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Σύνοψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με τις τεράστιες αλλαγές που έχει 

φέρει στον τομέα της λογιστικής η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε Παγκόσμια βάση καθώς και την μελέτη των 

αλλαγών που έχουν φέρει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στον 

Χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδας , τις αλλαγές στον τρόπο  χειρισμού των 

λογιστικών εγγραφών καθώς και στις διαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

εκτενής αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς , πως 

δημιουργήθηκαν, πως αναπτύχτηκαν καθώς και την δράση τους. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναλύεται το Πρότυπο που ασχολείται με τις συνενώσεις των επιχειρήσεων 

(ΔΠΧΑ 3) στην Ελλάδα , ποιος είναι ο σκοπός του , το πεδίο εφαρμογής του καθώς 

και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συγκεκριμένου προτύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

• Η ανάπτυξη της Λογιστικής επιστήμης  

 

Λογιστική είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης Οικονομικής επιστήμης που 

ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη, καταγραφή και συσχέτιση των οικονομικών 

γεγονότων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών σ' όλους εκείνους που με κάθε τρόπο επικοινωνούν με αυτή. 

Αυτοί που χρειάζονται τις λογιστικές πληροφορίες, πέρα από τον επιχειρηματία 

ή τη διοικητική ομάδα (Managers) είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, το 

δημόσιο, οι εργαζόμενοι, οι πιθανοί επενδυτές κτλ. 

Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται με τις οικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσονται από την επιχείρηση, όπως ο ισολογισμός και ο λογαριασμός 

Αποτελέσματα Χρήσης, που δημοσιεύονται προκειμένου να δώσουν πληροφορίες σε 

κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, αλλά και από άλλες οικονομικές καταστάσεις, όπως 

ισοζύγια, λογαριασμοί κτλ που συντάσσονται από το λογιστήριο και 

χρησιμοποιούνται κυρίως από τη Διοίκηση. Το περιεχόμενο των πληροφοριών που 

παρέχεται από τη Λογιστική καθορίζεται κυρίως από τους σκοπούς τους οποίους 

επιδιώκει. Η λογιστική, κατά τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής 

αναπροσάρμοζε συνεχώς τις πρακτικές της προς την κατεύθυνση της καλύτερης 

παρακολούθησης των συναλλαγών , ακολουθώντας τις οικονομικές εξελίξεις στο 

κοινωνικοοικονομικό της περιβάλλον.  

Κατά το μεσαίωνα χρησιμοποίησε ορισμένους λογαριασμούς εσοδών και εξόδων για 

να παρακολουθήσει τις εισπράξεις και τις πληρωμές, καθώς και τους προσωπικούς 

λογαριασμούς των χρεωστών και των πιστωτών , δημιουργώντας κατ αυτόν τον 

τρόπο την απλογραφική μέθοδο. Κατά το 13 αιώνα δημιουργήθηκε η διπλογραφική 

μέθοδος , όταν έγινε αντιληπτό ότι η μεταβολή της αξίας κάποιου περιουσιακού 

στοιχείου επηρεάζει την αξία και κάποιου άλλου ή άλλων περιουσιακών στοιχείων . 

Οι ραγδαίες εξελίξεις όμως που σημειωθήκαν μεταπολεμικά στην οικονομία και την 

τεχνολογία , η δημιουργία και η ανάπτυξη νέων επιστημονικών κλάδων , όπως η 

πληροφορική, η επιχειρησιακή έρευνα, η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων , το 
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Marketing κ.α. , αναπροσανατόλισαν το εννοιολογικό περιεχόμενο και τους σκοπούς 

της λογιστικής από το παρελθόν προς στο μέλλον.  

Τα παραπάνω κατέστησαν εμφανές ότι ένα λογιστικό σύστημα δεν πρέπει να 

περιορίζεται στα πλαίσια της παραδοσιακής λογιστικής , αλλά θα πρέπει να 

επεκτείνεται και στο μέλλον, δίδοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης της μελλοντικής 

πορείας των οικονομικών μονάδων μέσω της κατάρτισης και του ελέγχου των 

προϋπολογισμών. Μολονότι η παραδοσιακή λογιστική εξακολουθεί να συνιστά ένα 

ουσιώδες καθήκον , η ανάγκη πρόβλεψης και σχεδιασμού των μελλοντικών εργασιών 

της επιχείρησης έστρεψε το ενδιαφέρον της προς τη Σύγχρονη Λογιστική, η οποία 

αποβλέπει στη συστηματική παρουσίαση των λογιστικών πληροφοριών με σκοπό την 

υποβοήθηση της διοίκησης της επιχείρησης στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων μέσα 

στην επιχείρηση , οι οποίες κατατείνουν σε μια αποτελεσματική λειτουργία. 

 Παρακάτω παρατίθενται μερικοί ορισμοί , οι οποίοι προσδιορίζουν το 

περιεχόμενο της σύγχρονης λογιστικής : 

• H λογιστική αποτελεί βασικό εργαλείο της αποτελεσματικής διοίκησης , αλλά 

και του προγραμματισμού και ελέγχου δράσεως των επιχειρήσεων 

• Η λογιστική ασχολείται με τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για να 

βοηθήσει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για την καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης 

• Η λογιστική είναι σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που δημιουργήθηκε 

για να συλλάβει και να μετρήσει την οικονομική σημασία των γεγονότων που 

επηρεάζουν μια επιχείρηση και να διοχετεύει τα οικονομικά αποτελέσματα 

στους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων 

• Λογιστική είναι η διαδικασία αναγνώρισης , μέτρησης και επικοινωνίας των 

οικονομικών πληροφοριών ,η οποία επιτρέπει την πλήρη εκτίμηση 

καταστάσεων και τη λήψη αποφάσεων από αυτούς που χρησιμοποιούν τις 

πληροφορίες αυτές. 

 

 

 



6 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σύγχρονη λογιστική εκφράζει ένα 

δυναμικό σύστημα μέτρησης και μεταφοράς πληροφοριών που είναι απαραίτητες 

στη λειτουργία και τον έλεγχο των οικονομικών μονάδων και το οποίο αποβλέπει 

ειδικότερα στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και στον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο πολύ σύντομα η λογιστική βρέθηκε στο στόχαστρο όλων των κλάδων 

της οικονομίας  μιας και θεωρήθηκε ότι οι ασαφείς σε πολλές περιπτώσεις 

κανόνες έδωσαν τα περιθώρια σε επίορκες διοικήσεις εταιρειών να προβούν σε 

χειρισμούς με στόχο την παραπλάνηση των επενδυτών.  

 

1.2 O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

Στο παρελθόν , ήταν δυνατόν το ίδιο νόημα ενός λογαριασμού να περιέχεται σε 

διαφορετικούς τίτλους, διαφορετικών επιχειρήσεων. Σήμερα , θα ήταν δυνατόν το 

διαφορετικό νόημα δυο λογαριασμών να περιέχεται στον ίδιο τίτλο διαφορετικών 

επιχειρήσεων, αν το ΕΓΣΛ δε στηριζόταν στην ενιαία συνδεσμολογία και 

συλλειτουργία  των λογαριασμών του. Οι ταξινομήσεις του δεν είναι μόνο 

μνημοτεχνικές αλλά και ορθολογικά προσαρμοσμένες τόσο στο επιχειρηματικό μας 

περιβάλλον , όσο και στις κατευθυντήριες οδηγίες (ντιρεκτίβες) της Ε.Ε που 

επηρεάζονται από τα ΔΛΠ με μακροπρόθεσμο στόχο την ενιαία ευρωπαϊκή λογιστική 

αντιμετώπιση. Οι διατάξεις του ΚΦΣ ήταν ισχυρότερες από τις γενικά αποδέκτες 

λογιστικές αρχές, π.χ. του Ν2190 (περί ΑΕ). Ανάλογα με τις φορολογικές επιδιώξεις , 

δημοσιεύονταν ισολογισμοί περισσότερο φορολογιστικοί και λιγότερο 

οικονομολογιστικοί. Αν η επιχείρηση ήθελε να παρακολουθεί τις οικονομολογιστικές 

διαδικασίες , θα έπρεπε να τηρεί προαιρετικά μια διαφορετική σειρά βιβλίων. Οι 

αντίστοιχες διατάξεις του ΚΦΑΣ με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές του 

ΕΓΛΣ ( και τη συνδρομή των ΔΛΠ) αναπτύσσουν τον οικονομολογιστικό χαρακτήρα 

των ισολογισμών και των υποχρεωτικών βιβλίων.  
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Η λογιστική τυποποίηση προσπαθεί , μεταξύ άλλων , να καθιερώσει ενιαίο τύπο όλων 

των δημοσιευμένων καταστάσεων (μικροοικονομικά) και να εξασφαλίσει αξιόπιστα 

στοιχεία για τον προγραμματισμό σε κοινοτικό , εθνικό και επιχειρηματικό επίπεδο ( 

μακροοικονομικά ). 

  Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ο Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην ΚΒΣ) υποχρέωσε όλες τις επιχειρήσεις που 

τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας (άρθρο 7) να εφαρμόσουν το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) ,το οποίο μαζί  

με το Εταιρικό Δίκαιο (κωδ. Ν. 2190/1920 ,ν 3190/1955)  

και το Φορολογικό Δίκαιο (Άμεση φορολογία κωδ. Ν. 2238/1994 . Έμμεση 

φορολογία κωδ. Ν. 2859/2000) είναι σε υψηλό βαθμό ευθυγραμμισμένα με τις 

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Προφανώς , η επέκταση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δεν 

υπεισέρχεται σε θέματα τρόπου ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων και τρόπου 

έκδοσης των στοιχείων .  

Η διευρυμένη εφαρμογή τους αφορά κυρίως τη δημοσιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων , τον τρόπο δημιουργίας των λογιστικών 

στοιχείων , αλλά και τους κανόνες αποτίμησης τους. 

 Η συνύπαρξη Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) κρίνεται 

αναγκαία. 

  Για παράδειγμα , οι απαιτούμενες ρυθμίσεις των ΔΛΠ για τη δημοσιοποίηση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να παραχθούν και εξωλογιστικά 

από τα δεδομένα των λογαριασμών ΕΓΛΣ . Συνοπτικά η συσχέτιση οργάνων 

θέσπισης και νομοθετημάτων για τα ΕΛΠ απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα : 

 Η υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αποτελεί 

βασικό στοιχείο των κεφαλαιαγορών. 

Γενικά τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

ορίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο λογιστικών προτύπων, που αναπτύχθηκε από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με την πρόθεση τα εν λόγω πρότυπα να 

εφαρμοστούν σε μια σταθερή βάση, σε παγκόσμιο επίπεδο από τις ανεπτυγμένες , τις 

αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, παρέχοντας έτσι στους επενδυτές και 

άλλους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις 
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οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιριών με αυτές άλλων εταιριών σε διεθνές 

επίπεδο.  

 

1.3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια της να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη 

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε την υποχρεωτική 

εφαρμογή των ΔΛΠ από όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν στις οργανωμένες 

χρηματιστηριακές αγορές των χωρών μελών της. Έτσι δημιούργησε κάποια όργανα 

κατάρτισης των λογιστικών προτύπων τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

 Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων International Accounting Standards 

Committee Foundation (I.A.S.C.) 

 Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων International Accounting Standards 

Board (I.A.S.B.) 

 Συμβουλευτική επιτροπή προτύπων Standards Advisory Council (S.A.C.) 

 Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης International Financial Reporting Internations Committee 

(I.F.R.I.C.) 

1.3.1 Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων International 

Accounting Standards Committee Foundation (I.A.S.C.) 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) ιδρύθηκε το 1973 στο Λονδίνο , 

μετά από μια συμφωνία που έγινε από επαγγελματικές οργανώσεις λογιστών  της  

Αυστραλία, του  Καναδά, της Γαλλία, της Γερμανία, της Ιαπωνίας, του Μεξικό, της 

Ολλανδία, του Ηνωμένου Βασίλειου, της Ιρλανδίας, και των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής. Επιπροσθέτως νέα  μέλη προστέθηκαν τα επόμενα χρόνια, και το 1982 

τα μέλη της IASC αποτελούσαν όλους τους επαγγελματικούς φορείς λογιστικής που 

ήταν μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC). Από την ίδρυσή της το 1973 

μέχρι το 2000, η δομή για τη ρύθμιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν 
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γνωστή ως την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) όπου  στη συνέχεια 

αναδιοργανώθηκε και ανασυστάθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός , από το 

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) , με έδρα την 

πολιτεία Delaware των ΗΠΑ . Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν 

ουσιαστικά η δομή, παρά μια επιτροπή με την παραδοσιακή έννοια μιας ομάδας 

ανθρώπων. Δεν υπήρξε καμία πραγματική «επιτροπή» με αυτό το όνομα.  

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) αποτελεί έναν 

ανεξάρτητο οργανισμό που έχει ως κύρια σώματα , τους Θεματοφύλακες (Trustees), 

το Συμβούλιο (Monitoring Board) , το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων 

(Standards Advisory Council ) , και την Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Standing 

Interpretations Committee) η οποία πλέον ονομάζεται International Financial 

Reporting Interpretation Committee. Στην ουσία είναι ένα σώμα που εργάζεται για 

την επίτευξη ομοιομορφίας στις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς για την υποβολή χρηματοοικονομικών 

εκθέσεων σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρεται στο σύνταγμά της, οι στόχοι IASC 

είναι να διατυπώνει ,να  δημοσιεύει , να καταρτίζει , να προωθεί και επιβλέπει την 

αποδοχή και τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τα οποία θα 

συντάσσονται οι οικονομικές και για την προώθηση παγκόσμια αποδοχή τους, και να  

προσβλέπει προς  την βελτίωση και την εναρμόνιση των κανονισμών, των λογιστικών 

προτύπων και των  διαδικασιών που αφορούν την παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

1.3.2 Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων International Accounting 

Standards Board (I.A.S.B.) 

 

Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων International Accounting Standards Board 

είναι ο ανεξάρτητος οργανισμός καθορισμού προτύπων του ΙFRS Foundation. Το 

IASB ιδρύθηκε για να αντικαταστήσει την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASC)  στην πολιτεία του Delaware των ΗΠΑ στις 8 Μαρτίου του 2001 .Ο σκοπός 

του IASB είναι κυρίως η ανάπτυξη παγκοσμίων λογιστικών προτύπων υψηλής 

ποιότητας , η προώθηση της χρήσης των προτύπων και η σύγκλιση των εθνικών 

λογιστικών προτύπων με τα διεθνή. 
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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ IASB ΤΟ 2000-2001 

Το πρώτο μέλος της αναδομημένης επιτροπής ήταν ο πρόεδρος ,Devid Tweedie ,ο 

όποιος από το 1990 ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής των λογιστικών προτύπων της  

Αγγλίας ,μέλος της ομάδας που αντιπροσώπευε την Αγγλία στην επιτροπή του IASC 

τo 1995 και ήταν επίσης ο δημιουργός  και ο πρώτος πρόεδρος των G4+1. Οι 

θεματοφύλακες διάλεξαν τα υπόλοιπα 13 μέλη ύστερα από μια εκτενή έρευνα για 

υποψήφιους και μετά από διεξαγωγή αρκετών συνεντεύξεων .  

Το τελικό αποτέλεσμα των συνεντεύξεων ήταν : 5 μέλη από την Αμερική , 2 

από την Αγγλία , και έναν από Αυστραλία , Καναδά , Γαλλία , Γερμανία , Ιαπωνία , 

Νότια Αφρική και Ελβετία. Τα μέλη της Αμερικής σε αυτήν την νέα επιτροπή ήταν 

πολύ περισσότερα σε σχέση με την παλαιά στην όποια μετρούσαν μόνο ένα μέλος 

από τα 16.  

Αυτή η μεγάλη εκπροσώπηση των Άγγλο-Αμερικανικών χωρών σχολιάστηκε 

έντονα από την Ευρώπη. Συνυπολογίζοντας ότι εκτός από τους πέντε Αμερικάνους 

υπήρχαν στην επιτροπή και δυο Βρετανοί , ένας Καναδός και ένας Αυστραλός 

αυτόματα τους έθεσαν πολύ παραπάνω από την πλειοψηφία.  

Η αρχική επιτροπή αποτελούνταν κυρίως από “techies” και πρώην national 

standars Letters. Το διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής έπρεπε να αποτελείται από 

τουλάχιστον πέντε μέλη ,τρία  από στελέχη επιχειρήσεων, τρία από την κοινότητα και 

τουλάχιστον έναν ακαδημαϊκό. Το πιο δύσκολο group για την σύσταση ήταν αυτό της 

κοινότητας διότι δυο από τους τρεις υποψηφίους, οι οποίοι συγκαταλέγονταν, ήταν 

δύσπιστοι. Το IASB αποφάσισε το 2001 και σε μια φιλόδοξη ατζέντα από projects, 

που συμπεριελάμβανε παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών , 

συνενώσεις επιχειρήσεων , ασφαλιστικά συμβόλαια όπως και την βελτίωση του 

ΔΛΠ 39( Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και επιμέτρηση) . Ακόμη μια 

προτεραιότητα του IASB ήταν να βελτίωση τα υπόλοιπα πρότυπα που είχε 

κληρονομήσει από το IASC προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλά ζητήματα 

που έθεσε η ομάδα εργασίας της IOSCO.  

Το 2005 η συντριπτική πλειοψηφία των περίπου 8000 εισηγμένων εταιριών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις τους αντί αυτών των προτύπων που 

χρησιμοποιούσε η κάθε μια χώρα ξεχωριστά.  
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1.3.3 Συμβουλευτική επιτροπή προτύπων Standards Advisory 

Council (S.A.C.) 

 

Η συμβουλευτική επιτροπή προτύπων σχηματίστηκε το 1973 ταυτόχρονα με την 

ίδρυση του Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής . Η πρωταρχική 

λειτουργία του SAC ήταν να συμβουλεύει το  σώμα διεθνών λογιστικών προτύπων με 

θέματα τα οποία είναι σχετικά με τα projects του συμβουλίου, την πληροφόρηση του 

IASB σχετικά με τις επιπτώσεις των προτεινομένων προτύπων στους χρήστες και 

γενικά να συμβουλεύει το συμβούλιο και τους θεματοφυλακές. Τον Ιανουάριο του 

2010 οι θεματοφυλακές του IASCF ψήφισαν την μετονομασία του SAC σε IFRS 

Advisory Council όπως και έγινε το Μάιο του 2010. Το συμβούλιο συνεδριάζει τρεις 

φορές τον χρόνο και η κάθε συνεδρίαση κρατάει δυο μέρες. Το συμβούλιο 

αποτελείται από 30 ή περισσότερα μέλη που προέρχονται από διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές και επαγγελματικούς χώρους και διορίζονται από τους 

θεματοφυλακές ανά τρία έτη. Τα μέλη δεν έχουν κάποιο μισθό με το σκεπτικό ότι 
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συνδέονται με τις οργανώσεις που μπορούν να καλύψουν το κόστος της συμμέτοχης 

τους στις συνεδριάσεις ωστόσο μπορούν να γίνουν και κάποιες μεμονωμένες 

ξεχωριστές εξαιρέσεις.  

 

 

1.3.4 Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC) 

 

Το IFRIC είναι το ερμηνευτικό σώμα του IFRS Foundation.Ο σκοπός του είναι να 

ελέγχει σε συνεχή βάση τα διευρυμένα λογιστικά θέματα τα οποία έχουν εκδηλωθεί 

από τις τωρινές συνθήκες του IFRS. 

 Το έργο του στοχεύει στο να φτάσει σε γενικές παραδοχές για την κατάλληλη 

λογιστική μεταχείριση και να προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές σε αυτά τα ζητήματα.  

Για την ανάπτυξη αυτής της αντίληψης το IFRIC , συνεργάζεται με παρόμοιες 

διεθνής επιτροπές  

Επίσης καλύπτουν: 

• νέα θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που δεν ρυθμίζονται ρητά με 

το Δ.Π.Χ.Π. και  

• ζητήματα για τα οποία έχουν αναπτυχθεί μη ικανοποιητικά ή δεν αναλύονται 

επαρκώς ή φαίνεται πιθανό να αναπτύξουν ελλείψει έγκυρης καθοδήγησης 

Το IFRIC αποτελείται από 14 μέλη με δικαίωμα ψήφου και τριετή θητεία που 

διορίζονται από τους θεματοφυλακές και ένα μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου 

(Προέδρος). 
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ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Στην Ελλάδα οι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και κανόνες δημιουργήθηκαν 

μέσα από την εξέλιξη της λογιστικής επιστήμης και της κείμενης νομοθεσίας - 

νομολογίας, ακολουθώντας το Γαλλο- Γερμανικό μοντέλο λογιστικής τυποποίησης , 

προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οικονομικού 

περιβάλλοντος. Με την εφαρμογή των αρχών αυτών , θεωρήθηκε ότι εξασφαλίζονταν 

μια ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των πρακτικών λογιστικών θεμάτων και 

έτσι πληρούνταν καλυτέρα το κριτήριο της πληροφόρησης των χρηστών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Οι γενικές λογιστικές αρχές και κανόνες καθιερωθήκαν νομοθετικά από :  

1) το Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις ,  

2) το Ν. 2190/20 Περί ανωνύμων Εταιριών , 

3) τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ,  

4) το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και  

5) την 4
η
 Οδηγία της ΕΕ. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ακολουθώντας , μεταξύ άλλων, τις 

ισχύουσες διατάξεις, συντάσσονται με σαφήνεια λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις 

παραδοχές του δεδουλευμένου , της συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας με 

την επισήμανση ότι αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών μετά την 

ημερομηνία σύνταξης και δημοσίευσης του Ισολογισμού , της συνέπειας εφαρμογής 

των λογιστικών πολίτικων , της αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων του 

Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως με σύνεση και 

αναλυτικά για κάθε λογαριασμό , της αναγνώρισης των αρνητικών προσαρμογών της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην χρονική περίοδο που 

πραγματοποιούνται , της δυνατότητας προσαρμογής των ποσών της προηγουμένης 

περιόδου ώστε να είναι συγκρίσιμα αλλά και της αρχής ότι τα κέρδη που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού δεν 

αναγνωρίζονται. 

Το ΕΓΛΣ θεσμοθετήθηκε από τα άρθρα 47-48 του νόμου 1041/80 τα οποία 

ορίζαν με σαφήνεια τόσο την έννοια όσο και τον σκοπό του. Επίσης, το περιεχόμενο, 
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η μορφή καθώς και η λειτουργία του ΕΓΛΣ προσδιορίζονταν με το π.δ. 1123/80 . 

Ακολούθως , εκπονήθηκαν και εφαρμοστήκαν κλαδικά λογιστικά σχέδια με σκοπό 

την ενιαία λογιστική τυποποίηση. Επίσης , η νομοθεσία προέβλεπε την υποχρεωτική 

εφαρμογή του ΕΓΛΣ για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων των εταιριών που 

ελέγχονταν , υποχρεωτικά , από ορκωτό ελεγκτή . Ωστόσο . ο νομοθέτης παρέχει τη 

δυνατότητα στις οικονομικές οντότητες της προαιρετικές χρησιμοποίησης του ΕΓΛΣ 

.Τονίζεται, ωστόσο ότι : ΄οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις , σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο 

(Ν.4308/14) δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά 

ΔΠΧΑ’. 

Το ΕΓΛΣ εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της :  

1) Γενικότητας εφαρμογής ,  

2) Ελαστικότητας και προσαρμοστικότητας ,  

3) Επαρκούς πληρότητας ,  

4) Σαφήνειας και  

5) Ταχύτητας συγκεντρώσεως των πληροφοριών. 

 

Οι εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εφάρμοζαν για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων και τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ ,πριν ακόμα γίνει 

υποχρεωτική η εφαρμογή των τελευταίων.  

Η εφαρμογή των ΔΛΠ, υιοθετήθηκε , υποχρεωτικά για τις εισηγμένες εταιρίες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) το 2004. Συγκεκριμένα, προβλέπονταν ότι 

: ʺ Οι ανώνυμες εταιρίες , των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες 

σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά , συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις , σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ʺ . Ωστόσο , διάφορες χρονικές παρατάσεις , κυρίως , για 

λόγους προετοιμασίας των επιχειρήσεων οδήγησαν στην καθυστέρηση της πλήρους 

εφαρμογής των ΔΠΧΑ από τις ελληνικές επιχειρήσεις το 2005. 

Έτσι , εξασφαλίζονταν η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , που 

απεικονίζουν την ακριβοδίκαιη, αμερόληπτη και πραγματική χρηματοοικονομική 

κατάσταση και τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Επιπλέον , παρέχονταν 

υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομική πληροφόρηση και προάγονταν η διαφάνεια 
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και η εύρυθμη , αποτελεσματική, ομαλή και αποδοτική λειτουργία της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς. 

Επιπρόσθετα , η υιοθέτηση και εφαρμογή των ΔΛΠ θεωρήθηκε ότι θα 

βοηθήσει τις Ελληνικές εταιρίες να ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση για την 

εξεύρεση πόρων τις υπόλοιπες επιχειρήσεις , τόσο στις κοινοτικές όσο και στις 

διεθνείς κεφαλαιαγορές . Επίσης , προάγεται η συγκρισιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων με τις αντίστοιχες καταστάσεις εταιριών , οι μετοχές των οποίων 

διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.  

 

1.5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ IASB 

 

 1962 : Το Διεθνές Συνέδριο Λογιστών διέκρινε την ανάγκη για Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα 

 1962 : Το  AICPA επανενεργοποιεί την επιτροπή σχετικά με τις διεθνής 

σχέσεις 

 1966 : Σχηματίστηκε ομάδα λογιστών Διεθνούς μελέτης 

 1973 : Καθιερώνετε το IASC (International Accounting Standards Committee) 

 1979 : To FASB σχηματίζει την πρώτη ομάδα εργασίας στην οποία 

συμμετέχουν εκπρόσωποι από διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων 

 1987 : To IASC ξεκινά διεργασίες για την συγκρισιμότητα και τη βελτίωση 

του. 

 1988 :  To FASB γίνεται μέλος της συμβουλευτικής ομάδας της IASC. 

 1988 : To  FASB εκφράζει την υποστήριξή του για τη διεθνοποίηση των 

προτύπων 

 1991: Το FASB εκδίδει το πρώτο στρατηγικό σχέδιο για τις διεθνείς 

δραστηριότητες 

 1993: To FASB και άλλοι φορείς καθορισμού προτύπου σχηματίζουν το G4 

 1996: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει την πρόθεσή της να λάβει 

υπόψιν την αποδοχή στη χρήση των προτύπων IASC 

 1999 : Το FASB δημοσιεύει το όραμά της για το μέλλον των διεθνών 

λογιστικών 
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 2001 : Η IASC έχει ανασυσταθεί σε IASB 

 2002: Η συμφωνία Norwalk: Το FASB και IASB  συμφώνησαν να 

συνεργαστούν 

 2006 : Το FASB και το IASB εκδίδουν μνημόνιο κατανόησης 

 

1.6 ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΠΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) 

το 2005 αποτελεί για την Ελλάδα τη Λογιστική Επανάσταση του 21ου αιώνα, με 

δεδομένη τη διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των ΔΛΠ και των Ελληνικών Λογιστικών 

Κανόνων (ΕΓΛΣ). Η επιτυχία ενός τέτοιου μεγέθους και σημασίας εγχειρήματος 

απαιτεί καλό σχεδιασμό, συντονισμό ενεργειών και συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων (κράτος και εποπτικοί φορείς, ορκωτοί ελεγκτές και διοικήσεις των 

υποκείμενων επιχειρήσεων).  

Οι εποπτικές αρχές φαίνεται να υστερούν σημαντικά σε αξιοπιστία, ενώ 

απαιτείται σοβαρή βελτίωση σε στελέχωση, ανεξαρτησία από πολιτικά και 

οικονομικά κέντρα εξουσίας και διαφάνεια στη λειτουργία τους. Ειδικότερα η 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), λειτουργώντας ως ΝΠΔΔ 

και με ηγεσία διοριζόμενη από την εκάστοτε κυβέρνηση, δεν φαίνεται να έχει 

αποφύγει τη γνωστή παθογένεια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τη στιγμή 

μάλιστα που ο διορισμός του προέδρου της έχει εγκριθεί από τη Βουλή κατά την 

προβλεπόμενη διαδικασία. Δύο από τα τρία μέλη της ανώτερης ηγεσίας της ΕΛΤΕ 

είναι αντίστοιχα υψηλόβαθμο εκτελεστικό στέλεχος μεγάλης εισηγμένης εταιρείας 

και διοικητής ελεγχόμενου οργανισμού. Δηλαδή, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις 

τίθεται εμφανώς πρόβλημα ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών καθώς υπάρχει 

ταύτιση κριτή και κρινομένου (σύγκρουση συμφερόντων). Την ίδια στιγμή οι 

προηγμένες χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα, την 

αποτελεσματικότητα, την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία των δημόσιων εποπτικών 

αρχών. Συνεπώς το πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας δεν είναι δυνατόν να 

συνεχίσει να αδρανεί για τόσο σοβαρά για τη λειτουργία της αγοράς θέματα.  
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Σύμφωνα με την έρευνα, τα ΔΛΠ υπερέχουν σαφώς των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων σε μια σειρά κριτήρια, ωστόσο η εφαρμογή τους συνοδεύτηκε 

από αρκετά προβλήματα, όπως έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης, ανεπάρκεια 

καταρτισμένων λογιστών και ελεγκτών, έλλειψη ομοιομορφίας στην εφαρμογή και 

σημαντικά περιθώρια δημιουργικής λογιστικής. Περαιτέρω το θεσμικό και το 

νομοθετικό περιβάλλον δεν έχουν εναρμονιστεί πλήρως για την εφαρμογή των ΔΛΠ. 

Ιδιαίτερα οι φορολογικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ΔΛΠ στερούνται 

πληρότητας και απλότητας, ενώ αφήνουν περιθώρια αμφισβητήσεων εκ μέρους των 

φορολογικών οργάνων. Ιδιαίτερα τονίζεται η γενικευμένη απαίτηση για 

εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση απάλειψης των αδικαιολόγητων διαφορών με τα 

ΔΛΠ. Η παράλληλη λειτουργία δύο σημαντικά διαφορετικών λογιστικών μοντέλων 

κρίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Στην αισιόδοξη πλευρά, η έρευνα εντοπίζει θετικές επιπτώσεις στο εσωτερικό 

των επιχειρήσεων καθώς τα ΔΛΠ θεωρείται ότι παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για 

τη λήψη αποφάσεων και αναδεικνύουν κινδύνους και άλλα σημαντικά θέματα, 

διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα. Τέλος, οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη ότι η 

διενέργεια ποιοτικού ελέγχου επί του έργου τους μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση 

της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αλλά και στην προστασία 

του κύρους του επαγγέλματος. Συνεπώς είναι καιρός να ενεργοποιηθεί η από ετών 

ψηφισθείσα σχετική διάταξη της νομοθεσίας καθώς ως σήμερα δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ποτέ δημόσιος ποιοτικός έλεγχος στην Ελλάδα.  

Βέβαια ένα άρτιο και ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε όλες τις προηγμένες χώρες συμπληρώνεται 

από τη λειτουργία ενός πειθαρχικού συμβουλίου.  

 

Θέμα η εποπτεία  

Με βάση τα παραπάνω πρέπει να διασφαλιστούν- στον τύπο και στην ουσία- 

σαφή όρια ευθύνης και αρμοδιότητας μεταξύ των διαφόρων προσώπων και οργάνων 

των εποπτικών αρχών (λογιστικά πρότυπα, ελεγκτικά πρότυπα, ποιοτικός έλεγχος 

ελεγκτών, πειθαρχική διαδικασία κτλ.). Δηλαδή, οι εποπτικές αρχές πρέπει πρώτες να 
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τηρούν τις αρχές και τις δικλίδες την εφαρμογή των οποίων απαιτούν από τους 

εποπτευομένους. Εχει διαμορφωθεί μεταξύ των ερωτωμένων μια σχετικά αρνητική 

άποψη για το επίπεδο ενημέρωσης των αρμόδιων εποπτικών- ρυθμιστικών αρχών. Οι 

αρμόδιες αρχές φαίνεται ότι δεν παρέχουν επαρκή καθοδήγηση και συντονισμό ούτε 

παρεμβαίνουν εγκαίρως για την επίλυση προβλημάτων κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ. 

Απαιτείται ενδυνάμωση της αξιοπιστίας, της στελέχωσης, της ανεξαρτησίας από 

πολιτικά και οικονομικά κέντρα εξουσίας των αρμόδιων εποπτικών- ρυθμιστικών 

αρχών, καθώς και της διαφάνειας στη λειτουργία τους.  

Είναι αξιοσημείωτη η πλειοψηφική θέση ελεγκτών και λογιστών για την 

ανάγκη λειτουργικού, αποτελεσματικού και ανεξάρτητου συστήματος εποπτείας της 

εφαρμογής των ΔΛΠ, με δεδομένο το εύρος χρήσης επαγγελματικής κρίσης και 

εύλογων αξιών. Η θέση αυτή πιθανόν να είναι αποτέλεσμα ενός υποβόσκοντος 

αθέμιτου ανταγωνισμού σε όλη την αλυσίδα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 

οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας των δημοσιευόμενων λογιστικών πληροφοριών 

και των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές, η υιοθέτηση των 

ΔΛΠ θεωρείται ότι έχει θετικές επιπτώσεις στα επαγγέλματα του ελεγκτή και του 

λογιστή, αν και σε επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία στα ΕΛΠ οι επιπτώσεις 

είναι αρνητικές. Η λόγω εφαρμογής των ΔΛΠ αλλαγή ελεγκτικής εταιρείας (το 

σύνηθες) ή μόνο ελεγκτή περιορίζεται σε χαμηλό σχετικά ποσοστό.  

 

Το θεσμικό περιβάλλον  

Υπάρχει έντονα αρνητική εικόνα μεταξύ ελεγκτών και λογιστών για την 

πληρότητα, την απλότητα και την ευκολία εφαρμογής των φορολογικών ρυθμίσεων 

για τα ΔΛΠ αλλά και τα υπάρχοντα περιθώρια αμφισβητήσεων από τα φορολογικά 

όργανα. Διαπιστώνονται θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των ΔΛΠ στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά την παροχή χρήσιμης 

πληροφόρησης στις επί μέρους λειτουργικές μονάδες της επιχείρησης, στην ανάδειξη 

σημαντικών θεμάτων ή κινδύνων και στην υποβοήθηση της λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών. Η εφαρμογή των ΔΛΠ 

έχει θετικές συνέπειες στη θέση των επιχειρήσεων στην ελληνική και στη διεθνή 

αγορά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και στη διευκόλυνση 

της διεθνοποίησής τους. Οι υπόχρεες εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν:  
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▅ Στην εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την 

εισαγωγή συστημάτων μεσομακροπρόθεσμου προγραμματισμού και τη θεσμοθέτηση 

τυπικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.  

 

▅ Στη θέση της επιχείρησης στην ελληνική και κυρίως στη διεθνή αγορά 

(χρηματοδότηση, στρατηγικές συμμαχίες, κεφαλαιακή συμμετοχή ξένων 

επιχειρήσεων κτλ.).  

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και προβλήματα 

 

Τα ΔΛΠ αυτά καθαυτά αξιολογούνται πολύ θετικά από ελεγκτές και λογιστές και στα 

τέσσερα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά: κατανοητότητα, συνάφεια, αξιοπιστία και 

συγκρισιμότητα. Φαίνεται μάλιστα ότι τα ΔΛΠ υπερέχουν εμφανώς των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) στα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και σε άλλα 

κριτήρια (προστασία των συμφερόντων των δανειστών και των μετόχων, βαθμός 

χρήσης οικονομικής σκέψης κτλ.). Τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, 

δεδομένων του χαμηλού επιπέδου προετοιμασίας για την εφαρμογή των ΔΛΠ, της 

δυσκολίας του εγχειρήματος και του μικρού χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει 

από την πρώτη χρήση εφαρμογής.  

 

Η εφαρμογή των ΔΛΠ συνοδεύεται από μια σειρά προβλημάτων, που συνοψίζονται 

ως εξής:  

 ▅Μη ολοκληρωμένη εναρμόνιση θεσμικού- νομοθετικού   περιβάλλοντος.  

 

▅ Μη επαρκής ενημέρωση ελεγκτών και λογιστών για τα ΔΛΠ σε ό,τι αφορά τις 

τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής τους.  

 

 

 ▅Η ταυτόχρονη χρήση ΔΛΠ και ΕΛΠ από εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες 

αντίστοιχα, λόγω της διαφορετικότητας των δύο πλαισίων και της έλλειψης 

συγκρισιμότητας, γεννά διάφορα προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς αλλά και 

ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.  
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Θέματα και προτάσεις πολιτικής 

Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας προκύπτουν ορισμένα σημαντικά 

συμπεράσματα για τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

Μερικά από τα ζητήματα είναι άμεσης προτεραιότητας, ενώ πολλά έχουν πτυχές που 

άπτονται ευρύτερων πολιτικών:  

 

▅ Εμπλεκόμενα υπουργεία και εποπτικοί- ρυθμιστικοί φορείς.  

 

▅ Λεπτομερής επανεξέταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής των 

ΔΛΠ, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών ρυθμίσεων, για τον εντοπισμό και τη 

διόρθωση υπαρχόντων προβλημάτων ή δυσλειτουργιών.  

 

▅ Προώθηση κουλτούρας και δημιουργία μηχανισμών για την άμεση αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ (π.χ., στενή συνεργασία 

ΕΛΤΕ, υπουργείου Ανάπτυξης και φορολογικών αρχών).  

 

▅ Λήψη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΠ (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο και σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920) και τη μείωση των διαφορών που 

υπάρχουν με τα ΔΛΠ. Αυτό θα επιτρέψει τον περιορισμό του κόστους για την 

οικονομία (π.χ., εκπαίδευση, λογιστικά/μηχανογραφικά συστήματα, κινητικότητα 

στην αγορά εργασίας) από τη λειτουργία δύο σημαντικά διαφορετικών πλαισίων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αλλά και την αντιμετώπιση ζητημάτων αθέμιτου 

ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που εφαρμόζουν ΔΛΠ και ΕΛΠ. Οι συνθήκες για 

την αναθεώρηση των ΕΛΠ έχουν ωριμάσει πλέον και η αλλαγή αυτή φαίνεται ότι 

αποτελεί αίτημα της αγοράς. Σημειώνεται ότι ολοκληρωμένο σχέδιο για τον 

εκσυγχρονισμό των ΕΛΠ έχει καταρτιστεί και υποβληθεί αρμοδίως από το 2006 προς 

το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής εμπορικής 

νομοθεσίας στις ρυθμίσεις της οδηγίας 51/2003/ΕΕ. 

 ▅ Αμεση έναρξη προεργασίας και σχεδιασμού για την ομαλή εισαγωγή πλήρους 

εφαρμογής των ΔΕΠ, με δεδομένο ότι αναμένεται να γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή 

τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα επόμενα χρόνια.  
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▅ Λήψη κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση των αρμόδιων εποπτικών- 

ρυθμιστικών αρχών σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία, τη στελέχωση, την ανεξαρτησία 

από πολιτικά και οικονομικά κέντρα εξουσίας, καθώς και τη διαφάνεια στη 

λειτουργία τους, ώστε να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα τους και να εμπεδωθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ των υποκειμένων στη δικαιοδοσία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η επισκόπηση των άρθρων της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, όπου αναφερονται μελέτες σχετικά με την επίδραση της εφαρμογής 

των ΔΛΠ στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων και 

ειδικότερα του ΔΠΧΑ 3 < Συνενώσεις Επιχειρήσεων> και τις συνέπειες αυτού.  

 Αρχικά, όσον αφορά την ενσωμάτωση των θυγατρικών επιχειρήσεων από τις 

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

υιοθέτησε το οικονομικό λογιστικό πρότυπο 94 το οποίο αναφέρεται στην ενοποίηση 

των θυγατρικών επιχειρήσεων. Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να περιορίσει την 

μη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό 

θυγατρικών επιχειρήσεων.Βασικός στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι να 

υπολογίσει τη μελλοντική επίδραση του προτύπου 94 και τη σταθερότητα των 

οικονομικών αναλογιών και ισορροπιών. 

 Δεύτερον, όσον αφορά την ενσωμάτωση των θυγατρικών επιχειρήσεων από 

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

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

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

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

σκοπού μπορουν να ενσωματωθούν κυρίως από οντότητες οι οποίες έχουν 

οικονομικό όφελος και κατά δεύτερο κυρίως λόγο από οντότητες που έχουν το 

μεγαλύτερο πλειοψηφικό έλεγχο. 

 Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει επίσης πως η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι 

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

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

αξιόπιστη βάση για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση. Ένα βασικό μειονέκτημα της 

νόμιμης προσέγγισης είναι ότι οι εταιρείες μπορούν να αποφύγουν την ενσωμάτωση 

των εταιρειών ειδικού σκοπού με νόμιμες διαδικασίες οι οποίες επισκοτίζουν τις 

οικονομικές συναλλαγές των θυγατρικών.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
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Επιτροπή μια σωστή ενσωμάτωση βασίζεται αρχικά σε αρχές που καθορίζονται, οι 

οποίες στη συνέχεια προσδιορίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία και το παθητικό.Η 

δήλωση των εννοιών Νο6 (FASB 1985) ορίζει ως περιουσιακά στοιχεία τα πιθανά 

μελλοντικά οφέλη τα οποία ελέγχονται από μια οικονομική οντότητα σαν 

αποτέλεσμα μιας παρελθοντικής συναλλαγής ή ενός παρελθοντικού γεγονότος. 

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

οικονομικό όφελος που προκύπτει στο παρόν από μια συγκεκριμένη οντότητα η 

οποία παρέχει υπηρεσίες σε άλλες οντότητες στο μέλλον σαν αποτέλεσμα 

παρελθοντικών συναλλαγών. Η Επιτροπή γενικότερα θεωρεί πως μια αποτελεσματική 

προσέγγιση της ενσωμάτωσης είναι συνδεδεμένη με την έννοια του περιουσιακού 

στοιχείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας 

μπορούν να ενσωματωθούν στα περιουσιακά της μητρικής μονο όταν η μητρική 

κατέχει απόλυτα τα οφέλη της ιδιοκτησίας μέσα από την άσκηση αποτελεσματικού 

οικονομικού ελέγχου , ο οποίος αποτελεσματικός οικονομικός έλεγχος δεν 

προσδιορίζεται μονο από την πλειοψηφία των ψήφων. Η Επιτροπή θεωρεί το σχέδιο 

έκθεσης σαν μια σύντομη λύση για την υποβολή των εκθέσεων των εταιρείων ειδικού 

σκοπού. 

 Η Επιτροπή υποστηρίζει την ιδέα των μεταβλητών συμφερόντων γιατι 

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

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

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

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

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

κατευθυντήριες γραμμές ιδιοκτησίας, για να παρέχεται μια πιο βελτιωμένη συζήτηση 

πάνω στα σημαντικά θέματα, για να υπάρχει μια καθοδήγηση. Τέλος, τα 

μακροπρόθεσμα σχέδια απαιτούν ένα ολοκληρωμένο πρότυπο πολιτικής στην 

ενοποίηση χωρίς περιορισμούς στο πεδίο εφαρμογής. 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παίζει σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση, όπως 

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

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

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

λεπτομερή ανάλυση 39 κατηγοριών κινήτρων προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες οι 
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οποίες θεωρούνται ως πιο σημαντικές. Οι κατηγορίες αυτές είναι η <παγκόσμια>, η 

<τοπική> ,η <εσωτερική> και η <παγκόσμια-εσωτερική υβριδική> οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες ευκαιρίες της αγοράς στις οποίες αυτές 

προκύπτουν.Δυο σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν μέσα από την έρευνα. 

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

την ανταπόκριση στην παγκόσμια μάθηση και την παγκόσμια ενσωμάτωση, δηλαδή 

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

δημιουργία διαφορετικών ρόλων των θυγατρικών εχει τους δικούς της περιορισμούς 

επειδή κάθε τύπος πρωτοβουλίας διευκολύνεται με διαφορετικούς τρόπους. 

 Η εταιρική επιχειρηματικότητα αρχίζει να λαμβάνει σιγά-σιγά αυξημένα 

ποσοστά μελέτης. Σε γενικές γραμμές τρεις τύποι εταιρικής επιχειρηματικότητας 

μπορούν να προσδιοριστούν. 

1) Η δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στις ήδη 

υπάρχουσες επιχειρήσεις 

2) Ο μετασχηματισμός των ήδη υπάρχουσων επιχειρήσεων και τέλος 

3) Η αλλαγή των κανόνων ανταγωνισμού της επιχείρησης. 

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Υπάρχει βέβαια μια έρευνα που διατείνεται πως η δημιουργία 

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

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

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

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

η θυγατρική έχει ένα <ρόλο> στις πολυεθνικές εταιρίες. Οι Bartlett και Ghoshal 

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

γενικούς ρόλους οι οποίοι βασίζονται στη στρατηγική σημασία του τοπικού 

περιβάλλοντος και στην ανταγωνιστικότητα της θυγατρικής. Η δεύτερη άποψη 

εστίασε κατευθείαν στο επίπεδο ανάλυσης της θυγατρικής.Αυτή η άποψη 

οραματίστηκε ένα μεγαλυτερο στοιχείο στρατηγικής επιλογής όσον αφορά τη 

διοίκηση της θυγατρικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να έχουν 

μεγάλη επιρροή σχετικά με την δράση , τα σχέδια και την στρατηγική του αγοραστή. 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις τέτοιων ειδών συναλλαγές ειναι σπάνιες και κάθε μια 

ξεχωριστή και μοναδική. 

3.1 Έννοια της συνένωσης των επιχειρήσεων 

 

Μια συνένωση επιχειρήσεων είναι η συσπείρωση ξεχωριστών οντοτήτων ή 

επιχειρήσεων σε μία αναφέρουσα οντότητα. Το αποτέλεσμα σχεδόν όλων των 

συνενώσεων επιχειρήσεων είναι ότι μία οντότητα, ο αποκτών, αποκτά τον έλεγχο 

μιας ή περισσότερων 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 απόκτησης. 

  Μια συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να δομηθεί με πολλούς τρόπους, για 

νομικούς, φορολογικούς ή άλλους λόγους. Μπορεί να αφορά την αγορά από την 

οντότητα των ιδίων κεφαλαίων μιας άλλης οντότητας, την αγορά όλων των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης οντότητας, την ανάληψη των υποχρεώσεων μιας 

άλλης οντότητας ή την αγορά κάποιων καθαρών περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης 

οντότητας που μαζί σχηματίζουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με έκδοση συμμετοχικών τίτλων, τη μεταβίβαση μετρητών, 

ταμιακών ισοδύναμων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ενός συνδυασμού αυτών. 

Η συναλλαγή μπορεί να γίνει μεταξύ των μετόχων των συνενωμένων οντοτήτων ή 

μεταξύ της μιας οντότητας και των μετόχων μιας άλλης οντότητας. Μπορεί να 
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περιλαμβάνει την ίδρυση μιας νέας οντότητας που θα ελέγχει τις οντότητες που 

συνενώθηκαν ή τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν ή την 

αναδιάρθρωση μιας ή περισσότερων οντοτήτων που συνενώθηκαν. 

 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.Π. στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του. Περιλαμβάνει τα 

δικαιώματά του στον αποκτώμενο σε οποιεσδήποτε ξεχωριστές οικονομικές 

καταστάσεις εκδίδει ως μία επένδυση σε θυγατρική (βλέπε ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και 

Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις).  

  Μια συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να αφορά την αγορά των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε υπεραξίας, μιας άλλης 

οντότητας μάλλον, παρά την αγορά των μετοχών της άλλης οντότητας. Αυτή η 

συνένωση δεν καταλήγει σε σχέση μητρικής - θυγατρικής εταιρίας. 

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες μία οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας άλλης 

οντότητας αλλά η ημερομηνία της απόκτησης του ελέγχου (δηλαδή η ημερομηνία της 

απόκτησης) δεν συμπίπτει με την ημερομήνια ή τις ημερομηνίες της απόκτησης των 

συμμετοχικών δικαιωμάτων (δηλαδή η ημερομηνία ή ημερομηνίες ανταλλαγής), 

περιλαμβάνονται στον ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων και επομένως στο πεδίο 

εφαρμογής αυτού του Δ.Π.Χ.Π. Η περίπτωση αυτή μπορεί να προκύψει, για 

παράδειγμα, όταν μία εκδότρια συνάπτει συμφωνίες επαναγοράς μετοχών με 

κάποιους επενδυτές της και, ως αποτέλεσμα, αλλάζει ο έλεγχος της εκδότριας.  

Αυτό το Δ.Π.Χ.Π. δεν καθορίζει τη λογιστικοποίηση για συμμετοχές σε κοινοπραξίες 

(βλέπε ΔΛΠ 31 Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες). 

 

3.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 3 

Σκοπός του παρόντος Δ.Π.Χ.Α., είναι η βελτίωση της συνάφειας, αξιοπιστίας και 

συγκρισιμότητας των στοιχείων που παρέχει μια αναφέρουσα οντότητα στις 

οικονομικές της καταστάσεις, για μια συνένωση επιχειρήσεων και τις επιδράσεις της. 

Για την επίτευξή του, το παρόν Δ.Π.Χ.Α. θέτει αρχές και απαιτήσεις ως προς τον 

τρόπο με τον οποίο ο αποκτών: 
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α) αναγνωρίζει και επιμετρά στις οικονομικές του καταστάσεις τα αναγνωρίσιμα 

αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία, τις αναληφθείσες υποχρεώσεις καθώς και τυχόν 

μη ελέγχουσες συμμετοχές στον αποκτώμενο, 

β) αναγνωρίζει και επιμετρά την υπεραξία που αποκτήθηκε στη συνένωση 

επιχειρήσεων ή το κέρδος μιας αγοράς ευκαιρίας και 

γ) προσδιορίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιήσει ώστε οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη φύση και τη 

χρηματοοικονομική επίδραση της συνένωσης επιχειρήσεων. 

Το ΔΠΧΑ 3 εφαρμόζεται για συναλλαγή ή άλλο γεγονός που ικανοποιεί τον 

ορισμό της συνένωσης των επιχειρήσεων . Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί στις παρακάτω περιπτώσεις. 

1)Στην ίδρυση κοινοπραξιών  

2)Στην απόκτηση περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν 

αποτελούν επιχείρηση. 

Σε συνένωση επιχειρήσεων ή οικονομικών οντοτήτων που λειτουργούν κάτω από 

κοινό έλεγχο.Εάν τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχειά δεν αποτελούν επιχείρηση 

τότε το κόστος της απόκτησης κατανέμεται σε αυτά τα περιουσιακά στοιχειά 

ανάλογα με τις εύλογες αξίες τους. 

 

3.3 Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 3 

 

Τον Ιανουάριο του 2008 το ΔΛΠ 27(Consolidated and separate Financial Statement) 

και το ΔΠΧΑ 3( Bussiness Compination) αναθεωρηθήκαν και εφαρμόστηκαν στις 

συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων από τις 1 Ιουλίου του 2009 και έπειτα. Αυτή η 

αναγκαία αναθεώρηση καθώς και η σημαντικότητα των συγκεκριμένων συναλλαγών 

, ήταν μια πρόκληση για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Το ΔΠΧΑ 3 έφερε 

τεράστιες και σημαντικές αλλαγές στην λογιστική των συγχωνευμένων επιχειρήσεων. 

Οι σημαντικές αλλαγές αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.  
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IFRS 3 (as revised in 2008) 

Acquisition costs   

• recognised as an immediate expense  

Price paid for the acquiree  

• now referred to as consideration transferred and comprises only amounts 

transferred in exchange for the assets and liabilties of the acquire 

 • excludes acquisition costs but includes contingent consideration • payments 

relating to transactions that are not part of the business combination exchange 

are accounted for separately 

Contingent consideration  

• recognised and measured at fair value on acquisition date, irrespective of the 

probablity of an outlow of resources 

 • subsequent changes in contingent consideration classified as a liability 

usually affect post-combination earnings 

A choice in measuring non-controlling interests (NCI) 

 • acquirer has an option to measure NCI that are present ownership interests 

either at fair value or at the NCI’s proportionate interest in recognised net 

assets. Other types of NCI are measured at fair value 

Goodwill formula 

 • goodwill is measured as the excess of:  

• the sum of: – the fair value of consideration transferred in exchange for the 

acquiree – any recognised amount of NCI  

– the fair value of any previously held equity interest (see below) over 

 • the recognised amount of the acquiree’s identifiable net assets 

Calculation of goodwill in business combinations achieved in stages  

• goodwill is determined on the date the acquirer obtains control 

 • any previously held investment is remeasured to its acquisition date fair 

value and is included in the goodwill calculation (see above). Any resulting 
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gain or loss from the remeasurement is recognised in earnings  

   

Previous requirements 

•included in the cost of the business combination and in the determination of goodwill 

• referred to as the purchase price or the cost of the business combination  

• the aggregate of the: – fair values of assets given, liabilities incurred or assumed and 

equity instruments issued – costs directly attributable to the business combination 

• recognised on the acquisition date when outflow of resources is probable and 

reliably measurable 

 • when recognition criteria are met after the acquisition date, treated as an adjustment 

to the cost of the combination with a corresponding effect on goodwill 

• all types of NCI are measured at the proportionate interest in recognised net assets 

• goodwill is measured as the excess of – the cost of the combination over – the 

acquirer’s share of the acquiree’s net assets 

• goodwill is measured at each stage of the combination, using the original cost of 

each investment and the proportionate fair value of the acquiree’s net assets at each 

stage 

 

 

ΔΠΧΑ 3 (Μετά την αναθεώρηση του 2008) 

• Το κόστος απόκτησης  

αναγνωρίστηκε σαν άμεσο έξοδο. 

• Το αντίτιμο που καταβλήθηκε για το απόκτημα τώρα αναφέρεται ως 

αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται και περιλαμβάνει μόνο ποσά που 

μεταφέρονται σε αντάλλαγμα για τα περιουσιακά στοιχεία και για τις 

υποχρεώσεις του αποκτήματος. 
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Δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος απόκτησης αλλά συμπεριλαμβάνει τα ενδεχόμενα 

ανταλλάγματα. 

Οι πληρωμές σχετικά με τις συναλλαγές που δεν είναι μέρος των εξόδων των 

συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται χωριστά. 

• Ενδεχόμενο αντάλλαγμα  

Αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της 

εξαγοράς , ανεξάρτητα από την πιθανότατα της εκροής των πόρων. 

Μεταγενέστερες μεταβολές στο ενδεχόμενο αντάλλαγμα ταξινομείτε σαν μια 

υποχρέωση που συνήθως επηρεάζει τα κέρδη μετά την συνένωση. 

• Η επιλογή στην επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής (NCI) 

O αγοραστής έχει τη δυνατότητα να μετρήσει το NCI που αποτελούν παρούσα 

συμμέτοχη ιδιοκτησίας είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ενδιαφέρον του 

NCI στα αναγνωρισμένα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία . 

Άλλοι τύποι NCI αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 

• Υπεραξία 

Η υπεραξία μετριέται  ως: 

Το σύνολο της εύλογης αξίας της αντιπαροχής που μεταβιβάστηκε σε αντάλλαγμα 

από τον αποκτώμενο 

 Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο ποσό της NCI. 

Η εύλογη αξία τυχόν προηγούμενης συμμετοχής.  

Μείον  

Το αναγνωρισμένο ποσό των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώμενου. 

• Ο υπολογισμός της υπεραξίας στις συνενώσεις επιχειρήσεων που 

επιτυγχάνονται σταδιακά . 

Η υπεραξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία που ο αποκτών αποκτά τον έλεγχο. 
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Οποιαδήποτε προηγούμενη επένδυση αποτιμάται στην εύλογη αξία την ημερομηνία 

της εξαγοράς της και περιλαμβάνεται στον λογαριασμό της υπεραξίας. Κάθε 

προκύπτων κέρδος ή ζημία από την επανεκτίμηση αναγνωρίζεται στα κέρδη. 

 

 

ΔΠΧΑ 3 ( πριν την αναθεώρηση) 

• Κόστος απόκτησης 

Περιλαμβάνεται στο κόστος της συνένωσης των επιχειρήσεων και κατά τον 

προσδιορισμό της υπεραξίας. 

• Το αντίτιμο του αποκτήματος 

Αναφέρεται ως η τιμή αγοράς ή το κόστος της συνένωσης των επιχειρήσεων. 

Το σύνολο των: 

Εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν , των υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν και των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν είναι 

έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την συνένωση των επιχειρήσεων. 

 

 

• Ενδεχόμενο Αντάλλαγμα 

Αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της απόκτησης , όταν οι εκροές των πόρων 

είναι πιθανές και μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. 

Όταν τα κριτήρια αναγνώρισης πληρούνται μετά την ημερομηνία απόκτησης, 

θεωρείται ως προσαρμογή στο κόστος της συνένωσης με αντίστοιχη επίδραση στην 

υπεραξία. 

• NCI 

Όλοι οι τύποι NCI μετριούνται στην αναλογική συμμέτοχη των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων 

• Υπεραξία 
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Η υπεραξία επιμετράτε ως εξής: 

Το κόστος της συνένωσης συνολικά  

Μείον 

Το μερίδια του αγοραστή των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων του αποκτώμενου. 

• Ο Υπολογισμός της Υπεραξίας που Επιτυγχάνεται Σταδιακά 

Η υπεραξία αποτιμάται σε κάθε στάδιο της συνένωσης, χρησιμοποιώντας το αρχικό 

κόστος της κάθε επένδυσης και την αναλογική εύλογη αξία των Καθαρών 

Περιουσιακών Στοιχείων του αποκτώμενου σε κάθε στάδιο. 

 

3.4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Οι συγχωνεύσεις , μετατροπές κ.λ.π. θα γίνονται με βάση κάποιον από τους νόμους 

1297 ή 2166. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποτίμηση από ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο 

( επιτροπή του άρθρου 9 ή ορκωτό ελεγκτή) για τις αξίες.  

 

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Δ.Π.Χ.Π ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

Δ.Π.Χ.Α 3 

 

Οι τροποποιήσεις Δ.Π.Χ.Π. σε αυτό το προσάρτημα θα εφαρμόζονται στη 

λογιστικοποίηση των συνενώσεων επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία της 

συμφωνίας είναι στις ή μετά τις 31 Μαρτίου 2004 και στη λογιστικοποίηση κάθε 

υπεραξίας και άϋλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται σε αυτές τις συνενώσεις 

επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, οι τροποποιήσεις αυτές θα εφαρμόζονται σε ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν στις ή μετά τις 31 Μαρτίου 2004. 

Στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διερμηνειών που 

είναι εφαρμόσιμα στις 31 Μαρτίου 2004, οι αναφορές στην τρέχουσα έκδοση του 

ΔΛΠ 22 Συνενώσεις Επιχειρήσεων τροποποιούνται σε Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων. 

Το Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
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Πληροφόρησης, τροποποιείται ως εξής: 

Ο υιοθετών για πρώτη φορά μπορεί να επιλέξει να μην εφαρμόσει αναδρομικά το 

Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων σε παρελθούσες συνενώσεις επιχειρήσεων 

(συνενώσεις επιχειρήσεων που συνέβησαν πριν την ημερομηνία μετάβασης στα 

Δ.Π.Χ.Π.). Όμως, αν ο υιοθετών για πρώτη φορά επαναδιατυπώσει οποιαδήποτε 

συνένωση επιχειρήσεων ώστε να συνάδει με το Δ.Π.Χ.Π. 3, θα επαναδιατυπώνει 

κάθε μεταγενέστερη συνένωση επιχειρήσεων και θα εφαρμόζει επίσης το ΔΛΠ 36 

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (όπως αναθεωρήθηκε το 2004) και το 

ΔΛΠ 38 αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία (όπως αναθεωρήθηκε το 2004) από την ίδια 

ημερομηνία. Για παράδειγμα, αν ο υιοθετών για πρώτη φορά επιλέξει να 

επαναδιατυπώσει μία συνένωση επιχειρήσεων που συνέβη στις 30 Ιουνίου 2002, θα 

επαναδιατυπώσει όλες τις συνενώσεις επιχειρήσεων που συνέβησαν μεταξύ 30 

Ιουνίου 2002 και της ημερομηνίας μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. και επίσης θα εφαρμόσει 

το ΔΛΠ 36 (όπως αναθεωρήθηκε το 2004) και το ΔΛΠ 38 (όπως αναθεωρήθηκε το 

2004) από τις 30 Ιουνίου 2002.[Η τροποποίηση δεν εφαρμόζεται σε Πρότυπα που 

παρουσιάζονται με στοιχειώδη μορφή].Το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

τροποποιείται όπως εξηγείται πιο κάτω: 

Η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: 

Το κόστος μιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέμεται στα αναγνωρίσιμα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, σε σχέση με τις εύλογες 

αξίες τους, αλλά χωρίς να γίνουν ισοδύναμες προσαρμογές για φορολογικούς 

σκοπούς. Οι παράγραφοι 6 και 9 τροποποιούνται ως εξής: 

6. Το αρχικό ΔΛΠ 12 δεν αναφερόταν ρητώς στις προσαρμογές της εύλογης αξίας 

που γίνονται σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Τέτοιες προσαρμογές προκαλούν 

προσωρινές διαφορές και το ΔΛΠ 12 (αναθεωρημένο) απαιτεί από την οντότητα να 

αναγνωρίζει την προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή (νοουμένου 

ότι ικανοποιείται το κριτήριο της πιθανότητας για αναγνώριση) την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση, με μία αντίστοιχη επίπτωση στον καθορισμό του ποσού της 

υπεραξίας ή οποιασδήποτε 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 συνένωσης. 

Ωστόσο, το ΔΛΠ 12 (αναθεωρημένο) απαγορεύει την αναγνώριση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας.  
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9. Το αρχικό ΔΛΠ 12 δεν ανάφερε σαφώς αν οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις μπορούν να προεξοφληθούν. Το ΔΛΠ 12 

(αναθεωρημένο) απαγορεύει την προεξόφληση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων. Το Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, απαγορεύει την 

προεξόφληση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων. 

Αυτό το Πρότυπο απαιτεί από μια οντότητα να λογιστικοποιεί τις φορολογικές 

συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τον ίδιο τρόπο που 

λογιστικοπoιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και 

άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές 

φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στα κέρδη ή στη ζημία. Για 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης κατ ευθείαν 

στα ίδια κεφάλαια. Ομοίως, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων σε μία συνένωση επιχειρήσεων επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας 

που προκύπτει από εκείνη τη συνένωση επιχειρήσεων ή το ποσό οποιασδήποτε 

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 συνένωσης. 

 Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται μία 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, εκτός στην έκταση που η αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση προκύπτει από: 

(α) την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας 

ή προσωρινές διαφορές επίσης προκύπτουν όταν: 

(α) Το κόστος μιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέμεται μέσω της αναγνώρισης των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, 

στην εύλογη αξία τους, αλλά καμία ισοδύναμη προσαρμογή δεν γίνεται για 

φορολογικούς σκοπούς, 

(β) περιουσιακά στοιχεία επανεκτιμώνται, χωρίς να γίνει ισοδύναμη προσαρμογή για 

φορολογικούς σκοπούς, 

(γ) προκύπτει υπεραξία σε μία συνένωση επιχειρήσεων. 

Το κόστος μιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέμεται μέσω της αναγνώρισης των 
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αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν 

στις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Προσωρινές διαφορές 

προκύπτουν όταν οι φορολογικές βάσεις των αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν δεν επηρεάζονται από τη συνένωση 

επιχειρήσεων ή επηρεάζονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, όταν η λογιστική αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται στην εύλογη αξία αλλά η φορολογική βάση 

του περιουσιακού στοιχείου παραμένει στο κόστος για τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, 

προκύπτει μια φορολογητέα προσωρινή διαφορά η οποία καταλήγει σε μία 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Η προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωσηεπηρεάζει την υπεραξία. 

Η υπεραξία που προκύπτει σε μια συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται ως η 

υπέρβαση του κόστους της συνένωσης πέραν της συμμετοχής του αποκτώντος στην 

καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων 

και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου. Πολλές φορολογικές αρχές 

δεν επιτρέπουν μειώσεις στη λογιστική αξία της υπεραξίας ως μιας εκπεστέα 

δαπάνης, κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους. Περαιτέρω, σε τέτοιες 

δικαιοδοσίες, το κόστος της υπεραξίας συχνά δεν είναι εκπεστέο, όταν μία θυγατρική 

πωλεί την υποκείμενη επιχείρησή της. Σε αυτές τις δικαιοδοσίες, η υπεραξία έχει 

μηδενική φορολογική βάση. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογι στικής αξίας της 

υπεραξίας και της μηδενικής φορολογικής βάσης της είναι μία φορολογητέα 

προσωρινή διαφορά. Όμως, αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει την αναγνώριση της 

προκύπτουσας αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης, επειδή η υπεραξία 

αποτιμάται ως ένα κατάλοιπο και η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης θα αύξανε τη λογιστική αξία της υπεραξίας. 

Μεταγενέστερες μειώσεις μιας αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που 

δεν έχει αναγνωριστεί επειδή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας 

θεωρούνται επίσης ως προκύπτουσες από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας και 

συνεπώς δεν αναγνωρίζονται. Για παράδειγμα, αν η υπεραξία που αποκτάται σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων έχει κόστος 100 αλλά μηδενική φορολογική βάση, 

απαγορεύει στην οντότητα να αναγνωρίσει την προκύπτουσα αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση. Αν η οντότητα αναγνωρίσει μεταγενέστερα μία ζημία 

απομείωσης 20 για εκείνη την υπεραξία, το ποσό της φορολογητέας προσωρινής 

διαφοράς που σχετίζεται με την υπεραξία μειώνεται από 100 σε 80, με αποτέλεσμα να 
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υπάρχει μείωση στην αξία της μη αναγνωρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης. Εκείνη η μείωση της αξίας της μη αναγνωρισμένης αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης θεωρείται επίσης ότι σχετίζεται με την αρχική αναγνώριση 

της υπεραξίας και συνεπώς απαγορεύεται να αναγνωριστεί.Οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται 

με υπεραξία αναγνωρίζονται, ωστόσο, στο βαθμό που δεν προκύπτουν από την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξίας.  

Για παράδειγμα, αν η υπεραξία που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων 

είχε κόστος 100 που εκπίπτεται για φορολογικούς σκοπούς με ετήσιο συντελεστή 20 

τοις εκατό, αρχίζοντας από το έτος της απόκτησης, η φορολογική βάση της υπεραξίας 

είναι 100 στην αρχική αναγνώριση και 80 στο τέλος του πρώτου έτους της 

απόκτησης. Αν η λογιστική αξία της υπεραξίας στο τέλος του έτους της απόκτησης 

παραμένει αμετάβλητη στο 100, μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά 20 προκύπτει 

στο τέλος εκείνου του έτους. Επειδή εκείνη η φορολογητέα προσωρινή διαφορά δεν 

σχετίζεται με την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας, η αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση που προκύπτει αναγνωρίζεται.  

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων, η οντότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο και αυτό επηρεάζει το ποσό της 

υπεραξίας ή το ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης πέραν του κόστους της συνένωσης 

της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του 

αποκτώμενου. 

Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται μια 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε 

συναλλαγή που: 

(α) δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων 

και 

(β) κατά το χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία). 

(γ) το κόστος μιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέμεται μέσω της αναγνώρισης των 
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αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, 

στις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Όταν κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης αναγνωρίζεται μία υποχρέωση, αλλά το σχετικό κόστος 

δεν εκπίπτεται κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών μέχρι μία 

μεταγενέστερη περίοδο, προκύπτει μία εκπεστέα προσωρινή διαφορά που καταλήγει 

σε μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Αναβαλλόμενη φορο λογική απαίτηση 

προκύπτει επίσης, όταν η εύλογη αξία ενός αναγνωρίσιμου περιουσιακού στοιχείου 

που αποκτήθηκε, είναι μικρότερη από τη φορολογική του βάση. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, η προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επηρεάζει την 

υπεραξία.Προσωρινές διαφορές μπορεί να προκύπτουν σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων μια οντότητα 

αναγνωρίζει οποιαδήποτε προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ως αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Συνεπώς, εκείνες οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επηρεάζουν την υπεραξία ή 

το ποσό κάθε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία 

των αναγνωρίσιμωνπεριουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 

ενδεχόμενων  υποχρεώσεων του αποκτώμενου πέραν του κόστους της συνένωσης. 

Όμως μια οντότητα δεν αναγνωρίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

Ως αποτέλεσμα μιας συνένωσης επιχείρησης, ο αποκτών μπορεί να το θεωρεί πιθανό 

ότι θα ανακτήσει μία δική του αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, που δεν είχε 

αναγνωρισθεί πριν από τη συνένωση των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ο αποκτών 

δυνατό να μπορεί να αξιοποιήσει τις δικές του αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες 

έναντι των μελλοντικών φορολογητέων κερδών του αποκτώμενου. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ο αποκτών αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αλλά 

δεν την περιλαμβάνει ως μέρος της λογιστικοποίησης της συνένωσης επιχειρήσεων 

και, συνεπώς, δεν τη λαμβάνει υπόψη για τον προσδιορισμό της υπεραξίας ή του 

ποσού οποιασδήποτε 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 συνένωσης. 

Αν το δυνητικό όφελος των μεταφερόμενων εις νέον φορολογικών ζημιών ή άλλων 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του αποκτώμενου δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια του Δ.Π.Χ.Π. 3 για ξεχωριστή αναγνώριση όταν μια συνένωση 
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επιχειρήσεων λογιστικοποιείται αρχικά αλλά πραγματοποιείται μεταγενέστερα, ο 

αποκτών θα αναγνωρίσει τον αναβαλλόμενο πιστωτικό φόρο που προκύπτει στο 

κέρδος ή στη ζημία. Επίσης, ο αποκτών θα: 

(α) μειώσει τη λογιστική αξία της υπεραξίας στο ποσό που θα είχε αναγνωριστεί αν η 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είχε αναγνωριστεί ως αναγνωρίσιμο 

περιουσιακό στοιχείο από την ημερομηνία της απόκτησης και 

(β) αναγνωρίσει τη μείωση της λογιστικής αξίας της υπεραξίας ως δαπάνη. 

Όμως, η διαδικασία αυτή δεν καταλήγει στη δημιουργία υπέρβασης της συμμετοχής 

του αποκτώντα στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου 

πέραν του κόστους της συνένωσης, ούτε αυξάνει το ποσό που είχε αναγνωριστεί 

προγενέστερα για οποιαδήποτε τέτοια υπέρβαση. 

 Παράδειγμα 

Μία οντότητα απέκτησε μία θυγατρική που είχε εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές των 300. Ο φορολογικός συντελεστής κατά το χρόνο της απόκτησης ήταν 

30 τοις εκατό. Η προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση των 90 δεν 

αναγνωρίστηκε ως 

αναγνωρίσιμο περιουσιακό στοιχείο κατά τον προσδιορισμό της υπεραξίας των 500, 

που προέκυψε από τη συνένωση επιχειρήσεων. Δύο έτη μετά τη συνένωση, η 

οντότητα εκτίμησε ότι το μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα είναι αρκετό για να 

ανακτήσει τα ωφελήματα όλων των εκπεστέων προσωρινών διαφορών. 

Η οντότητα αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση των 90 και, στο 

κέρδος ή στη ζημία, αναβαλλόμενο πιστωτικό φόρο 90. Η οντότητα επίσης μειώνει τη 

λογιστική αξία της υπεραξίας κατά 90 και αναγνωρίζει δαπάνη στο κέρδος ή στη 

ζημιά για το ποσό αυτό. Συνεπώς, το κόστος της υπεραξίας μειώνεται στα 410, όντας 

το ποσό που θα είχε αναγνωριστεί αν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση των 90 

είχε αναγνωριστεί ως αναγνωρίσιμο περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης. Αν ο φορολογικός συντελεστής είχε αυξηθεί στο 40 τοις εκατό, η 

οντότητα θα είχε αναγνωρίσει μία αναβαλλόμενη φορο λογική απαίτηση των 120 

(300 επί 40 τοις εκατό) και, στο κέρδος ή στη ζημιά, αναβαλλόμενο πιστωτικό φόρο 

120. Αν ο φορολογικός συντελεστής είχε μειωθεί στο 20 τοις εκατό, η οντότητα θα 

είχε αναγνωρίσει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση των 60 (300 επί 20 τοις 

εκατό) και αναβαλλόμενο πιστωτικό φόρο 60. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η 
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οντότητα θα μείωνε επίσης τη λογιστική αξία της υπεραξίας κατά 90 και θα 

αναγνώριζε δαπάνη για το ποσό αυτό στο κέρδος ή στη ζημία. 

68Γ. Καθώς επισημάνθηκε στην παράγραφο 68Α, το ποσό της φορολογικής 

έκπτωσης (ή της εκτιμώμενης μελλοντικής φορολογικής έκπτωσης, που επιμετρήθηκε 

σύμφωνα με την παράγραφο 68Β) μπορεί να διαφέρει από τη σχετιζόμενη συνολική 

δαπάνη απολαβών. Η παράγραφος 58 του Προτύπου απαιτεί ο τρέχων και ο 

αναβαλλόμενος φόρος να αναγνωρίζονται ως έσοδα ή δαπάνες και να 

συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου, εκτός κατά την έκταση που ο 

φόρος προκύπτει από (α) μία συναλλαγή ή γεγονός που αναγνωρίζεται άμεσα στα 

ίδια κεφάλαια, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο, ή (β) συνένωση επιχειρήσεων. Αν 

το ποσό της φορολογικής έκπτωσης (ή της εκτιμώμενης μελλοντικής φορολογικής 

έκπτωσης) υπερβαίνει το ποσό της σχετιζόμενης συνολικής δαπάνης απολαβών, αυτό 

υποδεικνύει ότι η φορολογική έκπτωση δεν σχετίζεται μόνο με δαπάνη απολαβών 

αλλά και με στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον 

ποσό του σχετιζόμενου τρέχοντος ή αναβαλλόμενου φόρου θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Το ΔΛΠ 14 Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα τροποποιείται όπως εξηγείται πιο 

κάτω:  

Παραδείγματα περιουσιακών στοιχείων τομέα περιλαμβάνουν τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις λειτουργικές δραστηριότητες του 

τομέα, ενσώματες ακινητοποιήσεις, περιουσιακά στοιχεία που είναι υποκείμενα 

χρηματοδοτικών μισθώσεων (ΔΛΠ 17 Μισθώσεις) και τα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία. Αν ένα συγκεκριμένο κονδύλι απόσβεσης περιλαμβάνεται στις δαπάνες του 

τομέα, τότε το σχετικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται και επίσης στα 

περιουσιακά στοιχεία του τομέα. Περιουσιακά στοιχεία τομέα δεν περιλαμβάνουν 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για γενικούς σκοπούς της οντότητας ή 

του κεντρικού γραφείου. Περιουσιακά στοιχεία τομέα περιλαμβάνουν λειτουργικά 

περιουσιακά στοιχεία που διαμοιράζονται σε δύο ή περισσότερους τομείς, αν υπάρχει 

εύλογος τρόπος κατανομής. Περιουσιακά στοιχεία τομέα περιλαμβάνουν υπεραξία, η 

οποία αποδίδεται άμεσα σε έναν τομέα ή μπορεί να κατανεμηθεί σε έναν τομέα με 

εύλογο τρόπο και οι δαπάνες τομέα περιλαμβάνουν κάθε ζημία απομείωσης που 

αναγνωρίζεται για την υπεραξία. 

Οι επιμετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τομέα 

περιλαμβάνουν προσαρμογές των προηγούμενων λογιστικών αξιών των 
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αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων τομέα και υποχρεώσεων τομέα μιας 

οντότητας που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων, ακόμη και αν αυτές οι 

προσαρμογές γίνονται μόνο για το σκοπό κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων και δεν αναγνωρίζονται είτε στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής εταιρίας είτε της θυγατρικής. Ομοίως, αν ενσώματες ακινητοποιήσεις 

έχουν επανεκτιμηθεί ύστερα από την απόκτηση, σύμφωνα με τη μέθοδο της 

επανεκτίμησης που προβλέπεται από το ΔΛΠ 16, τότε οι επιμετρήσεις των 

περιουσιακών στοιχείων του τομέα αντανακλούν αυτές τις επανεκτιμήσεις. 

 Στο ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, (όπως αναθεωρήθηκε το 2003), η 

παράγραφος 64 απαλείφεται. 

Το ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους τροποποιείται όπως εξηγείται πιο κάτω: 

Η παράγραφος 108 τροποποιείται ως εξής: 

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων, μια οντότητα αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία στην 

παρούσα αξία της υποχρέωσης μείον την εύλογη αξία οποιωνδήποτε περιουσιακών 

στοιχείων του προγράμματος (βλέπε Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων). Η 

παρούσα αξία της υποχρέωσης περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα, ακόμη και αν ο 

αποκτώμενος δεν τα είχε αναγνωρίσει κατά την ημερομηνία της απόκτησης: 

(α) αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία της 

απόκτησης (είτε ενέπιπταν είτε όχι στο «περιθώριο» του 10 %), 

(β) κόστος προϋπηρεσίας που προέκυψε από αλλαγές ωφελειών ή της εισαγωγής ενός 

προγράμματος, πριν από την ημερομηνία της απόκτησης 

και 

Στο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές, Καταστάσεις, η παράγραφος 

30 τροποποιείται ως εξής: 

Τα έσοδα και οι δαπάνες μιας θυγατρικής περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία της απόκτησης, όπως καθορίζεται στο 

Δ.Π.Χ.Π. 3. 

Το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις τροποποιείται όπως εξηγείται πιο 

κάτω: 

Ο ορισμός του από κοινού ελέγχου τροποποιείται ως εξής: 

Ο από κοινού έλεγχος είναι ο συμβατικώς συμφωνημένος διαμοιρασμός του ελέγχου 

σε μία οικονομική δραστηριότητα και υπάρχει μόνον όταν οι στρατηγικές 

οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα 
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απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που μοιράζονται τον έλεγχο (των 

κοινοπρακτούντων).Σε συνέχεια της τροποποίησης αυτής και των τροποποιήσεων 

που έγιναν στο Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες,τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

Όταν, μια επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση που ταξινομήθηκε προηγουμένως ως 

κατεχόμενη προς πώληση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για να ταξινομείται έτσι, θα 

λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από την ημερομηνία της 

ταξινόμησής της ως κατεχόμενη προς πώληση. Οι οικονομικές καταστάσεις για τις 

περιόδους αφότου ταξινομήθηκε ως κατεχόμενη προς πώληση θα 

επαναδιατυπώνεται. Επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση λογιστικοποιείται 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης, από την ημερομηνία που γίνεται 

συνδεδεμένη. Κατά την απόκτηση της επένδυσης, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του 

κόστους επένδυσης και του μεριδίου του επενδυτή στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της συνδεδεμένης, λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων. Συνεπώς: 

(α) υπεραξία που σχετίζεται με μία συνδεδεμένη επιχείρηση περιλαμβάνεται στη 

λογιστική αξία της επένδυσης. Όμως, 

η απόσβεση εκείνης της υπεραξίας δεν επιτρέπεται και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται 

στον καθορισμό του μεριδίου του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της συνδεδεμένης. 

 (β) οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου του επενδυτή στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακώνστοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της συνδεδεμένης πέραν του κόστους της επένδυσης εξαιρείται από τη 

λογιστική αξία της επένδυσης και ανταυτού περιλαμβάνεται ως έσοδο στον 

προσδιορισμό του μεριδίου του επενδυτή στο κέρδος ή τη ζημία της συνδεδεμένης 

στην περίοδο στην οποία η επένδυση αποκτάται. 

Γίνονται επίσης κατάλληλες προσαρμογές στο μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις 

ζημίες της συνδεδεμένης μετά την απόκτηση για λογιστικοποίηση, για παράδειγμα, 

της απόσβεσης των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων βάσει των εύλογων αξιών 

τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Ομοίως, γίνονται κατάλληλες 

προσαρμογές στο μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή στις ζημίες της συνδεδεμένης 

μετά την απόκτηση για ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται από τη συνδεδεμένη, 

όπως για υπεραξία ή ενσώματες ακινητοποιήσεις. 
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Επειδή η υπεραξία που περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία μιας επένδυσης σε 

συνδεδεμένη δεν αναγνωρίζεται ξεχωριστά, δεν ελέγχεται ξεχωριστά για απομείωση 

με την εφαρμογή των απαιτήσεων για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας του 

ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. Αντίθετα, ολόκληρη η 

λογιστική αξία της επένδυσης ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, 

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

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

όποτε η εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 39 υποδεικνύει ότι η επένδυση μπορεί 

να έχει υποστεί απομείωση. Κατά τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης της 

επένδυσης, η οντότητα υπολογίζει: 

(α) το μερίδιό της στην παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμιακών 

ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από τη συνδεδεμένη, περιλαμβάνοντας τις 

ταμιακές ροές από τις δραστηριότητες της συνδεδεμένης και το προϊόν από την 

τελική διάθεση της επένδυσης 

ή 

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

αναμένεται να προκύψουν από μερίσματα 

που θα εισπραχθούν από την επένδυση και από την τελική διάθεσή της. 

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

Τα ΔΛΠ 33 Κέρδη ανά Μετοχή τροποποιούνται ως εξής: 

Οι κοινές μετοχές που εκδίδονται ως μέρος του κόστους μιας συνένωσης 

επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών από την 

ημερομηνία της απόκτησης. Αυτό γιατί ο αποκτών ενσωματώνει τα κέρδη και 

τις ζημίες του αποκτώμενου στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του από 

την ημερομηνία εκείνη.Αν θα γνωστοποιείται. Επιπροσθέτως, τα βασικά και τα 

απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή για όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους θα 

προσαρμόζονται για τις επιδράσεις των λαθών και των προσαρμογών που 

προκύπτουν από αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές που λογιστικοποιούνται 

αναδρομικά. 

Τα ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά τροποποιούνται ως εξής:  

(i) η επίδραση των αλλαγών στη σύνθεση της οντότητας κατά τη διάρκεια της 

ενδιάμεσης περιόδου, περιλαμβανομένων συνενώσεων επιχειρήσεων, αποκτήσεων ή 

διαθέσεων θυγατρικών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων, αναδιαρθρώσεων και 

διακοπτόμενων δραστηριοτήτων. Στην  περίπτωση των συνενώσεων επιχειρήσεων, η 
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οντότητα θα γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται να γνωστοποιηθούν 

σύμφωνα με τις παραγράφους 66-73 του Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων και άλλα Πρότυπα καθορίζουν γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος οικονομικές καταστάσεις 

σημαίνει πλήρεις σειρές οικονομικών καταστάσεων του τύπου, που κανονικά 

περιλαμβάνονται σε μία ετήσια οικονομική έκθεση και μερικές φορές 

περιλαμβάνονται σε άλλες εκθέσεις. Με εξαίρεση τις απαιτήσεις της παραγράφου 

16(θ), οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από εκείνα τα άλλα Πρότυπα δεν 

απαιτούνται αν η ενδιάμεση οικονομική έκθεση μιας οντότητας περιλαμβάνει μόνο 

συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, 

παρά μία πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων. 

 Η παράγραφος 5 του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, τροποποιείται ως εξής: 

Όταν ένα άλλο Πρότυπο ασχολείται με έναν ειδικό τύπο πρόβλεψης, ενδεχόμενης 

υποχρέωσης ή ενδεχόμενου περιου σιακού στοιχείου, μια οντότητα εφαρμόζει εκείνο 

το Πρότυπο, αντί αυτού του Προτύπου. Για παράδειγμα, το Δ.Π.Χ.Π. 

3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων αναφέρεται στο χειρισμό του αποκτώντος των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται σε μία συνένωση επιχειρήσεων. 

Ομοίως, ορισμένοι τύποι προβλέψεων αναφέρονται επίσης σε Πρότυπα 

για: 

Στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα:Αναγνώριση και Επιμέτρηση (όπως 

αναθεωρήθηκε το 2003), η παράγραφος 2(στ) και (η) απαλείφεται από το Δ.Π.Χ.Π. 4 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Η παράγραφος 2 (ζ) επαναριθμείται ως 2(στ) και 

τροποποιείται όπως εκτίθεται πιο κάτω. Προστίθεται η παράγραφος 2(ζ) όπως 

εκτίθεται πιο κάτω. Μετά από αυτές τις αλλαγές και τις αλλαγές που έγιναν στο 

Δ.Π.Χ.Π. 4, η παράγραφος 2(δ)-(ζ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(δ) χρηματοοικονομικά μέσα εκδοθέντα από την οντότητα που ικανοποιούν τον 

ορισμό του συμμετοχικού τίτλου στο ΔΛΠ 32 (περιλαμβανομένων δικαιωμάτων 

προαίρεσης και δικαιωμάτων αγοράς μετοχών). 

Όμως, ο κάτοχος τέτοιων συμμετοχικών τίτλων θα εφαρμόζει αυτό το Πρότυπο στα 

μέσα αυτά, εκτός αν ικανοποιούν την εξαίρεση του (α)πιο πάνω. 

(ε) δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει ασφαλιστηρίου u963 συμβολαίου όπως 

καθορίζονται στο Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή βάσει συμβολαίου που 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4 επειδή περιέχει χαρακτηριστικό 
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προαιρετικής συμμετοχής. Όμως, αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε παράγωγα που 

ενσωματώνονται σε τέτοια συμβόλαια αν το ίδιο το παράγωγο δεν είναι συμβόλαιο 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4 (βλέπε παραγράφους 10-13 και το 

Προσάρτημα Α, παραγράφους ΟΕ23-ΟΕ33). Επίσης, αν ένα ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο είναι συμβόλαιο χρηματοοικονομικής εγγύησης που συνήφθηκε ή 

διατηρήθηκε κατά τη μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

ήυποχρεώσεων σε άλλο μέρος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Προτύπου, ο εκδότης θα εφαρμόζει αυτό το Πρότυπο στο συμβόλαιο (βλέπε 

παράγραφο 3 και Προσάρτημα Α παράγραφος ΟΕ4Α). 

(στ) συμβάσεις για ενδεχόμενη αντιπαροχή σε μία συνένωση επιχειρήσεων (βλέπε  

Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων). Η εξαίρεση αυτή αφορά μόνον τον αποκτώντα. 

(ζ) συμβάσεις μεταξύ ενός αποκτώντος και ενός πωλητού σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων για αγορά ή πώληση ενός αποκτώμενου σε μελλοντική ημερομηνία. 

Η παράγραφος 2(θ) και (ι) επαναριθμείται σε 2(η) και (θ). Η παράγραφος 2(θ), 

εισήχθηκε στο Δ.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών. 

Η τροποποίηση δεν εφαρμόζεται σε Πρότυπα που παρουσιάζονται με στοιχειώδη 

μορφή. Η ΜΕΔ-32 αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Κόστη Δικτυακού Τόπου 

τροποποιείται όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

 Ένας δικτυακός τόπος που προκύπτει από ανάπτυξη θα αναγνωρίζεται ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο εάν και μόνον αν, επιπρόσθετα προς τη συμμόρφωση με τις 

γενικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο ΔΛΠ 38 για αναγνώριση και 

αρχική επιμέτρηση, η οντότητα πληροί τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 38. Ειδικά, μια 

οντότητα μπορεί να πληροί την προϋπόθεση της απόδειξης του τρόπου με τον οποίο ο 

δικτυακός τόπος της θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη σύμφωνα 

με το ΔΛΠ.57(δ) όταν, για παράδειγμα, ο δικτυακός τόπος είναι σε θέση να 

δημιουργήσει έσοδα, περιλαμβανομένων των άμεσων εσόδων από τη δυνατότητα 

λήψης παραγγελιών. Η οντότητα δεν μπορεί να αποδείξει πως ένας δικτυακός τόπος ο 

οποίος έχει αναπτυχθεί μόνο ή κυρίως για την προώθηση και διαφήμιση των 

προϊόντων και υπηρεσιών της θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οφέλη, και 

συνεπώς όλες οι δαπάνες για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτυακού τόπου θα 

αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. 

 Οποιαδήποτε εσωτερική δαπάνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού 
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τόπου της οντότητας θα λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 38. Η φύση κάθε 

δραστηριότητας για την οποία πραγματοποιείται δαπάνη (π.χ. η εκπαίδευση του 

προσωπικού και η συντήρηση του δικτυακού τόπου) και το στάδιο της ανάπτυξης ή 

της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτυακού τόπου θα αξιολογούνται ώστε να καθοριστεί 

ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός (επιπρόσθετη καθοδήγηση παρέχεται στο 

Προσάρτημα αυτής της Διερμηνείας). Για παράδειγμα: 

(α) το στάδιο του Σχεδιασμού έχει παρόμοια φύση με το στάδιο της έρευνας κατά το 

ΔΛΠ 38.54-56. Η δαπάνη που δημιουργείται κατά το στάδιο αυτό θα αναγνωρίζεται 

ως δαπάνη κατά την πραγματοποίησή του. (β) Τα στάδια της Εφαρμογής και της 

Δημιουργίας Υποδομής, του Γραφικού Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης των 

Περιεχομένων, στην έκταση που το περιεχόμενο αναπτυχθεί για λόγους εκτός 

εκείνων της προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών της ίδιας της 

οντότητας, είναι παρόμοια στη φύση με τη φάση ανάπτυξης του ΔΛΠ 38.Η δαπάνη 

που πραγματοποιείται κατά τα στάδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος 

του δικτυακού τόπου που αναγνωρίζεται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με 

την παράγραφο 8 αυτής της Διερμηνείας, όταν η δαπάνη μπορεί να αποδίδεται 

απευθείας, ή να κατανέμεται με λογική και συνεπή βάση, για τη δημιουργία 

δικτυακού τόπου για τη σκοπευόμενη χρήση.  

Για παράδειγμα, δαπάνη για την αγορά ή δημιουργία περιεχομένων (εκτός του 

περιεχομένου που διαφημίζει και προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ίδιας της 

οντότητας) ειδικά για ένα δικτυακό τόπο ή δαπάνη που να επιτρέπει τη χρήση του 

περιεχομένου (π.χ. αμοιβή για την απόκτηση άδειας αναπαραγωγής) στο δικτυακό 

τόπο, θα περιλαμβάνεται στο κόστος της ανάπτυξης όταν ικανοποιείται η 

προϋπόθεση αυτή. Όμως, σύμφωνα με το ΔΛΠ 38, δαπάνη για ένα άϋλο περιουσιακό 

στοιχείο που αναγνωρίστηκε αρχικά ως έξοδο σε προηγούμενες οικονομικές 

καταστάσεις δεν θα αναγνωρίζεται ως μέρος του κόστους ενός άϋλου περιουσιακού 

στοιχείου σε μεταγενέστερη ημερομηνία (π.χ. όταν τα κόστη δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν αποσβεσθεί πλήρως και το περιεχόμενο διατίθεται 

μεταγενέστερα στο δικτυακό τόπο). 

(γ) δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά το στάδιο Ανάπτυξης Περιεχομένου, στην 

έκταση που αυτό το περιεχόμενο αναπτύχθηκε για τη διαφήμιση και προώθηση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της ίδιας της οντότητας (π.χ. ψηφιακές εικόνες των 

προϊόντων), θα αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 

38.69(γ). Για παράδειγμα, όταν λογιστικοποιείται η δαπάνη 
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επαγγελματικών  υπηρεσιών για τη λήψη φωτογραφιών των προϊόντων της οντότητας 

και για βελτίωση της παρουσίασής τους, η δαπάνη θα αναγνωρίζεται ως έξοδο 

δεδομένου ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας και όχι όταν οι ψηφιακές εικόνες εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο. 

(δ) το στάδιο της Λειτουργίας αρχίζει όταν η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου 

ολοκληρωθεί. Δαπάνη που πραγματοποιείται στο στάδιο αυτό θα αναγνωρίζεται ως 

έξοδο όταν πραγματοποιείται εκτός αν ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης του ΔΛΠ 

38.18. 

10. Ένας δικτυακός τόπος που αναγνωρίζεται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο ύμφωνα 

με την παράγραφο 8 αυτής της παρούσας Διερμηνείας θα επιμετράται μετά την 

αρχική αναγνώριση μέσω της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΛΠ 38. Η ορθή 

εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός δικτυακού τόπου πρέπει να είναι σύντομη. 

Η παράγραφος της Ημερομηνίας Έναρξης της Ισχύος τροποποιείται ως εξής: 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:  

Αυτή η Διερμηνεία τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαρτίου 2002. Οι επιπτώσεις 

της υιοθέτησης αυτής της Διερμηνείας θα πρέπει να λογιστικοποιούνται 

χρησιμοποιώντας τις μεταβατικές απαιτήσεις της έκδοσης του ΔΛΠ 38 που εκδόθηκε 

το 1998. Συνεπώς, όταν ένας δικτυακός τόπος δεν πληροί τα κριτήρια για αναγνώριση 

ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο, αλλά είχε αναγνωριστεί προηγουμένως ως 

περιουσιακό στοιχείο, το στοιχείο θα πρέπει να διαγραφεί κατά την u951 ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος αυτής της Διερμηνείας. Όταν υπάρχει δικτυακός τόπος και η 

δαπάνη για την ανάπτυξή του πληροί τα κριτήρια για αναγνώριση ως άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο, αλλά δεν είχε αναγνωριστεί προηγουμένως ως περιουσιακό 

στοιχείο, το άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν θα αναγνωριστεί κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος αυτής της Διερμηνείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΠΧΑ ΚΑΙ ΕΛΠ 

 

 

4.0 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΠΧΑ ΚΑΙ ΕΛΠ 

 

 

Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση, το λογιστικό χειρισμό  των συμμετοχών σε μια 

επιχείρηση καθώς και τις διαδικασίες ενοποιήσεις καθορίζονταν, πριν την εφαρμογή 

του Ν. 4308/14 από το Ν.2190/20. Επιπλέον , προσδιοριζόταν οι περιπτώσεις που μια 

εταιρία απαλλάσσονταν από την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

όπως επίσης , οι προϋποθέσεις για το ποτέ μια επιχείρηση θα έπρεπε να αναγνωριστεί 

ως συγγενείς. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πριν την εφαρμογή του Ν.4308/14 , που 

έπρεπε να καταρτίζονται με βάση τα ΕΛΠ ήταν : Ο ενοποιημένος ισολογισμός, τα 

ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης και το ενοποιημένο προσάρτημα. 

Η αποτίμηση στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις ή ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις γίνονταν στο κόστος μείον τις πιθανές προβλέψεις αποτίμησης. Η 

αναλογία των δικαιωμάτων τις μειοψηφίας έπρεπε να εμφανίζεται ξεχωριστά στα 

αποτελέσματα χρήσης, ενώ οριζόταν διαδικασίες απαλοιφής για ενδοεταιρικές 

συναλλαγές. 

Σε ότι αφορά τις κοινοπραξίες δεν υπήρχαν ειδικές πρόνοιες στο Ν. 2190/20 ή 

το ΕΓΛΣ. Αντίθετα , εφαρμοζόταν οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν.2190/20 για τις 

συμμέτοχες γενικά και τις συγγενείς επιχειρήσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι  ακόμη 

και με συμμέτοχη πάνω του 50% δεν υπήρχε έλεγχος σε μια κοινοπραξία και θα 

έπρεπε να ενοποιηθούν ως συγγενείς εταιρίες. 

 Γενικά, το πλαίσιο ενοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων πριν την 

εφαρμογή του Ν.4308/14 , είχε ενσωματώσει τις κοινοτικές οδηγίες και θεωρούνταν 

πλήρες. Αντίθετα , το πλαίσιο που καθοριζόταν από το ΕΛΠ για τις κοινοπραξίες δεν 
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ήταν πλήρες καθώς δεν προβλεπόταν για αυτές ειδικές ρυθμίσεις . 

Με βάση το Ν.4308/14 υπάρχει ένα πλήρες νομικό πλαίσιο που διέπει την ενοποίηση. 

Ειδικότερα, ο νόμος καθορίζει κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι όμιλοι διακρίνονται 

βάσει μεγέθους σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους.  

Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες μόνο οι μεγάλοι όμιλοι υποχρεώνονται σε 

σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εκτός τις περίπτωσης όπου σε 

μικρό ή μεσαίο όμιλο ανήκει εταιρία δημόσιου συμφέροντος . Επιπλέον , ο 

Ν.4308/14  καθορίζει τους κανόνες κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων ,  τη χρήση μεθόδου της καθαρής θέσης καθώς και τις γνωστοποιήσεις 

που απαιτούνται σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Η υπεραξία που μπορεί να προκύψει από μια συγχώνευση αναγνωρίζεται και 

παρακολουθείται σε σχετικό λογαριασμό των άυλων πάγιων. Με βάση το 

προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο η υπεραξία αποσβένονταν ισόποσα σε διάστημα από 

ένα έως πέντε χρόνια. Ωστόσο, με την εφαρμογή του Ν. 4308/14 , η υπεραξία εάν 

έχει απεριόριστη ζωή δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται σε ετήσια βάση για απομείωση 

ενώ εάν η ωφέλιμη ζωή δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα αποσβένεται με περίοδο 

δέκα ετών.Οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) του συμψηφισμού , εφόσον είναι 

δυνατόν , κατανέμονται στα σχετιζόμενα με αυτές στοιχειά ενεργητικού και 

παθητικού του ενοποιημένου ισολογισμού . Σε αντίθετη περίπτωση , οι διαφορές 

αυτές εμφανίζονται σε σχετικό λογαριασμό. Όταν η διαφορά ενοποίησης είναι θετική 

αναγνωρίζεται ως υπεραξία και ο λογιστικός της χειρισμός είναι όπως 

προαναφέρθηκε . Αντίθετα αν , η διαφορά είναι αρνητική μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Σε ότι αφορά τα δικαιώματα μειοψηφίας , υπάρχει ξεχωριστή απεικόνιση τόσο στον 

Ενοποιημένο Ισολογισμό όσο και στα Ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσης.  

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ , οι οικονομικές καταστάσεις διακρίνονται σε ατομικές 

και ενοποιημένες . Οι πρώτες αφορούν τις καταστάσεις που παρουσιάζει μια μητρική 

εταιρία ή ένας επενδυτής που ασκεί από κοινού έλεγχο ή σημαντική επιρροή σε 

εκδότρια. Οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζονται επιπλέον των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων ή των οικονομικών καταστάσεων στις οποίες οι 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες αντιμετωπίζονται λογιστικά με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
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Οι δεύτερες αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου όπου τα περιουσιακά 

στοιχεία , οι υποχρεώσεις , τα έσοδα, έξοδα και οι ταμειακές ροές της μητρικής και 

των θυγατρικών της εμφανίζονται σαν να αφορούν μια ενιαία οντότητα. 

Σημαντική διαφορά μεταξύ των ΔΠΧΑ και των ΕΛΠ αποτελεί και ο τρόπος 

αποτίμησης των συμμετοχών. Ειδικότερα , η αποτίμηση με βάση τα ΔΠΧΑ γίνεται 

είτε στο κόστος είτε σύμφωνα με το ΔΛΠ 39(ΔΠΧΑ 9) , ενώ σε περιπτώσει που η 

συμμέτοχη ταξινομηθεί ως κατεχομένη προς πώληση εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 5 (Μη 

κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες) 

Η αποτίμηση , πριν την εφαρμογή του Ν.4308/14 , γίνονταν στη χαμηλότερη 

κατά είδος τιμή ανάμεσα στην αξία κτήσης και την τρέχουσα αξία της συμμετοχής , 

ενώ μετά την εφαρμογή του ισχύοντος νόμου η μεταγενέστερη αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται στο κόστος μείον τις σωρευμένες απομειώσεις ή 

εναλλακτικά για ορισμένες κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη 

αξία. 

Σύγκλιση μεταξύ των ΕΛΠ και των ΔΠΧΑ παρατηρείται για γνωστοποιήσεις 

που απαιτούνται τόσο για τη μητρική όσο και για τις θυγατρικές. Ειδικότερα , τόσο 

στα ΔΠΧΑ όσο και στα ΕΛΠ προβλέπεται σημαντικός αριθμός γνωστοποιήσεων.Σε 

ότι αφορά τις συγγενείς , τόσο το ΔΛΠ 28 όσο και τα ΕΛΠ ορίζουν τη χρήση της 

μεθόδου της καθαρής θέσης για την εμφάνιση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

Επίσης , στην περίπτωση που μια συγγενής επιχείρηση κατατάσσεται ως 

διακοπτόμενη δραστηριότητα σταματά η λογιστικοποίηση της ως συγγενείς. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3, σε περίπτωση που μια μικρή σε μέγεθος εταιρία 

απορροφήσει μια μεγαλύτερη , υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το ΔΠΧΑ 3, μπορεί 

να υπάρχει  μια ανάστροφη απόκτηση. Αντίστοιχη περίπτωση δεν υπάρχει στα ΕΛΠ. 

Σχετικά με τις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών, ο Ν.4308/14 προβλέπει 

αναλυτική παρουσίαση στο προσάρτημα (σημειώσεις) σχετικά με συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη. 
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4.1  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

Η λογιστική αναγνώριση μιας συνένωσης των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο της απόκτησης. Η μέθοδος της απόκτησης καταρτίζεται από τέσσερα  

βήματα: 

Βήμα 1
ο
 : H αναγνώριση του αποκτώντος. 

Βήμα 2
ο
 : Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας απόκτησης. 

Βήμα 3
ο
 : Η αναγνώριση και επιμέτρηση των αναγνωρίσιμων αποκτώμενων 

περιουσιακών στοιχείων , των αναληφθεισών υποχρεώσεων και τυχόν μη ελέγχουσων 

συμμετοχών στον αποκτώμενο 

 και 

Βήμα 4
ο
 : Η αναγνώριση και επιμέτρηση της υπεραξίας ή του κέρδους μιας αγοράς 

ευκαιρίας.   

 

 

4.1.1 Η αναγνώριση του αποκτώντος 

Τις περισσότερες φορές, είναι σαφές ότι ο αγοραστής είναι αυτός ο οποίος 

κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετά την συνένωση. Ωστόσο αυτή αν και είναι η πιο 

συχνή περίπτωση υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πιο περίπλοκες όπως το να μπορεί 

ο αποκτών να ελέγχει το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης μέσω των ψήφων. 

Δηλαδή να ασκεί επιρροή μέσω του διοικητικού συμβουλίου. 

 

4.1.2 Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας απόκτησης 

Η ημερομηνία της απόκτησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος 

της αποκτωμένης επιχείρησης αποκτάται από τον αποκτώντα, αποκτά τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης και αναλαμβάνει επίσης και τις υποχρεώσεις της . Σε 

γενικές γραμμές είναι η  ημερομηνία κατά την οποία ο αποκτών κάνει την μεταφορά 

των χρημάτων για την πληρωμή της επένδυσης, ωστόσο ο έλεγχος ενδέχεται να γίνει 

από τον αποκτώντα νωρίτερα ή αργότερα της προαναφερόμενης ημερομηνίας. 
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4.1.3 Η αναγνώριση και επιμέτρηση των αναγνωρίσιμων αποκτώμενων 

περιουσιακών στοιχείων , των αναληφθεισών υποχρεώσεων και τυχόν μη 

ελέγχουσων συμμετοχών στον αποκτώμενο. 

Αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Ο αποκτών ή ο επενδυτής θα πρέπει να αναγνωρίσει όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που θα αποκτήσει, τις υποχρεώσεις καθώς και της μη ελέγχουσας 

συμμετοχής ξεχωριστά από την υπεραξία. Όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς 

και οι υποχρεώσεις αποτιμώνται στην ημερομηνία απόκτησης στην εύλογη αξία. 

Συχνά οι επενδυτές πρέπει να εκτελούν ορισμένες αναπροσαρμογές της 

εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία εξαγοράς, διότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις συχνά αποτιμώνται με διαφορετικό τρόπο (κόστος κτήσεως μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις, στο αναπόσβεστο κόστος , κτλ) 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από τον κανόνα επιμέτρησης της εύλογης 

αξίας: 

• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. ( ΔΛΠ 37) 

• Φόρος Εισοδήματος. (ΔΛΠ 12) 

• Παροχές σε εργαζόμενους. (ΔΛΠ 19) 

• Περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης. 

• Επαναποκτηθέντα δικαιώματα. 

• Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (ΔΠΧΑ 2) 

• Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες. (ΔΠΧΑ 5) 

 

Μη ελέγχουσα συμμετοχή. 

Μη ελέγχουσα συμμετοχή είναι τα ιδία κεφάλαια μιας θυγατρικής που δεν αναλογούν 

, άμεσα ή έμμεσα , στην μητρική. Για παράδειγμα, όταν ένας επενδυτής αποκτά το 

100% των μετοχών μιας επιχείρησης τότε δεν υπάρχει μη ελέγχουσα συμμετοχή διότι 

ο επενδυτής κατέχει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Ωστόσο, όταν ένας επενδυτής 

κατέχει λιγότερο από το 100% για παράδειγμα ένα ποσοστό της τάξεις του 80% τότε 
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υπάρχει μη ελέγχουσα συμμετοχή κατά 20 %, δηλαδή ένα 20% των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων ανήκει σε κάποιον άλλον. 

Το ΔΠΧΑ 3 επιτρέπει 2 μεθόδους για την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας 

συμμετοχής: 

• Στην εύλογη αξία. 

2)Στο αναλογικό μερίδιο των αναγνωρισμένων καθαρών περιουσιακών στοιχείων 

του αποκτώμενου. 

 

Η επιλογή της μεθόδου βάσει της οποίας θα μετρηθεί η μη ελέγχουσα συμμετοχή 

επηρεάζει άμεσα και το σύνολο της αναγνωρισθείσας υπεραξίας. 

 

4.1.4 Αναγνώριση και επιμέτρηση της υπεραξίας ή του κέρδους μιας αγοράς 

ευκαιρίας. 

H υπεραξία είναι ένα περιουσιακό στοιχειό το οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη τα οποία προκύπτουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

αποκτήθηκαν από μια συνένωση των επιχειρήσεων και δεν προσδιορίζονται 

μεμονωμένα και αναγνωρίζονται ξεχωριστά. 

Η υπεραξία μετριέται ως η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος της εύλογης 

αξίας του μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος κατά την ημερομηνία απόκτησης , του 

ποσού τυχόν μη ελέγχουσων συμμετοχών στον αποκτώμενο και της εύλογης αξίας 

των συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατείχε ο αποκτών προηγουμένως στον 

αποκτώμενο πάνω από τις καθαρές εύλογες άξιες των αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Σε 

περίπτωση που η υπεραξία είναι θετική τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί σαν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχειό και να εκτελεστεί ο ετήσιος έλεγχος απομείωσης.Σε περίπτωση 

που η υπεραξία είναι αρνητική τότε πρόκειται για ένα  κέρδος σε μια αγορά 

ευκαιρίας.Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα αποτιμάται στην εύλογη αξία, 

συμπεριλαμβανόμενου και του ενδεχόμενου ανταλλάγματος. 
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4.2 Εξαιρέσεις στην αρχή της αναγνώρισης 

 

Όπως προαναφέραμε υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις από την αρχή της αναγνώρισης: 

1)Ενδεχόμενες υποχρεώσεις:  

Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 37 σχετικά με τον προσδιορισμό των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων που πρέπει να αναγνωριστούν από την ημερομηνία της απόκτησης δε 

ισχύουν. Ο αποκτών αναγνωρίζει κατά την ημερομηνία της απόκτησης μια 

ενδεχόμενη υποχρέωση την οποία ανέλαβε εξαιτίας μιας συνένωσης  επιχειρήσεων 

εάν αυτή αφορά παρούσα δέσμευση που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα και 

μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπιστία στην εύλογη της αξία. 

2)Επαναποκτηθέντα Δικαιώματα: 

 Ένα επαναποκτηθέν δικαίωμα που έχει καταχωρηθεί λογιστικά ως άυλο 

περιουσιακό στοιχειό αποτιμάται με βάση την συμβατική περίοδο που απομένει 

(βάσει της σχετικής σύμβασης) ανεξάρτητα από το εάν για την αποτίμηση του 

στοιχείου τα μέλη της αγοράς θα εξέταζαν εν δυνάμει συμβατικές ανανεώσεις. 

 

3)Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών:  

Μια υποχρέωση ή ένας συμμετοχικός τίτλος που αφορά την αντικατάσταση 

των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του αποκτώμενου 

,αποτιμάται βάσει του ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. 

 

4)Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση: 

Αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων που 

κατά την ημερομηνία απόκτησης κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση 

(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες) αποτιμώνται στην εύλογη αξία μείον 

το κόστος της πώλησης. 
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5)Φόροι εισοδήματος :  

H αναγνώριση και αποτίμηση ενός αναβαλλόμενου φορολογικού 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που απορρέει από τα περιουσιακά στοιχεία 

που αποκτήθηκαν και τις υποχρεώσεις που αναληφθήκαν και αφορούν συνένωση 

επιχειρήσεων γίνεται ακλουθώντας το ΔΛΠ 12 φόροι εισοδήματος. 

 

6)Παροχές σε εργαζόμενους:  

Μια υποχρέωση ή τυχόν περιουσιακό στοιχειό που αφορά παροχές σε 

εργαζόμενους του αποκτώμενου αποτιμάται και αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 

19 Παροχές σε εργαζόμενους. 

 

7)Περιουσιακά στοιχεία που αφορούν αποζημίωση:  

Στην περίπτωση ενδεχόμενου γεγονότος ή αβεβαιότητας που αφορά , μερικώς ή 

στο σύνολο του , συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχειό ή υποχρέωση , ο αποκτών 

μπορεί να αποζημιωθεί συμβατικά από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή , ο 

πωλητής μπορεί να παρέχει εγγυήσεις στον αποκτώντα ότι η υποχρέωση του δεν θα 

είναι μεγαλύτερη από ένα ορισμένο ποσό και συνεπώς , ο αποκτών λαμβάνει ένα 

περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης. 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που αφορά αποζημίωση, αναγνωρίζεται ταυτόχρονα 

και αποτιμάται όπως το στοιχείο αποζημίωσης (είναι το στοιχείο που δημιουργεί την 

ανάγκη αποζημίωσης) ενώ πρόκειται στην ανάγκη σχηματισμού σχετικής πρόβλεψης. 

Στην περίπτωση που το στοιχείο αποζημίωσης εξαιρείται από τις αρχές αναγνώρισης 

ή επιμέτρησης τότε το σχετικό περιουσιακό στοιχείο που δίδεται ως αποζημίωση 

αναγνωρίζεται και αποτιμάται με παρόμοιο τρόπο.   

  

4.3 Αγορές ευκαιρίας 

 

Όταν ένας αγοραστής αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης της οποίας η εύλογη αξία 

είναι μεγαλύτερη από το αντίτιμο το οποίο πληρώθηκε για να την αποκτήσει , τότε ο 

αγοραστής λέμε ότι έχει κάνει μια αγορά ευκαιρίας. Μια συναλλαγή μέσω της αγοράς 
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ευκαιρίας συνήθως εμφανίζεται όταν μια επιχείρηση πρέπει να πουληθεί λόγο 

προβλημάτων ρευστότητας , όπου αυτή η βραχυπρόθεσμη ανάγκη για πώληση οδηγεί 

σε μια μικρότερη τιμή πώλησης από την επιθυμητή. 

Για τον αγοραστή για να αξιολογήσει την αγορά ευκαιρίας, πρέπει να κάνει τα 

παρακάτω βήματα: 

• Καταγραφεί όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην 

εύλογη αξία 

• Επαναπροσδιορίζει εάν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

έχουν καταγραφεί 

• Καθορίζει και καταγράφει τις εύλογες αξίες των μεταβιβασθέντων 

ανταλλαγμάτων ,εφόσον υπάρχουν, που θα πληρωθούν στους τωρινούς 

κατόχους της επιχείρησης 

4)Καταγράφει τις εναπομείναντες διαφορές μεταξύ αυτών των εύλογων αξιών και 

του αντίτιμου που πληρώθηκε ως αύξηση των κερδών. 

Το αντικείμενο της αναθεώρησης είναι να διασφαλισθεί ότι η επιμέτρηση 

αντικατοπτρίζει καταλλήλως την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

Η  κάτοχοι της επιχείρησης ¨Χ¨ κινούν τις διαδικασίες για πρόωρη πώληση των 

μετοχών της επιχείρησης με σκοπό να πληρώσουν τους φόρους ακίνητων, και έτσι 

συμφωνήθηκε να πουληθεί η επιχείρηση σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική  στην 

επιχείρηση ¨Ψ¨ η οποία θα αποκτήσει το 75% της επιχείρησης ¨Χ¨ Έναντι 5.000.000 

ευρώ . Η επιχείρηση ¨Ψ¨ προσλαμβάνει έναν ειδικό αναλυτή αποτίμησης να αναλύσει 

τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρίας , όπου και κατέληξε ότι η 

εύλογη αξία της καθαρής θέσης είναι 7.000.000 ευρώ   (8.000.000 περιουσιακά 

στοιχεία και 1.000.000 υποχρεώσεις) και η εύλογη αξία του 25 % που παραμένει 

στους προκατόχους της εταιρείας  είναι 1.500.000 ευρώ 

Αφού η εύλογη αξία της καθαρής θέσης της ¨Ψ¨ ξεπερνά το αντίτιμο που 

πληρώθηκε και της εύλογης αξίας της μη ελέγχουσας συμμετοχής , η εταιρία ¨Ψ¨ 

Πρέπει να αναγνωρίσει μια αύξηση στα κέρδη που υπολογίζεται ως εξής: 
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7.000.000 (καθαρή θέση)- 5.000.000 (αντίτιμο) -1.500.000 (μη ελέγχουσα 

συμμετοχή)= 500.000 έσοδα από αγορά ευκαιρίας. 

 

 

4.4 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μια συνένωση επιχειρήσεων θα επιμετράται σε 

εύλογη αξία, η οποία θα υπολογίζεται ως το άθροισμα της εύλογης αξίας κατά την 

ημερομηνία απόκτησης των μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων από τον 

αποκτώντα, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον αποκτώντα προς τους 

προηγούμενους ιδιοκτήτες και τα συμμετοχικά δικαιώματα που έχει εκδώσει ο 

αποκτών. (Ωστόσο, οποιοδήποτε ποσοστό των αμοιβών του αποκτώντος που 

εξαρτάται από μετοχές ανταλλάχθηκε για αμοιβές που οφείλονται σε 

εργαζόμενους του αποκτώμενου και περιλαμβάνεται στο αντάλλαγμα που 

μεταβιβάζεται στη συνένωση επιχειρήσεων, θα επιμετράται σύμφωνα με την 

παράγραφο 30 και όχι σε εύλογη αξία.) Παραδείγματα εν δυνάμει μορφών 

ανταλλάγματος, περιλαμβάνουν μετρητά, άλλα περιουσιακά στοιχεία, μία 

επιχείρηση ή μία θυγατρική του αποκτώντος, ενδεχόμενο αντάλλαγμα, κοινούς ή 

προνομιούχους συμμετοχικούς τίτλους, δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα 

αγοράς μετοχών και συμμετοχές ως μέλη σε αμοιβαίες οντότητες. 

Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα μπορεί να περιλαμβάνει περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις του αποκτώντος που έχουν λογιστικές αξίες οι οποίες 

διαφέρουν από τις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία απόκτησης (για 

παράδειγμα, μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία ή μία επιχείρηση του 

αποκτώντος). Σε αυτή την περίπτωση, ο αποκτών θα επιμετρήσει εκ νέου τα 

μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις στις εύλογες αξίες τους 

από την ημερομηνία απόκτησης και θα αναγνωρίσει τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη 

ή ζημίες στα αποτελέσματα. Όμως, κάποιες φορές τα μεταφερόμενα περιουσιακά 

στοιχεία ή οι υποχρεώσεις παραμένουν στη συνενωμένη οικονομική οντότητα 

μετά τη συνένωση των επιχειρήσεων (για παράδειγμα, επειδή τα περιουσιακά 

στοιχεία ή οι υποχρεώσεις μεταβιβάστηκαν στον αποκτώμενο αντί στους 
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προηγούμενούς του ιδιοκτήτες), και συνεπώς ο αποκτών διατηρεί τον έλεγχό τους. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο αποκτών θα επιμετρήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 

και τις υποχρεώσεις στη λογιστική τους αξία αμέσως πριν την ημερομηνία 

απόκτησης και δεν θα αναγνωρίσει κέρδος ή ζημία στα περιουσιακά στοιχεία ή τις 

υποχρεώσεις που ελέγχει πριν και μετά τη συνένωση των επιχειρήσεων. 

 

 

4.5 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Πριν από τη δημοσίευση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3, το ενδεχόμενο αντάλλαγμα 

αναγνωριζόταν ως μέρος του κόστους της συνένωσης επιχειρήσεων εάν και μό- νον η 

καταβολή αυτού ήταν πιθανή και το ποσό αυτού μπορούσε να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

Το κόστος της συνένωσης και η τελική υπεραξία αναπροσαρμόζονταν μετά την 

ημερομηνία απόκτησης, όταν το τελικό ποσό του πληρωτέου ανταλλάγματος 

προσδιοριζόταν ή όταν αναθεωρήσεις των αρχικών εκτιμήσεων πραγματοποιούνταν. 

Για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009 το 

ενδεχόμενο αντάλλαγμα θα πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία απόκτησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιθανότητας ή αξιόπιστης 

επιμέτρησης. Αυτό αντανακλά στην λογική ότι η συμφωνία μεταξύ αγοραστή και 

πωλητή για ενδεχόμενο αντάλλαγμα αποτελεί γενεσιουργό αιτία μιας δέσμευσης, 

ακόμη και αν το ακριβές ποσό της υποχρέωσης είναι άγνωστο. Το ενδεχόμενο 

αντάλλαγμα μπορεί να κατατάσσεται ως ίδια κεφάλαια ή υποχρέωση (με έκδοση 

χρεωστικών τίτλων ή με μετρητά) σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» ή σύμφωνα με άλλα ισχύοντα πρότυπα 

(σημειώνεται ότι, αν και το ενδεχόμενο αντάλλαγμα είναι συνήθως μία υποχρέωση, 

μπορεί να είναι και ένα περιουσιακό στοιχείο, αν ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να 

απαιτήσει επιστροφή μέρους του μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις). 

Αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος, ως αποτέλεσμα 

πρόσθετων πληροφοριών που έλαβε ο αποκτών μετά την ημερομηνία απόκτησης για 

γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν κατά την περίοδο επιμέτρησης, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία της απόκτησης, 

αναγνωρίζονται εις βάρος της υπεραξίας. 
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Αντίθετα, οι αλλαγές που προκύπτουν από γεγονότα μετά την ημερομηνία 

απόκτησης, που δεν αποτελούν προσαρμογές της περιόδου επιμέτρησης, χρήζουν 

ξεχωριστού χειρισμού από αυτόν της συνένωσης επιχειρήσεων. Μεταβολές στην 

εύλογη αξία των υποχρεώσεων οι οποίες είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 

39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» αναγνωρίζονται είτε 

στα αποτελέσματα είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα, ανάλογα με τα ισχύοντα του 

προτύπου αυτού. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των υποχρεώσεων οι οποίες είναι 

εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39 αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία». Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως καθαρή θέση 

δεν θα επιμετράται εκ νέου και ο μεταγενέστερος διακανονισμός θα λογιστικοποιείται 

εντός της καθαρής θέσης. 

Από την αναγνώριση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος ως 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, μια μεταβολή των κερδών μετά την εξαγορά θα 

προκύψει εξαιτίας των παρακάτω: 

Της διαφοράς που θα προκύψει μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την 

ημερομηνία απόκτησης και των πραγματικών πληρωμών, ανεξάρτητα από την 

ακρίβεια που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Η 

διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της παρούσας αξίας, που συνδέεται με τον 

υπολογισμό της εύλογης αξίας (συχνά αναφέρεται ως η διαχρονική αξία του 

χρήματος). 

Του γεγονότος ότι η εκτιμώμενη πρόβλεψη είναι απίθανο να ισούται με τις 

πραγματικές πληρωμές. Του γεγονότος ότι πιθανές ζημίες απομείωσης της υπεραξίας 

μπορεί να υπάρξουν, ως αποτέλεσμα μιας υπερεκτίμησης της αξίας του ενδεχόμενου 

ανταλλάγματος σε σχέση με τις επιδόσεις του υποψήφιου αγοραστή. 

Ως εύλογη αξία ορίζεται «το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ δύο μερών που 

ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς σε μια 

συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση». 

Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας του ενδεχόμενου ανταλλάγματος 

κατά την ημερομηνία απόκτησης απαιτείται προσεκτική εξέταση των περιστάσεων 

και λεπτομερειών της συμφωνίας. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την εκτίμηση και τη 
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δημιουργία προβλέψεων σχετικά με τις πωλήσεις ή την αποδοτικότητα της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης, την πιθανότητα επίτευξης σημαντικών στόχων και το 

χρονοδιάγραμμα των ενδεχόμενων πληρωμών. Σενάρια επιχειρηματικών σχεδίων 

μπορεί να απαιτηθούν, επιπρόσθετα, από την εφαρμογή κάποιων μοντέλων 

αποτίμησης για τον προσδιορισμό μιας αξιόπιστης εύλογης αξίας. Οι αποτιμήσεις από 

τη φύση τους ενδέχονται σφάλματα και αποκλίσεις, γι’ αυτό οι διοικήσεις των 

εταιρειών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αποτιμήσεις βασίζονται σε κατάλληλες 

παραδοχές και αναγνωρίσιμα στοιχεία. 

Οι πληροφορίες που αποκτώνται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης που οδηγεί 

στη συμφωνία εξαγοράς μπορούν να βοηθήσουν τη διοίκηση του αποκτώντος στη 

δημιουργία εκτιμήσεων ή στον υπολογισμό μελλοντικών προβλέψεων και ως εκ 

τούτου στον προσδιορισμό της εύλογης αξίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης θα έχει διαφορετικές απόψεις σχετικά με τους 

οικονομικούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες αναφορικά με την εξαγοραζόμενη 

επιχείρηση και, συχνά, οι διαφορές αυτές συμβιβάζονται με το ζήτημα του 

ενδεχόμενου ανταλλάγματος, έτσι ώστε οι κίνδυνοι να κατανέμονται μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών. 

 

4.6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

  

 

Μια συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την καταβολή 

κάποιου ανταλλάγματος .Το ΔΠΧΑ 3  παρέχει κάποια παραδείγματα αυτών των 

καταστάσεων: 

• η εκδότρια επαναγοράζει ίδιες μετοχές της που  κατέχονται από άλλους 

επενδυτές με αποτέλεσμα ο υφιστάμενος μέτοχος να γίνει ο μέτοχος 

πλειοψηφίας 

• Εκπνέουν μειοψηφικά δικαιώματα βέτο, τα οποία προηγουμένως δεν 

επέτρεπαν στον αποκτώντα να ελέγχει έναν αποκτώμενο, στον οποίο ο 

αποκτών κατείχε τα πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου. 
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• συνενώσεις επιχειρήσεων που επιτυγχάνονται μόνο με σύμβαση (π.χ. 

συρραφή ρυθμίσεις ή σχηματίζοντας μια διπλή αναφέρονται οντότητα). 

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται μόνο με σύμβαση, ο αποκτών 

θα αποδώσει στους ιδιοκτήτες του αποκτώμενου το ποσό των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων του αποκτώμενου, που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το παρόν Δ.Π.Χ.Α. 

Δηλαδή, τα συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο που κατέχονται από μέρη 

άλλα από τον αποκτώντα, είναι μία μη ελέγχουσα συμμετοχή στις μετά τη συνένωση 

οικονομικές καταστάσεις του αποκτώντα, ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι ότι όλα 

τα συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο αποδίδονται στη μη ελέγχουσα 

συμμετοχή. 

 

2.7 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 

Μία ανάστροφη απόκτηση λαμβάνει χώρα όταν η οικονομική οντότητα που εκδίδει 

τίτλους (ο κατά νόμο αποκτών) αναγνωρίζεται ως ο αποκτώμενος για λογιστικούς 

σκοπούς. Η οικονομική οντότητα της οποίας τα συμμετοχικά δικαιώματα αποκτώνται 

(ο κατά νόμο αποκτών), πρέπει να είναι ο αποκτών για λογιστικούς σκοπούς, για να 

θεωρηθεί ανάστροφη απόκτηση η συναλλαγή. Για παράδειγμα, ανάστροφες 

αποκτήσεις λαμβάνουν ενίοτε χώρα όταν μια οικονομική οντότητα που λειτουργεί 

ιδιωτικά επιθυμεί να καταστεί δημοσίου ενδιαφέροντος οικονομική οντότητα, αλλά 

δεν επιθυμεί να εισάγει τις μετοχές της σε χρηματιστήριο. Για να το επιτύχει αυτό, η 

ιδιωτική οικονομική οντότητα θα κανονίσει με μια δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητα 

να αποκτήσει τα συμμετοχικά της δικαιώματα σε αντάλλαγμα των συμμετοχικών 

δικαιωμάτων της δημοσίου ενδιαφέροντος ς οντότητας. Στο παρόν παράδειγμα, η 

δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητα είναι ο κατά νόμο αποκτών, επειδή εξέδωσε τα 

συμμετοχικά της δικαιώματα και η ιδιωτική οντότητα είναι ο κατά νόμο 

αποκτώμενος, επειδή τα συμμετοχικά του δικαιώματα αποκτήθηκαν. Ωστόσο, πρέπει 

να αναγνωριστεί:  

α) της δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητας ως αποκτώμενου για λογιστικούς 

σκοπούς (ο λογιστικά αποκτώμενος), και 

β) η ιδιωτική οντότητα ως ο αποκτών για λογιστικούς σκοπούς (ο λογιστικά 

αποκτών). 
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Ο λογιστικά αποκτώμενος πρέπει να πληροί τον ορισμό της επιχείρησης ώστε 

η συναλλαγή να λογιστικοποιηθεί ως ανάστροφη απόκτηση και ισχύουν όλες οι αρχές 

αναγνώρισης και επιμέτρησης του παρόντος Δ.Π.Χ.Α., συμπεριλαμβανομένης και της 

απαίτησης για αναγνώριση υπεραξίας. 

 

4.8  Μέθοδος της Καθαρής Θέσης (Equity Method of Consolidation) 

για Συγγενείς Εταιρείες. 

 

 Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Αν όμως οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν αποκτηθεί με σκοπό να 

πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την απόκτησή τους, τότε αυτές 

λογιστικοποιούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για 

πώληση και δεν ενοποιούνται.  

Οι βασικές διαδικασίες της ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

έχουν ως ακολούθως: Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση καταχωρείται αρχικά στο 

κόστος και στη συνέχεια, σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση, η αξία της συμμετοχής 

αυξάνεται ή μειώνεται με τη μεταβολή στην καθαρή 

θέση της εκδότριας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, 

που οφείλονται σε αποτελέσματα (κέρδηζημίες) της συγγενούς, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) του επενδυτή, ενώ οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 

της συγγενούς που καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια αυτής, όπως για 

παράδειγμα οι αναπροσαρμογές των ενσωμάτων παγίων, καταχωρούνται επίσης 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του επενδυτή. Μερίσματα που εισπράττονται από τη 

συγγενή επιχείρηση, καταχωρούνται σε μείωση της επένδυσης, αφού έχουν αυξήσει 

την αξία της στο παρελθόν μέσω των κερδών της εκδότριας. Απραγματοποίητα 

κέρδη και ζημίες που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ επενδυτή και εκδότριας 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του επενδυτή στη συγγενή.  

Επισημαίνεται ότι εάν η συγγενής εταιρεία στην οποία συμμετέχει η 

επενδύτρια καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τότε αυτές οι 

καταστάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής 

θέσης (και όχι οι ατομικές) 
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ΚΕΦΑΦΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

H έκδοση των προτύπων του ΔΠΧΑ 3 επιφέρει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τον 

λογιστικό χειρισμό και θέματα αποτίμησης για εξαγορές και συγχωνεύσεις στο 

πλαίσιο των ΔΠΧΠ , για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα . Οι αλλαγές αυτές είναι ακόμη πιο μεγάλες βέβαια για τις 

ελληνικές εταιρείες που καλούνται να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ , αντικατοπτρίζοντας 

ουσιαστικά τη σημαντικότητα διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των διεθνών και των 

ελληνικών λογιστικών προτύπων.   

Το ΔΠΧΑ 3 φέρνει νέους κανόνες στον λογιστικό χειρισμό αυτών που 

ορίζονται ως συνενώσεις επιχειρήσεων το νέο αυτό πρότυπο πρωτίστως έχει 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι εταιρείες. Αλλά σίγουρα 

δεν είναι απλώς ένα Λογιστικό Θέμα. Δημιουργεί και σημαντικά θέματα μάνατζμεντ 

που ποικίλλουν από την ανάγκη εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού μέχρι την 

ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και την υποστήριξη συμβούλων – εκτιμητών σε 

θέματα αποτιμήσεων.Επιπλέον επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία αποφάσεων και 

γενικότερα τη στρατηγική των εταιρειών σε σχέση με εξαγορές και 

συγχωνεύσης.Ουσιαστικά το μάνατζμεντ καλείται να αξιολογήσει κάθε πιθανή 

εξαγορά από μια καινούργια σκοπιά , έχοντας υπόψη ότι τα νέα πρότυπα έχουν 

επίπτωση από ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
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