, αλλά ίσως να δημιουργεί ζητήματα ποιότητας ελέγχου. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε, αναδείχθηκε η σημαντικότητα 

κάποιων χαρακτηριστικών του ελεγκτή, κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων και χρηματοοικονομικών δεικτών σχετικά με την επίδραση αυτών στην 

ελεγκτική γνώμη. Όπως και σε παλαιότερες έρευνες, καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της 

βαθμολογίας Z-Score για την διαμόρφωση της ελεγκτικής γνώμης, καθώς επίσης και η 

σημαντικότητα της κερδοφορίας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ακόμα, έγινε 

αντιληπτό πως ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύνολο ενεργητικού του ενοποιημένου 

ισολογισμού, μόνο όμως σε σχέση με κάποιο άλλο μέγεθος (π.χ. Καθαρά Κέρδη, Δανεισμός). 

Δεν κατέστη δυνατόν να συσχετισθεί η ελεγκτική γνώμη με την υπεραξία που αποτελεί 

σημαντικό κονδύλι των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με πλούσιο πληροφοριακό 
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περιεχόμενο, συσχετίστηκε όμως μαζί με τον τύπο της ελεγκτικής εταιρίας, κάτι που αποτέλεσε 

την έκπληξη της παρούσας έρευνας.  

Τέλος, η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει αφορμή για διεξαγωγή μελλοντικών 

ερευνών πάνω στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί 

δυνητικό ερευνητικό θέμα η σύγκλιση των ελληνικών λογιστικών αρχών, μεθόδων και 

κανόνων με αυτές που απαιτούν τα Δ.Π.Χ.Α., κατά πόσο επηρεάστηκαν οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις από την μετάβαση στα Ε.Λ.Π. και κατά πόσο βελτιώθηκε η 

παρεχόμενη ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μη εισηγμένων ελληνικών 

ομίλων εταιριών. Ακόμα, πολύ καινούργιο θέμα αποτελεί η εισαγωγή των εταιριών 

επενδύσεων και οι διατάξεις που αφορούν την ενοποίηση, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2016. 

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η τήρηση των διατάξεων του Δ.Π.Χ.Α. 10 

σχετικά με τις εταιρίες επενδύσεων, τόσο ως προς την ενοποίηση και την αποτίμηση των 

θυγατρικών μια εταιρίας επενδύσεων, όσο και ως προς την παροχή των απαραίτητων 

γνωστοποιήσεων σχετικά με τις εταιρίες αυτές. 
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Board 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες», 

International Accounting Standards Board 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικές Αναφοράς 3 «Συνένωση Επιχειρήσεων», International 

Accounting Standards Board 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις», International Accounting Standards Board 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11 «Σχήματα υπό Κοινό Έλεγχο», 

International Accounting Standards Board 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

οντότητες», International Accounting Standards Board 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (2015), Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του 

Νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις» 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (2009), 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Διεθνή Πρότυπα Δικλείδων Ποιότητας 

Κανονισμός (ΕΕ) 1703/2016 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 «για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών 

προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 και 

12 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28» 

Ν. Πρωτοψάλτης (2005), Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Εκδόσεις Σταμούλη, 

Αθήνα 
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Νόμος 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» 

Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 

KPMG (2015), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Υποδείγματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Παράρτημα Β, Ν. 4308/2014) 

 

1. Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Κόστος Κτήσης) 

  Σημείωση  20Χ1 20Χ0 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα  X X 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  X X 

Λοιπός εξοπλισμός  X X 

Επενδύσεις σε ακίνητα  X X 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  X X 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία  X X 

Σύνολο  X X 

Άυλα πάγια στοιχεία      

Δαπάνες ανάπτυξης  X X 

Υπεραξία  X X 

Λοιπά άυλα  X X 

Σύνολο  X X 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή  X X 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  X X 

Δάνεια και απαιτήσεις  X X 

Χρεωστικοί τίτλοι  X X 

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες  X X 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι  X X 

Λοιπά  X X 

Σύνολο  X X 

Αναβαλλόμενοι φόροι  X X 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  X X 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα      

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  X X 

Εμπορεύματα  X X 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  X X 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  X X 

Προκαταβολές για αποθέματα  X X 

Λοιπά αποθέματα  X X 

Σύνολο  X X 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      

Εμπορικές απαιτήσεις  X X 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  X X 

Λοιπές απαιτήσεις  X X 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  X X 

Προπληρωμένα έξοδα  X X 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  X X 
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Σύνολο  X X 

Σύνολο κυκλοφορούντων  X X 

Σύνολο ενεργητικού  X X 

 
Καθαρή θέση 

 
    

Καταβλημένα κεφάλαια      

Κεφάλαιο  X X 

Υπέρ το άρτιο  X X 

Καταθέσεις ιδιοκτητών  X X 

Ίδιοι τίτλοι  X X 

Σύνολο  X X 

Διαφορές εύλογης αξίας  X X 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων  X X 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση  X X 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών  X X 

Σύνολο  X X 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  X X 

Αφορολόγητα αποθεματικά  X X 

Αποτελέσματα εις νέο  X X 

Σύνολο  X X 

Συναλλαγματικές διαφορές  X X 

Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής  Χ Χ 

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο  X X 

Σύνολο καθαρής θέσης  X X 

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  X X 

Λοιπές προβλέψεις  X X 

Σύνολο  X X 

Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια  X X 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  X X 

Κρατικές επιχορηγήσεις  X X 

Αναβαλλόμενοι φόροι  X X 

Σύνολο  X X 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Τραπεζικά δάνεια  X X 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων  X X 

Εμπορικές υποχρεώσεις  X X 

Φόρος εισοδήματος  X X 

Λοιποί φόροι και τέλη  X X 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  X X 

Λοιπές υποχρεώσεις  X X 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  X X 

Έσοδα επόμενων χρήσεων  X X 

Σύνολο  X X 

Σύνολο υποχρεώσεων  X X 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  X X 
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2. Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Εύλογη Αξία) 

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Ακίνητα X X 

Μηχανολογικός εξοπλισμός X X 

Λοιπός εξοπλισμός X X 

Επενδύσεις σε ακίνητα X X 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία X X 

Σύνολο X X 

Άυλα πάγια στοιχεία     

Δαπάνες ανάπτυξης X X 

Υπεραξία X X 

Λοιπά άυλα X X 

Σύνολο X X 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή X X 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία X X 

Δάνεια και απαιτήσεις X X 

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις X X 

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες X X 

Διαθέσιμα για πώληση X X 

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση X X 

Σύνολο X X 

Αναβαλλόμενοι φόροι X X 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων X X 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα X X 

Εμπορεύματα X X 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά X X 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X 

Προκαταβολές για αποθέματα X X 

Λοιπά αποθέματα X X 

Σύνολο X X 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις X X 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου X X 

Λοιπές απαιτήσεις X X 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο X X 

Προπληρωμένα έξοδα X X 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα X X 

Σύνολο X X 

Σύνολο κυκλοφορούντων X X 

Σύνολο ενεργητικού X X 

 
Καθαρή θέση 

    

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο X X 

Υπέρ το άρτιο X X 

Καταθέσεις ιδιοκτητών X X 

Ίδιοι τίτλοι X X 
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Σύνολο X X 

Διαφορές εύλογης αξίας X X 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων X X 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση X X 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών X X 

Σύνολο X X 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού X X 

Αφορολόγητα αποθεματικά X X 

Αποτελέσματα εις νέο X X 

Σύνολο X X 

Συναλλαγματικές διαφορές X X 

Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής Χ Χ 

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο X X 

Σύνολο καθαρής θέσης X X 

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους X X 

Λοιπές προβλέψεις X X 

Σύνολο X X 

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια X X 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις X X 

Κρατικές επιχορηγήσεις X X 

Αναβαλλόμενοι φόροι X X 

Σύνολο X X 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά δάνεια X X 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων X X 

Εμπορικές υποχρεώσεις X X 

Φόρος εισοδήματος X X 

Λοιποί φόροι και τέλη X X 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης X X 

Λοιπές υποχρεώσεις X X 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα X X 

Έσοδα επόμενων χρήσεων X X 

Σύνολο X X 

Σύνολο υποχρεώσεων X X 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων X X 
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3. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Κατά Λειτουργία) 

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ 

Κόστος πωλήσεων X X 

Μικτό αποτέλεσμα Χ Χ 

Λοιπά συνήθη έσοδα X X 

  Χ Χ 

Έξοδα διοίκησης Χ Χ 

Έξοδα διάθεσης Χ Χ 

Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Χ Χ 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Χ Χ 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Χ Χ 

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες Χ Χ 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ 

Έσοδα επενδύσεων Χ Χ 

Λοιπά έσοδα και κέρδη X X 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Χ Χ 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χ Χ 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα X X 

Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ 

Φόροι εισοδήματος X X 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Χ Χ 

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:     

- Στους ιδιοκτήτες της μητρικής Χ Χ 

- Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο X X 
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4. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Κατ’ Είδος) 

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) Χ Χ 

Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ 

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Χ Χ 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ 

Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων Χ Χ 

Λοιπά έξοδα και ζημίες Χ Χ 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Χ Χ 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Χ Χ 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Χ Χ 

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες Χ Χ 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ 

Έσοδα επενδύσεων Χ Χ 

Λοιπά έσοδα και κέρδη X X 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Χ Χ 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χ Χ 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα X X 

Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ 

Φόροι εισοδήματος X X 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Χ Χ 

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:     

- Στους ιδιοκτήτες της μητρικής Χ Χ 

- Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο X X 
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5. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  Κεφάλαιο 
Υπέρ 

το 
άρτιο 

Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών 

Ίδιοι 
Τίτλοι 

Διαφορές 
εύλογης 

αξίας 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

Αποθεματικά 
νόμων και 

καταστατικού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 
καθαρής 

θέσης 
ιδιοκτητών 
μητρικής 

Δικαιώματα 
που δεν 
ασκούν 
έλεγχο 

Σύνολο 
καθαρής 

θέσης 

Υπόλοιπο 
01.01.20Χ0 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

Χ 
 

Χ 
 

Χ 
 

Χ 
Χ Χ 

Μεταβολές 
λογιστικών 
πολιτικών και 
διόρθωση 
λαθών 

                Χ Χ Χ Χ 

Μεταβολές 
στοιχείων 
στην περίοδο 

Χ Χ     Χ     Χ       Χ 

Εσωτερικές 
μεταφορές 

              Χ Χ Χ     

Διανομές 
στους φορείς 

                Χ Χ Χ Χ 

Αποτελέσματ
α περιόδου 

                Χ Χ Χ Χ 

Υπόλοιπο 
31.12.20Χ0 

Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Μεταβολές 
στοιχείων 
στην περίοδο 

        Χ             Χ 

Εσωτερικές 
μεταφορές 

                      0 

Διανομές 
μερισμάτων 

                      Χ 

Αποτελέσματ
α περιόδου 

                Χ Χ Χ Χ 

Υπόλοιπο 
31.12.20Χ1 

Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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6. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων Χ Χ 

Προβλέψεις Χ Χ 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων Χ Χ 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων Χ Χ 

Έσοδα επενδύσεων Χ Χ 

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες Χ Χ 

Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) X X 

  Χ Χ 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης     

Μεταβολή αποθεμάτων Χ Χ 

Μεταβολή απαιτήσεων Χ Χ 

Μεταβολή υποχρεώσεων X X 

  Χ Χ 

Μείον:     

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους Χ Χ 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος X X 

Σύνολο Χ Χ 

 
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

    

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων Χ Χ 

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) Χ Χ 

Τόκοι εισπραχθέντες Χ Χ 

Μερίσματα εισπραχθέντα X X 

Σύνολο Χ Χ 

 
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

    

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου Χ Χ 

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια Χ Χ 

Μερίσματα πληρωθέντα X X 

Σύνολο Χ Χ 

 
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 

    

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης Χ Χ 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου X X 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Χ Χ 

 

 

 

 

 

 


