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Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγικές Έννοιες περί των Ομίλων Εταιριών
1.1

Εισαγωγικά
Βασικά χαρακτηριστικά του εικοστού αιώνα αποτελούν η ταχύτατη τεχνολογική
ανάπτυξη, οι κοινωνικές αλλαγές, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα στην οργάνωση των
επιχειρήσεων, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ τους. Οι
μεγάλες εταιρίες για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την καλύτερη
λειτουργία τους, καταβάλλουν προσπάθειες να ισχυροποιηθούν όσο το δυνατόν
περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσουν καταρχήν να επιβιώσουν και στη συνέχεια να
κυριαρχήσουν στον κλάδο ή κλάδους που δραστηριοποιούνται. Έτσι, οι εταιρίες
αυτές σήμερα δραστηριοποιούνται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της
οικονομίας, προσφέροντας ένα εκτεταμένο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών για την
παραγωγή και παροχή των οποίων χρησιμοποιείται πλήθος τεχνολογιών.
Ένας άλλος τρόπος για να γίνουν όσο το δυνατόν ισχυρότερες οι επιχειρήσεις, ο
οποίος κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, είναι μέσω της συνένωσης τους με
άλλες. Έτσι, δημιουργούνται ολοένα και περισσότεροι όμιλοι επιχειρήσεων,
πραγματοποιούνται ολοένα και περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις με απώτερο
στόχο την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων επιχειρήσεων 1 .
Η τάση, λοιπόν, που υπάρχει σήμερα στην αγορά, όσον αφορά την οργάνωση
μεγάλων και διαφοροποιημένων επιχειρήσεων προσανατολίζεται προς τη δημιουργία
ομίλων εταιριών που εποπτεύονται από μία μητρική, η οποία ασκεί τον έλεγχο επί
των θυγατρικών της μέσω, κυρίως, της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου που
διαθέτει.
Η παραπάνω τάση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων παρουσιάζεται στο οικονομικό
κύκλωμα με τρεις κύριες μορφές, οι οποίες είναι η κάθετη ολοκλήρωση, η οριζόντια
ολοκλήρωση και η συμπληρωματική ή διαγώνια ολοκλήρωση 2 . Κατά την κάθετη
ολοκλήρωση, επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια της παραγωγής, του
όλου
1

κυκλώματος

παραγωγής

και

κυκλοφορίας

αγαθών

και

υπηρεσιών,

Στο μάρκετινγκ αναφέρεται ότι η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος από μία επιχείρηση

επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους, οι οποίοι είναι η ηγεσία κόστους, η διαφοροποίηση και η εστίαση σε
ένα μικρό τμήμα (niche) της αγοράς.
2

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 19
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συγχωνεύονται ή συνταυτίζονται για να εξουδετερώσουν μερικά από τα σοβαρά
μειονεκτήματα του καταμερισμού των έργων. Αντίθετα, στην περίπτωση της
οριζόντιας ολοκλήρωσης, ομοειδείς επιχειρήσεις ή συγγενούς αντικειμένου
απασχολήσεως συνασπίζονται κατά διάφορους τρόπους, για να εξουδετερώσουν τα
μειονεκτήματα του μεταξύ τους ανταγωνισμού και να επικρατήσουν στην αγορά ως
μονοπώλια

ή

ολιγοπώλια.

Τέλος,

στην

περίπτωση

της

συμπληρωματικής

ολοκλήρωσης υπάρχει ένας συνασπισμός επιχειρήσεων, που δεν παρουσιάζουν καμία
ομοιότητα ή παραγωγική εξάρτηση, αλλά των οποίων η δραστηριότητα
αλληλοσυμπληρώνεται. Στη διαγώνια ολοκλήρωση έχουμε συνασπισμό επιχειρήσεων
με διαφορετικά προϊόντα, τεχνολογία και πελάτες, που σκοπεύει σε επέκτασή του στο
χώρο της αγοράς.
Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων ευνοήθηκε από τα διάφορα κράτη με θέσπιση
ευεργετικών, φορολογικών κυρίως, μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν αξιόλογα
οικονομικά συγκροτήματα προς όφελος της εθνικής οικονομίας τους. Πράγματι, με
τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων απαλλάσσεται μία οικονομία από παρασιτικές
και αντιοικονομικός λειτουργείσες μικρές επιχειρήσεις, επιτυγχάνεται αξιόλογος
ορθολογισμός του όλου παραγωγικού κυκλώματος και τελικώς οι επιχειρήσεις
καθίστανται όχι μόνο βιώσιμες, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστικές 1 .
Μία συνήθης μορφή συνασπισμού επιχειρήσεων είναι αυτή που επιτυγχάνεται με
κεφαλαιακή δέσμευση. Η κεφαλαιακή δέσμευση δημιουργείται με την απόκτηση από
μία επιχείρηση της πλειοψηφικής συμμετοχής σε μία άλλη ή σε περισσότερες
επιχειρήσεις, είτε μέσω του χρηματιστηρίου, είτε με άλλη εξαγορά των μετοχών της.
Με τον τρόπο αυτό, οι συνασπισμένες επιχειρήσεις θέτονται κάτω από τον έλεγχο
αυτής που απέκτησε την πλειοψηφική συμμετοχή. Πέρα όμως από την
προαναφερόμενη περίπτωση, ο έλεγχος σε μία επιχείρηση από μία άλλη μπορεί να
ασκείται με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής, βάσει συμβάσεως του
καταστατικού ή με τη συνεργασία άλλων μετόχων.
Το κάτω από κοινό έλεγχο σχηματιζόμενο πλέγμα νομικά αυτοτελών επιχειρήσεων,
το αποκαλούμενο όμιλος, είναι λοιπόν στην ουσία μία ενιαία οικονομική οντότητα, η
οποία έχει περιουσία και αποτελέσματα που δεν συμπίπτουν ούτε με αυτά που
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, αλλά ούτε και με αυτά που
μπορεί να προκύψουν από έναν απλό συσχετισμό των λογιστικών καταστάσεων κάθε
1

Σακέλλης Ε., «Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών», 1978, σελ. 15
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επιχείρησης του ομίλου. Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε ενός ομίλου
διενεργούνται διάφορες πράξεις μεταξύ των εταιριών του, οι οποίες επηρεάζουν τους
λογαριασμούς αποτελεσμάτων και τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που
συμμετέχουν σ’ αυτόν. Οι πράξεις αυτές συνίστανται σε έναν οικονομικότερο
καταμερισμό των δραστηριοτήτων, σε μεταβιβάσεις αγαθών και υπηρεσιών, σε
χρηματοοικονομική αλληλοβοήθεια, σε αμοιβαίες εκχωρήσεις αγαθών κ.α.. Γίνεται
επομένως σαφές ότι η απλή δημοσίευση του ισολογισμού και του λογαριασμού
αποτελεσμάτων κάθε μίας διακεκριμένης εταιρίας κατά μεμονωμένο τρόπο δεν
επαρκεί πλέον για να πληροφορήσει επαρκώς τους ενδιαφερόμενους τρίτους και
ιδιαίτερα τους μετόχους των εταιριών που συγκροτούν τον όμιλο. Έτσι, ο βασικός
στόχος των οικονομικών καταστάσεων, που είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη
ενημέρωση, τόσο των διοικήσεων και των μετόχων των επιχειρήσεων, όσο και κάθε
ενδιαφερόμενου τρίτου, σε σχέση με την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση, τη
χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυτών, στην
περίπτωση των ομίλων εταιρών δεν ικανοποιείται. Για το λόγο αυτό, πέρα από τις
ατομικές οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρίας του ομίλου, καθίσταται αναγκαία η
κατάρτιση και δημοσίευση ενός ενιαίου ισολογισμού και μίας ενιαίας κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης, οι οποίες θα παρουσιάζουν την περιουσιακή κατάσταση και
τα αποτελέσματα του ομίλου ως μίας ενιαίας επιχείρησης. Η ανάγκη αυτή
ικανοποιείται με τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του
ομίλου, οι οποίες αποτελούν ένα λογιστικό τέχνασμα, με την βοήθεια του οποίου
επιτυγχάνεται

η

παρουσίαση

σε

μια

απλή

έκθεση

του

συνόλου

της

χρηματοοικονομικής θέσης και των λειτουργικών αποτελεσμάτων μιας ομάδας
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με την 7η κοινοτική οδηγία έχει εισαγάγει
στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, τόσο τη νομική έννοια της μητρικής και της
θυγατρικής επιχείρησης, όσο και την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων από τους ομίλους επιχειρήσεων. Η υποχρέωση αυτή είναι
θεσμοθετημένη

από

τις

αρχές

του

εικοστού

αιώνα

στις

περισσότερες

ιδιωτικοοικονομικά αναπτυγμένες χώρες, όπου η λογιστική θεωρία και πρακτική έχει
προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βάθος έρευνας και λύσεων σε ότι αφορά την ορθή
απεικόνιση ποικίλων οικονομικών πράξεων και των διαφόρων επιχειρηματικών
αποφάσεων.
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Η μεγάλη πρακτική του θεσμού των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
φαίνεται ολοένα και περισσότερο, όσο οι αναλυτές και οι χρήστες των καταστάσεων
των καταστάσεων αυτών διαπιστώνουν ότι τα οικονομικά μεγέθη και η εν γένει
εικόνα που παρέχουν είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από όσο τα μεγέθη
και η εικόνα που εμφανίζουν οι επιμέρους οικονομικές καταστάσεις των
επιχειρήσεων του ομίλου. Βέβαια, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν καταρτισθεί
σωστά με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου και κυρίως με την
εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών.
Η παρουσίαση των βασικών εννοιών και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας
σχετικά με το θέμα αυτό, των μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται κατά την
κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως επίσης και των
διατάξεων που προβλέπονται από τα Δ.Λ.Π. αποτελεί βασικό στόχο της παρούσης
εργασίας. Κύριος όμως στόχος είναι η παρουσίαση των πολύπλοκων λογιστικών
ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν κατά την κατάρτιση, κυρίως, των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων και η παράθεση κάποιων τρόπων ορθής αντιμετώπισης
των ζητημάτων αυτών.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι διάφορες έννοιες που σχετίζονται με το θέμα
αυτό, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τις συμμετοχές στο
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, όπως η διάκριση και η μέθοδοι αποτίμησης των
συμμετοχών και γίνεται μία πρώτη αναφορά στο σκοπό και τη σημασία των ομίλων
εταιριών και της κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι
βασικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 1 που διέπουν τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, το
κύριο μέρος του κεφαλαίου αυτού αναλώνεται στην εξέταση των επιχειρήσεων, οι
οποίες σύμφωνα με το νόμο, υπόκεινται σε ενοποίηση και έχουν την υποχρέωση
κατάρτισης των καταστάσεων αυτών όπως επίσης και στην αναφορά των
περιπτώσεων απαλλαγής και εξαίρεσης μίας επιχείρησης από την ενοποίηση. Το
κεφάλαιο αυτό κλείνει με μία αναφορά στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με
τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στο
τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρχές, μέθοδοι και κανόνες που διέπουν την
ενοποίηση και την τεχνική κατάρτισης των καταστάσεων αυτών. Στη συνέχεια,
αναφέρονται αναλυτικότερα οι βασικές μέθοδοι ενοποιήσεως που εφαρμόζονται στη
1
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διεθνή πρακτική, ενώ τέλος γίνεται λόγος στις λογιστικές διαδικασίες και στα στάδια
που ακολουθούνται κατά την ενοποίηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το
κύριο μέρος της εργασίας αυτής, εξετάζονται ιδιομορφίες που παρουσιάζονται από
τις συμμετοχές των ανωνύμων εταιριών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων και τα
λογιστικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ενοποίηση και κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ενώ αναπτύσσονται και τα υπό της
λογιστικής επιστήμης υποδεικνυόμενα για τη σωστή αντιμετώπιση των θεμάτων
αυτών. Μια συνοπτική αναφορά στην αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με
τις καταστάσεις αυτές σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. και κυρίως στα βασικότερα σημεία
ύπαρξης συμφωνίας και διαφοροποίησης της ελληνικής νομοθεσίας με τα Δ.Λ.Π.,
πραγματοποιείται στο πέμπτο κεφάλαιο. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης
εργασίας αναλώνεται σε μία συνοπτική ανακεφαλαίωση των προηγούμενων
κεφαλαίων και παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων, τα οποία ανέκυψαν από
την εργασία αυτή.
1.2

Ιστορική Αναδρομή
Ο πρώτος όμιλος εταιριών δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το 1832. Η εμφάνιση και η
ραγδαία ανάπτυξη των ομίλων εταιριών στη χώρα αυτή δημιούργησε το πρώτο
ενδιαφέρον για την κατάρτιση ενοποιημένων ισολογισμών και λογαριασμών
αποτελεσμάτων με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 1890 να πραγματοποιηθεί η πρώτη
δημοσίευση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από πολλές εταιρίες όπως η
General Electric (1894) και η Southern Pacific (1888). Η εταιρία, η οποία έθεσε τις
προδιαγραφές κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αθροίζοντας
το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις της μητρικής και των θυγατρικών της, ήταν η U.S.
Steel το 1900. Το διεθνές συνέδριο λογιστών που έγινε στο Saint Louis το 1904
κηρύχθηκε υπέρ της καθιέρωσης των ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών. Έτσι, το
1917 έγινε στις Η.Π.Α. το πρώτο νομοθέτημα προς τη θεσμοθέτηση ενοποιημένων
ετήσιων λογαριασμών. Τη δεκαετία του 1920, η ενοποίηση των οικονομικών
καταστάσεων ήταν ευρέως διαδεδομένη πρακτική στις Η.Π.Α. και οι καταστάσεις
αυτές αντιμετωπίζονταν ως υποκατάστατες των οικονομικών καταστάσεων των
μητρικών εταιριών. Το λογιστικό πρότυπο σχετικό με τους ομίλους εταιριών και την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών τους, το λεγόμενο A.R.B. No. 51
“Consolidated Financial Statements”, θεσπίστηκε το 1959.
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O Kanamori (2005) 1 αναφέρει το πρώτο παράδειγμα ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά την εταιρία Pearson & Knowles Coal
and Iron το 1910. Το 1923 δημοσιεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο βιβλίο για
ενοποιημένους ισολογισμούς από τον Gilbert Garnsey. Η διάδοση όμως των
ενοποιημένων καταστάσεων στη χώρα αυτή έγινε με αργούς σχετικά ρυθμούς λόγω
της συντηρητικότητας που διακατείχε το λογιστικό επάγγελμα, της έλλειψης
εξειδίκευσης στο θέμα αυτό αλλά και λόγω του εμπορικού νόμου, ο οποίος απαιτούσε
την αποκάλυψη πληροφοριών μόνο σε ατομικό επίπεδο. Εξαιτίας, λοιπόν, της
εμπορικής νομοθεσίας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αντιμετωπίζονταν
ως συμπληρωματικές των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και όχι ως
υποκατάστατές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρηματιστήριο του Λονδίνου
επέβαλε στις διοικήσεις των ομίλων εταιριών που ήθελαν να εισαχθούν σε αυτό να
συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από το 1939.
Η υποχρέωση σύνταξης αυτών των καταστάσεων θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά
στο Ηνωμένο Βασίλειο 2 το 1948 με το Companies Act of 1948, το οποίο εισήγαγε τις
πρώτες διατάξεις σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Με την έκδοση του
λογιστικού προτύπου S.S.A.P. 14 “Group Accounts” το 1978 οριστικοποιήθηκε η
μορφή ενοποίησης των λογαριασμών και διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές κατάρτισης
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
H υιοθέτηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Αυστραλία 3
καθυστέρησε 10 με 20 χρόνια περίπου σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και 30 με
40 χρόνια σε σχέση με τις Η.Π.Α.. Η πρώτη δημοσίευση ενοποιημένων ισολογισμών
από αυστραλιανή εταιρία έγινε μόλις το 1931. Εντούτοις, νομοθετική ρύθμιση
σχετική με το θέμα αυτό θεσπίστηκε, όπως και στις περισσότερες χώρες, λίγα χρόνια
αργότερα 1938 με το λεγόμενο Victorian Companies Act. Οι διατάξεις που
περιλαμβάνονταν στο νομοθέτημα αυτό βασίζονταν κατά κύριο λόγο στις διατάξεις
των αμερικάνικων και βρετανικών νομοθετημάτων και λογιστικών προτύπων. Το

1

“The Development of Group Accounting in the U.K.: Setting the Scene”, The Ritsumeikan Business

Review, pp. 246
2

Bircher (1988), “The Adoption of Consolidated Accounting in Great Britain”, Accounting and

Business Research, pp. 3
3

Whittred, G., (1986), “The Evolution of Consolidated Financial Reporting in Australia”, Abacus, pp.

104-105
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πρότυπο της Αυστραλίας που σχετίζεται με τις καταστάσεις αυτές είναι το A.A.S.B.
No. 1024 “Consolidated Accounts”.
Στην Ιαπωνία 1 , η πρώτη δημοσίευση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο εταιριών Hitachi το 1960 και ακολούθησαν οι
εταιρίες Sony και Toshiba το επόμενο έτος. Στη δεκαετία αυτή, η επιτροπή
λογιστικών και επιχειρησιακών θεμάτων της Ιαπωνίας (Business Accounting
Deliberation Committee in Japan) διέκρινε την ανάγκη κατάρτισης ενοποιημένων
λογαριασμών, σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης των ομίλων εταιριών στη
χώρα αυτή. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, όμως, το οποίο υποχρέωνε τις εισηγμένες
εταιρίες που έχουν θυγατρικές να καταρτίζουν ενοποιημένες καταστάσεις για τα
οικονομικά έτη που θα ακολουθούσαν αυτό του 1977, θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του
1975.
Όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, οι εξελίξεις ήταν ακόμα βραδύτερες. Οι
γερμανικές εταιρίες υποχρεώθηκαν στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων μετά το 1965, ενώ πολύ λίγες γαλλικές εταιρίες δημοσίευαν, μέχρι το
1967,

ενοποιημένους

ισολογισμούς.

Επίσης,

στην

Ισπανία 2 ,

η

κατάρτιση

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αποτελούσε μία σπάνια τακτική πριν την
υιοθέτηση της 7ης κοινοτικής οδηγίας και κατέστη υποχρεωτική για τους ομίλους
εταιριών μόλις το 1991. Ένα μεγάλο βήμα, λοιπόν, προς τη λογιστική ομοιομορφία
για τα κράτη μέλη, σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπήρξε η
υιοθέτηση στις 13 Ιουνίου 1983 της 7ης κοινοτικής οδηγίας. Η παραπάνω οδηγία ήταν
αυτή που έθεσε τις γενικές γραμμές για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων των
ομίλων εταιριών και η ενσωμάτωση της στους εθνικούς νόμους των κρατών μελών
καθόρισε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους ομίλους εταιριών
και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τους. Έτσι, και στην Ελλάδα, ο
σχετικός νόμος 3 ευθυγραμμίστηκε με τις διατάξεις της 7ης κοινοτικής οδηγίας.
Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.), η
οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1973 ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των λογιστικών
σωμάτων δέκα χωρών, εξέδωσε το 1976 το Δ.Λ.Π. Νο. 3 «Ενοποιημένες Οικονομικές
1

Kawamoto (2001), “The Development of the Group Accounts Disclosure System in Japan”,

Accounting, Business and Financial History, pp. 344
2

Mora, Rees, (1998), “The Early Adoption of Consolidated Accounting in Spain”, The European

Accounting Review, pp. 681
3
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Καταστάσεις» 1 . Το πρότυπο αυτό αργότερα αναθεωρήθηκε σε πολλά σημεία του,
μέχρις ότου αντικατασταθεί από τα νέα, σχετικά με το θέμα αυτό, Δ.Λ.Π. και
Δ.Π.Χ.Π., για τα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια.
1.3

Εισαγωγικές Έννοιες

1.3.1

Συμμετοχή
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 ως συμμετοχές ορίζονται
τα δικαιώματα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε
νομικής μορφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του
κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών και αποκτούνται με σκοπό διαρκούς κατοχής
τους. Οι συμμετοχές περιλαμβάνουν τις κατεχόμενες από μια επιχείρηση μετοχές
ανωνύμων εταιριών, τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. καθώς και τις εταιρικές μερίδες σε
εταιρίες άλλων νομικών μορφών και καταχωρούνται στο λογαριασμό 18
«Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 1021/13.6.1988 του Ε.ΣΥ.Λ., οι
λογαριασμοί στους οποίους χρεώνεται το ποσό της συμμετοχής είναι οι εξής:
Κωδικός

Λογαριασμός

18

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

18.00

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

18.01

Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

Σε κάθε άλλη περίπτωση, που τα δικαιώματα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων δεν καλύπτουν σωρευτικά τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις (ποσοστό
τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων που αποκτούνται και σκοπό
διαρκούς

κατοχής

τους),

χαρακτηρίζονται

είτε

ως

τίτλοι

με

χαρακτήρα

ακινητοποιήσεων που παρακολουθούνται στο πάγιο ενεργητικό και συγκεκριμένα
στους λογαριασμούς 18.15 και 18.16 «Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε
ευρώ» και «Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν.» αντίστοιχα του
Ε.Γ.Λ.Σ., είτε ως χρεόγραφα που παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό
και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 34 «Χρεόγραφα».

1

Το πρότυπο αυτό εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1976 και οι διατάξεις του ίσχυσαν για τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 1977.
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1.3.2

Μητρική
Μητρική (parent) είναι η επιχείρηση που έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές
επιχειρήσεις, με την έννοια των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 42ε του Ν.
2190/1920. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μητρική είναι η επιχείρηση που καλύπτει
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις 1 :


Έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης
(θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα
από συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για
λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης.



Ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής)
επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με άλλους εταίρους ή μετόχους της
επιχείρησης αυτής.



Συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε
άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των
οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής).



Ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (θυγατρική). Δεσπόζουσα
επιρροή υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή
μέσω τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της επιχειρήσεως αυτής, τουλάχιστον
το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής και,
ταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή (significant influence) στη διοίκηση ή τη
λειτουργία της τελευταίας.

Από το νόμο δεν ορίζεται η έννοια της κυριαρχικής επιρροής και ο ορισμός που
αναφέρεται στο άρθρο 59 της 7ης οδηγίας της Ε.Ο.Κ. συμφωνά με τον οποίο μια
επιχείρηση ασκεί κυριαρχική επιρροή σε μια άλλη όταν η πρώτη κατέχει το 20% των
δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή εταίρων της δεύτερης είναι προφανώς ασαφής
και ελλιπής. Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή κ. Αισιόπουλο 2 , κυριαρχική επιρροή
μιας επιχείρησης (μητρικής) στη διοίκηση μιας άλλης (θυγατρικής) υπάρχει όταν η
πλειονότητα των μελών της διοίκησης ή των διευθυντικών οργάνων της άλλης
επιχείρησης προέρχεται από διορισμούς που έχουν γίνει από την πρώτη επιχείρηση
(μητρική), είτε με άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της, είτε απευθείας δυνάμει όρου
του καταστατικού ή του εταιρικού της θυγατρικής.
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 42ε παρ. 5α

2

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ. 49
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Tέλος, αναφέρεται ότι το λογιστικό πρότυπο της Αυστραλίας A.A.S.B. No. 1024
“Consolidated Accounts” ορίζει τη μητρική επιχείρηση σαν μία επιχείρηση, η οποία
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις
μίας άλλης επιχείρησης.
1.3.3

Θυγατρική
Θυγατρική (subsidiary) 1 είναι η επιχείρηση που ελέγχεται άμεσα μ’ έναν τουλάχιστον
από τους παραπάνω τρόπους από μία ή περισσότερες μητρικές. Άλλοι
χρησιμοποιούμενοι όροι είναι: εξαρτημένη, υποτελής, ελεγχόμενη, παραφυάδα,
εκδότρια επιχείρηση. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση όπου μια θυγατρική είναι
ταυτόχρονα και μητρική, όταν και η ίδια έχει τη δική της θυγατρική ή θυγατρικές
επιχειρήσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι τελευταίες θεωρούνται και θυγατρικές της
κορυφαίας μητρικής και χαρακτηρίζονται ως έμμεσες θυγατρικές, ή υποθυγατρικές, ή
θυγατρικές δεύτερης βαθμίδας. Σύμφωνα με την ορκωτή ελέγκτρια κ. Θεοδωρίδου 2 ,
θυγατρική θεωρείται η εταιρία στην οποία το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής είναι
τουλάχιστον 51%, ενώ υποθυγατρική θεωρείται η εταιρία στην οποία το ποσοστό της
έμμεσης συμμετοχής της μητρικής είναι 51% ή το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του
51% άλλα η υποθυγατρική εταιρία ελέγχεται από τη μητρική, μέσω κάποιας άλλης
θυγατρικής.
Τέλος, σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο S.S.A.P. No. 14 “Group Accounts”, μία
επιχείρηση θεωρείται θυγατρική μίας άλλης μόνο στις περιπτώσεις που:


αυτή η άλλη επιχείρηση ελέγχει τη σύνθεση και τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή



αυτή η άλλη επιχείρηση κατέχει πάνω από το μισό της ονομαστικής αξίας των
εκδιδόμενων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων της ή



η πρώτη αναφερθείσα επιχείρηση είναι θυγατρική μίας επιχείρησης, η οποία με τη
σειρά της είναι θυγατρική μίας άλλης.

1

Αισιόπουλος Κ., «Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Οικονομικός Ταχυδρόμος,

Ιανουάριος 1992, σελ. 83
2

«Υποχρέωση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», Λογιστής, Σεπτέμβριος 2000,

σελ. 1253
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1.3.4

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 42ε
του Ν. 2190/1920 καθώς επίσης και στην περ. 10 της παρ. 2.2.112 του Ε.Γ.Λ.Σ..
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 1 συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι:


Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής προς
θυγατρική. Για τη σχέση αυτή έγινε λεπτομερής αναφορά στην υποπαράγραφο
1.4.2 (περιπτώσεις 1-4).



Οι συνδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης και κάθε μία από τις
θυγατρικές ή τις θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεμένων αυτών
επιχειρήσεων.



Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων 1 και 2, άσχετα αν
μεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής.



Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων 1, 2, και 3 και
κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με αυτές τις σχέσεις των διατάξεων της παρ.
1 του άρθρου 96. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι
συνδεδεμένες είναι και οι επιχειρήσεις που:
- Έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεων που έχουν συναφθεί
μεταξύ των επιχειρήσεων ή σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού τους.
- Τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα των άνω επιχειρήσεων
αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα.

1.3.5

Συγγενής
Συγγενής (associated undertaking) 2 χαρακτηρίζεται η επιχείρηση στης οποίας το
κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 10% μια άλλη επιχείρηση
(συμμετέχουσα), η οποία ταυτόχρονα ασκεί ουσιώδη επιρροή (dominant influence)
στη διαχείριση και την οικονομική ζωή της πρώτης.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 3 , τεκμαίρεται ότι μία επιχείρηση ασκεί ουσιώδη
επιρροή σε μία άλλη επιχείρηση, όταν η παραπάνω συμμετοχή είναι ίση ή
μεγαλύτερη από το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, ή

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 42ε παρ. 5

2

Θεοδωρίδου Ι., «Μετατροπή Εταιρίας από Θυγατρική σε Συγγενή», Έψιλον 7, Φεβρουάριος 2005,

σελ. 183
3

Ν. 2190/1920 άρθρο 106 παρ. 1
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των εταίρων της άλλης επιχείρησης. Παρόμοιο ορισμό δίνει και η 7η κοινοτική
οδηγία με την οποία ευθυγραμμίστηκε ο παραπάνω νόμος.
Το Δ.Λ.Π. Νο. 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» αναφέρει την
ουσιώδη επιρροή ως το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής και
επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε
αυτές τις πολιτικές. Τούτο τεκμαίρεται, αν ο επενδυτής κατέχει άμεσα ή έμμεσα,
μέσω θυγατρικών, τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων ψήφου μιας εκδότριας. Αν
δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 20% τεκμαίρεται ότι αυτός δεν ασκεί ουσιώδη
επιρροή, εκτός αν αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθαρά. Η ύπαρξη ουσιώδους επιρροής
καθίσταται πρόδηλη συνήθως με έναν ή περισσότερους από τους εξής τρόπους 1 :


Εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο ή άλλο παρόμοιο όργανο μιας
επιχείρησης.



Συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής.



Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.



Ανταλλαγή διοικητικού και διευθυντικού προσωπικού.



Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης.

Παρατηρείται λοιπόν ότι μια επιχείρηση εμπίπτει στον ορισμό της συγγενούς όταν ο
επενδυτής κατέχει:


Άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών, τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων
ψήφου μιας εκδότριας.



Λιγότερο από το 20% των δικαιωμάτων ψήφου, ασκεί όμως ουσιώδη επιρροή.
Βέβαια, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% καθώς σε μια
τέτοια περίπτωση δεν θα εμπίπτει στην έννοια της συμμετοχής κατά την παρ. 5
του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 2 .

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έννοια της ουσιώδους επιρροής
διαφέρει από την κυριαρχική επιρροή καθώς παρατηρείται πως υπάρχει μια σύγχυση
σχετικά με τις δύο παραπάνω έννοιες. Για παράδειγμα, στα άρθρα 33 και 59 της 7ης
κοινοτικής οδηγίας οι δύο παραπάνω όροι ταυτίζονται. Η κυριαρχική επιρροή
αποτελεί όρο ο οποίος σχετίζεται με την έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ενώ
1

Θεοδωρίδου Ι., «Υποχρέωση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», Λογιστής,

Σεπτέμβριος 2000, σελ. 1254
2

Στη παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό μιας επένδυσης

στο κεφάλαιο άλλης επιχείρησης ως συμμετοχή είναι η επένδυση αυτή να αντιπροσωπεύει ποσοστό
τουλάχιστον 10% (δέκα τοις εκατό) του κεφαλαίου της επιχείρησης αυτής.
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η ουσιώδης επιρροή αποτελεί βασική προϋπόθεση της έννοιας των συγγενών
επιχειρήσεων.
Κατά τα Δ.Λ.Π. 1 , μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση πρέπει να απεικονίζεται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
εκτός αν:


η επένδυση αποκτάται και κατέχεται αποκλειστικά εν όψει της διαθέσεώς της στο
άμεσο μέλλον, ή



η συγγενής λειτουργεί κάτω από σοβαρούς μακροπρόθεσμους περιορισμούς που
μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητά της να μεταφέρει κεφάλαια στον επενδυτή.

Σε περίπτωση που συντρέχει μία από τις άνω περιπτώσεις η επένδυση θα πρέπει να
απεικονίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως. Παρομοίως, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 2190/1920, οι συμμετοχές σε συγγενείς
επιχειρήσεις εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην
εσωτερική λογιστική τους αξία, δηλαδή σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Ωστόσο, στις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου δεν αναφέρονται περιπτώσεις
όπου ακολουθείται η μέθοδος του κόστος. Λεπτομερής αναφορά, τόσο των παραπάνω
δύο μεθόδων όσο και των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της
καθεμιάς, ακολουθεί σε επόμενη παράγραφο.
Τέλος, αναφέρεται πως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 2 , η συμμετοχή σε
συγγενή επιχείρηση περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερο κονδύλι με τίτλο «Συμμετοχές σε
συγγενείς επιχειρήσεις», το οποίο περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Συμμετοχές και
άλλες

μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές

απαιτήσεις»

του

ενοποιημένου

ισολογισμού.
1.3.6

Όμιλος Επιχειρήσεων
Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει ορισμός του ομίλου, για το λόγο κυρίως ότι ο
ορισμός αυτός δεν δίνεται ούτε από την 7η κοινοτική οδηγία με την οποία
προσαρμόστηκε ο Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών».
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και
Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές» όμιλος επιχειρήσεων είναι μία μητρική και
όλες οι θυγατρικές της.
1

Δ.Λ.Π. Νο. 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις»

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 106 παρ. 1
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Στη διεθνή βιβλιογραφία ως όμιλος επιχειρήσεων αναφέρεται η επικεφαλής μητρική
και όλες οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της (κάθετος όμιλος). Επίσης, οι
επιχειρήσεις που μολονότι δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής θυγατρικής, έχουν τεθεί κάτω από ενιαία διοίκηση ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή
εποπτικά όργανα τους αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια όργανα (οριζόντιος
όμιλος).
Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις ενός ομίλου διατηρούν
τη νομική τους υπόσταση και συνεχίζουν να λειτουργούν, ως ανεξάρτητες
οικονομικές μονάδες, παρά το γεγονός ότι από οικονομικής απόψεως αποτελούν ένα
χρηματοοικονομικό σύνολο, έναν οργανισμό.
1.3.7

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Στην περίπτωση που η μητρική επιχείρηση συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στα
δικαιώματα ψήφου της θυγατρικής επιχείρησης με ποσοστό μικρότερο του 100%,
τότε ένα μέρος των ιδίων κεφαλαίων αναλογεί στη μητρική (βάσει του ποσοστού
συμμετοχής της) και το υπόλοιπο σε εκτός ομίλου τρίτους. Δικαιώματα μειοψηφίας
(minority interests) 1 είναι το μέρος της λογιστικής καθαρής θέσης και των καθαρών
αποτελεσμάτων των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, το οποίο
αναλογεί στους εκτός ομίλου μετόχους ή εταίρους των επιχειρήσεων αυτών.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 103, παρ. 6) τα ποσά των ιδίων
κεφαλαίων που αναλογούν στις μετοχές ή τα μερίδια στο κεφάλαιο των
ενοποιούμενων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από πρόσωπα ξένα προς
τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εμφανίζονται στον
ενοποιημένο ισολογισμό, σε ιδιαίτερο κονδύλι, με τον τίτλο «Δικαιώματα
μειοψηφίας» στην κατηγορία «Ίδια κεφάλαια». Αντίθετα, τα Δ.Λ.Π. 2 αναφέρουν ότι
τα δικαιώματα μειοψηφίας πρέπει να παρουσιάζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό
ξεχωριστά, τόσο από τις ενοποιούμενες υποχρεώσεις όσο και από τα ενοποιούμενα
ίδια κεφάλαια. Επίσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου 3 , τα
κέρδη ή οι ζημιές που αναλογούν στις μετοχές ή τα μερίδια στο κεφάλαιο των
ενοποιούμενων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από πρόσωπα ξένα προς

1

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ. 26

2

Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ. 7
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τις επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εμφανίζονται στο τέλος
του ενοποιημένου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, σε ιδιαίτερο κονδύλι με τον
τίτλο «Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας».
Τα δικαιώματα μειοψηφίας στον ενοποιημένο ισολογισμό αποτελούνται από:


Το ποσό που υπολογίσθηκε κατά την ημερομηνία της αρχικής ενοποιήσεως.



Το μερίδιο της μειοψηφίας επί των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων από την
ημερομηνία της ενοποίησης.

Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής κατά την ημερομηνία κατάρτισης της ενοποίησης,
ανεξάρτητα αν αυτά σχηματίστηκαν πριν ή μετά την απόκτηση ή την πρώτη
ενοποίηση της θυγατρικής.
Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές», δεν μπορεί να
υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας, στην περίπτωση που η καθαρή θέση της
ενοποιούμενης θυγατρικής επιχειρήσεως είναι αρνητική, οπότε το ποσό της
αρνητικής καθαρής θέσης βαρύνει εξολοκλήρου τον όμιλο, έκτος εάν οι μέτοχοι ή
εταίροι της μειοψηφίας έχουν δεσμευτεί και είναι σε θέση να καλύψουν τις ζημιές
που τους αναλογούν. Αν, όμως, στη συνέχεια η θυγατρική επιχείρηση εμφανίσει
κέρδη, τότε αυτά κατανέμονται στα δικαιώματα του ομίλου μέχρι του ποσού των
ζημιών, που προγενέστερα καταλογίστηκαν εξολοκλήρου στον όμιλο. Ωστόσο, ο
παραπάνω χειρισμός δεν περιλαμβάνεται στους υποχρεωτικούς κανόνες του
παραπάνω προτύπου, ενώ εξάλλου δεν φαίνεται να επιτρέπεται από τις διατάξεις του
Ν. 2190/1920. Συνεπώς όταν μια ενοποιούμενη θυγατρική εμφανίζει σωρευμένες
ζημιές που υπερβαίνουν το ποσό των ίδιων κεφαλαίων της (αρνητική καθαρή θέση),
στο λογαριασμό «Δικαιώματα μειοψηφίας» μεταφέρεται ολόκληρο το μέρος που
αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής των εκτός ομίλου μετόχων ή εταίρων της
θυγατρικής, και έτσι ο λογαριασμός εμφανίζεται στα ενοποιούμενα ίδια κεφάλαια με
χρεωστικό υπόλοιπο.
1.3.8

Έλεγχος
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και
Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές», έλεγχος είναι το δικαίωμα να κατευθύνεται
η οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας επιχείρησης, ούτως ώστε να
προκύπτουν οφέλη από τις δραστηριότητες της. Κατά άλλη στενότερη έννοια,
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έλεγχος υπάρχει όταν μια εταιρία κατέχει άμεσα ή έμμεσα (μέσω θυγατρικών της),
περισσότερο από το μισό της δυνάμεως των ψήφων σε μια άλλη εταιρία.
1.4

Διάκριση των Συμμετοχών
Οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες 1 :


Σε συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ή εξαρτημένες επιχειρήσεις), οι
οποίες παρακολουθούνται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 18.00 του Ε.Γ.Λ.Σ.



Σε συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ή συγγενείς επιχειρήσεις), οι
οποίες παρακολουθούνται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 18.01 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Η παραπάνω διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η ελληνική νομοθεσία 2
επιβάλλει όπως οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθώς και οι απαιτήσεις
και οι υποχρεώσεις από και προς αυτές καταχωρούνται μόνο στους λογαριασμούς
που έχουν προβλεφθεί για τις περιπτώσεις αυτές από το υπόδειγμα του ισολογισμού
του Ε.Γ.Λ.Σ.. Πιο συγκεκριμένα οι λογαριασμοί αυτοί είναι οι εξής:
Κωδικός

Λογαριασμός
Πάγιο Ενεργητικό:
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

18.00

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

18.02 και

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων

18.03
Κυκλοφορούν Ενεργητικό:
Απαιτήσεις
33.11 και

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων

33.12
Υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
45.14 και

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

45.15
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
53.10 και

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

53.11
1

Αληφαντής Γ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 2004, σελ. 12

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 42ε παρ. 5
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1.5

Μέθοδοι Λογιστικής Απεικονίσεως των Συμμετοχών

1.5.1

Εισαγωγικά
Όπως θα γίνει λόγος εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο, πρωταρχικός στόχος της
ενοποίησης είναι η αντικατάσταση του λογαριασμού συμμετοχής της μητρικής με την
καθαρή θέση της θυγατρικής που αντιστοιχεί στη συμμετοχή αυτή. Για το λόγο αυτό
κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στις μεθόδους λογιστικής απεικονίσεως των
συμμετοχών στα βιβλία της μητρικής εταιρίας.
Οι γνωστές μέθοδοι για την απεικόνιση της συμμετοχής στα βιβλία της μητρικής
είναι η μέθοδος του κόστος, η μέθοδος της καθαρής θέσης και η μέθοδος της
τρέχουσας αξίας, αλλά μόνο οι δύο πρώτες χρησιμοποιούνται στις περισσότερες
περιπτώσεις. Στις παρακάτω υποπαραγράφους ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά σε
καθεμιά από αυτές.

1.5.2

Μέθοδος του Κόστους (Cost Method)
Κατά τη μέθοδο του κόστους 1 , η μακροπρόθεσμη επένδυση σε μετοχές καταχωρείται
στα βιβλία, κατά το χρόνο αποκτήσεως αυτών, στο κόστος κτήσεως. Ως κόστος
κτήσεως νοείται το ποσό που κατέβαλε η συμμετέχουσα επιχείρηση καθώς επίσης και
όλες οι άμεσες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά των μετοχών.
Το κόστος κτήσεως παραμένει αμετάβλητο στα βιβλία και τους ισολογισμούς της
συμμετέχουσας και δεν προσαρμόζεται με τα κέρδη που πραγματοποιεί η εκδότρια
των μετοχών εταιρία και τα οποία αναλογούν στις μετοχές αυτές. Μείωση του
κόστους δικαιολογείται μόνο για χρηματιστηριακές μετοχές, ενώ όσον αφορά μη
χρηματιστηριακές μετοχές το κόστος αυτό πρέπει να μειώνεται στην τρέχουσα αξία
αυτών, μόνο αν υπάρχει ένδειξη ότι η αξία της επενδύσεως έχει μειωθεί. Κάτι τέτοιο
τεκμαίρεται όταν για μια σειρά ετών η εκδότρια πραγματοποιεί σημαντικές ζημιές. Η
μείωση του κόστους κτήσεως των μετοχών γίνεται με αντίστοιχη χρέωση των
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα μερίσματα που διανέμει η εκδότρια θεωρούνται ως
εισόδημα της συμμετέχουσας και καταχωρούνται στη χρήση κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η διανομή και όχι στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν
τα διανεμόμενα κέρδη.

1

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 74
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Η μέθοδος του κόστους κτήσεως είναι σχετικά απλή και η εφαρμογή της ενδείκνυται
σε περιπτώσεις που η συμμετέχουσα δεν φαίνεται να ασκεί σημαντική επιρροή στην
εκδότρια. Η χρησιμοποίηση, λοιπόν, της μεθόδου αυτής συνίσταται στις παρακάτω
περιπτώσεις 1 :


Όταν η επένδυση αφορά μετοχές άνευ ψήφου.



Όταν ο αριθμός των μετά ψήφου μετοχών που κατέχει η συμμετέχουσα
αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο από το 20% των μετά ψήφου μετοχών.



Όταν η επένδυση είναι προσωρινής φύσεως.

Παρόλα αυτά, η μέθοδος του κόστους δεν είναι σε θέση να πληροφορήσει τους
μετόχους ή εταίρους της συμμετέχουσας επιχείρησης, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο
τρίτο, αναφορικά με την πραγματική απόδοση και την τρέχουσα λογιστική αξία των
συμμετοχών αυτών καθώς τα πρόσωπα αυτά ενδιαφέρονται κυρίως για τα πιο
πρόσφατα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεων που
επένδυσε η συμμετέχουσα και όχι για την ιστορική τιμή της επένδυσης. Επιπλέον,
σύμφωνα με τους Lambert and Lambert (1999) 2 , τα αναγραφόμενα στα βιβλία της
συμμετέχουσας κέρδη από συμμετοχές από κάθε χρήση δεν έχουν καμία απολύτως
σχέση με τα κέρδη τα οποία πραγματοποίησε η εκδότρια σε κάθε αντίστοιχη χρήση
καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κέρδη από συμμετοχές καταχωρούνται στα
βιβλία της συμμετέχουσας στη χρήση κατά την οποία διανέμονται και όχι στην χρήση
κατά την οποία πραγματοποιούνται. Στην περίπτωση μάλιστα που η πολιτική της
διανομής μερίσματος της εκδότριας καθορίζεται από την συμμετέχουσα, τότε η
τελευταία έχει τη δυνατότητα, δια μέσω της μεθόδου του κόστους, να εμφανίζει στα
αποτελέσματά της όσα κέρδη από συμμετοχές επιθυμεί, χειραγωγώντας τα συνολικά
της κέρδη. Τέλος, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ένα άλλο μειονέκτημα της μεθόδου
αυτής είναι ότι αγνοεί τις διαιτερικές συναλλαγές. Έτσι, κέρδη και ζημίες που
προκύπτουν από ενδοεταιρικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων ενός ομίλου,
θεωρούνται ως πραγματοποιημένα, έστω και αν η μητρική έχει τη δυνατότητα να
επηρεάσει τις επενδυτικές, λειτουργικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της
θυγατρικής.

1
2

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 76
“An Investigation Of Earnings Management Through Investments In Associated Companies: An

Australian Perspective”, Working Paper, pp. 3
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1.5.3

Μέθοδος της Καθαρής Θέσης (Equity method)
Μια άλλη μέθοδος λογιστικής παρακολουθήσεως των συμμετοχών, η οποία αποκτά
όλο και περισσότερο έδαφος και τείνει να επικρατήσει διεθνώς, είναι η μέθοδος της
καθαρής θέσης. Κατά τη μέθοδο αυτή, ο λογαριασμός της επενδύσεως χρεώνεται
αρχικά με το κόστος κτήσεως των μετοχών. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός
προσαρμόζεται στο τέλος κάθε χρήσης, ανάλογα με τις μεταβολές που έχουν επέλθει
στη λογιστική καθαρή θέση της άλλης επιχειρήσεως. Έτσι, ο λογαριασμός της
επενδύσεως στον οποίο έχει καταχωρηθεί το κόστος κτήσεως των κατεχόμενων
μετοχών, αυξομειώνεται περιοδικά ως εξής 1 :


Αυξάνεται με την αναλογία της συμμετέχουσας στα κέρδη που πραγματοποίησε η
επιχείρηση στην οποία συμμετέχει (με πίστωση των αποτελεσμάτων χρήσεως).



Μειώνεται με την αναλογία της συμμετέχουσας στις ζημιές που πραγματοποίησε
η επιχείρηση στην οποία συμμετέχει (με χρέωση των αποτελεσμάτων χρήσεως).



Μειώνεται με τα μερίσματα που εισπράττει η συμμετέχουσα από την επιχείρηση
στην οποία συμμετέχει (με χρέωση του ταμείου), καθώς η διανομή μερισμάτων
μειώνει την καθαρή θέση της δεύτερης.

Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης επιτυγχάνεται μια άμεση λογιστική απεικόνιση της
εσωτερικής λογιστικής αξίας της κάθε συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση, όπως αυτή
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού συμμετοχής με τη λογιστική
καθαρή θέση της άλλης επιχείρησης. Επιπλέον, με τη μέθοδο αυτή αντιμετωπίζονται
δύο σημαντικά θέματα, τα οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει η μέθοδος του κόστους.
Πιο συγκεκριμένα 2 :


Η επενδύουσα απεικονίζει στα αποτελέσματά της τα κέρδη ή της ζημίες που της
αναλογούν στη συμμετοχή, κατά το χρόνο της πραγματοποιήσεώς τους.



Επιτυγχάνεται διάκριση των διανεμόμενων κερδών που προέκυψαν μετά την
απόκτηση της συμμετοχής από αυτά που υπήρχαν πριν από την απόκτηση.

Τέλος, η μέθοδος αυτή προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης
αναγνώρισης των μεταβολών της εσωτερικής λογιστικής αξίας των κατεχόμενων
μετοχών. Ωστόσο, η χρησιμότητα της παραπάνω πληροφορίας είναι αμφίβολη,
δεδομένου ότι η εσωτερική λογιστική αξία των κατεχόμενων μετοχών δεν συμπίπτει,
κατά κανόνα, με την πραγματική τους αξία, όπως αυτή θα προέκυπτε από μια
1

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 79

2

Σακέλλης Ε., «Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών», 1978, σελ. 44
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αποτίμηση του συνόλου της εταιρίας που τις έχει εκδώσει, αλλά ούτε και με την
τυχόν τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί
συγγραφείς να θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα της μεθόδου αυτής.
Σύμφωνα με τους Rosenfield and Rubin (1985) 1 , το σημαντικότερο μειονέκτημα της
μεθόδου της καθαρής θέσης έγκειται στο ότι με κάθε αύξηση της εσωτερικής
λογιστικής αξίας των κατεχόμενων μετοχών, όπως αυτή προκύπτει από μια ανάλογη
αύξηση της λογιστικής καθαρής θέσης της εκδότριας, πιστώνονται ισόποσα τα
αποτελέσματα χρήσεως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών κερδών
με έσοδα που δεν είναι βέβαια αν και πότε θα περιέλθουν σ’ αυτήν. Με τον τρόπο
αυτό, η συγκεκριμένη μέθοδος αντίκειται στην αρχή της συντηρητικότητας, καθώς
καταχωρεί έσοδα ή κέρδη που δεν θεωρούνται πραγματοποιημένα. Επιπροσθέτως, τα
υπόλοιπα των επενδύσεων αποτυγχάνουν στο να παράσχουν είτε τα κόστη, είτε τις
τρέχουσες αξίες των συμμετοχών σε θυγατρικές, αφού αποτελούνται από ένα μίγμα
διαφορετικών στοιχείων κόστους στις ημερομηνίες απόκτησης των μετοχών 2 .
1.5.4

Μέθοδος της Τρέχουσας Αξίας (Market value method)
Η υπό συζήτηση μέθοδος έχει σε γενικές γραμμές ως εξής 3 :


Τα χρεόγραφα καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως τους, κατά το χρόνο
αποκτήσεως τους.



Ο λογαριασμός της επενδύσεως προσαρμόζεται περιοδικά στην τρέχουσα αξία
των χρεογράφων.



Τα έσοδα της χρήσεως από χρεόγραφα απαρτίζονται από τα μερίσματα ή
τοκομερίδια που έλαβε η επενδύουσα αυξημένα ή μειωμένα με τη μεταβολή που
επήλθε, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στην τρέχουσα αξία των χρεογράφων.

Οι υποστηρικτές της μεθόδου αυτής ισχυρίζονται ότι η τρέχουσα αξία των
χρεογράφων δίνει χρησιμότερες πληροφορίες σε σχέση με το κόστος κτήσεως και ότι
τα πραγματοποιούμενα κέρδη της εκδότριας εμφανίζονται στη χρήση που
πραγματοποιήθηκαν και όχι στη χρήση που πουλήθηκαν οι μετοχές.

1

“Contemporary Issues in Consolidation and the Equity Method”, Journal of Accountancy, June 1985,

pp. 97
2

Φίλιος Β., «Όμιλοι Εταιριών και η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», 1991, σελ.

51
3

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 83
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Αντίθετα, η μέθοδος της τρέχουσας αξίας δέχεται επικρίσεις καθώς παραβιάζει τις
αρχές του ιστορικού κόστους και της πραγματοποίησης του εσόδου. Η πρώτη αρχή
παραβιάζεται καθώς περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται σε αξίες που δεν
προσδιορίζονται αντικειμενικά και η δεύτερη καθώς αναγνωρίζεται πραγματοποίηση
του εσόδου κατά το χρόνο μεταβολής των τιμών των χρεογράφων και όχι κατά το
χρόνο πωλήσεώς τους.
Τέλος, αναφέρεται ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις και
μόνο σε συμμετοχές στις οποίες τα ποσοστά της επενδύουσας είναι μικρότερα του
20%. Στο εξωτερικό εφαρμόζεται κυρίως από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις
εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους.
1.5.5

Η Επιβαλλόμενη Μέθοδος από την Ελληνική Νομοθεσία
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920, αλλά και του Ε.Γ.Λ.Σ., οι
συμμετοχές καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς με την αξία κτήσεως τους.
Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται είτε απευθείας κατά τη συγκρότηση
του κεφαλαίου μιας εταιρίας, είτε για αγορά της συμμετοχής, καθώς επίσης και η
ονομαστική αξία των τίτλων που δίνονται στην οικονομική μονάδα χωρίς
αντάλλαγμα λόγω νόμιμης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων της
εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών. Τα ειδικά έξοδα αγοράς
τίτλων συμμετοχής καταχωρούνται στο λογαριασμό 64.10.00 «Προμήθειες και λοιπά
έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων». Η μεταχείριση των εξόδων αυτών με
τον παραπάνω τρόπο, δηλαδή της μη επιβαρύνσεως της αξίας κτήσεως, είναι
κατακριτέα, καθώς αλλοιώνει το κόστος κτήσεως που αποτελεί τη βάση της
λογιστικής παρακολουθήσεως των περιουσιακών στοιχείων.
Επομένως, ο Ν. 2190/1920 επιβάλει την εφαρμογή της μεθόδου του κόστους
κτήσεως, αλλά υποχρεώνει όλες τις εταιρίες που διέπονται από τις διατάξεις του να
παραθέτουν στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους τις
ακόλουθες πληροφορίες, με βάση τις οποίες ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να
προσδιορίσει και την εσωτερική λογιστική αξία των άμεσων συμμετοχών στο
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, όταν το ποσοστό των συμμετοχών αυτών υπερβαίνει
το 10% του κεφαλαίου των άλλων επιχειρήσεων 1 :

1

Επωνυμία και έδρα της κάθε επιχείρησης στην οποία υπάρχει συμμετοχή.
Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παρ. 1β
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Ποσοστό της κάθε συμμετοχής.



Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της κάθε επιχείρησης στην οποία υπάρχει
συμμετοχή.



Συνολικό αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν
οικονομικές καταστάσεις της κάθε επιχείρησης στην οποία υπάρχει συμμετοχή.

Παρατηρείται λοιπόν, ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα, σε σχέση με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης και της τρέχουσας αξίας, έχουν προς το παρόν θεωρητική αξία, όσον
αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο, η μέθοδος της καθαρής θέσης
επιβάλλεται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία 1 για την εμφάνιση στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις,
που κατέχονται είτε από τη μητρική είτε από τη θυγατρική η οποία περιλαμβάνεται
στην ενοποίηση, ενώ είναι και η μόνη μέθοδος που αναγνωρίζεται από το Δ.Λ.Π. Νο
28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» σε παρόμοιες όπως οι
παραπάνω συνθήκες.
Τέλος, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 2 , όταν καταρτίζονται ιδιαίτερες οικονομικές
καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές
οντότητες και συγγενείς θα αντιμετωπίζονται λογιστικά είτε:


Στο κόστος.



Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.



Ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, δηλαδή στην
πραγματική αξία τους (εφόσον είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια), σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίμηση».

1.6

Όμιλοι Επιχειρήσεων

1.6.1

Σκοπός Δημιουργίας ενός Ομίλου Επιχειρήσεων
Ο σκοπός δημιουργίας ενός ομίλου επιχειρήσεων μπορεί να είναι είτε
χρηματοοικονομικός, είτε επιχειρηματικός. Στην πρώτη περίπτωση, μια επιχείρηση
αποκτά συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων αποβλέποντας αποκλειστικά
σε μία επικερδή μακροπρόθεσμη επένδυση των κεφαλαίων της, ενώ στην περίπτωση
του επιχειρηματικού ομίλου, μια επιχείρηση αποκτά συμμετοχές ή άλλου είδους

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 106 παρ. 2 και άρθρο 33 της 7ης ευρωπαϊκής οδηγίας αντίστοιχα.

2

Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»
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επιρροές σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύει η ίδια θυγατρικές επιχειρήσεις για την
εξυπηρέτηση διαφόρων επιχειρηματικών σκοπών της 1 .
1.6.2

Διακρίσεις των Ομίλων
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατηγοριοποίησης των
ομίλων με βάση πολλά οικονομικά, νομικά και επιχειρηματικά κριτήρια. Παρότι οι
κατηγοριοποιήσεις

αυτές είναι

αμφίβολης πρακτικής σημασίας, καθώς οι

περισσότεροι όμιλοι ανήκουν συγχρόνως σε περισσότερες από μια κατηγορίες,
εντούτοις, είναι χρήσιμες για την παρουσίαση της ποικιλομορφίας τους. Ορισμένες
βασικές διακρίσεις είναι οι ακόλουθες 2 :


Με βάση τον τρόπο άσκησης της δεσπόζουσας επιρροής, οι όμιλοι διακρίνονται
σε συμβατικούς και de facto ομίλους. Οι πρώτοι λειτουργούν στη βάση σύμβασης
εξουσίασης, με την οποία μια επιχείρηση υπάγεται δικαιοπρακτικά στην
εξουσιαστική επιρροή μιας άλλης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρόκειται για
τοις εν πράγμασι εξάρτηση με κλασσικότερη τη συμμετοχική, όπου η μητρική
συμμετέχει πλειοψηφικά στη θυγατρική.



Με κριτήριο εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των επιχειρήσεων, οι όμιλοι
διακρίνονται σε κάθετους και οριζόντιους. Στον κάθετο όμιλο, ο οποίος αποτελεί
και τη συνηθέστερη μορφή ομίλου στην πράξη, υπάρχει μια μητρική επιχείρηση
από την οποία εξαρτώνται μία ή περισσότερες θυγατρικές. Στην περίπτωση που
μια ομάδα επιχειρήσεων έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεως
που έχει συναφθεί μεταξύ τους ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά τους
όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα, τότε πρόκειται για
οριζόντιο όμιλο.



Οι κάθετοι όμιλοι ανάλογα με τα επίπεδα εξάρτησης διακρίνονται σε απλούς και
πολυβαθμικούς. Ο απλός όμιλος αποτελείται από μία μητρική και μία θυγατρική,
ενώ ο πολυβαθμικός από τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις διαδοχικών βαθμίδων
εξάρτησης.



Όταν μία μητρική έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου
μιας άλλης επιχείρησης και η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από
συνυπολογισμό των αντίστοιχων ποσοστών που μπορούν να κατέχουν μία ή

1

Σακέλλης Ε., «Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών», 1978, σελ. 20

2

Περάκης Ε., «Το δίκαιο της Α.Ε.», 2000, σελ. 581
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περισσότερες άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, γίνεται λόγος για μικτό όμιλο
επιχειρήσεων.


Ανάλογα με την επιχειρηματική σχέση των επιχειρήσεων του ομίλου μεταξύ τους,
οι όμιλοι διακρίνονται σε κάθετους, οριζόντιους και διαγώνιους. Στην πρώτη
περίπτωση, οι διάφορες επιχειρήσεις ανήκουν σε διαφορετικά στάδια της
παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας. Στους οριζόντιους ομίλους, το είδος της
ασκούμενης δραστηριότητας είναι κοινό για όλα τα μέλη του ομίλου. Τέλος, όταν
οι επιχειρήσεις είναι από πλευράς αντικειμένου άσχετες μεταξύ τους, τότε
πρόκειται για διαγώνιο όμιλο.



Όταν ο σκοπός δημιουργίας του ομίλου είναι ο συντονισμός της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των μελών του, γίνεται λόγος για όμιλο επιχειρηματικού σκοπού.
Αντίθετα, όταν μια μητρική συμμετέχει σε μια θυγατρική με αποκλειστικό στόχο
την απόδοση της επένδυσης, απέχοντας από κάθε επιχειρηματική παρέμβαση στη
λειτουργία της, γίνεται λόγος για όμιλο χρηματοοικονομικού σκοπού.



Ανάλογα με το που βρίσκεται το κέντρο λήψης αποφάσεων οι όμιλοι διακρίνονται
σε συγκεντρωμένους και αποκεντρωμένους. Στην πρώτη περίπτωση όλη η
εξουσία λήψης αποφάσεων βρίσκεται στην μητρική, ενώ στην δεύτερη δίνεται
κάποια εξουσία και σε επιμέρους επιχειρήσεις του ομίλου.



Ανάλογα με το εάν ένας όμιλος αναπτύσσει την δραστηριότητα του στα όρια ενός
κράτους ή απλώνεται και πέρα από αυτό, χαρακτηρίζεται ως εθνικός ή
πολυεθνικός.



Όταν η δραστηριότητα της μητρικής περιορίζεται στην απόκτηση και διαχείριση
μακροπρόθεσμων

συμμετοχών,

γίνεται

λόγος

για

όμιλο

διαχειρίσεως

χαρτοφυλακίου, ενώ όταν η μητρική, πέρα από την απόκτηση και διαχείριση
συμμετοχών, αναπτύσσει η ίδια παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα, τότε
πρόκειται για επιχειρηματικό όμιλο.
1.6.3

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Ομίλων Επιχειρήσεων
Η δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για
τις επιχειρήσεις που τον συνθέτουν, πολλά από τα οποία είναι 1 :


Με την ίδρυση μιας θυγατρικής εταιρίας επιτυγχάνεται πλήρης διαχωρισμός των
λειτουργιών της μεταποίησης και της διάθεσης διατηρώντας συγχρόνως κοινό

1

Φίλιος Β., «Όμιλοι Εταιριών και η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», σελ. 24
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έλεγχο επί αμφοτέρων των δραστηριοτήτων. Η μητρική εταιρία μπορεί κατ’ αυτό
τον τρόπο να δημιουργεί είτε οριζόντιους, είτε κάθετους συνδυασμούς εταιριών
σε λειτουργία. Ο συνδυασμός περιουσιακών στοιχείων που παράγουν όμοια
προϊόντα ή παρέχουν όμοιες υπηρεσίες είναι ένας οριζόντιος συνδυασμός, ενώ ο
κάθετος συνδυασμός συνεπάγεται τον έλεγχο θυγατρικών εταιριών που
απασχολούνται σε διαδοχικά στάδια παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.


Η ίδρυση ή απόκτηση μιας θυγατρικής εταιρίας μπορεί να είναι χρήσιμη στην
περίπτωση που πρόκειται να αναληφθεί μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, ο
κίνδυνος της οποίας δεν είναι πλήρως αναγνωρίσιμος.



Η ύπαρξη διακεκριμένων και ξεχωριστών νομικά μονάδων διευκολύνει την
χρηματοδότηση συνολικά ενός αναπτυσσόμενου ομίλου.



Το καθαρό κέρδος ή η καθαρή ζημιά κάθε επί μέρους εκμετάλλευσης μπορεί να
καθορισθεί πιο αντικειμενικά. Έτσι, μη κερδοφόρες επιχειρήσεις μπορούν να
διακόψουν την λειτουργία τους ευκολότερα ή να δοθεί η ειδική προσοχή που
απαιτείται για την εξάλειψη των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
αδυναμιών τους.



Με την δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων επιτυγχάνεται κοινός έλεγχος και
συγχρόνως διατηρείται η ατομικότητα, όπως επίσης και η πολύτιμη φήμη και
πελατεία που είναι πιθανό να έχουν οι διάφορες επιχειρήσεις του ομίλου.

Τα κύρια μειονεκτήματα που του σχηματισμού ενός ομίλου επιχειρήσεων είναι,
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 1 :


Τα πρόσθετα έξοδα που συνεπάγεται η συντήρηση των αυτοτελών οργανισμών
των θυγατρικών εταιριών, κυρίως δε, τα έξοδα διοίκησης.



Η δυνατότητα απόκρυψης της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των
αποτελεσμάτων με την κατάρτιση μη πληροφοριακών, και σε αρκετές
περιπτώσεις διαστρεβλωμένων, ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.



Η ανάπτυξη μη υγιούς χρηματοοικονομικής πολιτικής και η δημιουργία
βεβαρημένων στην κορυφή κεφαλαιακών δομών (pyramiding).



Υπερβολικές επιβαρύνσεις για παροχή υπηρεσιών σε διαιτερικές συναλλαγές
έχουν χρεωθεί με αρκετή συχνότητα έναντι θυγατρικών κυρίως εταιριών.

1

Φίλιος Β., «Όμιλοι Εταιριών και η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», σελ. 25
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1.7

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

1.7.1

Η Ανάγκη Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που αποτελούν τον όμιλο
δεν απεικονίζουν στο σύνολο τους την πραγματική οικονομική θέση και τα
αποτελέσματα του ομίλου, αφού αφενός μεν, η εμφανιζόμενη σ’ αυτές αξία των
συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ως επένδυση, παρότι
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και αφετέρου δε, σε αυτές
εμφανίζονται απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έξοδα και έσοδα που προέρχονται από
διαιτερικές συναλλαγές. Για σχηματίσουν, λοιπόν, μια σφαιρική εικόνα της πορείας
του ομίλου, οι τωρινοί και μελλοντικοί μέτοχοι, οι πιστωτές και κάθε ενδιαφερόμενος
τρίτος, θα πρέπει να μελετήσουν τις επιμέρους οικονομικές καταστάσεις των
επιχειρήσεων που τον αποτελούν, φροντίζοντας ωστόσο να απαλείψουν τις
οικονομικές επιδράσεις των οποιονδήποτε μεταξύ τους συναλλαγών. Ένας όμιλος
όμως μπορεί να περιλαμβάνει πολυάριθμο συνδυασμό άμεσων και έμμεσων
συμμετοχών και εξαρτήσεων μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Εάν ληφθεί
υπόψη και το πλήθος και η ποικιλία των πάσης φύσεως διαιτερικών συναλλαγών που
μπορεί να διεξάγονται μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών, γίνεται αντιληπτό ότι η
μελέτη των επιμέρους οικονομικών καταστάσεων από έναν αναγνώστη για την
εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία του ομίλου καθίσταται
ιδιαίτερα πολύπλοκη και δυσνόητη.
Για το μέτοχο ή εταίρο μιας οικονομικής μονάδας με σημαντικές άμεσες και έμμεσες
συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, αλλά και για κάθε τρίτο που
ενδιαφέρεται για μία ορθότερη εκτίμηση της αξίας και της πορείας των συμμετοχών
αυτών, η ανάγκη για σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας για το σύνολο των
επιχειρήσεων αυτών εξυπηρετείται, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, με τη σύνταξη
ενός ενιαίου ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Τα έγγραφα
αυτά, που συνήθως καταρτίζονται από την επικεφαλής μητρική με βάση τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων του ομίλου, αποτελούν μαζί με το
προσάρτημά τους, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (consolidated financial
statements).
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 1 , λοιπόν, είναι αυτές που εμφανίζουν την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εταιριών του ομίλου, ως ενιαίας
1

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 31
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οικονομικής οντότητας, παραβλέποντας την ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα της
καθεμιάς. Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 1 , ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι
οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου που παρουσιάζονται ως εκείνες μιας ενιαίας
οικονομικής οντότητας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι καταστάσεις αυτές, οι οποίες αναφέρονται
σε μια οικονομική μονάδα που δεν έχει νομική ύπαρξη, δεν θα πρέπει να θεωρούνται
ως υποκατάστατα των νομίμων ατομικών οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες
αποκαλύπτουν την χρηματοοικονομική θέση και τη λειτουργική πρόοδο των
επιμέρους επιχειρήσεων του ομίλου.
1.7.2

Σκοπός των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Στο ελληνικό δίκαιο 2 αναφέρεται ότι σκοπός των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων είναι να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής
διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων του
συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Παρομοίως,
σύμφωνα με τα αμερικάνικα λογιστικά πρότυπα 3 , σκοπός των καταστάσεων αυτών
είναι η παρουσίαση, πρωτίστως, προς όφελος των μετόχων και των πιστωτών της
μητρικής, των αποτελεσμάτων των εργασιών και της χρηματοοικονομικής
κατάστασης της μητρικής και των θυγατρικών της, ουσιαστικά, ως εάν ο όμιλος ήταν
μια απλή επιχείρηση.
Σύμφωνα, τέλος, με τον κ. Αληφαντή 4 , σκοπός των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων είναι να εμφανίζουν:


Την πραγματική οικονομική κατάσταση του ομίλου σαν ο όμιλος να ήταν μία και
μοναδική επιχείρηση.



Τα πραγματικά κεφάλαια του ομίλου, δηλαδή αυτά που ανήκουν στους μετόχους
της μητρικής, καταγράφοντας κάθε φορά την πραγματική αξία αυτών.



Τα πραγματικά κεφάλαια των θυγατρικών που ανήκουν σε τρίτους (δικαιώματα
μειοψηφίας).

1

Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 100 παρ. 3

3

American Research Bulletin No. 51

4

«Η λογιστική του αποτελέσματος από πώληση θυγατρικής επιχειρήσεως», Λογιστής, Ιούνιος 2001
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1.7.3

Περιεχόμενο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Μέχρι πρόσφατα, κατά την ελληνική νομοθεσία 1 , οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις περιλάμβαναν:


τον ενοποιημένο ισολογισμό,



τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης και



το ενοποιημένο προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο, που συνοδεύονται από την ενοποιημένη
έκθεση διαχειρίσεως, το περιεχόμενο της οποίας, όπως και αυτό του προσαρτήματος,
καθορίζεται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου 2 . Από το Ν. 2190/1920, καθώς και από
την 7η κοινοτική οδηγία, δεν προβλέπονταν η υποχρεωτική κατάρτιση ενοποιημένου
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, χωρίς όμως, οι διατάξεις αυτές, να απέκλειαν τη
δυνατότητα παροχής σχετικών πληροφοριών στο τέλος της ενοποιημένης κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ή ακόμα και στο ενοποιημένο προσάρτημα.
Αυτό εξηγούταν από το γεγονός ότι ένας τέτοιος πίνακας δεν θα παρείχε τη νομική
βάση για υποχρεωτική διανομή μερίσματος ή για κράτηση αποθεματικών, πέραν
αυτών που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του
ομίλου.
Ωστόσο, σύμφωνα με μία πρόσφατη ψήφιση νομοσχεδίου 3 , με το οποίο
τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Ν. 2190/1920, η παρ. 1 του άρθρου 100
αναφέρει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:


τον ενοποιημένο ισολογισμό,



τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης,



τον ενοποιημένο Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων,



την ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών και



το ενοποιημένο προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 100 παρ. 1

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 107 παρ. 1 - 3

3

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο / 31.08.06: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των
Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους
ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων».
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1.7.4

Σημασία και Κριτική των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι

ενοποιημένες

οικονομικές

καταστάσεις

είναι

μεγαλύτερης

συγκριτικά

χρησιμότητας στην διοίκηση της μητρικής εταιρίας, στους παρόντες ή μελλοντικούς
μετόχους και στους μακροπρόθεσμους πιστωτές της. Σύμφωνα με τους Rue and Tosh
(1987) 1 , από αυτές τις καταστάσεις, σε συγκριτική μορφή, μπορεί να καθορισθεί,
μέσω διαφόρων αριθμοδεικτών, η δυνατότητα για κέρδη και η σταθερότητα της
συνολικής οικονομικής μονάδας, όπως επίσης και η φύση και η λογιστική αξία των
στοιχείων του ενεργητικού που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των πιστωτών και στα
κεφάλαια των μετόχων. Οι πιστωτές, ιδιαιτέρως οι μακροπρόθεσμοι, επιθυμούν να
αναλύσουν τις καταστάσεις αυτές προκειμένου να εξακριβώσουν τη γενική
χρηματοοικονομική υγεία και λειτουργική αποδοτικότητα του όλου συστήματος της
μητρικής και των θυγατρικών της.
Παράλληλα με την λειτουργία της πληροφόρησης των εξωτερικών χρηστών, οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρησιμεύουν σε πολλές ανώτατες διοικήσεις
ομίλων σαν εσωεπιχειρησιακό μέσο διοίκησης και ελέγχου του ομίλου. Έτσι, ακόμα
και αν δεν υποχρεούνται νομικά, πολλοί όμιλοι καταρτίζουν ενοποιημένους
λογαριασμούς για σκοπούς εσωεπιχειρησιακούς, όπως είναι η παρακολούθηση της
αποδοτικότητας, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, η εκτίμηση του πραγματικά
διανεμητέου κέρδους του ομίλου. Πολλές φορές αυτό μάλιστα πραγματοποιείται σε
περιόδους μικρότερες του έτους.
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν
κατακριθεί σοβαρά από πολλούς οικονομικούς αναλυτές και συγγραφείς, καθώς
θεωρείται ότι δεν παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σε καθεμιά από τις
παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων 2 :
Από την πλευρά των επενδυτών, οι ενοποιημένες καταστάσεις δεν παρέχουν τις
αναγκαίες πληροφορίες στους μετόχους της μητρικής σχετικά με διανομή μερίσματος
των θυγατρικών 3 . Παράλληλά, οι καταστάσεις αυτές δεν αποκαλύπτουν ποιες
θυγατρικές είναι κερδοφόρες και ποιες ζημιογόνες, καθώς η αδύναμη κατάσταση μιας
θυγατρικής μπορεί να αντισταθμιστεί, κατά τη διαδικασία της άθροισης, από την

1

Rue, J., Tosh, D., (1987), “Should We Consolidate Finance Subsidiaries?”, Management Accounting,

pp. 47
2

Miller (1979), “Accounting Problems of Multinational Enterprises”, pp. 218

3

Σακέλλης, Ε., «Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών», 1978, σελ. 51
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ιδιαιτέρως καλή κατάσταση μιας άλλης. Έτσι, οι χρηματοοικονομικές αδυναμίες ενός
μέλους συγκαλύπτονται.
Όσον αφορά τους πιστωτές τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών, καθένας από
τους οποίους ενδιαφέρεται αποκλειστικά για ένα μέλος του ομίλου, μπορούν εύκολα
να παραπλανηθούν καθώς καμία από τις παραπάνω κατηγορίες δεν μπορεί να
αποκομίσει ωφέλιμες πληροφορίες που να αφορούν αποκλειστικά τα συμφέροντά
τους.
Τέλος, από την πλευρά των οικονομικών αναλυτών, οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

των

υψηλά

διαφοροποιημένων

εταιριών

είναι

αδύνατο

να

κατηγοριοποιηθούν, ενώ οι καταστάσεις ενός ομίλου, ο οποίος αποτελείται από
εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, δεν παρέχουν τη
δυνατότητα συγκρίσεων. Παράλληλα, οι αριθμοδείκτες που εξάγονται από τις
καταστάσεις αυτές είναι αμφίβολης χρησιμότητας καθώς επηρεάζονται από την
απάλειψη των διαιτερικών συναλλαγών και αποτελούν μέσους όρους μιας ομάδας, μη
αντιπροσωπευτικοί μίας ή όλων των επιχειρήσεων του ομίλου.
Επιπλέον, o Hylton (1988) σε σχετικό άρθρο του 1 , αμφιβάλλει για την πραγματική
χρησιμότητα των καταστάσεων αυτών παραθέτοντας πολλά επιχειρήματα ενάντια
τους. Έτσι, υποστηρίζει την ανωτερότητα των ατομικών οικονομικών καταστάσεων
και προτείνει τη χρήση αυτών έναντι των ενοποιημένων. Πιο συγκεκριμένα, ο
συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της επένδυσης σε μία θυγατρική, για τις οποίες
είναι λογικό ένας μέτοχος της μητρικής να ενδιαφέρεται. Επίσης, ο Hylton αναφέρει
ότι σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας, οι ενοποιημένες
καταστάσεις δεν αποκαλύπτουν πιο μέρος των ενοποιημένων περιουσιακών
στοιχείων ανήκει σ’ αυτή την ομάδα και πιο στους μετόχους ή εταίρους της μητρικής.
Συνεχίζοντας, προσθέτει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι σχεδόν
άχρηστες για την κατηγορία των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
που υπάρχουν δύο ή περισσότερες θυγατρικές στις οποίες η μητρική δεν κατέχει το
100% του μετοχικού τους κεφαλαίου.

1

“On the usefulness of Consolidated Financial Statements”, C.P.A. Journal, October 1988, pp. 74-77
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Κεφάλαιο 2ο
Η Ελληνική Νομοθεσία για τις
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
2.1

Εισαγωγικά
Η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε προς την 7η κοινοτική οδηγία της με το Π.Δ.
498/1987, το οποίο πρόσθεσε στον Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» ένα
νέο κεφάλαιο περί «Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων» βάσει του οποίου οι
επικεφαλής των ομίλων μητρικές επιχειρήσεις υποχρεούνται από την 1.7.1990 και
μετά να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το
νομικό πλαίσιο των καταστάσεων αυτών καθορίζεται από τα άρθρα 90 έως και 109,
ενώ στην συνέχεια με το Π.Δ. 367/1994 προστέθηκε στον ίδιο νόμο το άρθρο 130 που
αφορά τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τα πιστωτικά και
λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Μέχρι να εκδοθούν τα άνω Π.Δ., ορισμένοι όμιλοι επιχειρήσεων δημοσίευαν
προαιρετικά τέτοιες καταστάσεις, βασιζόμενοι σε λογιστικά πρότυπα των διεθνών
ελεγκτικών εταιριών.
Από την 1.7.1990 1 , επομένως, οι μητρικές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να
καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τον όμιλο των επιχειρήσεων
στον οποίο είναι επικεφαλής, ενώ οι εισηγμένες στο Χ. Α. επικεφαλής του ομίλου
επιχειρήσεων υποχρεούνται από το φθινόπωρο του 1997 να δημοσιεύουν ετήσιες και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κάθε τρίμηνο, οι οποίες από 1.1.2003 πρέπει
να έχουν συνταχθεί βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων 2 .
Βασικός σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναφορά και η μερική ανάλυση των
διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 90 - 109 του Ν. 2190/1920. Πιο
συγκεκριμένα, στις παραγράφους που ακολουθούν θα γίνει αναφορά στο ποιες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπόκεινται σε ενοποίηση και
έχουν την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όπως
επίσης και στις περιπτώσεις απαλλαγής μίας μητρικής από την κατάρτιση
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι
1

Με την Κ2-733/18.01.1990 κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου

2

Ν. 2992/2002 άρθρο 1
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περιπτώσεις προαιρετικής και υποχρεωτικής εξαίρεσης μίας επιχείρησης του ομίλου
από την ενοποίηση, ενώ τέλος, πραγματοποιείται μία αναφορά στις διατάξεις του
νόμου που σχετίζονται με τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των καταστάσεων αυτών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα άρθρα του 2190/1920, τα οποία
σχετίζονται με τις βασικές αρχές, κανόνες και μεθόδους που εφαρμόζονται κατά την
κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρα 100 έως 105)
αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο αφιερώνεται στην παρουσίαση της
τεχνικής ενοποιήσεως.
2.2

Επιχειρήσεις Υποκείμενες σε Ενοποίηση
Καταρχήν, πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
ενοποίηση 1 είναι η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και
ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 90, οι επιχειρήσεις που
υπάγονται σε ενοποίηση είναι οι ακόλουθες:


Η μητρική επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, όπως και όλες οι
θυγατρικές της καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών της ανεξάρτητα από την
έδρα των θυγατρικών αυτών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι είτε μητρική
επιχείρηση, είτε και μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της έχουν την
εταιρική μορφή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας. Επιπλέον, οι παραπάνω επιχειρήσεις δύναται να έχουν και τη μορφή
της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας με την προϋπόθεση ότι όλοι οι
απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας 2 . Δηλαδή, σε ενοποίηση υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις που
συγκροτούν τον λεγόμενο κάθετο όμιλο εταιριών.



Σε ενοποίηση υπόκειται επίσης κάθε επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο εφόσον:
-

Η επιχείρηση αυτή, καθώς και μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με τις οποίες
δεν συνδέεται με σχέση μητρικής - θυγατρικής, έχουν τεθεί υπό ενιαία
διεύθυνση κατόπιν συμβάσεως που έχει συναφθεί με την πρώτη επιχείρηση, ή
σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού τους, ή

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 90 παρ. 2

2

Π.Δ. 326/1994 άρθρο 4 που πρόσθεσε εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 2190/1920

- 38 -

-

Τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της επιχείρησης αυτής,
καθώς και μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων με τις οποίες δεν συνδέεται με
σχέση μητρικής - θυγατρικής, αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν
καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, για να είναι υποκείμενες σε ενοποίηση, θα
πρέπει, όπως και στην πρώτη περίπτωση, μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις
αυτές να έχουν την εταιρική μορφή της Α.Ε., της Ε.Π.Ε. ή της ετερόρρυθμης κατά
μετοχές εταιρείας όπως επίσης και της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας στις
οποίες όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή
ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας 1 . Δηλαδή, σε ενοποίηση υπάγονται και
όλες οι επιχειρήσεις που συγκροτούν τον λεγόμενο οριζόντιο όμιλο εταιριών.
2.3

Υποχρέωση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 2 , στην περίπτωση του κάθετου ομίλου
εταιριών, την υποχρέωση για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων έχει η μητρική επιχείρηση, ενώ, στην περίπτωση του οριζόντιου ομίλου
εταιριών την υποχρέωση αυτή, έχει η μεγαλύτερη από τις επιχειρήσεις, με βάση το
σύνολο του ενεργητικού, που βρίσκονται κάτω από ενιαία διεύθυνση ή που τα
διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα τους απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από
τα ίδια πρόσωπα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιχειρήσεις που
υπάγονται σε ενοποίηση οφείλουν να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
στην επιχείρηση που είναι υποχρεωμένη να καταρτίζει τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις 3 .

2.4

Συνδρομή Κριτηρίων για την Κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων
Κατά το νόμο 4 , για να υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 96 παρ. 1 - 2

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 90 παρ. 1

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 90 παρ. 3

4

Ν. 2190/1920 άρθρο 92 παρ. 1
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θα πρέπει το σύνολο των υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων να υπερβαίνουν τα
όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια, τα οποία ισχύουν από 1.1.2002:


Σύνολο ισολογισμού 3.700.000 €.



Καθαρός κύκλος εργασιών 7.400.000 €.



Μέσος όρος προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 250
άτομα.

Τα άνω αριθμητικά όρια διακρίνονται σε δραχμικά και μη δραχμικά. Δραχμικά είναι
το σύνολο του ισολογισμού και ο καθαρός κύκλος εργασιών ενώ, μη δραχμικά είναι ο
μέσος όρος προσωπικού 1 .
Έννοια ενεργητικού
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 2190/1920 (παρ. 1), στο σύνολο του
ενεργητικού περιλαμβάνονται τα αριθμητικά δεδομένα των στοιχείων Α μέχρι και Ε
του ενεργητικού του υποδείγματος του ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. 2 .
Έννοια καθαρού κύκλου εργασιών
Ο

καθαρός

κύκλος

εργασιών

περιλαμβάνει

τα

ποσά

των

εσόδων

που

πραγματοποιήθηκαν από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών μέσα στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρίας, μειωμένα με τις εκπτώσεις
πωλήσεων που χορήγησε η εταιρία καθώς και με τους φόρους και τέλη που εισέπραξε
υπέρ δημοσίου και τρίτων.
Τα δύο πρώτα αριθμητικά όρια λαμβάνονται υπόψη, αφού προηγουμένως γίνει ο
συμψηφισμός του λογαριασμού «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» της
μητρικής με τη λογιστική καθαρή θέση των θυγατρικών της καθώς και η απάλειψη
των διαιτερικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που δεν συμβεί
αυτό, τότε τα παραπάνω αριθμητικά όρια (τα δύο πρώτα) λαμβάνονται υπόψη αφού
προηγουμένως αυξηθούν κατά ποσοστό 20% 3 . Τα αριθμητικά δεδομένα που ισχύουν
για τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί:

1

Αληφαντής Γ.: «Προϋποθέσεις Καταρτίσεως Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων από Όμιλο

Επιχειρήσεων», Λογιστής, Ιούνιος 1996, σελ. 866
2

Δεν λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το άθροισμα των λογαριασμών τάξεως του ενεργητικού

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 92 παρ. 2
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Αριθμητικά όρια

Μετά την αφαίρεση των

Χωρίς την αφαίρεση των

(παρ. 1 άρθρο 92 Ν.

ενδοεταιρικών

ενδοεταιρικών

2190/1920)

συναλλαγών

συναλλαγών

Ενεργητικό

3.700.000 €

4.440.000 €

Καθαρός κύκλος εργασιών

7.400.000 €

8.880.000 €

Προσωπικό

250 άτομα

250 άτομα

Τα δύο από τα παραπάνω τρία κριτήρια πρέπει να υπάρχουν σε δύο, τουλάχιστον,
συνεχείς εταιρικές χρήσεις, οπότε η υποχρέωση για κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων γεννιέται στην αμέσως επόμενη (τρίτη) εταιρική χρήση.
Αντίθετα, αν σε δύο συνεχείς χρήσεις δεν πληρούνται τα παραπάνω αριθμητικά όρια
(δύο από τα τρία), τότε στην αμέσως επόμενη (τρίτη) εταιρική χρήση, αίρεται η
υποχρέωση για κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Κατ’ εξαίρεση,
όμως, τα παραπάνω αριθμητικά όρια δεν ισχύουν εφόσον μία, τουλάχιστον, από τις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ενοποίηση:


έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε χρηματιστήριο κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ,



είναι τραπεζική επιχείρηση ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα 2 .

Συνεπώς, οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι των παραπάνω
κριτηρίων.
2.5

Επιχειρήσεις Απαλλασσόμενες από την Ενοποίηση
Στα άρθρα 91 μέχρι και 95 του Ν. 2190/1920 παρέχονται ορισμένες υποκειμενικές
και αντικειμενικές απαλλαγές από την παραπάνω υποχρέωση, που σχετίζονται, είτε
με το μέγεθος του συνόλου των επιχειρήσεων ενός ομίλου ή υποομίλου, είτε με το
είδος δραστηριότητας της μητρικής επιχείρησης, είτε με το γεγονός ότι οι μέτοχοι ή
εταίροι της μητρικής δεν επιθυμούν ή δεν ενδιαφέρονται για την κατάρτιση
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι
απαλλαγές αυτές δεν αναιρούν τον κανόνα του άρθρου 90 του Ν. 2190/1920 αλλά
συνιστούν παρεκκλίσεις που κάθε φορά ισχύουν μόνο για την ενοποίηση μιας
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 92 παρ. 3

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 130 παρ. 1
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συγκεκριμένης διαχειριστικής χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, η μητρική επιχείρηση
απαλλάσσεται

από την υποχρέωση

κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών

καταστάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις 1 :


Όταν είναι, είτε Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου, είτε Ανώνυμη
Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2 . Η απαλλαγή αυτή παρέχεται στην
μητρική, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν είχε άμεση ή έμμεση ανάμειξη στη διοίκηση
της θυγατρικής επιχείρησης.

-

Δεν άσκησε το δικαίωμα ψήφου που συνδέεται με τη συμμετοχή κατά το
διορισμό μέλους του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της
θυγατρικής επιχείρησης τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όσο και κατά τις
πέντε προηγούμενες χρήσεις (από το νόμο προβλέπονται υπό ποιες
προϋποθέσεις εξακολουθεί η απαλλαγή αυτή, παρά την άσκηση του
δικαιώματος αυτού).

-

Έχει χορηγήσει δάνεια μόνο σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει συμμετοχή και
όχι σε άλλους δικαιούχους, εκτός αν τα δάνεια έχουν εξοφληθεί μέχρι το
τέλος της προηγούμενης χρήσης.



Όταν η ίδια και οι υποκείμενες σε ενοποίηση επιχειρήσεις του ομίλου της δεν
υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τρία κριτήρια μεγέθους που παρουσιάστηκαν
στην προηγούμενη παράγραφο 3 . Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν ισχύει
όταν μία από τις υποκείμενες σε ενοποίηση επιχειρήσεις:
-

έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε χρηματιστήριο κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.



είναι τραπεζική επιχείρηση ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Όταν αυτή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και παράλληλα είναι θυγατρική άλλης
μητρικής, που διέπεται από το δίκαιο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις εξής δύο περιπτώσεις 4 :
-

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

1

Ν. 2190/1920 άρθρα 91 - 95

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 91 παρ. 1

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 92 παρ. 1

4

Ν. 2190/1920 άρθρο 93 παρ. 1
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-

η μητρική επιχείρηση κατέχει, τουλάχιστον, το 90% των μετοχών ή μεριδίων
της απαλλασσόμενης επιχείρησης και οι λοιποί μέτοχοι ή εταίροι της
τελευταίας επιχείρησης ενέκριναν την απαλλαγή.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μόνο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις 1 :
-

Η απαλλασσόμενη επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις
ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου
επιχειρήσεων.

-

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η ενοποιημένη ετήσια
έκθεση διαχείρισης του μεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων, υπάγονται σε
τακτικό έλεγχο κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τα στοιχεία αυτά μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, αφού μεταφραστούν
στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

-

Το προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της απαλλασσόμενης
επιχείρησης περιλαμβάνει πληροφορίες που προβλέπονται από την περίπτωση
δ της παρ. 2 του άρθρου 93 του Ν. 2190/1920.

Εννοείται βέβαια ότι η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της μητρικής,
που είναι παράλληλα και θυγατρική άλλης μητρικής είναι εισαγμένες σε
χρηματιστήριο που λειτουργεί σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 2190/1920 (παρ. 1), στην
περίπτωση που η ενδιάμεση μητρική - θυγατρική δεν υπάγεται σε μία από τις δύο
παραπάνω περιπτώσεις (κατοχή του 100% ή του 90% του κεφαλαίου και έγκριση
της απαλλαγής από το 10%), μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση
ενοποίησης, εφόσον το 10% τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου της
απαλλασσόμενης επιχείρησης δεν έχει ζητήσει, το αργότερο έξι μήνες πριν από το
τέλος της χρήσεως, την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και
εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 93 παρ. 2 που
παρουσιάστηκαν ανωτέρω.


Όταν αυτή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και παράλληλα είναι θυγατρική άλλης
μητρικής, που δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2 . Η απαλλαγή αυτή παρέχεται, μόνο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 93 παρ. 2

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 95παρ. 1
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προϋποθέσεις του άρθρου 93 παρ. 2 που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, αλλά με τη
διαφορά ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κορυφαίας μητρικής,
έχουν καταρτιστεί κατά τρόπο ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν. 2190/1920 και έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισμένους, με βάση το
δίκαιο που διέπει την επιχείρηση που κατάρτισε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις, ελεγκτές.
2.6

Επιχειρήσεις μη Υποκείμενες σε Ενοποίηση

2.6.1

Προαιρετικές Εξαιρέσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 2190/1920 παρέχεται η δυνατότητα
στη μητρική επιχείρηση να μην συμπεριλάβει στην ενοποίηση ορισμένες θυγατρικές,
που είναι οι ακόλουθες:


Όσες εμφανίζουν επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση με την πραγματική εικόνα της
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των
αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην
ενοποίηση. Όταν δηλαδή τα μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων
χρήσης μιας θυγατρικής είναι τόσο επουσιώδη, σε σχέση με τα αντίστοιχα
συνολικά μεγέθη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ώστε, και εάν
δεν συμπεριληφθούν στις καταστάσεις αυτές δεν μεταβάλλεται στην ουσία η
πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων του
ομίλου ως σύνολο. Ωστόσο, όταν ένας όμιλος περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες
επιχειρήσεις, που μεμονωμένα λαμβανόμενες μπορεί να θεωρούνται επουσιώδεις,
αλλά παρουσιάζουν συνολικά ουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση με τα αντίστοιχα
συνολικά μεγέθη του ομίλου, τότε οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να εξαιρεθούν
από την ενοποίηση (παρ. 1-2).



Εκείνες για της οποίες υπάρχουν αυστηροί και διαρκείς περιορισμοί που θίγουν
ουσιαστικά την άσκηση των δικαιωμάτων της μητρικής στην περιουσία ή στην
διαχείριση της προς ενοποίηση επιχείρησης, ή την άσκηση της ενιαίας
διεύθυνσης, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που συνιστούν οριζόντιο όμιλο (παρ.
3).



Αυτές για τις οποίες οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν
χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις (παρ. 3).
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Οι μετοχές ή τα μερίδια της προς ενοποίηση επιχείρησης κατέχονται με
αποκλειστικό σκοπό τη μεταγενέστερη μεταβίβαση τους, δηλαδή δεν υπάρχει
πρόθεση διαρκούς κατοχής των μετοχών ή μεριδίων (παρ. 3).

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης μιας μητρικής από το να περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της όταν η μητρική δεν ασκεί καμιά
βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα 1 και κατέχει μετοχές ή μερίδια σε θυγατρική
επιχείρηση βάσει κοινής συμφωνίας με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που δεν
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση 2 .
Κατά το αμερικάνικο λογιστικό πρότυπο A.R.B. No. 51 “Consolidated Financial
Statements”, μία επιχείρηση θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την ενοποίηση όταν 3 :


ο έλεγχος ήταν προσωρινός,



δεν ελέγχονταν από την πλειοψηφία,



ήταν αλλοδαπή,



τα δικαιώματα μειοψηφίας κατείχαν μεγάλο ποσοστό και



οι δραστηριότητές της ήταν πολύ διαφορετικές σε σχέση με αυτές της μητρικής.

Ωστόσο, o Booker (1988) αναφέρει ότι προκειμένου να εξαλειφθούν κάποια
μειονεκτήματα της μη ενοποίησης επιχειρήσεων που είχαν κάποιο από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά, το λογιστικό πρότυπο S.F.A.S. No. 94 “Consolidation of All
Majority Owned Subsidiaries” επέβαλε, για τις χρήσεις που κλείνουν μετά τον
Δεκέμβριο του 1988, την ενοποίηση των επιχειρήσεων που οι δραστηριότητές τους
ήταν διαφορετικές σε σχέση με αυτές της μητρικής, που τα δικαιώματα μειοψηφίας
κατείχαν μεγάλο ποσοστό και τέλος των επιχειρήσεων που η έδρα του ήταν .
2.6.2

Υποχρεωτικές Εξαιρέσεις
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 4 , όταν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που
υπόκεινται σε ενοποίηση έχουν δραστηριότητες τόσο διαφορετικές, ώστε η
ενσωμάτωση τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα ερχόταν σε
αντίθεση με την επιβαλλόμενη υποχρέωση εμφανίσεως της πραγματικής εικόνας των
επιχειρήσεων του ομίλου, τότε οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση, καθώς σ’ αυτή την περίπτωση η ενοποίηση θα αλλοίωνε την
1

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι εταιρίες χαρτοφυλακίου (holding companies)

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 99 παρ. 1

3

Booker, Q., (1988), “To Consolidate or not to Consolidate”, The National Public Accountant, pp. 39

4

Ν. 2190/1920 άρθρο 99 παρ. 1
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πραγματική εικόνα του ομίλου. Βέβαια, το γεγονός και μόνο ότι οι προς ενοποίηση
επιχειρήσεις είναι, άλλες βιομηχανικές, άλλες εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, ή ότι αυτές οι επιχειρήσεις ασκούν βιομηχανικές ή εμπορικές
δραστηριότητες για διαφορετικά προϊόντα ή παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες, δεν
αποτελεί λόγω αποκλεισμού των επιχειρήσεων αυτών από την ενοποίηση.
Εντούτοις, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 1 , δεν δικαιολογείται η εξαίρεση από την
ενοποίηση θυγατρικών που ασκούν διαφορετική δραστηριότητα. Το επιχείρημα στο
οποίο στηρίζονται είναι ότι με την υπαγωγή και αυτών των επιχειρήσεων στην
ενοποίηση παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση, δεδομένου ότι η διαφορά στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι δυνατό να υπερκεραστεί με την παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στο ενοποιημένο προσάρτημα.
2.6.3

Πληροφορίες στο Ενοποιημένο Προσάρτημα
Η μητρική υποχρεούται από το νόμο 2 να αναφέρει στο ενοποιημένο προσάρτημα τις
παρακάτω πληροφορίες για τις θυγατρικές της επιχειρήσεις που εξαιρέθηκαν της
ενοποίησης:


Επωνυμία, έδρα και το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στο κεφάλαιο των
επιχειρήσεων αυτών.



Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που εξαιρέθηκαν από
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενεργούν
στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό αυτών των επιχειρήσεων.


2.6.4

Λόγοι εξαίρεσης αυτών των επιχειρήσεων από την ενοποίηση.

Αποτίμηση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των Συμμετοχών που
Εξαιρέθηκαν από την Ενοποίηση
Επιχειρήσεις με διαφορετικές δραστηριότητες από τη μητρική
Αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως δηλαδή και οι
συγγενείς επιχειρήσεις.
Λοιπές επιχειρήσεις
Αποτιμώνται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται στις απλές οικονομικές
καταστάσεις 1 , καθώς το άρθρο 97 του Ν. 2190/1920 δεν παραπέμπει σε κάποιο άλλο
1

Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 107 παρ. 1 περ. γ
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άρθρο, ούτε αναφέρει κάποια άλλη ιδιαίτερη μέθοδο αποτίμησης για τις εξαιρούμενες
της ενοποίησης θυγατρικές.
2.7

Έλεγχος των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Αντικείμενο του ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 108 του Ν. 2190/1920 2 ,
είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες έχει υποχρέωση, κατά τον
ανωτέρω νόμο, να καταρτίσει μία διεπόμενη από το ελληνικό δίκαιο επιχείρηση. Από
την ίδια διάταξη προκύπτει ότι υποκείμενο του ελέγχου είναι η επιχείρηση που έχει
υποχρέωση υποβολής των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο,
δηλαδή η εταιρία που τις κατάρτισε.
Η 7η οδηγία απαιτεί ο έλεγχος των καταστάσεων αυτών να γίνεται από πρόσωπα στα
οποία έχει αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα από τη νομοθεσία της χώρας, η οποία
διέπει την επιχείρηση που έχει την υποχρέωση κατάρτισης των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Για την Ελλάδα τα μόνα αναγνωρισμένα, για τον έλεγχο
αυτό πρόσωπα, είναι οι ορκωτοί λογιστές. Έτσι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 108
του Ν. 2190/1920, κάθε επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, εφόσον
καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποχρεούνται να τις υποβάλλει
στον έλεγχο ενός ή περισσότερων ορκωτών λογιστών του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών.
Οι υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι 3 :


Οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 2190/1920.



Η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις παραπάνω
καταστάσεις.

Ο ελεγκτής των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει, καταρχήν, να
λαμβάνει γνώση, τόσο της πλήρους συγκροτήσεως του ομίλου, όσο και των
περιπτώσεων εξαίρεσης μίας ή περισσότερων θυγατρικών από την ενοποίηση. Όπου
διαπιστώνεται η ύπαρξη τέτοιων εξαιρέσεων, οφείλει ο ελεγκτής να εξακριβώσει την

1

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων Α.Ε.

αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως τους και της τρέχουσας
τιμής τους.
2

Ανάλογη διάταξη περιέχεται και στο άρθρο 37 της 7ης κοινοτικής οδηγίας.

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 108 παρ. 2
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τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων που ορίζονται από το νόμο 1 . Παράλληλα, ο
ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίζει μέσω κατάλληλων διαδικασιών ότι οι πληροφορίες
που υποβάλλονται από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί και ότι οι αρχές
και μέθοδοι της ενοποιήσεως είναι αποδεκτές και έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα. Για
το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο το πρόσωπο αυτό να σχεδιάσει και να επιβάλλει τις
κατάλληλες διαδικασίες για τη λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών από τις
επιχειρήσεις του ομίλου. Έτσι, ο ελεγκτής δικαιούται να λαμβάνει γνώση κάθε
λογιστικού και εξωλογιστικού βιβλίου και στοιχείου, περιλαμβανομένων των
πρακτικών των συνελεύσεων των μετόχων και των συνεδριάσεων των οργάνων της
διοίκησης, τόσο της επιχείρησης που καταρτίζει την ενοποίηση, όσο και των λοιπών
ενοποιούμενων επιχειρήσεων.
Ύστερα από τη διενέργεια του κατάλληλου ελέγχου, ο αρμόδιος ελεγκτής οφείλει να
προβεί στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, από το οποίο να
προκύπτει με σαφήνεια ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2190/1920. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να συνοδεύει απαραίτητα,
σε κάθε δημοσιότητά τους, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες
αναφέρεται 2 . Σε περίπτωση που ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την
έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το
δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου 3 .
2.8

Χρόνος Κατάρτισης και Δημοσιότητας των Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και εγκρίνονται από το
αρμόδιο όργανο της επιχείρησης που τις συνέταξε (Δ.Σ. προκειμένου για Α.Ε.) και
θεωρούνται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που τη δεσμεύουν, καθώς και από τον
υπεύθυνο για τη σύνταξή τους. Στην πράξη οι καταστάσεις αυτές υπογράφονται από
τα ίδια πρόσωπα που υπογράφουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή από
τον πρόεδρο του Δ.Σ., από τον διευθύνων σύμβουλο και από τον διευθυντή του
λογιστηρίου.

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 98 παρ. 3 και άρθρο 99 παρ. 2 - 3

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 109 παρ. 1

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 109 παρ. 2
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Η κατάρτιση των καταστάσεων αυτών πρέπει να έχει περατωθεί τουλάχιστον πριν
από 50 ημέρες από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της
επιχείρησης που τις καταρτίζει καθώς 1 :


Η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την υποβολή της σε δημοσιότητα 2 .



Η δημοσιότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το
πιστοποιητικό ελέγχου γίνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων ή εταίρων 3 .

Σε αντίθεση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

δεν

είναι

υποχρεωτικό

να

δημοσιεύονται

στις

εφημερίδες.

Δημοσιεύονται, όμως, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως 10 ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή
εταίρων.
Οι μέτοχοι ή οι εταίροι καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση
των καταστάσεων αυτών μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου. Γι’ αυτό, 20 ημέρες πριν
από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης που τις
κατάρτισε, δημοσιεύεται ανακοίνωση σε μία πολιτική με ευρεία κυκλοφορία
εφημερίδα

για

τη

δυνατότητα

χορήγησης

αντιγράφων

των

ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων 4 .
Ειδικά, για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα
Δ.Λ.Π., πέρα από την υποβολή των καταστάσεων αυτών στις παραπάνω διατυπώσεις
δημοσιότητας, επιβάλλεται πλέον και η δημοσιότητά τους στο διαδίκτυο 5 . Επίσης, αν
πρόκειται για εισηγμένες Α.Ε., υπάρχει υποχρέωση και για υποβολή των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τους στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
Παράλληλα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών
δημοσιεύονται μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη του πρώτου και του δεύτερου
εξαμήνου κάθε χρήσης σε μία τουλάχιστο εφημερίδα και συγχρόνως υποβάλλονται
στο Χ. Α..

1

Αληφαντής Γ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 2004, σελ. 241

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 108 παρ. 2

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 109 παρ. 1 περ. α

4

Ν. 2190/1920 άρθρο 109 παρ. 1

5

Ν. 2190/1920 άρθρο 135
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Κεφάλαιο 3ο
Η Τεχνική Καταρτίσεως των
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
3.1

Εισαγωγικά
Βασικός σκοπός της λογιστικής των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι η
ορθή και με βάση τις διατάξεις του νόμου ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων των
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων. Όπως ορίζεται στην παρ. 2, άρθρου 90 του
Ν.

2190/1920,

ενοποίηση

είναι

η

κατάρτιση

ενοποιημένων

οικονομικών

καταστάσεων και ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου αυτού. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. No. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»,
ενοποίηση είναι η συσπείρωση ξεχωριστών επιχειρήσεων σε οικονομικό συγκρότημα,
ύστερα από συνένωση μιας επιχείρησης με μία άλλη ή ύστερα από την απόκτηση του
ελέγχου πάνω στην καθαρή περιουσία και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας
άλλης επιχείρησης.
Η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αρχίζει με το πέρας της
συντάξεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Όταν, δηλαδή, καταχωρηθεί στο
θεωρημένο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού η εγγραφή διάθεσης των κερδών της
χρήσεως 1 , η επιχείρηση προβαίνει στην αριθμητική συμφωνία των αθροισμάτων του
ημερολογίου εγγραφών ισολογισμού με τα αντίστοιχα του γενικού καθολικού και στη
συνέχεια συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του
διοικητικού συμβουλίου. Έτσι, περατώνεται η κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και αρχίζει η διαδικασία σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
Για την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών πρέπει να τηρηθούν για τη μητρική και
για κάθε ενοποιούμενη θυγατρική τα εξής αθεώρητα λογιστικά βιβλία 2 :


Ημερολόγιο ενοποιήσεως (ή ημερολόγιο εγγραφών αναμόρφωσης λόγω
ενοποίησης).



Γενικό καθολικό ενοποίησης.

Σε γενικές γραμμές η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
αποτελείται από τα εξής μέρη 1 :
1

Η εγγραφή αυτή αποτελεί την τελευταία εγγραφή της κλειόμενης χρήσεως.

2

Αληφαντής Γ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 2004, σελ. 42
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1. Άνοιγμα των βιβλίων ενοποίησης.
2. Εγγραφές αναμορφώσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ώστε να
καταστούν κατάλληλες για ενοποίηση.
3. Ολική ενοποίηση στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων των
ενοποιούμενων επιχειρήσεων.
Λεπτομερέστερη αναφορά των βημάτων που πραγματοποιούνται κατά την ενοποίηση
θα ακολουθήσει σε επόμενη παράγραφο, αφού γίνει μια παρουσίαση των αρχών και
κανόνων που διέπουν την ενοποίηση και την κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση της τεχνικής και των λογιστικών
διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι διατάξεις του νόμου που
σχετίζονται με την τεχνική κατάρτισης και αναφέρονται οι αρχές που διέπουν την
ενοποίηση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεις. Επίσης,
αναφέρονται οι μέθοδοι ενοποιήσεως που ακολουθούνται διεθνώς, ενώ τέλος,
παρουσιάζονται οι λογιστικές διαδικασίες και τα βήματα που ακολουθούνται κατά
την ενοποίηση.
Αρχές που διέπουν την Ενοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι βασικές αρχές που διέπουν την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων κατά
την ελληνική νομοθεσία είναι οι παρακάτω 2 :


Αρχή της σαφήνειας



Αρχή της πραγματικής εικόνας



Αρχή της νομιμότητας

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 3 , άρθρου 100 του Ν. 2190/1920 «Οι ενοποιημένες
οικονομικές

καταστάσεις

πρέπει

να

καταρτίζονται

με

σαφήνεια

και

να

ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου». Η ίδια βασική αρχή
καθιερώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 42α παρ. 2 του Ν. 2190/1920, για τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε.. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη της

1

Αληφαντής Γ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 2004, σελ. 42

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 100 παρ. 1 - 2

3

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 2 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας.
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επόμενης παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου «Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της
χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση». Η ίδια βασική αρχή
καθιερώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 42α παρ. 3 του Ν. 2190/1920, για τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε.. Η σπουδαιότητα της διάταξης αυτής
ανακύπτει από την απαίτηση του νόμου 2 για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών,
όταν η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου δεν επαρκεί για τη διαμόρφωση της
πραγματικής εικόνας.
Η έννοια της σαφήνειας και της πραγματικής εικόνας αφορά κυρίως τους τίτλους, την
ομαλή κατάταξη και το ομοιογενές περιεχόμενο των επιμέρους κονδυλίων που
εμφανίζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η
νομιμότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την καταρχήν
τήρηση όλων των υποχρεωτικών διατάξεων του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα αυτών
που σχετίζονται με την ενοποίηση (άρθρα 90-106), καθώς και με τις πληροφορίες που
πρέπει να παρέχονται με το ενοποιημένο προσάρτημα (άρθρο 107), με τον έλεγχο
(άρθρο 108) και με τη δημοσιότητα (άρθρο 109) των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
3.3

Αρχές που διέπουν την Τεχνική Καταρτίσεως των Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων
Αρχή της συνέπειας των μεθόδων ενοποιήσεως
Η αρχή αυτή καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 2 3 του Ν. 2190/1920,
η οποία ορίζει ότι «Οι μέθοδοι ενοποίησης δεν πρέπει να μεταβάλλονται από τη μία
χρήση στην άλλη». Οι μέθοδοι ενοποίησης μπορούν να καταταγούν σε δύο κύριες
κατηγορίες 4 :

1

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας.
2

Ν. 2190/1920 άρθρο 100 παρ. 4

3

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας.
4

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ. 126
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Αυτές που επιβάλλονται από το Ν. 2190/1920, όπως είναι η μέθοδος της αγοράς
με τον τρόπο που επιβάλλεται από το άρθρο 103 παρ. 1 και 2 ή η μέθοδος της
ολικής ενοποίησης που επιβάλλεται από το άρθρο 102.



Αυτές που είτε από τον ίδιο το νόμο παρέχεται ρητά η ευχέρεια επιλογής, είτε η
ευχέρεια αυτή τεκμαίρεται από την απουσία νομοθετικής ρύθμισης, ιδίως σε
περιπτώσεις που από τη θεωρία της ενοποίησης ή τα λογιστικά πρότυπα
παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από εναλλακτικές μεθόδους.

Ευνόητο ότι, για τις μεθόδους της πρώτης κατηγορίας δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής
της σχολιαζόμενης αρχής, αφού ούτως ή άλλως ο νόμος δεν επιτρέπει τη
χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων. Στην περίπτωση όμως των μεθόδων της
δεύτερης κατηγορίας, επιβάλλεται η επιλεγόμενη μέθοδος να εφαρμόζεται παγίως.
Τέλος αναφέρεται ότι παρέκκλιση από την παραπάνω αρχή επιτρέπεται μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος
(αναφορά και αιτιολογία στο ενοποιημένο προσάρτημα).
Αρχή της απεικονίσεως των ενοποιημένων επιχειρήσεων ως μιας επιχείρησης
Μια άλλη θεμελιώδης αρχή της ενοποίησης όπως αυτή διατυπώνεται στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 3 1 , άρθρου 104 του Ν. 2190/1920, ορίζει ότι «Οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση (ενεργητικό και
παθητικό), τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην επιχείρηση, σαν να πρόκειται για μία μόνο επιχείρηση». Από
την αρχή αυτή απορρέουν οι ακόλουθες επιμέρους αρχές 2 :
1. Αρχή της εξαλείψεως των διεταιρικών χρεαπαιτήσεων. Δηλαδή, οι υποχρεώσεις
και οι απαιτήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
απαλείφονται από τους λογαριασμούς των ενοποιημένων ισολογισμών (άρθρο
104, παρ. 3α).
2. Αρχή της εξαλείψεως των διεταιρικών εσόδων - εξόδων. Δηλαδή, τα έσοδα και τα
έξοδα που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται από τους λογαριασμούς των
ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης (άρθρο 104, παρ. 3β).

1

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 1 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας
2

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 54
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3. Αρχή της εξαλείψεως των διεταιρικών κερδοζημιών. Δηλαδή, τυχόν κέρδη και
ζημιές από συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση, τα οποία περιέχονται στη λογιστική αξία στοιχείων του ενεργητικού,
απαλείφονται από τους λογαριασμούς του ενοποιημένου ισολογισμού και των
ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης (άρθρο 104, παρ. 3γ).
Η απάλειψη μπορεί γίνει αναλογικά, με βάση το ποσοστό συμμετοχής της
μητρικής επιχείρησης στο κεφάλαιο κάθε μιας θυγατρικής που περιλαμβάνεται
στην ενοποίηση. Παρεκκλίσεις από τη παραπάνω διάταξη επιτρέπονται μόνο όταν
οι σχετικές συναλλαγές έχουν γίνει σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες της
αγοράς και η απάλειψη των κερδών ή των ζημιών θα συνεπαγόταν δυσανάλογα
έξοδα..
Αρχή της αναφοράς στο προσάρτημα σημαντικών παρεκκλίσεων από τις παραπάνω
αρχές
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 1 , του άρθρου 104 του Ν. 2190/1920, κάθε
παρέκκλιση από τις παραπάνω αρχές αναφέρεται στο ενοποιημένο προσάρτημα και
εφόσον

έχει

σημαντική

επίδραση

στην

περιουσιακή

διάρθρωση,

στη

χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, η επίδραση αυτή σχολιάζεται στο ενοποιημένο
αυτό προσάρτημα.
Αρχή που επιτρέπει την παρέκκλιση από τις παραπάνω αρχές
Στην παρ. 5 2 του άρθρου 104 του Ν. 2190/1920, αναφέρεται ότι παρεκκλίσεις από τις
παραπάνω αρχές επιτρέπονται μόνο όταν τα σχετικά ποσά είναι ασήμαντα σε σχέση
με τη θεμελιώδη αρχή της «εμφάνισης της πραγματικής εικόνας».
Αρχή της καθιέρωσης ως ημερομηνίας κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων την ημερομηνία κλεισίματος των ατομικών οικονομικών καταστάσεων
της μητρικής
Η αρχή αυτή προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 6 3 του Ν. 2190/1920,
στην οποία αναφέρεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται
1

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας.
2

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 3 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας.
3

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 1 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας
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με την ίδια ημερομηνία κλεισίματος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
μητρικής επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η ετήσια διαχειριστική χρήση αναφέρεται
στους λογαριασμούς της μητρικής και πρέπει η ίδια αυτή χρήση να καλύπτεται από
τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Συνεπώς, οι λογαριασμοί μιας θυγατρικής που θα
συμπεριληφθούν στην ενοποίηση, πρέπει να αφορούν την ίδια χρονική περίοδο.
Ο νόμος καθιερώνει ορισμένες παρεκκλίσεις από την παραπάνω αρχή, οι οποίες
δικαιολογούνται όταν 1 :


οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν
διαφορετική ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους από αυτήν της
μητρικής, ή



οι σημαντικότερες από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
έχουν διαφορετική ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους από αυτήν της
μητρικής.

Πάντως, για τις άνω παρεκκλίσεις επιβάλλεται:


Να αναφερθούν και αιτιολογηθούν επαρκώς στο ενοποιημένο προσάρτημα.



Να ληφθούν υπόψη κατά την ενοποίηση τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν
είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε τη χρηματοοικονομική θέση, είτε τα
αποτελέσματα χρήσης κάθε επιχείρησης που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, τα
οποία έχουν επέλθει μεταξύ της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού αυτής
της επιχείρησης και της ημερομηνίας με την οποία καταρτίζονται οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι αν η ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού μιας επιχείρησης που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση προηγείται
τουλάχιστον κατά τρεις μήνες από την ημερομηνία με την οποία καταρτίζονται οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η επιχείρηση αυτή ενοποιείται με βάση
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με την ημερομηνία
κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Τέλος, στα Δ.Λ.Π. 2 επισημαίνεται ότι όταν οι ημερομηνίες αναφοράς της μητρικής
και της θυγατρικής διαφέρουν, για τους σκοπούς της ενοποίησης, η θυγατρική
καταρτίζει επιπρόσθετες οικονομικές καταστάσεις με την ίδια ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων της μητρικής, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον.
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 104 παρ. 7

2

Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»
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Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι όταν οι οικονομικές καταστάσεις μιας θυγατρικής που
χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
καταρτίζονται σε ημερομηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη της μητρικής
εταιρίας, πρέπει να γίνουν προσαρμογές για τις επιδράσεις των σημαντικών
συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ εκείνης της ημερομηνίας και της
ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας. Σε κάθε
περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς της θυγατρικής και εκείνη
της μητρικής εταιρίας δε θα είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες.
Αρχή της συγκρισιμότητας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Σύμφωνα με την αρχή αυτή 1 , αν η σύνθεση του συνόλου των επιχειρήσεων, που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της
χρήσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν
πληροφορίες με τις οποίες θα γίνεται δυνατή η σύγκριση των διαδοχικών
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Κατά την 7η Κοινοτική Οδηγία, τα κράτη
μέλη μπορούν να επιβάλλουν ή να επιτρέψουν την εκπλήρωση αυτής της
υποχρεώσεως με την κατάρτιση προσαρμοσμένου ανοίγματος ισολογισμού και
προσαρμοσμένου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
Αρχές, Μέθοδοι και Κανόνες Αποτιμήσεως των Στοιχείων που Περιλαμβάνονται
στην Ενοποίηση
Μια βασική αρχή της ενοποίησης είναι ότι κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται μεταξύ των ενοποιούμενων συνδεμένων
επιχειρήσεων ομοιόμορφοι μέθοδοι αποτίμησης. Στην παρ. 1 2 του άρθρου 105 του Ν.
2190/1920 αναφέρεται ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αποτιμώνται με ομοιόμορφες μεθόδους και
σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που ορίζει ο νόμος 3 . Η ανάγκη ομοιομορφίας
των μεθόδων αποτίμησης που εφαρμόζουν τόσο η μητρική, όσο και οι λοιπές
ενοποιούμενες επιχειρήσεις αποτελεί λογική συνέπεια της αρχής της ενοποιήσεως του
ομίλου ως ενιαίας επιχείρησης.
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 104 παρ. 9 η οποία προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου

28 της 7ης Κοινοτικής Οδηγίας
2

Η παράγραφος αυτή προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 1 της 7ης

Κοινοτικής Οδηγίας
3

Ν. 2190/1920 άρθρο 42ε παρ. 14 και άρθρο 43
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Η μητρική επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
εφαρμόζει τις ίδιες μεθόδους αποτίμησης με εκείνες που εφαρμόζει για την
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της (παρ. 2 του ίδιου άρθρου).
Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που πρόκειται να
περιληφθούν στην ενοποίηση, έχουν αποτιμηθεί από περιλαμβανόμενες στην
ενοποίηση επιχειρήσεις με μεθόδους διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονται για
την ενοποίηση, ο νόμος 1 επιβάλλει την επανεκτίμηση σύμφωνα με τις μεθόδους
αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για την ενοποίηση, εκτός εάν το αποτέλεσμα από
τη νέα αυτή αποτίμηση είναι ασήμαντο σε σχέση με το σκοπό της παρουσιάσεως της
πραγματικής εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης,
καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Πάντως, παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή
επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κάθε τέτοια παρέκκλιση πρέπει να
αναφέρεται και να αιτιολογείται στο ενοποιημένο προσάρτημα.
Από τις άνω διατάξεις των παρ. 1 έως 3, του άρθρου 105 του Ν. 2190/1920,
προκύπτουν οι εξής κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των
ενοποιούμενων συνδεδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων 2 :


Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συνδεδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αποτιμούνται με ομοιόμορφες μεθόδους
αποτίμησης.



Βάση των μεθόδων αποτίμησης αποτελούν οι μέθοδοι που εφάρμοσε η μητρική
για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της.



Εάν οι μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών και των
συγγενών επιχειρήσεων είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες μεθόδους της
μητρικής, τότε τα περιουσιακά τους στοιχεία αποτιμούνται εκ νέου με τις
μεθόδους της μητρικής.



Εάν το αποτέλεσμα από τη νέα αποτίμηση είναι ασήμαντο τότε παραμένει η
αρχική μέθοδος αποτίμησης και η παρέκκλιση αυτή αναφέρεται και αιτιολογείται
στο ενοποιημένο προσάρτημα.

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 105 παρ. 3

2

Αληφαντής Γ., «Μέθοδοι Αποτίμησης των Στοιχείων των Ενοποιημένων Καταστάσεων», Λογιστής,

Ιούνιος 1997, σελ. 860-861
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου
139 του Ν. 2190/1920, για τις εταιρίες που καταρτίζουν, υποχρεωτικά ή προαιρετικά,
τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., δεν έχουν εφαρμογή τόσο
οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42ε, 43 και 105 του Ν. 2190/1920, που
αναφέρονται στον τρόπο αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, όσο και κάθε
άλλη αντίθετη διάταξη προς τα σχετικά με την αποτίμηση Δ.Λ.Π..
Μέθοδοι Ενοποιήσεως
Μέθοδος της Αγοράς (Purchase method)
Κατά τη μέθοδο αυτή, η αξία κτήσεως των μετοχών ή μεριδίων μιας επιχείρησης που
πρόκειται να περιληφθεί στην ενοποίηση αντικαθίσταται με την αξία όλων των
επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της ενοποιούμενης θυγατρικής, ύστερα από
αναμόρφωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων αυτών με βάση τις κατ’ εκτίμηση
τρέχουσες τιμές τους κατά την ημερομηνία απόκτησης των πιο πάνω μετοχών ή
μεριδίων. Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 1 , η λογιστική αντιμετώπιση μιας αγοράς
επιχείρησης είναι ίδια με την αγορά άλλων περιουσιακών στοιχείων και συνεπώς η
μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί το κόστος ως βάση της λογιστικής καταχωρήσεως της
αγοράς.
Τα γενικά χαρακτηριστικά της προκείμενης μεθόδου για την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συνοψίζονται στα ακόλουθα 2 :


Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής εμφανίζονται
από τη μητρική στο κόστος της ημερομηνίας κτήσεως τους, σε εφαρμογή της
αρχής του ιστορικού κόστους.



Τα στοιχεία του ενεργητικού της θυγατρικής αναφέρονται στην αξία της αγοράς
(τρέχουσα) κατά την ημερομηνία κτήσεως. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται
όλα τα συγκεκριμένα ενσώματα και ασώματα στοιχεία. Οι υποχρεώσεις της
θυγατρικής συνήθως αναφέρονται στην κατά τα βιβλία αξία τους.



Η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους αγοράς και της τρέχουσας αξίας των
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μείον την αξία των υποχρεώσεων προς
τρίτους αναφέρεται ως «Υπεραξία αποκτήσεως». Το Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων» αναφέρει ότι η υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση

1

Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»

2

Σακέλλης Εμμ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 93
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επιχειρήσεων δεν θα αποσβένεται. Αντίθετα, ο αποκτών θα την εξετάζει για
απομείωση αξίας σε ετήσια βάση ή και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι μεταβολές
των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να απομειωθεί η αξία, σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. Νο. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».


Κατά την ημέρα της ενοποιήσεως, το υπόλοιπο κερδών εις νέο της ενοποιούμενης
επιχείρησης ορίζεται, ως υπόλοιπο κερδών εις νέο της μητρικής. Αυτό σημαίνει
ότι το υπόλοιπο κερδών εις νέο της θυγατρικής εξαλείφεται.

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», η εφαρμογή της
μεθόδου της αγοράς συνεπάγεται τα ακόλουθα βήματα:


Αναγνώριση του αποκτώντος.



Επιμέτρηση του κόστους της συνένωσης επιχειρήσεων.



Επιμερισμό, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, του κόστους της συνένωσης
επιχειρήσεων στα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και στις αναληφθείσες
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Μέθοδος της Κοινοπραξίας Συμφερόντων (Pooling of interests method)
Kατά τη μέθοδο αυτή, όλα τα εμφανιζόμενα κάθε φορά ενεργητικά και παθητικά
στοιχεία της θυγατρικής, με εξαίρεση το μετοχικό κεφάλαιο της, ενοποιούνται με
βάση τις λογιστικές αξίες τους με τα αντίστοιχα στοιχεία της μητρικής. Το μετοχικό
κεφάλαιο της θυγατρικής, στο μέτρο που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της
μητρικής, συμψηφίζεται κατά την ενοποίηση με την εμφανιζόμενη στα βιβλία της
μητρικής αξία συμμετοχής, όπως αυτή έχει προκύψει με βάση την ονομαστική αξία
των νέων μετοχών τις οποίες εξέδωσε η μητρική και παρέδωσε προς τους μετόχους
της θυγατρικής. Η τυχόν διαφορά από τον πιο πάνω συμψηφισμό μεταφέρεται
απευθείας στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια. Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 1 , η ουσία της
μεθόδου αυτής είναι ότι δεν έχει συμβεί κάποια αγορά και ότι συνεχίζεται η αμοιβαία
κατανομή των κινδύνων και ωφελειών που υπήρχε πριν από την ενοποίηση των
επιχειρήσεων. Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη
μέθοδο αυτή πρέπει να λογίζονται ως έξοδα της χρήσεως στην οποία
πραγματοποιούνται. Ωστόσο, το Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» το
οποίο αντικατέστησε το προαναφερθέν πρότυπο ορίζει ότι όλες οι συνενώσεις
επιχειρήσεων θα λογιστικοποιούνται με την εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς,
1

Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
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καταργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την χρησιμοποίηση της μεθόδου της
κοινοπραξίας συμφερόντων.
Τα γενικά χαρακτηριστικά της προκείμενης μεθόδου για την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συνοψίζονται στα ακόλουθα 1 :


Το

ενεργητικό

και

οι

υποχρεώσεις

των

εταιριών

που

συνδυάζονται

επιχειρηματικά απεικονίζονται στην κατά τα βιβλία της κάθε εταιρίας αξία τους.


Δεν υπάρχουν αποτελέσματα υπεραξίας από τον ανωτέρω επιχειρηματικό
συνδυασμό.



Τα κέρδη, τα οποία δεν είχαν διανεμηθεί και απεικονίζονται στους ισολογισμούς
των εταιριών, προστίθενται στα κέρδη που θα προκύψουν από τις συνδυασμένες
πλέον επιχειρηματικώς εταιρίες, κατά την ημέρα της «αγοράς».



Μετά τον επιχειρηματικό συνδυασμό των εταιριών, οι οικονομικές καταστάσεις,
που αφορούν τις προ συνδυασμού περιόδους, πρέπει να καταρτιστούν πάλι πάνω
στη βάση, ως εάν οι εταιρίες ήταν συνδυασμένες καθ’ όλη τη διάρκεια των
περιόδων αυτών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή της μεθόδου αυτής για την
κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων επιβάλλεται μόνο, όταν
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις 2 που ορίζει η 7η κοινοτική οδηγία, ενώ στις
Η.Π.Α. οι προϋποθέσεις αυτές είναι περισσότερες.
Σύγκριση των Μεθόδων Ενοποιήσεως
Οι διαφορές μεταξύ των παραπάνω μεθόδων προκύπτουν από την σύγκριση των
γενικών χαρακτηριστικών της κάθε μεθόδου, τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω.
Αμφότερες οι μέθοδοι παρουσιάζουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά
πλεονεκτήματα. Η μέθοδος της κοινοπραξίας συμφερόντων θεωρείται περισσότερο
αντικειμενική από τη μέθοδο της αγοράς, κυρίως γιατί συνεχίζεται η εφαρμογή των
παραδεγμένων λογιστικών αρχών και αποφεύγεται η λογιστικοποίηση των αξιών με
1

Σακέλλης Εμμ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 95

2

Το άρθρο 20 της σχετικής οδηγίας ορίζει ότι η εφαρμογή της μεθόδου είναι επιτρεπτή, όταν οι

μετοχές αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% της ονομαστικής αξίας ή όταν δεν υπάρχει ονομαστική
αξία, το 90% της εσωτερικής λογιστικής αξίας και το ποσοστό αυτό της συμμετοχής να έχει προέλθει
από συμφωνία με βάση την οποία εκδόθηκαν μετοχές και ότι η τυχόν σε μετρητά πληρωμή της
συμφωνίας δεν έπρεπε να είναι ανώτερη του 10% της ονομαστικής αξίας ή της εσωτερικής λογιστικής
αξίας.
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διαφορετική μέθοδο στη μητρική από ότι στις θυγατρικές. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή
επικρίνεται γιατί αγνοούνται οι αξίες που δόθηκαν και λήφθηκαν κατά τη συναλλαγή,
δηλαδή κατά τη στιγμή της αγοροπωλησίας της συμμετοχής. Από την άλλη μεριά, οι
υποστηρικτές της μεθόδου της αγοράς πιστεύουν ότι μια εταιρία αγοράζει μια άλλη
και ο έλεγχος περνά στην αγοράστρια με μια συναλλαγή που βασίζεται στην
τρέχουσα πραγματική αξία. Πάραυτα, προβλήματα προβάλλουν σχετικά με τον
αντικειμενικό προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας και τη διαφοροποίηση στη
λογιστικοποίηση των αξιών.
Ο Ketz (1984) 1 ασκεί κριτική και στις δύο μεθόδους ενοποιήσεως. Όσον αφορά τη
μέθοδο της κοινοπραξίας συμφερόντων, τονίζει μια ενοποίηση επιχειρήσεων
συνεπάγεται τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ανάμεσα σε ανεξάρτητες
οικονομικές μονάδες. Επομένως, θεωρεί ότι η ενοποίηση αποτελεί μια συναλλαγή. Η
αγνόηση του οικονομικό γεγονότος, κατά τη μεθόδου αυτή, ότι οι ενοποιήσεις
αποτελούν μια συναλλαγή, σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα είναι λάθος.
Επιπλέον, ο Ketz αναφέρει ότι η μέθοδος της κοινοπραξίας συμφερόντων οδηγεί στην
τεχνική δημιουργία μη πραγματοποιήσιμων κερδών και ανεπιθύμητων κερδών. Για τη
μέθοδο της αγοράς ασκείται κριτική καθώς η μέθοδος αυτή αναμειγνύει ιστορικές και
τρέχουσες αξίες, γεγονός το οποίο δεν θεωρείται λογικό. Παράλληλα, η μέθοδος αυτή
μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικές ποσοστιαίες αυξήσεις των πωλήσεων και των
κερδών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι αγοραζόμενες επιχειρήσεις
δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση των προηγούμενων χρόνων. Αντίθετα, η
μέθοδος της κοινοπραξίας συμφερόντων παρακάμπτει αυτό το πρόβλημα.
Τελειώνοντας, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η υπεραξία (goodwill) που προκύπτει
κατά τη μέθοδο αυτή αποτελεί ένα αυθαίρετο νούμερο, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει
οικονομική εξήγηση.
Τέλος, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τους Rosenfield and Rubin (1985) 2 , η μέθοδος
της κοινοπραξίας συμφερόντων παράγει μεγαλύτερα καθαρά κέρδη και πιο
«συντηρητικούς» ισολογισμούς σε σχέση με τη μέθοδο της αγοράς.

1

“Accounting for Business Combinations in an Age of Changing Prices”, Accounting and Business

Research, Summer 1984, pp. 209 - 210
2

“Contemporary Issues in Consolidation and the Equity Method”, Journal of Accountancy, June 1985,

pp. 97
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Η Μέθοδος Ενοποιήσεως που Επιβάλλεται από την Ελληνική Νομοθεσία
Από το Ν. 2190/1920 δεν προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της
κοινοπραξίας συμφερόντων, παρόλο που η 7η κοινοτική οδηγία περιλαμβάνει
διατάξεις που προβλέπουν την εφαρμογή της μεθόδου αυτής υπό ορισμένες
προϋποθέσεις. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι διατάξεις αυτές υπόκεινται στην
διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους να καταστούν εσωτερικό δίκαιο αυτού.
Έτσι, όταν δημιουργείται σχέση μητρικής - θυγατρικής ύστερα από αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής και ανταλλαγή των νέων μετοχών με τις μετοχές
της θυγατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, η θυγατρική αυτή
υπόκειται σε ενοποίηση με εφαρμογή της επιβαλλόμενης από το νόμο μεθόδου της
αγοράς 1 .
Ολική και Αναλογική Ενοποίηση
Ολική ή Πλήρης Ενοποίηση (Full consolidation)
Σύμφωνα με τον Bierman (1992) 2 , ολική ενοποίηση είναι η μέθοδος κατά την οποία
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής προστίθενται σε
αυτά της μητρικής. Κατά με τη μέθοδο αυτή, τα κονδύλια των οικονομικών
καταστάσεων που καταρτίζουν οι θυγατρικές επιχειρήσεις, ενσωματώνονται ακέραια
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που σχηματίζει η μητρική επιχείρηση.
Πιο

συγκεκριμένα,

ενοποιούμενων

οι

μεν

θυγατρικών

λογαριασμοί
επιχειρήσεων,

ενεργητικού

και

παθητικού

των

ακέραια

στον

ενσωματώνονται

ενοποιημένο ισολογισμό, οι δε λογαριασμοί εσόδων και εξόδων αυτών,
ενσωματώνονται στον ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Σημειώνεται ότι, τα δικαιώματα τρίτων, δηλαδή, τα δικαιώματα των εκτός ομίλου
μετόχων στα περιουσιακά στοιχεία των ενοποιούμενων θυγατρικών επιχειρήσεων
εμφανίζονται στο παθητικό του ενοποιημένου ισολογισμού με τον τίτλο «Δικαιώματα
μειοψηφίας» 3 . Όσον αφορά την αναλογία των τρίτων στα αποτελέσματα χρήσης των
ενοποιούμενων

θυγατρικών

επιχειρήσεων,

καθώς

επίσης

και

στις

τυχόν

αναμορφώσεις στα αποτελέσματα χρήσης των επιχειρήσεων αυτών, εμφανίζεται στο

1

Με εξαίρεση την Ελλάδα και την Ισπανία, σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται η

εφαρμογή της μεθόδου της κοινοπραξίας συμφερόντων, χωρίς όμως να επιβάλλεται.
2

“Proportionate Consolidation and Financial Analysis”, Accounting Horizons, 1992, pp. 5

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ. 6
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τέλος του ενοποιημένου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, σε ιδιαίτερο κονδύλι
με τον τίτλο «Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας» 1 .
Η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης όπως νομοθετικά περιγράφεται στα άρθρα 100
έως 105 του Ν. 2190/1920, προβλέπει τα εξής:


Την πλήρη (γραμμή προς γραμμή και ολική) ενοποίηση.



Τον διαχωρισμό των ενοποιούμενων κεφαλαίων καθώς και των ενοποιούμενων
αποτελεσμάτων:
- Στα ανήκοντα στη μητρική.
- Στα ανήκοντα στους τρίτους εκτός ομίλου.

Η μέθοδος αυτή καθιερώθηκε από την ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν. 2190/1920, στο οποίο αναφέρεται ότι τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και τα έσοδα και
τα έξοδα των επιχειρήσεων αυτών ενσωματώνονται ακέραια στον ενοποιημένο
ισολογισμό και στον ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Τέλος, αναφέρεται ότι η μέθοδος αυτή ακολουθείται και από τις επιχειρήσεις που
καταρτίζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Δ.Λ.Π.,
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και
Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές».
Αναλογική ή Μερική Ενοποίηση (Proportional consolidation)
Με τη μέθοδο αυτή και σε αντίθεση με την προηγούμενη, τα κονδύλια των
οικονομικών

καταστάσεων

που

καταρτίζουν

οι

θυγατρικές

επιχειρήσεις,

ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η
μητρική, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής αυτής στις θυγατρικές της. Επομένως,
κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων (ή
δικαιώματα μειοψηφίας).
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Δικαιωμάτων
σε Κοινοπραξίες», η αναλογική ενοποίηση αποτελεί την βασική μέθοδο ενοποίησης
των κοινοπραξιών. Στο πρότυπο αυτό ορίζεται ως μια μέθοδος λογιστικού χειρισμού
και παρουσίασης, σύμφωνα με την οποία το μερίδιο του μέλους της κοινοπραξίας σε
κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τις δαπάνες
μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας, ενοποιείται «γραμμή προς
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ. 7
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γραμμή» με όμοια στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις του μέλους της
κοινοπραξίας ή εμφανίζεται με ξεχωριστά συγκεκριμένα κονδύλια στις οικονομικές
καταστάσεις του μέλους της κοινοπραξίας. Η εφαρμογή της σημαίνει ότι ο
ενοποιημένος ισολογισμός του κοινοπρακτούντος περιλαμβάνει το μερίδιο του στα
περιουσιακά στοιχεία που ελέγχει από κοινού, καθώς και το μερίδιό του στις
υποχρεώσεις για τις οποίες έχει την από κοινού ευθύνη και ότι ο ενοποιημένος
λογαριασμός αποτελεσμάτων περιλαμβάνει το μερίδιό του στα έσοδα και στις
δαπάνες της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας.
Η μέθοδος αυτή δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1920, επομένως, δεν
αναγνωρίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Στην 7η κοινοτική οδηγία όμως
περιλαμβάνεται διάταξη 1 που ορίζει την έννοια της μεθόδου αυτής, δίνοντας έτσι το
δικαίωμα σε κάθε κράτος μέλος να επιβάλλει ή να επιτρέψει την εφαρμογή της.
Τέλος, αναφέρεται ότι η αναλογική ενοποίηση δεν χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη
μέλη της Ε.Ε. Συνήθως, όπου χρησιμοποιείται, αφορά την ενοποίηση κοινοπραξιών
και επενδύσεων σε εταιρίες που διευθύνονται από τις ενώσεις μικρού αριθμού
μετόχων.
Σύγκριση των Μεθόδων
Η ολική ενοποίηση βασίζεται στην άποψη ότι κάθε επιχείρηση αποτελεί ξεχωριστή
και ενιαία οντότητα (entity approach) στην οποία ανήκει η περιουσία και τα
επιμέρους στοιχεία της, και επομένως τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιληφθούν
ακέραια στον ισολογισμό. Αντίθετα, η αναλογική ενοποίηση βασίζεται στην άποψη
ότι η κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων γίνεται κυρίως για την
ενημέρωση των μετόχων της μητρική (propriety approach), και επομένως, τα
επιμέρους περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής πρέπει να περιληφθούν στον
ενοποιημένο ισολογισμό κατά το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στο κεφάλαιο
της θυγατρικής. Σύμφωνα με τον Kanamori 2 (2005) η επιλογή ανάμεσα στην ολική ή
την αναλογική ενοποίηση βασίζεται στο εάν τα δικαιώματα μειοψηφίας πρέπει να
συμπεριληφθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή όχι.

1

Άρθρο 32 παρ. 1

2

“The Development of Group Accounting in the U.K.: Setting the Scene”, The Ritsumeikan Business

Review, January 2005, pp. 253
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Οι υποστηρικτές της αναλογικής ενοποίησης 1 πιστεύουν ότι η μέθοδος αυτή δίνει
ρεαλιστικότερη εκτίμηση των δεικτών που καταρτίζονται με βάση τα μεγέθη που
περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν
εμφανίζει

την

πραγματική

εικόνα

της

περιουσιακής

διάρθρωσης,

της

χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και συνεπώς, δεν καλύπτει την
αρχή της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 2190/1920. Επιπλέον, η αναλογική ενοποίηση
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 102, σύμφωνα με την οποία, τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση και τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων αυτών ενσωματώνονται
ακέραια στον ενοποιημένο ισολογισμό και στον ενοποιημένο λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσης.
Λογιστικές Διαδικασίες Ενοποίησης
3.7.1

Προϋποθέσεις Έναρξης Διαδικασιών Ενοποίησης
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, η κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί διαδικασίες που αρχίζουν από το
σημείο στο οποίο έχουν κλείσει οι επιμέρους ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των
ενοποιούμενων επιχειρήσεων και οι λογαριασμοί των αποθεματικών έχουν δεχθεί την
επίδραση των κερδών της χρήσεως. Τα βασικά στάδια της ενοποιήσεως αναφέρονται
στην εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς, στη λογιστική του κόστους για τη
συμμετοχή και στην ολική ενοποίηση.
Πριν από την έναρξη των διαδικασιών ενοποίησης, θα πρέπει στο λογιστήριο της
επιχείρησης που έχει την υποχρέωση κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων να έχουν συγκεντρωθεί έγκαιρα τα παρακάτω στοιχεία και
πληροφορίες 2 :


Δομή του ομίλου



Μεταβολές του ομίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης



Λογιστικές αξίες των συμμετοχών σε επιχειρήσεις του ομίλου και σε συγγενείς



Συμψηφιζόμενα Ίδια Κεφάλαια

1

Bierman, H., (1992), “Proportionate Consolidation and Financial Analysis”, Accounting Horizons, pp.

6
2

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ. 134 - 137
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις



Μέθοδοι αποτιμήσεων και αποσβέσεων



Φορολογικές υποχρεώσεις



Διεταιρικές συναλλαγές

Βασική προϋπόθεση λοιπόν για την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών αποτελεί η
λήψη των αναγκαίων πληροφοριών και στοιχείων από τις θυγατρικές. Η αναγκαία και
αυτονόητη αυτή προϋπόθεση επιβλήθηκε και νομοθετικά 1 , ενώ αντίστροφα, ο νόμος 2
επιτρέπει μια επιχείρηση να μη συμπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν οι απαραίτητες
πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν
είναι δυνατό να συγκεντρωθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις.
3.7.2

Προσδιορισμός των Ενοποιούμενων Επιχειρήσεων
Στο στάδιο αυτό ελέγχεται ποιες από τις επιχειρήσεις του ομίλου απαλλάσσονται ή
εξαιρούνται της ενοποίησης εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 97 έως και 99 του Ν. 2190/1920. Με αυτό τον τρόπο
προσδιορίζεται ποιες από τις επιχειρήσεις του ομίλου θα ενοποιηθούν και θα
υποστούν τις αναμορφώσεις που περιγράφονται στη συνέχεια. Βέβαια, σύμφωνα με
τον ορκωτό λογιστή κ. Ευθυμιάδη 3 , για την διευκόλυνση του προσδιορισμού των
ενοποιούμενων επιχειρήσεων και των λογιστικών εργασιών που ακολουθούν, είναι
σωστό η αποτύπωση σε μορφή σχεδιαγράμματος των διαιτερικών σχέσεων του
ομίλου (ποσοστό συμμετοχής της κάθε εταιρίας του ομίλου σε άλλη ή άλλες εταιρίες
του ομίλου).

3.7.3

Άνοιγμα Βιβλίων Ενοποίησης
Η εγγραφή ανοίγματος των λογιστικών βιβλίων ενοποίησης αποτελείται από τα
δεδομένα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης. Στη συνέχεια
ενημερώνονται τα αντίστοιχα γενικά καθολικά ενοποιήσεως που τηρούνται για κάθε
επιχείρηση. Η γραμμογράφηση του ημερολογίου ενοποίησης και του γενικού
καθολικού ενοποίησης είναι όμοια με την αντίστοιχη των λογιστικών βιβλίων που
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 90 παρ. 3

2

Ν. 2190/1920 άρθρο 97 παρ. 3

3

«Η Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμών) σε 10 Απλά Βήματα», Λογιστής, Ιούλιος

1995, σελ. 1030
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χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Σε πολλές
περιπτώσεις συνίσταται και η κατάρτιση ενός πίνακα ενοποιήσεως, ο οποίος έχει το
πλεονέκτημα της συνοπτικής απεικόνισης των διαδικασιών ενοποίησης και των
σχετικών εγγραφών.
Στη συνέχεια τα στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να
αναμορφωθούν ώστε να καταστούν κατάλληλα για ενοποίηση. Γι’ αυτό
πραγματοποιούνται ορισμένες λογιστικές εγγραφές ενοποίησης, που καταχωρούνται
στα λογιστικά βιβλία ενοποίησης (ημερολόγιο και καθολικό). Οι εγγραφές αυτές
παρατίθενται στις επόμενες υποπαραγράφους.
3.7.4

Απάλειψη Ενδοεταιρικών Συναλλαγών
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι ενοποιούμενες επιχειρήσεις κατατάσσονται
στις εξής κατηγορίες 1 :


Σε συναλλαγές που πραγματοποιούν μεταξύ τους, δηλαδή σε συναλλαγές εντός
ομίλου.



Σε συναλλαγές που πραγματοποιούν με τρίτους, δηλαδή σε συναλλαγές εκτός
ομίλου.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων λαμβάνονται υπόψη
μόνο οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τρίτους εκτός ομίλου, αφού από τις
συναλλαγές αυτές μεταβάλλεται πραγματικά η περιουσία, η χρηματοοικονομική θέση
και τα αποτελέσματα του ομίλου. Αντίθετα, οι συναλλαγές μεταξύ των
ενοποιούμενων συνδεδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων του ομίλου δεν
λαμβάνονται υπόψη, με αποτέλεσμα, κατά την ενοποίηση να αντιλογίζονται.
Οι

συναλλαγές

μεταξύ

των

ενοποιούμενων

συνδεδεμένων

και

συγγενών

επιχειρήσεων του ομίλου καλούνται και ενδοεταιρικές συναλλαγές. Στην κατηγορία
των συναλλαγών αυτών περιλαμβάνονται τα εξής λογιστικά γεγονότα 2 :


Συμμετοχή της μιας επιχείρησης στο κεφάλαιο της άλλης σε ποσοστό που η
επενδύουσα μητρική επιχείρηση έχει υπό τον απόλυτο έλεγχό της την άλλη
επιχείρηση, δηλαδή οι επιχειρήσεις λόγω της άνω συμμετοχής καθίστανται
συνδεδεμένες.

1

Αληφαντής Γ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 2004, σελ. 45

2

Αληφαντής Γ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 2004, σελ. 45
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Συμμετοχή της μιας επιχείρησης στο κεφάλαιο της άλλης σε ποσοστό που η
επενδύουσα μητρική επιχείρηση έχει τον ουσιαστικό έλεγχο της άλλης
επιχείρησης, δηλαδή οι επιχειρήσεις λόγω της άνω συμμετοχής καθίστανται
συγγενείς.



Απαιτήσεις και υποχρεώσεις μεταξύ συνδεδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων
του ομίλου.



Έσοδα και έξοδα μεταξύ συνδεδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων του ομίλου.



Κέρδη και ζημίες μεταξύ συνδεδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων του ομίλου.

Οι άνω ενδοεταιρικές συναλλαγές, εκτός από τη δεύτερη περίπτωση 1 , πρέπει να
απαλείφονται κατά την ενοποίηση έτσι ώστε να τηρείται η βασική αρχή που θέτει η
παρ. 3 άρθρο 104 του Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση
(ενεργητικό και παθητικό), τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην επιχείρηση, σαν να πρόκειται για μία μόνο
επιχείρηση.
3.7.5

Προσδιορισμός και Απόσβεση των «Διαφορών ενοποίησης»
Η απάλειψη του λογαριασμού της συμμετοχής της μητρικής και της αναλογίας των
ιδίων

κεφαλαίων

της

θυγατρικής

(πρώτη

περίπτωση

της

προηγούμενης

υποπαραγράφου) γίνεται με αμοιβαίο συμψηφισμό των σχετικών ποσών. Επειδή η
αξία της συμμετοχής δεν συμπίπτει, πολλές φορές, με την προαναφερόμενη αναλογία
των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, από τον σχετικό συμψηφισμό προκύπτει μια
διαφορά, θετική ή αρνητική, η οποία μεταφέρεται σε χρέωση ή πίστωση των
ενοποιούμενων στοιχείων της θυγατρικής ή, στο μέτρο που δεν δικαιολογείται μια
τέτοια μεταφορά, εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του ενοποιημένου
ισολογισμού με τίτλο «Διαφορές ενοποίησης».
Στην περίπτωση που η παραπάνω διαφορά είναι θετική πρέπει να γίνει υπολογισμός
της ετήσιας απόσβεσης της και επιβάρυνση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων με
αντίστοιχη μείωση του ασώματου αυτού στοιχείου. Βέβαια, η απόσβεση αυτή
πραγματοποιείται εφόσον δεν έχει επιλεγεί η εμφάνιση του κονδυλίου αυτού ως

1

Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

με αξία που έχει προσδιορισθεί βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης (άρθρο 106 του Ν. 2190/1920).
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αφαιρετικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων 1 . Πιο αναλυτική παρουσίαση του
λογαριασμού αυτού καθώς επίσης και της μεταχείρισης του χρεωστικού ή πιστωτικού
υπολοίπου του ακολουθεί στην επόμενη παράγραφο.
3.7.6

Διαχωρισμός των Ιδίων Κεφαλαίων και του Αποτελέσματος της Θυγατρικής στα
Ανήκοντα στον Όμιλο και στα Ανήκοντα σε Τρίτους
Σε περίπτωση που η μητρική δεν συμμετέχει στα κεφάλαια μιας θυγατρικής με
ποσοστό 100%, τα κεφάλαια και τα αποτελέσματα της θυγατρικής διαχωρίζονται με
βάση τα ποσοστά συμμετοχής σε αυτά που ανήκουν στη μητρική και σε αυτά που
ανήκουν σε τρίτους εκτός ομίλου. Επομένως, κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων το μέρος των ιδίων κεφαλαίων και το μέρος του καθαρού
αποτελέσματος της θυγατρικής που αντιστοιχεί στους τρίτους εκτός ομίλου θα
μεταφερθούν στους λογαριασμούς «Δικαιώματα μειοψηφίας» και «Αναλογία
μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας» αντίστοιχα 2 . Για τον προσδιορισμό των
δικαιωμάτων μειοψηφίας, η καθαρή περιουσία και τα αποτελέσματα κάθε θυγατρικής
πολλαπλασιάζονται με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν των τρίτων εκτός ομίλου.

3.7.7

Ομοιομορφοποίηση των Μεθόδων Αποτίμησης
Βασικός κανόνας της ενοποίησης, ο οποίος επιβάλλεται και από την ελληνική
νομοθεσία 3 , είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία των ενοποιούμενων επιχειρήσεων
πρέπει να έχουν αποτιμηθεί με τις ίδιες μεθόδους απογραφής. Έτσι, σε περίπτωση
που μια από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις έχει χρησιμοποιήσει διαφορετικές
μεθόδους απογραφής σε σχέση με τις υπόλοιπες, πρέπει να αποτιμήσει εκ νέου τα
περιουσιακά της στοιχεία σύμφωνα με τις μεθόδους που ακολούθησαν οι υπόλοιπες.
Η διαφορά που πιθανόν θα προκύψει από την παραπάνω αλλαγή, θα καταχωρηθεί στο
ημερολόγιο ενοποίησης. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις για τις οποίες ενδέχεται να
1

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν. 2190/1920 το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού

αυτού είτε εμφανίζεται στην κατηγορία «Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις» του ενοποιημένου
ισολογισμού, είτε αφαιρείται απ’ ευθείας από τα αποθεματικά του ενοποιημένου ισολογισμού.
2

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 103 Ν. 2190/1920), τα δικαιώματα μειοψηφίας

εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στην κατηγορία «Ίδια κεφάλαια» και η αναλογία αυτών
στα κέρδη της ενοποιούμενης θυγατρικής εμφανίζεται στο τέλος του ενοποιημένου λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσης
3

Ν. 2190/1920 άρθρο 105 παρ. 1
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απαιτηθεί εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης σχετίζονται με την ομοιομορφία
στη μέθοδο υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεμάτων, καθώς και στους συντελεστές και στη μέθοδο απόσβεσης των παγίων
στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
3.7.8

Αντιλογισμός των Πρόσθετων Αποσβέσεων και των Προβλέψεων που Συνιστούν
Φορολογικά Κίνητρα
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 άρθρου 105 του Ν. 2190/1920, σε περίπτωση που
στοιχεία του ενεργητικού είτε της μητρικής είτε κάποιας θυγατρικής που
περιλαμβάνεται στην ενοποίηση αποτέλεσαν κατά την κλειόμενη χρήση αντικείμενο
πρόσθετων αποσβέσεων ή έκτατων προβλέψεων, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από
συγκεκριμένα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, αλλά έγιναν αποκλειστικά και μόνο
για λόγους φορολογικής ελάφρυνσης, τότε οι παραπάνω αποσβέσεις ή προβλέψεις
πρέπει είτε να απαλείφονται από τις ενοποιημένες καταστάσεις είτε να αναφέρονται
στο ενοποιημένο προσάρτημα.

3.7.9

Αποτίμηση Συμμετοχών σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Η αποτίμηση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις καθώς και σε θυγατρικές
που δεν συμμετέχουν στην ενοποίηση, όπως έχει περιγραφεί εκτενέστερα σε
προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι λογιστικές
εγγραφές αποτίμησης των άνω συμμετοχών με τη μέθοδο αυτή για τις ανάγκες της
ενοποίησης καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία ενοποίησης.

3.7.10 Διόρθωση Ορισμένων Στοιχείων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ενοποιούμενων επιχειρήσεων είναι δυνατό
να περιέχουν ορισμένα λάθη. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατό μία η περισσότερες
από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις να έχει προσαυξήσει τα έσοδα της κλειόμενης
χρήσης με έσοδα επόμενων χρήσεων, να έχει μεταφέρει στα έξοδα επόμενων
χρήσεων έξοδα βέβαια και εκκαθαρισμένα, να μην έχει υπολογίσει ή να έχει
υπολογίσει λανθασμένα αποσβέσεις για πάγια τα οποία βρίσκονται σε παραγωγική
λειτουργία, να μην έχει σχηματίσει προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και
υποχρεώσεις κ.τ.λ.. Κατά την ενοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αν
σε αυτές περιλαμβάνονται ορισμένα από τα άνω λάθη διορθώνονται με τη διενέργεια
λογιστικών εγγραφών ενοποίησης.
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3.7.11 Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ύστερα από τους ανωτέρω συμψηφισμούς, απαλείψεις, αναπροσαρμογές και
διορθώσεις, τα εναπομένοντα έσοδα και έξοδα της μητρικής και των θυγατρικών
συναθροίζονται για να προκύψει η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
και τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ενοποιούμενων επιχειρήσεων
συναθροίζονται για να προκύψει ο ενοποιημένος ισολογισμός. Επιπλέον, οι πηγές
εισροών και εκροών της μητρικής και των θυγατρικών συναθροίζονται για την
κατάρτιση της ενοποιημένης κατάστασης μεταβολών της οικονομικής θέσεως, η
οποία ,ωστόσο, δεν επιβάλλεται ούτε από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 1 ,
αλλά ούτε και από τις διατάξεις της 7ης κοινοτικής οδηγίας 2 .
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι διαδικασίες ενοποίησης και οι
απαιτούμενες εγγραφές γίνονται εξωλογιστικά με την κατάρτιση ενός ημερολογίου
ενοποιήσεως και ενός καθολικού λογαριασμών ή ενός πίνακα ενοποιήσεως 3 , χωρίς να
απαιτείται ή να επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή στα βιβλία και στοιχεία που
τηρούνται από τη μητρική και τις άλλες ενοποιούμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με την
εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία.
Τέλος αναφέρεται ότι ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και από τα Δ.Λ.Π. 4 , με μόνη
βασική διαφορά τον λογιστικό χειρισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας στην καθαρή
περιουσία των ενοποιούμενων θυγατρικών, τα οποία σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
προσδιορίζονται

και

παρουσιάζονται

στον

ισολογισμό

ξεχωριστά

από

τις

υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής.
Αρχικός Συμψηφισμός και Διαφορές Ενοποίησης
Έννοια Αρχικού Συμψηφισμού
Απαραίτητη προϋπόθεση της ενοποίησης των ισολογισμών των ενοποιούμενων
επιχειρήσεων είναι η απάλειψη της αξίας κτήσης της συμμετοχής της μητρικής στη
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 100 παρ. 1

2

Άρθρο 16 παρ. 1

3

Όταν οι ενοποιούμενες επιχειρήσεις είναι λίγες προτιμάται η κατάρτιση ενός πίνακα ενοποιήσεως

λόγω της συνοπτικής απεικόνισης των διαδικασιών ενοποίησης που προσφέρει, ενώ όταν οι
ενοποιούμενες επιχειρήσεις είναι πολλές, τότε ο πίνακας γίνεται μάλλον δυσνόητος και για το λόγο
αυτό συνίσταται η χρησιμοποίηση λογαριασμών ενοποίησης με μορφή καθολικού.
4

Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»
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θυγατρική και η αντικατάστασή της, με τη λογιστική αξία των επιμέρους
περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής. Επομένως, κατά την ενοποίηση, γίνεται
συμψηφισμός του λογαριασμού «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» με την
αντίστοιχη λογιστική καθαρή θέση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την
ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού. Πιο συγκεκριμένα, από τον ισολογισμό της
θυγατρικής, απαλείφεται το μέρος των ιδίων κεφαλαίων που αναλογεί στο ποσοστό
συμμετοχής της μητρικής, κατά την ημερομηνία που η θυγατρική περιλήφθηκε για
πρώτη φορά στην ενοποίηση (αρχικός συμψηφισμός), ενώ το υπόλοιπο μέρος των
κεφαλαίων αυτών εμφανίζεται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια με τον τίτλο
«Δικαιώματα μειοψηφίας».
Ο συμψηφισμός της αξίας κτήσης μιας συμμετοχής με την αντίστοιχη λογιστική
καθαρή θέση της, πρέπει κανονικά να γίνεται με βάση τις αντίστοιχες αξίες που
υπάρχουν κατά την ημερομηνία κτήσης της συμμετοχής. Εντούτοις, για λόγους
διευκόλυνσης, η ελληνική νομοθεσία 1 προβλέπει ο συμψηφισμός να γίνεται με βάση
τις λογιστικές αξίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την ημερομηνία που οι
επιχειρήσεις συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Επομένως, με βάση τα
παραπάνω, κατά τις επόμενες ενοποιήσεις για την απάλειψη της συμμετοχής της
μητρικής στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι νέες αξίες
της συγκεκριμένης συμμετοχής, που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της
μητρικής κατά τις επόμενες χρήσεις, αλλά η αξία με την οποία η συμμετοχή της
μητρικής συμψηφίστηκε για πρώτη φορά με τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής.
Η συμμετοχή της μητρικής στη θυγατρική μπορεί να προϋπήρχε της πρώτης
ενοποίησης, μπορεί όμως και να δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής. Στην πρώτη
περίπτωση, για τον αρχικό συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια της
θυγατρικής της ημερομηνίας έναρξης της πρώτης ενοποίησης, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση για τον αρχικό συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια της
θυγατρικής της ημερομηνίας αγοράς. Όσον αφορά τα δικαιώματα μειοψηφίας, για τον
υπολογισμό τους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής
κατά την ημερομηνία κατάρτισης της ενοποίησης, ανεξάρτητα αν τα κεφάλαια αυτά
σχηματίστηκαν, πριν ή μετά, από την απόκτηση ή την πρώτη ενοποίηση της
θυγατρικής.

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ. 2
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Διαφορά Συμψηφισμού και Διαφορές Ενοποίησης
Όταν μια επιχείρηση αποκτά μετοχές ή εταιρικά μερίδια μιας άλλης επιχείρησης,
καταχωρεί τη συμμετοχή αυτή στα λογιστικά της βιβλία στην αξία κτήσεως της. Είναι
σύνηθες το φαινόμενο, η αξία κτήσεως των άνω συμμετοχών να είναι διαφορετική
της εσωτερικής λογιστικής αξίας αυτών. Έτσι, κατά το συμψηφισμό της συμμετοχής
της μητρικής με τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής δημιουργείται μια διαφορά
συμψηφισμού, η οποία σύμφωνα με το νόμο 1 καταχωρείται, κατά το δυνατόν,
απευθείας στα στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού, στα οποία η τρέχουσα αξία
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη λογιστική τους αξία. Η διαφορά αυτή μπορεί να
οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως η ύπαρξη αφανών αποθεματικών, η
υπερτιμημένη ή υποτιμημένη εμφάνιση των ενεργητικών ή παθητικών στοιχείων των
ενοποιούμενων θυγατρικών κ.τ.λ.. Όταν η αξία των συμμετοχών της μητρικής είναι
μεγαλύτερη από τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής η διαφορά αυτή είναι χρεωστική,
ενώ όταν η αξία των συμμετοχών της μητρικής είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια
της θυγατρικής η διαφορά αυτή είναι πιστωτική.
Στην περίπτωση που η προσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής δεν
είναι δυνατό να γίνει είτε γιατί οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα
της πρώτης ενοποίησης δεν διαφέρουν από τις τρέχουσες αξίες αυτών είτε γιατί η άνω
προσαρμογή είναι δύσκολο να γίνει, τότε σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 103 του Ν.
2190/1920 η διαφορά αυτή εμφανίζεται στην κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων του
ενοποιημένου ισολογισμού σε ιδιαίτερο κονδύλι με τίτλο «Διαφορές ενοποίησης».
Με άλλα λόγια η διαφορά ενοποίησης προκύπτει ως υπόλοιπο της μη
κατανεμηθείσας διαφοράς συμψηφισμού στα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και
στις υποχρεώσεις της θυγατρικής. Εάν η μητρική έχει περισσότερες από μία
θυγατρικές τότε στο κονδύλι του ενοποιημένου ισολογισμού «Διαφορές ενοποίησης»
περιλαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των τυχόν χρεωστικών και πιστωτικών
διαφορών συμψηφισμού με τις επιμέρους θυγατρικές.
Η διαφορά ενοποίησης που προκύπτει κατά την πρώτη ενοποίηση δεν πρέπει να
μεταβάλλεται από χρήση σε χρήση, εκτός αν στο μεταξύ έχει επέλθει κάποια έκτακτη

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ. 2
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μεταβολή 1 στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής

ή στο ποσοστό συμμετοχής της

μητρικής. Συνεπώς οι εγγραφές συμψηφισμού είναι ίδιες σε κάθε επόμενη χρήση.
Η ελληνική νομοθεσία 2 ορίζει για τις διαφορές ενοποίησης την εξής λογιστική
αντιμετώπιση:
Καταχωρούνται στους

Υπόκεινται σε

Εμφανίζονται

Διαφορές

λογαριασμούς της

απόσβεση από τη

στον ενοποιημένο

Ενοποίησης

μητρικής

μητρική

Ισολογισμό

16.90

Εφάπαξ ή

«Ασώματες

τμηματικά και

Ασώματες

ακινητοποιήσεις -

ισόποσα εντός

Ακινητοποιήσεις

Διαφορά ενοποίησης»

πέντε ετών

Χρεωστικές

41.91
«Αποθεματικά - Διαφορά

Όχι

ενοποίησης»

Αποθεματικά
Κεφάλαια

16.90
Πιστωτικές

«Ασώματες

Όχι

Ίδια Κεφάλαια

ακινητοποιήσεις Διαφορά ενοποίησης»
Όποια από τις άνω δύο δυνατότητες εμφανίσεως της χρεωστικής διαφοράς
ενοποίησης επιλέξει η μητρική επιχείρηση κατά την πρώτη ενοποίηση είναι
υποχρεωμένη από το νόμο 3 να την εφαρμόζει παγίως και κατά τις επόμενες
ενοποιήσεις. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η εμφάνιση της διαφοράς
ενοποίησης ως άυλο περιουσιακό στοιχείο στον ενοποιημένο ισολογισμό και η εν
συνεχεία απόσβεση αυτού επηρεάζει τα ενοποιημένα αποτελέσματα μέσω της
1

Ως έκτακτες μεταβολές στα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων εννοείται η με οποιοδήποτε τρόπο

(εισφορά μετρητών, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κ.τ.λ.) αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου, η δημιουργία και οι μεταβολές των κονδυλίων «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο» και «Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού», καθώς και
η μείωση αποθεματικών για λόγους κεφαλαιοποίησης, διανομής μερισμάτων, πληρωμής φόρων ή
κάλυψης ζημιών (Αισιόπουλος Κ., 1993).
2

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ. 3

3

Ν. 2190/1920 άρθρο 104 παρ. 2
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απόσβεσης και σταδιακά τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια. Αντιθέτως, η εμφάνιση της
σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων ενοποίησης δεν επηρεάζει τα ενοποιημένα
αποτελέσματα αλλά άμεσα τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια. Τέλος, επισημαίνεται ότι η
πιστωτική διαφορά ενοποίησης επιτρέπεται να μεταφέρεται στα ενοποιημένα
αποτελέσματα χρήσης, μερικώς ή ολικώς, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην παρ. 3β άρθρου 103 του Ν. 2190/1920 1 .
Όσον αφορά τα Δ.Λ.Π., το Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» αναφέρει ότι
η διαφορά ενοποίησης είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στη λογιστική αξία
της συμμετοχής της μητρικής και της αναλογίας που της ανήκει πάνω στην καθαρή
εύλογη αξία του συνόλου των ενοποιούμενων στοιχείων της θυγατρικής. Επιπλέον, η
υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, σε αντίθεση με την
ελληνική νομοθεσία, δεν θα αποσβένεται. Αντίθετα, ο αποκτών θα την εξετάζει για
απομείωση αξίας σε ετήσια βάση ή και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των
συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να απομειωθεί η αξία, σύμφωνα με το
Δ.Λ.Π. Νο. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Τέλος, η πιστωτική
διαφορά ενοποίησης, κατά το μέτρο που αφορά σε προσδοκίες μελλοντικών ζημιών
και εξόδων που μπορούν αν αποτιμηθούν αξιόπιστα, καταχωρείται ως έσοδο, όταν
καταχωρηθούν και οι μελλοντικές ζημιές και έξοδα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 2190/1920 (παρ. 4), οι διαφορές
ενοποίησης που προκύπτουν κατά την απάλειψη της συμμετοχής της μητρικής στα
ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και ο λογιστικός χειρισμός τους πρέπει να αναφέρονται
και να σχολιάζονται στο ενοποιημένο προσάρτημα. Ειδικότερα, απαιτείται να
αναφέρονται χωριστά:


Η αρχική, χρεωστική ή πιστωτική διαφορά ενοποίησης και οι αποσβέσεις ή
μεταφορές της, όπως τα ποσά αυτά διαμορφώθηκαν μέχρι το τέλος της
προηγούμενης χρήσης,



Οι μεταβολές των ποσών αυτών κατά την κλειόμενη χρήση



Τα σύνολα τους, όπως διαμορφώνονται στο τέλος της κλειόμενης χρήσης.

1

Συμφωνά με τη διάταξη αυτή η πιστωτική διαφορά ενοποίησης επιτρέπεται να μεταφέρεται στα

ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, μερικώς ή ολικώς, μόνο: (1) αν αντιστοιχεί κατά την ημέρα που
αποκτήθηκαν οι μετοχές ή τα μερίδια μιας από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση,
σε πρόβλεψη δυσμενούς εξέλιξης των μελλοντικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης αυτής ή σε
πρόβλεψη μελλοντικών δαπανών της, στο μέτρο που η πρόβλεψη αυτή έχει πραγματοποιηθεί, και
(2) στο μέτρο που αντιστοιχεί σε πραγματοποιημένο κέρδος.
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Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη 1 του τελευταίου εδαφίου στης παραγράφου αυτής,
στο ενοποιημένο προσάρτημα πρέπει να παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις
τυχόν αναμορφώσεις στοιχείων του ενοποιημένου ισολογισμού, οι οποίες έλαβαν
χώρα κατά την κατανομή της διαφοράς συμψηφισμού στα στοιχεία αυτά.

1

H διάταξη αυτή δεν επιβάλλεται από την 7η Κοινοτική οδηγία
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Κεφάλαιο 4ο
Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών
4.1

Εισαγωγικά
Η λογιστική των ομίλων εταιριών και της κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων αποτελεί ένα περίπλοκο και πολυδιάστατο θέμα το οποίο απασχολεί
εδώ και δεκαετίες πολλούς ακαδημαϊκούς, λογιστές, αναλυτές, νομικούς κ.α.. Η
πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι περισσότεροι όμιλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι
μάλιστα συχνά επεκτείνονται και πέρα από τα όρια του κράτους στο οποίο εδρεύουν,
όσον αφορά τη δομή τους, το πλήθος θυγατρικών και συγγενών στις οποίες
συμμετέχουν, τις μεταξύ τους συναλλαγές, τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές,
καθιστά όλο και πιο δύσκολο, σύνθετο και δυσνόητο το έργο της ενοποίησης και της
κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία αυτή να ανακύπτουν διάφορα προβλήματα, τα οποία
είναι απαραίτητο να επιλυθούν έτσι ώστε οι καταστάσεις αυτές να ανταποκρίνονται
και να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δηλαδή την παρουσίαση
της πραγματικής εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής
θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Σύμφωνα με τον Hylton (1988) 1 , η ρίζα των
προβλημάτων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έγκειται στο γεγονός ότι
οι καταστάσεις αυτές αναφέρονται σε νομικά ξεχωριστές οντότητες.
Τα προβλήματα αυτά είναι δυνατό καταταχθούν σε δύο κύριες κατηγορίες. Πιο
συγκεκριμένα, σε προβλήματα (γενικής φύσεως) που προκύπτουν λόγω της φύσης
των ομίλων εταιριών και της ύπαρξης νομικά ξεχωριστών οικονομικών μονάδων και
σε αυτά που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ενοποίησης και κατάρτισης των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Περαιτέρω, η δεύτερη κατηγορία
προβλημάτων, η οποία παρουσιάζει και τις περισσότερες ιδιομορφίες, είναι δυνατό να
διακριθεί σε αυτά που σχετίζονται με την κατάρτιση του ενοποιημένου λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσης και σε αυτά που αφορούν την κατάρτιση του ενοποιημένου
ισολογισμού. Τα πρώτα δεν είναι ούτε τόσο πολυάριθμα ούτε τόσο πολύπλοκα όπως
αυτά που σχετίζονται με έναν ενοποιημένο ισολογισμό. Αυτό εξηγείται από το

1

“On the usefulness of Consolidated Financial Statements”, C.P.A. Journal, October 1988, pp. 74
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γεγονός ότι ένας λογαριασμός εκμετάλλευσης περιορίζεται κατά κανόνα σε μία μόνο
λογιστική περίοδο.
Σκοπός, λοιπόν, του κεφαλαίου αυτού είναι η επισήμανση κα ανάλυση των
σημαντικότερων προβλημάτων που σχετίζονται με τους ομίλους επιχειρήσεων και ,
κυρίως, με την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι επόμενες
δύο παράγραφοι του παρόντος κεφαλαίου αναφέρονται στα προβλήματα γενικής
φύσεως που προκύπτουν κατά τη σύσταση και λειτουργία των θυγατρικών
επιχειρήσεων και στα προβλήματα απεικονίσεως της περιουσιακής κατάστασης και
των αποτελεσμάτων του ομίλου, ενώ το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου αυτού
αναλώνεται στα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των
λογιστικών διαδικασιών ενοποίησης. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται
συνοπτικά ορισμένες ιδιομορφίες της ενοποίησης και αναφέρονται επιγραμματικά
διάφορα ειδικά προβλήματα των ομίλων εταιριών, η ανάλυση των οποίων ξεφεύγει
από τα όρια της παρούσης εργασίας.
4.2

Προβλήματα Θυγατρικών Επιχειρήσεων
Κατά τη σύσταση και λειτουργία των θυγατρικών επιχειρήσεων ανακύπτουν κάποια
προβλήματα, μερικά από τα οποία είναι τα παρακάτω 1 :


Με την αλλεπάλληλη δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων καθίσταται δυνατό με
μικρή ποσότητα κεφαλαίου, το οποίο διατίθεται από τη μητρική, να επιτυγχάνεται
πλειοψηφία στις περισσότερες από αυτές και κατ’ επέκταση έλεγχος σε
μεγαλύτερη ποσότητα κεφαλαίου. Μια τέτοια πλοκή των εταιριών δεν
παρακωλύεται από το νόμο αλλά ούτε και προσκρούει σ’ αυτόν.



Με την αλυσιδωτή πλοκή των εταιριών επιτυγχάνεται με την ίδια ποσότητα
κεφαλαίου η ίδρυση πολλών εταιριών. Αυτό επιτυγχάνεται στην περίπτωση που
μια επιχείρηση καταβάλλει αρχικά ένα ποσό για την ίδρυση ή εξαγορά μετοχών
μιας άλλης, το οποίο της παρέχει την δυνατότητα ελέγχου, και στη συνέχεια
αναγκάσει την εξαρτημένη να επενδύσει το ίδιο ποσό σε μετοχές της μητρικής
(αμοιβαίες συμμετοχές). Με τον τρόπο αυτό η μητρική εισέπραξε το ποσό που
κατέβαλλε και παράλληλα πέτυχε και την ίδρυση μιας επιχείρησης στην οποία
συμμετέχει και μάλιστα ελέγχει. Ένα άλλο πρόβλημα σε μια τέτοια περίπτωση

1

Σακέλλης Εμμ., «Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών», 1978, σελ. 24 - 26
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αφορά τους ισολογισμούς των εμπλεκόμενων εταιριών, οι οποίοι είναι αναληθείς
και παραπλανητικοί ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.


Η κατοχή της πλειοψηφίας του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου μιας
επιχειρήσεως από τη μητρική πολλές φορές αποβλέπει στην εξυπηρέτηση μέσω
αυτής των συμφερόντων της, είτε με τη διενέργεια συναλλαγών μεταξύ τους υπό
ειδικούς όρους, είτε με εξαναγκασμό της θυγατρικής να μην ασκήσει
ανταγωνισμό κατά της μητρικής ή κατά άλλης θυγατρικής, είτε με την παροχή
από μέρους της θυγατρικής ανταγωνιστικής συνδρομής προς τη μητρική.
Παρόλο που τέτοιου είδους επηρεασμοί και παρεμβάσεις δεν αντιβαίνουν
απαραίτητα τις διατάξεις του νόμου και δεν οδηγούν αναγκαστικά σε παράνομες
ενέργειες, οι ενέργειες αυτές δημιουργούν κινδύνους στην θυγατρική επιχείρηση
και συγκεκριμένα στα συμφέροντα της μειοψηφίας αυτής και στην εξασφάλιση
της ακεραιότητας του κεφαλαίου της.

4.3

Προβλήματα Απεικονίσεως της Περιουσίας και των Αποτελεσμάτων του Ομίλου
Οι όμιλοι εταιριών συγκροτούν από οικονομικής απόψεως μια ενιαία οικονομική
οντότητα, δηλαδή οι περιουσίες όλων των εταιριών απαρτίζουν ένα σύνολο. Από
νομικής απόψεως όμως, η περιουσία του ομίλου ανήκει στα νομικά πρόσωπα των
εταιριών του ομίλου.
Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι μητρική και οι θυγατρικές
αποσκοπούν στην απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων
κάθε μιας εταιρίας και δεν εκφράζουν την περιουσία και τα αποτελέσματα του
ομίλου, οδηγώντας σε λογιστικές παραισθήσεις, βασικότερες από τις οποίες είναι οι
εξής 1 :
Ως προς τους Ισολογισμούς των επιμέρους εταιριών


Η πλειοψηφική συμμετοχή της μητρικής εμφανίζεται στους λογαριασμούς της ως
μία επένδυση. Εντούτοις, κάτω από το πρίσμα της περιουσίας του ομίλου δεν
υπάρχει επένδυση αλλά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών
επιχειρήσεων.



Η συμμετοχή της μητρικής στη θυγατρική εμφανίζεται στον ισολογισμό της με
την αξία κτήσεως, η οποία σχεδόν πάντα είναι άσχετη προς την εσωτερική
λογιστική αξία, όπως προκύπτει από την καθαρή θέση κάθε θυγατρικής.

1

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 26 - 27
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Είναι δυνατό να υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις μεταξύ των εταιριών του
ομίλου, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα στο πλαίσιο της περιουσίας του
ομίλου.



Ένα τμήμα του συνολικού κεφαλαίου των εταιριών δεν ανταποκρίνεται στη
θεώρηση των μονάδων του ομίλου ως ενιαίας επιχείρησης 1 .

Ως προς τα αποτελέσματα των επιμέρους εταιριών


Αγοροπωλησίες μεταξύ των εταιριών του ομίλου είναι απολύτως έγκυρες, αλλά
επιδρούν στην οικονομική θέση του ομίλου μόνο αν οι συναλλαγές αυτές έγιναν
με τρίτους.



Μετατοπίσεις αποτελεσμάτων από τη μία εταιρία του ομίλου στην άλλη είναι,
νομικώς, αποτελέσματα για κάθε εταιρία, αλλά για το σύνολο του ομίλου
χρειάζονται ανακατάταξη.



Τα αποτελέσματα των θυγατρικών επιχειρήσεων δεν εμφανίζονται όλα στα
αποτελέσματα της μητρικής, αλλά μόνο αυτά που διανέμονται κατά το χρόνο της
διανομής. Έτσι:
-

Τα μη διανεμόμενα κέρδη των θυγατρικών παραμένουν σ’ αυτές υπό μορφή
αποθεματικών και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
της μητρικής, παρόλο που αποτελούν κέρδη αυτής με βάση το ποσοστό
συμμετοχής της.

-

Οι πραγματοποιηθείσες ζημιές των θυγατρικών δεν αναγράφονται στον
ισολογισμό και στα αποτελέσματα της μητρικής, μολονότι συνιστούν, κατά το
ποσοστό συμμετοχής της, ζημιά αυτής.

4.4

Ανακύπτοντα Θέματα Διεταιρικών Συναλλαγών

4.4.1

Εισαγωγικά
Όπως έχει γίνει αναφορά σε πολλά σημεία της παρούσης εργασίας, θεμελιώδης αρχή
και

πρωταρχικός

καταστάσεων

στόχος

είναι

η

της

κατάρτισης

παρουσίαση

της

των

ενοποιημένων

περιουσιακής

οικονομικών

διάρθρωσης,

της

χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως, του συνόλου
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση σαν να επρόκειτο για μία
ενιαία επιχείρηση. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, είναι ανάγκη να
απαλειφθούν από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όλες οι συνέπειες των
1

Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., «Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», 2004, σελ. 22
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τυχόν συναλλαγών που έγιναν, τόσο μεταξύ της μητρικής και των θυγατρικών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όσο και μεταξύ των θυγατρικών επιχειρήσεων,
καθώς διαφορετικά θα παρουσιαστούν διογκωμένα τα διάφορα μεγέθη του
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Οι συναλλαγές αυτές που πραγματοποιούνται μεταξύ των εταιριών ενός ομίλου
ονομάζονται διαιτερικές. Σύμφωνα με τον Pacter (1992) 1 , διαιτερική συναλλαγή είναι
μία συναλλαγή μεταξύ της μητρικής και μίας θυγατρικής ή μεταξύ δύο θυγατρικών
της ίδιας μητρικής. Τα Δ.Λ.Π. 2 ορίζουν ότι διεταιρικά υπόλοιπα και διεταιρικές
συναλλαγές, συμπεριλαμβάνουσες έσοδα, δαπάνες και μερίσματα, πρέπει να
απαλείφονται πλήρως. Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι κέρδη και ζημίες από
ενδοεταιρικές συναλλαγές, που αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως
αποθέματα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να απαλείφονται πλήρως.
Η σχετική διάταξη της 7ης κοινοτικής οδηγίας 3 , καθώς και η αντίστοιχη του Ν.
2190/1920 4 αναφέρουν τους κυριότερους τύπους των συναλλαγών αυτών, οι οποίοι
είναι:


Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση.



Τα έσοδα και τα έξοδα που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.



Τυχόν κέρδη και ζημιές από συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, τα οποία περιέχονται στη λογιστική αξία
στοιχείων του ενεργητικού.

Σύμφωνα με μία περισσότερο αναλυτική παρουσίαση 5 , στην κατηγορία των
συναλλαγών αυτών υπάγονται οι παρακάτω:


Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις



Διεταιρικά έσοδα και έξοδα



Διεταιρικά μερίσματα



Διεταιρικά κέρδη και ζημίες



Διεταιρικές πωλήσεις αποθεμάτων

1

“Consolidations: An Overview of the F.A.S.B. D.M.”, Journal of Accountancy, April 1992, pp. 61

2

Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»

3

Άρθρο 26 παρ. 1

4

Άρθρο 104 παρ. 3

5

Πεταλάς Κ., «Γνωρίζοντας την Ανώνυμη Εταιρία», 2004, σελ. 704 - 714
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Διεταιρικές πωλήσεις πάγιων στοιχείων

Η απάλειψη των διαιτερικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εσόδων και εξόδων
δεν ασκεί επίδραση στην ενοποιούμενη καθαρή θέση και στα ενοποιημένα
αποτελέσματα χρήσεως, αλλά ούτε και στην εμφάνιση των δικαιωμάτων της
μητρικής και της μειοψηφίας. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές διαδικασίες απάλειψης
είναι σχετικά απλές και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα.
Αντίθετα, από μία ολική απάλειψη των διαιτερικών κερδών ή ζημιών που περιέχονται
στα αποθέματα ή σε άλλα στοιχεία του πάγιου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση υπάρχει επίδραση τόσο στα
ενοποιημένα αποτελέσματα, όσο και στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια που αναλογούν
στα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής και της μειοψηφίας. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα, όταν κατά την ενοποίηση γίνεται απάλειψη των προαναφερόμενων
τύπων διεταιρικών συναλλαγών να παρουσιάζονται κάποια προβλήματα, τα οποία
αφορούν κυρίως την απαλοιφή του διεταιρικού κέρδους επί των αποθεμάτων και των
πάγιων στοιχείων, το οποίο θεωρείται μη πραγματοποιηθέν για τον όμιλο, και εν
συνεχεία, κατά τη στιγμή που θεωρείται πραγματοποιηθέν, την κατανομή του μεταξύ
των δικαιωμάτων της μητρικής και της μειοψηφίας.
4.4.2

Διαιτερικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Οι λογαριασμοί χρεαπαιτήσεων περιλαμβάνουν 1 :


Λογαριασμούς εισπρακτέων και πληρωτέων κονδυλίων.



Προκαταβολές προς και από συνδεδεμένες εταιρίες.



Γραμμάτια εισπρακτέα και γραμμάτια πληρωτέα.



Τόκους εισπρακτέους και τόκους πληρωτέους.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν μια επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση
εμφανίζει στα βιβλία της χρεωστικό υπόλοιπο (απαίτηση) κατά μίας άλλης
συνδεδεμένης επιχείρησης, τότε στα βιβλία της δεύτερης εμφανίζεται ισόποσο
πιστωτικό υπόλοιπο (υποχρέωση) προς την πρώτη. Επομένως, κατά τη διαδικασία
ενοποίησης τα υπόλοιπα αυτά συμψηφίζονται αμοιβαία χωρίς να επέρχεται καμία
επίδραση στην ενοποιούμενη καθαρή θέση, καθώς και στα ενοποιημένα
αποτελέσματα, ούτε βέβαια και στα δικαιώματα μειοψηφίας. Η απάλειψη αυτή,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 104 του 2190/1920 γίνεται με ολόκληρο το
1

Φίλιος Β., «Ενοποιημένοι Λογαριασμοί Εταιριών Ομίλου», 1994, σελ. 45
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εμφανιζόμενο ποσό τους (ολική απάλειψη). Σχετική διάταξη του νόμου 1 επιτρέπει να
μη γίνεται απάλειψη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, μόνο, όταν τα σχετικά ποσά
είναι ασήμαντα και συνεπώς δεν επηρεάζουν την πραγματική εικόνα των
ενοποιούμενων επιχειρήσεων.
Η μόνη ιδιομορφία που παρουσιάζεται κατά την απάλειψη των συναλλαγών αυτών
προκύπτει σε περίπτωση που από τον προαναφερόμενο συμψηφισμό δεν
διαπιστώνεται η αναμενόμενη συμφωνία του χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου.
Στις περιπτώσεις αυτές 2 :


Είτε υπάρχει σφάλμα στους λογαριασμούς της μίας ή και των δύο επιχειρήσεων,
οπότε πρέπει να εντοπιστεί και να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, τόσο στους
σχετικούς λογαριασμούς ενοποιήσεως, όσο και στα βιβλία της επιχείρησης όπου
υπάρχει το σφάλμα.



Είτε υπάρχει κάποια διαπιστωμένη εγγραφή ή εγγραφές «καθ’ οδόν», που
συνήθως αφορούν έμβασμα μετρητών ή αποστολή άλλων αξιών ή εμπορευμάτων
από την μία ενοποιούμενη επιχείρηση προς στην άλλη, χωρίς να έχει γίνει η
αντίστοιχη είσπραξη ή παραλαβή από την τελευταία μέχρι το τέλος της χρήσης.
Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε προσωρινό
λογαριασμό με τίτλο «Εκκρεμείς εγγραφές επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση», ο οποίος εμφανίζεται στην κατηγορία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού του ενοποιημένου ισολογισμού.

4.4.3

Διεταιρικά Έσοδα και Έξοδα
Τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποπαράγραφο, σχετικά με την ολική
απάλειψη των διεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, εφαρμόζονται ακριβώς και
στην περίπτωση της απάλειψης των διεταιρικών εσόδων και εξόδων 3 . Γενικά, η
εγγραφή απάλειψης των συναλλαγών αυτών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες,
ιδίως όταν τα έσοδα και τα έξοδα αυτά σχετίζονται με αυτοτελείς πράξεις παροχής
υπηρεσιών, εκτός από τις πρακτικές δυσκολίες ελέγχου και συμφωνίας τέτοιων
ζευγών λογαριασμών εσόδων και εξόδων.
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 104 παρ. 5

2

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ. 292

3

Σαν διεταιρικά έσοδα για μία επιχείρηση του ομίλου (και έξοδα για μία άλλη) αναφέρονται οι τόκοι,

τα ενοίκια, τα έσοδα από παροχή διοικητικές φύσεως υπηρεσιών, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα
μερίσματα θυγατρικών σε μετοχές που κατέχονται από τη μητρική κ.α.
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Η απάλειψη των διεταιρικών εσόδων και εξόδων δεν επηρεάζει το καθαρό
ενοποιημένο αποτέλεσμα της χρήσης, ούτε, βέβαια και την ενοποιημένη καθαρή θέση
και κατ’ επέκταση και τα δικαιώματα μειοψηφίας. Οι τυχόν ιδιαιτερότητες που
μπορεί να παρουσιαστούν, όπου σε ένα έσοδο που απαλείφεται, περιέχεται κάποιο μη
πραγματοποιηθέν κέρδος σε επίπεδο ομίλου (πώληση αποθεμάτων ή πάγιων
στοιχείων μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου) εξετάζονται αναλυτικά παρακάτω.
4.4.4

Διεταιρικά Μερίσματα
Η διανομή μερίσματος της μητρικής επιχείρησης προς τους μετόχους της αποτελεί
για τον όμιλο πραγματική εκροή καθαρών κερδών και συνεπώς, η σχετική
υποχρέωση προς τους μετόχους πρέπει να εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις και ειδικότερα στο παθητικό του ενοποιημένου ισολογισμού με τίτλο
«Μερίσματα πληρωτέα». Αντίθετα, η διανομή μερίσματος των ενοποιούμενων
θυγατρικών προς τη μητρική, κατά το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτές, δεν
αποτελεί για τον όμιλο εκροή καθαρών κερδών και για το λόγο αυτό η σχετική
υποχρέωση προς τη μητρική δεν πρέπει να εμφανίζεται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
Έτσι, η προτεινόμενη διανομή μερίσματος της θυγατρικής, κατά το μέρος που αφορά
τη μητρική επιχείρηση, επιφέρει ισόποση αύξηση στα ίδια κεφάλαια του ομίλου και
για το λόγο αυτό εμφανίζεται μεταφερόμενη από το λογαριασμό «Μερίσματα
πληρωτέα» στο λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» του ενοποιημένου
ισολογισμού, ενώ το πληρωτέο ποσό μερίσματος προς τους εκτός ομίλου μετόχους
εμφανίζεται στο λογαριασμό «Δικαιώματα μειοψηφίας».
Ιδιομορφία παρουσιάζεται επίσης και κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία η
μητρική θα εισπράξει το μέρισμα και θα το καταχωρήσει στα έσοδά 1 της. Κατά την
ενοποίηση της χρήσης αυτής το μέρισμα πρέπει να μη ληφθεί υπόψη, αφενός μεν,
γιατί αφορά διεταιρικό έσοδο και αφετέρου δε, γιατί κατά την ενοποίηση της
προηγούμενης χρήσης συμπεριλήφθηκε, μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης, στα ίδια
κεφάλαια του ομίλου. Για τους παραπάνω λόγους το μέρισμα πρέπει να απαλειφθεί
κατά την ενοποίηση με τη διενέργεια της λογιστικής εγγραφής, χρέωσης του
λογαριασμού «Έσοδα συμμετοχών» και πίστωσης του λογαριασμού «Αποτελέσματα
1

Τα έσοδα αυτό εμφανίζονται στην ετήσια κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της μητρικής ως έσοδα

συμμετοχών.
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εις νέο». Συνεπώς, τα ενοποιημένα αποτελέσματα εις νέο και κατ’ επέκταση τα
ενοποιημένα ίδια κεφάλαια δεν επηρεάζονται, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται η ορθή
εμφάνιση των αποτελεσμάτων χρήσης.
Τέλος, όσον αφορά την περίπτωση κατά την οποία η θυγατρική διανείμει μερίσματα
προκύψαντα από κέρδη πριν από την ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού,
σημειώνεται ότι δεν πρέπει να γίνει απάλειψη των μερισμάτων αυτών. Ο λόγος είναι
ότι τα ποσά που εισέπραξε η μητρική στην χρήση, κατά την οποία η θυγατρική
περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση, προέρχονται από κέρδη της
περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας απόκτησης και συνεπώς, δεν θεωρούνται
διεταιρικά.
4.4.5

Διεταιρικά Κέρδη και Ζημίες
Πολλές είναι οι συναλλαγές μεταξύ των ενοποιούμενων επιχειρήσεων που μπορεί να
ενέχουν κάποιο στοιχείο κέρδους ή ζημίας. Μεταξύ των συναλλαγών αυτών ανήκουν
οι διεταιρικές πωλήσεις εμπορευμάτων, παγίων και άυλων στοιχείων του
ενεργητικού. Μέχρι να πραγματοποιηθούν τα διεταιρικά κέρδη ή ζημίες σε τέτοιες
συναλλαγές δια μέσω της πώλησης του ενεργητικού στοιχείου σε κάποιον τρίτο εκτός
ομίλου, τα κέρδη ή οι ζημίες θεωρούνται μη πραγματοποιηθέντα και πρέπει να
απαλειφθούν κατά την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Το πρόβλημα επομένως έγκειται στο γεγονός ότι από τέτοιες συναλλαγές
παρουσιάζεται ένα μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία σε επίπεδο ομίλου, το οποίο
μέχρι την πώληση του ενεργητικού στοιχείου σε τρίτους εκτός ομίλου πρέπει να
απαλειφτεί και να μη συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 1 , κέρδη και ζημιές από συναλλαγές μεταξύ των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, τα οποία περιέχονται στη
λογιστική αξία στοιχείων του ενεργητικού, απαλείφονται από τους λογαριασμούς του
ενοποιημένου ισολογισμού και των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης. Οι
απαλείψεις δύναται να γίνονται και αναλογικά (δηλαδή επιτρέπεται τόσο η ολική όσο
και η μερική απάλειψη), με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής επιχείρησης
στο κεφάλαιο κάθε μιας θυγατρικής που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση.
Παρεκκλίσεις από την παραπάνω διάταξη επιτρέπονται είτε όταν οι σχετικές
συναλλαγές έχουν γίνει σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς και η
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 104 παρ. 3
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απάλειψη των κερδών ή των ζημιών θα συνεπαγόταν δυσανάλογα έξοδα (παρ. 4
άρθρο 104 του Ν. 2190/1920), είτε όταν τα σχετικά ποσά είναι ασήμαντα και
συνεπώς δεν επηρεάζουν την πραγματική εικόνα των ενοποιούμενων επιχειρήσεων
(παρ. 5 άρθρο 104 του Ν. 2190/1920).
Από την ολική απάλειψη των διεταιρικών κερδών ή ζημιών, που περιέχονται σε
στοιχεία είτε του πάγιου είτε του κυκλοφορούντος ενεργητικού των ενοποιούμενων
επιχειρήσεων επέρχεται επίδραση τόσο στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, όσο
και στα ενοποιούμενα ίδια κεφάλαια και κατ’ επέκταση και στα δικαιώματα
μειοψηφίας, εφόσον υπάρχουν. Η μη απαλοιφή των απραγματοποίητων κερδών ή
ζημιών θα συνεπαγόταν οι ενοποιημένες καταστάσεις εισοδήματος να παρουσιάζουν
όχι μόνο τα αποτελέσματα από τις συναλλαγές με τρίτους εκτός ομίλου, αλλά επίσης
τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του
ομίλου. Παρομοίως, μη αναγνώριση των πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών θα
παρουσίαζε εσφαλμένα το ενοποιημένο καθαρό κέρδος. Εννοείται βέβαια ότι στην
περίπτωση της αναλογικής απάλειψης, η μητρική επιχείρηση θεωρεί ότι τα διεταιρικά
κέρδη ή ζημίες που αναλογούν στη μειοψηφία, αποτελούν γι’ αυτή ένα
πραγματοποιημένο αποτέλεσμα που δεν ενδιαφέρει τον όμιλο.
Οι διεταιρικές αγοροπωλησίες αποτελούν μία ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική,
ειδικά στην περίπτωση που με τη δημιουργία του ομίλου επιτυγχάνεται η κάθετη
βιομηχανική επέκταση σε έναν παραγωγικό κλάδο και μπορούν να διακριθούν σε 1 :


Downstream διεταιρικές πωλήσεις, οι οποίες είναι εκείνες που γίνονται από μία
μητρική εταιρία προς τις θυγατρικές της.



Upstream διεταιρικές πωλήσεις, οι οποίες είναι εκείνες που γίνονται από τις
θυγατρικές προς τη μητρική εταιρία.



Lateral διεταιρικές πωλήσεις, οι οποίες είναι εκείνες που γίνονται μεταξύ
θυγατρικών της ίδιας μητρικής εταιρίας.

Στις επόμενες δύο υποπαραγράφους αναλύεται το πρόβλημα απάλειψης του μη
πραγματοποιηθέντος κέρδος ή ζημίας που προκύπτει από διεταιρικές πωλήσεις
αποθεμάτων και πάγιων στοιχείων, οι οποίες αποτελούν και τις συνηθέστερες
περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ των ενοποιούμενων επιχειρήσεων.

1

Φίλιος Β., «Όμιλοι Εταιριών και η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», 1991, σελ.

317 - 318
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4.4.6

Διεταιρικές Πωλήσεις Αποθεμάτων
Όταν μια επιχείρηση του ομίλου έχει πουλήσει εμπορεύματα ή προϊόντα ή πρώτες
ύλες σε μία άλλη ενοποιούμενη επιχείρηση, πρέπει να γίνει απάλειψη από τα
ενοποιημένα αποτελέσματα, τόσο του διεταιρικού εσόδου από την πώληση, όσο και
του αντίστοιχου κόστους πωληθέντων, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν έχουν περιέλθει σε
κάποιον τρίτο εκτός ομίλου. Η απάλειψη αυτή γίνεται πάντοτε με βάση το ποσό που
περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της πωλήτριας εταιρίας, ανεξάρτητα αν η
αγοράστρια εταιρία υποβλήθηκε σε πρόσθετες δαπάνες για να φέρει τα αποθέματα
στην κατάσταση που βρισκόταν, είτε κατά την πώληση σε τρίτους εκτός ομίλου, είτε
κατά την απογραφή και αποτίμησή τους. Ο χειρισμός του διεταιρικού αποτελέσματος
από την πώληση αποθεμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με το αν τα πωλημένα
αποθέματα μεταξύ των ενοποιούμενων επιχειρήσεων πωλήθηκαν ή όχι σε, εκτός
ομίλου, τρίτους
Στην περίπτωση που τα διεταιρικά πωλημένα αποθέματα πωλήθηκαν τελικά σε
τρίτους εκτός ομίλου, το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την διεταιρική πώληση
θεωρείται πραγματοποιηθέν για τον όμιλο. Επομένως, με βάση τα προαναφερόμενα,
μπορούμε να καταλήξουμε στους ακόλουθους κανόνες 1 :


Στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται η τιμολογιακή αξία της
πώλησης ή των πωλήσεων σε τρίτους, που πραγματοποιήθηκαν από τις
ενοποιούμενες επιχειρήσεις.



Στο

ενοποιημένο

κόστος

πωληθέντων

περιλαμβάνεται

το

κόστος

της

ενοποιούμενης επιχείρησης που πραγματοποίησε την αρχική πώληση σε άλλη ή
άλλες ενοποιούμενες επιχειρήσεις, προσαυξημένο με το υπόλοιπο κόστος που
προστέθηκε από την άλλη ή τις άλλες επιχειρήσεις.


Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ή ζημίες αποτελούνται από το άθροισμα των μικτών
κερδών ή ζημιών των ενοποιούμενων επιχειρήσεων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η απάλειψη των εσόδων και του κόστους
πωλήσεων που προέρχονται από διεταιρικές πωλήσεις, στο μέτρο που τα σχετικά
αποθέματα κατέληξαν τελικά σε τρίτους εκτός ομίλου αγοραστές, γίνεται μόνο για
την ορθή εμφάνιση των σχετικών κονδυλίων στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης και δεν επηρεάζει την ενοποιημένη καθαρή θέση και κατ’
επέκταση τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων
1

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ.327 - 328
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μειοψηφίας. Παρατηρείται λοιπόν ότι στην περίπτωση που τα διεταιρικά πωλημένα
αποθέματα πωλήθηκαν τελικά σε τρίτους εκτός ομίλου δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη
πολυπλοκότητα κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Η μόνη πρακτική δυσκολία που μπορεί να προκύψει αφορά περιπλοκές στον
υπολογισμό του διεταιρικού κέρδους στα αποθέματα, σε περιπτώσεις που υπάρχουν
διαφορετικές ημερομηνίες πωλήσεων μεταξύ των εταιριών του ομίλου και κυρίως
όταν υπάρχουν πωλήσεις εκατέρωθεν της ημερομηνίας δημιουργίας της σχέσης
μητρικής και θυγατρικής 1 .
Στην περίπτωση όμως που μέρος ή το σύνολο των αποθεμάτων μιας διεταιρικής
πώλησης παραμείνουν κατά το κλείσιμο της χρήσης, ως αποθέματα, στα χέρια μιας
από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, τότε το θέμα ως προς τα
αποθέματα παίρνει διαφορετική διάσταση και καθίσταται περισσότερο πολύπλοκο
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η σχετική πώληση γίνεται από μία θυγατρική προς τη
μητρική, η οποία συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 100% στο κεφάλαιο της
συγκεκριμένης θυγατρικής επιχείρησης.
Ανάλογα αναφέρει και ο Egginton (1965) 2 , ο οποίος επισημαίνει ότι η απάλειψη του
διεταιρικού αποτελέσματος που περιλαμβάνεται στα αποθέματα αποτελεί μία
ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία στην περίπτωση που στις διεταιρικές συναλλαγές
λαμβάνουν μέρος θυγατρικές, το κεφάλαιο των οποίων δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στη
μητρική επιχείρηση. Ο Dickerson (1964), σε σχετικό του άρθρο 3 , αναφέρει τρεις
διαφορετικές μεθόδους απάλειψης του διεταιρικού κέρδους, οι οποίες είναι:


Απάλειψη του διεταιρικού κέρδους 100% από τα δικαιώματα της πλειοψηφίας
(single entity approach).



Απάλειψη του διεταιρικού κέρδους από τα δικαιώματα της πλειοψηφίας και
μειοψηφίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην θυγατρική (liquidation
approach).



Απάλειψη μόνο της αναλογίας διεταιρικού κέρδους που ανήκει στην πλειοψηφία
από τα δικαιώματα της (adjunct approach).

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, κατά την ελληνική νομοθεσία, η απάλειψη του
διεταιρικού αποτελέσματος που περιλαμβάνεται στα αποθέματα μπορεί να γίνει με τη

1

Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ. 167

2

“Unrealized Profit and Consolidated Accounts”, Accountancy, May 1965, pp. 410

3

“Conflicting Consolidation Procedures”, Accountancy, August 1964, pp. 678
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μέθοδο, είτε της ολικής απάλειψης αυτού , είτε της μερικής απάλειψης αυτού.
Αμφότερες οι μέθοδοι και τα προβλήματα που ανακύπτουν παρουσιάζονται
παρακάτω.
Μέθοδος της ολικής απάλειψης των διεταιρικών κερδών ή ζημιών
Στην περίπτωση πώλησης από τη μητρική προς τη θυγατρική, στην οποία
εφαρμόζεται η μέθοδος της ολικής απάλειψης, το κέρδος ή ζημία που θα προκύψει
πρέπει να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε χρέωση ή πίστωση αντίστοιχα των
ενοποιημένων αποτελεσμάτων εις νέο, χωρίς δηλαδή να επηρεάζονται τα δικαιώματα
μειοψηφίας, δεδομένου ότι η απάλειψη έγινε από τα εμφανιζόμενα κέρδη της
μητρικής, η οποία ήταν και η πωλήτρια.
Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και στην περίπτωση που η πώληση είχε
γίνει από τη θυγατρική προς τη μητρική, στην οποία η μητρική συμμετέχει κατά
100%, καθώς και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας και
όλο το κέρδος ή ζημία απαλείφεται από τα αποτελέσματα της μητρικής. Συνεπώς, εάν
η πωλήτρια επιχείρηση είναι η μητρική ή μία κατά 100% θυγατρική, τότε ολόκληρη η
διαφορά ενοποίησης των αποτελεσμάτων, στο μέτρο που αφορά απάλειψη
διεταιρικού κέρδους της μητρικής ή της θυγατρικής αυτής, επιδρά μόνο στα
ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα χρήσης που αναλογούν στη μητρική και κατ’
επέκταση η σχετική αναμόρφωσή τους μεταφέρεται κατά 100% στα ενοποιημένα
αποτελέσματα εις νέο.
Αντίθετα, αν η διεταιρική πώληση είχε γίνει από τη θυγατρική προς τη μητρική, στην
οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 100%, τότε η απάλειψη του
διεταιρικού κέρδους ή ζημίας πρέπει να μεταφερθεί αναλογικά σε χρέωση ή πίστωση
αντίστοιχα, τόσο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων εις νέο, όσο και των
δικαιωμάτων μειοψηφίας, κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής της
μητρικής και της μειοψηφίας στην ενοποιούμενη θυγατρική. Γενικά, κάθε ολική
απάλειψη διεταιρικού αποτελέσματος σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να επιδρά
αναλογικά, τόσο στο κονδύλι «Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας» που
εμφανίζεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, όσο και στο κονδύλι
«Δικαιώματα μειοψηφίας» των ενοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων, με βάση το
ποσοστό συμμετοχής της μειοψηφίας στο κεφάλαιο της πωλήτριας επιχείρησης.
Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει κατανομή της απάλειψης του
διεταιρικού κέρδους ή ζημίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής και
της μειοψηφίας στην πωλήτρια θυγατρική. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι
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ανάλογη διαδικασία με την παραπάνω ακολουθείται και στην περίπτωση πώλησης
από μία θυγατρική προς μία άλλη θυγατρική που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση.
Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα αναφερόμενα, προκύπτει ο κανόνας ότι η ολική
απάλειψη των διεταιρικών κερδών ή ζημιών, που περιέχονται στα ενοποιημένα
αποτελέσματα και η οποία καταλήγει τελικά σε μείωση ή αύξηση, αναλόγως, των
ενοποιούμενων αποτελεσμάτων χρήσης και κατ’ επέκταση των ιδίων κεφαλαίων
(περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας όταν συντρέχει περίπτωση),
πρέπει να αποκαθιστά μια εικόνα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως
εάν η διεταιρική πώληση ή πωλήσεις των μενόντων μέσα στον όμιλο αποθεμάτων δεν
είχε ποτέ πραγματοποιηθεί.
Μέθοδος της μερικής απάλειψης των διεταιρικών κερδών ή ζημιών
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη υποπαράγραφο, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία 1 , οι απαλείψεις των διεταιρικών κερδών ή ζημιών που περιέχονται στη
λογιστική αξία στοιχείων του ενεργητικού, μπορεί να γίνονται μόνο κατά το μέρος
που αναλογεί στη μητρική, με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής
επιχείρησης στο κεφάλαιο της θυγατρικής που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. Με
βάση τη διάταξη αυτή, η μητρική επιχείρηση που καταρτίζει την ενοποίηση έχει τη
δυνατότητα να διενεργεί μερική μόνο απάλειψη των διεταιρικών κερδών ή ζημιών
που περιέχονται στα αποθέματα της ίδιας ή άλλων ενοποιούμενων επιχειρήσεων,
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της στο κεφάλαιο της πωλήτριας θυγατρικής που
εμφανίζει τα διεταιρικά αποτελέσματα ή της αγοράστριας θυγατρικής που εμφανίζει
τα αποθέματα.
Στην περίπτωση πώλησης από τη μητρική προς τη θυγατρική, κατά την ενοποίηση
των επιχειρήσεων αυτών, δεν απαλείφεται ολόκληρο το διεταιρικό κέρδος αλλά μόνο
το μέρος του κέρδους που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη
θυγατρική, δεδομένου ότι το μέρος της παραπάνω πώλησης και του σχετικού κέρδους
της μητρικής, που αναλογεί στο υπόλοιπο ποσοστό της θυγατρικής που κατέχεται από
τρίτους, θεωρείται κατά τη μέθοδο αυτή πώληση προς τρίτους. Επομένως, η
χρεωστική ή πιστωτική διαφορά αναμόρφωσης αποτελεσμάτων επιδρά εξ ολοκλήρου
στα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου, που αναλογούν στη μητρική, και μεταφέρεται
σε χρέωση ή πίστωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων.
1

Ν. 2190/1920 άρθρο 104 παρ. 3γ, όπως προστέθηκε σε ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου

26 παρ. 1γ της 7ης Κοινοτικής Οδηγίας
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Αλλά και στην αντίστροφη περίπτωση, κατά την οποία η πώληση έχει γίνει από τη
θυγατρική προς τη μητρική, το διεταιρικό αποτέλεσμα της πρώτης, το οποίο
περιέχεται στα αποθέματα της δεύτερης, απαλείφεται μόνο κατά το μέρος που
αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στο ότι για τους μετόχους ή εταίρους της μειοψηφίας της πωλήτριας
θυγατρικής, το οποιοδήποτε διεταιρικό αποτέλεσμα θεωρείται, με βάση τη μέθοδο
αυτή,

πραγματοποιήσιμο.

Επομένως,

η

χρεωστική

ή

πιστωτική

διαφορά

αναμόρφωσης αποτελεσμάτων καταλήγει εξ ολοκλήρου σε χρέωση ή πίστωση των
«Αποτελεσμάτων εις νέο» και δεν επηρεάζει τα «Δικαιώματα μειοψηφίας».
Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα αναφερόμενα, προκύπτει ο κανόνας ότι κατά τη μερική
απάλειψη των διεταιρικών κερδών ή ζημιών που περιέχονται στα αποθέματα δεν
προκαλείται καμία επίδραση, τόσο στο κονδύλι «Αναλογία μετοχών ή μεριδίων
μειοψηφίας» που εμφανίζεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, όσο και στο
κονδύλι «Δικαιώματα μειοψηφίας» των ενοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων. Τα ποσά
των κονδυλίων αυτών εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
όπως προκύπτουν από τα καθαρά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια των επιμέρους
οικονομικών καταστάσεων των ενοποιούμενων θυγατρικών, με βάση το ποσοστό της
μειοψηφίας στην κάθε συγκεκριμένη θυγατρική. Ως λογική συνέπεια του παραπάνω
κανόνα έπεται ότι κάθε μερική απάλειψη διεταιρικού αποτελέσματος πρέπει να
επιδρά μόνο στα ενοποιημένα αποτελέσματα που αναλογούν στη μητρική επιχείρηση
και, κατ’ επέκταση, μόνο στα ενοποιημένα αποτελέσματα εις νέο.
Τελειώνοντας την παρουσίαση των δύο μεθόδων, πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την
ενοποίηση της επόμενης χρήσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι το απόθεμα τέλους
χρήσεως αποτελεί βραχυπρόθεσμο κυκλοφοριακό στοιχείο, θεωρείται ότι το
διεταιρικό αποτέλεσμα, που προέκυψε κατά την προηγούμενη χρήση και το οποίο
απαλείφθηκε (με τη μέθοδο της ολικής ή μερική απάλειψης), έχει πραγματοποιηθεί.
Η μόνη εγγραφή που πρέπει να γίνει είναι αυτή του επηρεασμού του κόστους
πωληθέντων της νέας χρήσης για την επαναφορά, ως πραγματοποιημένου, του
διεταιρικού αποτελέσματος που είχε απαλειφθεί από την ενοποίηση της
προηγούμενης χρήσης. Αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να απεικονιστούν
σωστά τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, ενώ δεν υπάρχει καμία επίδραση στα
ενοποιημένα αποτελέσματα εις νέο, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων
μειοψηφίας.
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Τέλος, όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε
μέθοδος απάλειψης του διεταιρικού αποτελέσματος και αν ακολουθηθεί πρέπει να
εφαρμόζεται πάγια, σύμφωνα με την αρχή που επιβάλλεται από τη διάταξη του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2, άρθρου 104 του 2190/1920 1 . Επίσης, στην παρ. 1γ,
άρθρου 107 του Ν. 2190/1920 αναφέρεται ότι η μέθοδος που θα ακολουθηθεί από τη
μητρική επιχείρηση που καταρτίζει την ενοποίηση πρέπει να γνωστοποιείται στο
ενοποιημένο προσάρτημα.
4.4.7

Διεταιρικές Πωλήσεις Πάγιων Στοιχείων
Μια συνήθης συναλλαγή μεταξύ των εταιριών του ομίλου είναι και η πώληση
περιουσιακών στοιχείων σε τιμή που συνήθως διαφέρει από την αξία των βιβλίων.
Αυτό σημαίνει ότι για την πωλήτρια επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να προκύψει μία
διαφορά μεταξύ της τιμής πωλήσεως και της αναπόσβεστης λογιστικής αξίας, με την
οποία το πάγιο εμφανίζεται στα βιβλία της, η οποία αποτελεί ένα κέρδος ή μία ζημία.
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το διεταιρικό
αποτέλεσμα που προκύπτει από την πώληση κάποιου πάγιου στοιχείου θεωρείται μη
πραγματοποιημένο σε επίπεδο ομίλου και απαλείφεται με διόρθωση της
εμφανιζόμενης, στον ισολογισμό της αγοράστριας, αξίας κτήσης και αντίστοιχα του
εμφανιζόμενου,

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων

χρήσης

της

πωλήτριας,

αποτελέσματος. Η απάλειψη αυτή είναι αναγκαία κατά την ενοποίηση.
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την απάλειψη του αποτελέσματος αυτού
δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που παρουσιάζονται κατά την απάλειψη
αποτελέσματος που προέκυψε από διεταιρικές πωλήσεις αποθεμάτων, τα οποία
παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη υποπαράγραφο. Για το λόγο αυτό, δεν θα γίνει
ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά. Η κύρια διαφορά υφίσταται στο ότι τα πάγια παραμένουν
στην αγοράστρια επιχείρηση για πολλές χρήσεις, ενώ τα αποθέματα θεωρείται ότι
έχουν πωληθεί, άσχετα αν αυτό δεν έχει γίνει πραγματικά, κατά τη χρήση που
ακολουθεί αυτή της αγοράς τους. Το περαιτέρω πρόβλημα που ανακύπτει στις
περιπτώσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το πάγιο αυτό είναι
αποσβέσιμο, εντοπίζεται στις αποσβέσεις και στην περίοδο κατά την οποία το
διεταιρικό αποτέλεσμα από την πώληση γίνεται πραγματοποιηθέν για τον όμιλο.
1

Η αρχή αυτή ορίζει ότι «Οι μέθοδοι ενοποίησης δεν πρέπει να μεταβάλλονται από τη μία χρήση στην

άλλη».
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Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, παράλληλα με την απάλειψη του διεταιρικού
αποτελέσματος που προέκυψε από την πώληση του παγίου, κατά την ενοποίηση,
πρέπει να διορθώνεται και η αξία κτήσεως που εμφανίζει η αγοράστρια επιχείρηση
ώστε το σχετικό πάγιο στοιχείο να εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό με την
αναπόσβεστη αξία με την οποία το στοιχείο αυτό εμφανίζονταν στα βιβλία της
πωλήτριας επιχείρησης κατά το χρόνο της διεταιρικής πώλησης του. Δηλαδή, σε
ενοποιημένη βάση δεν αναγνωρίζεται αρχικά το τυχόν κέρδος ή ζημία που προέκυψε
για την πωλήτρια επιχείρηση κατά τη διεταιρική πώληση ενός αποσβέσιμου παγίου.
Το κέρδος ή η ζημία της πωλήτριας επιχείρησης θεωρείται ότι πραγματοποιείται σε
επίπεδο ομίλου σταδιακά, από την πρώτη χρήση στην οποία έγινε η πώληση αυτή,
μέσω της διαφοράς των τακτικών αποσβέσεων που θα διενεργούνται από την
αγοράστρια επιχείρηση πάνω στην κατά τα βιβλία της αξία κτήσεως του παγίου, σε
σχέση με τις τακτικές αποσβέσεις που θα προέκυπταν αν ο υπολογισμός τους γινόταν
με βάση την κατά τα βιβλία της πωλήτριας επιχείρησης αναπόσβεστη αξία του
παγίου.
Με βάση τα παραπάνω, κατά την ενοποίηση της χρήσης στην οποία έγινε η
διεταιρική πώληση, πρέπει να γίνει απάλειψη του διεταιρικού αποτελέσματος με
ισόποση διόρθωση της περιλαμβανόμενης στους λογαριασμούς ενοποιήσεως
ενεργητικού αξίας κτήσεως του σχετικού πάγιου στοιχείου. Έτσι, η εμφανιζόμενη
στον ενοποιημένο ισολογισμό τιμή κτήσεως του παγίου αυτού αποκαθίσταται στη
λογιστική αξία με την οποία εμφανίζονταν στα βιβλία της πωλήτριας πριν την
διεταιρική πώληση. Συνέπεια της παραπάνω μείωσης της τιμής κτήσεως του
αποσβέσιμου παγίου είναι η ανάγκη διόρθωσης και των σχετικών αποσβέσεων, ώστε
αυτές να βασίζονται πλέον στην ενοποιημένη βάση της αξίας κτήσεως.
Με τις πιο πάνω εγγραφές απάλειψης του διεταιρικού αποτελέσματος και διόρθωσης
των αποσβέσεων αναμορφώνεται το ενοποιημένο αποτέλεσμα χρήσης, το οποίο με
χρέωση (μείωση) ή πίστωση (αύξηση) ανάλογα των αποτελεσμάτων χρήσης, πρέπει:


σε περίπτωση πώλησης από τη θυγατρική προς τη μητρική, να επιμεριστεί στα
ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής
στη θυγατρική, με χρέωση ή πίστωση τόσο των αποτελεσμάτων εις νέο, όσο και
των δικαιωμάτων μειοψηφίας.



σε περίπτωση πώλησης από τη μητρική προς τη θυγατρική, να μεταφερθεί εξ
ολοκλήρου στα ενοποιημένα αποτελέσματα εις νέο (αφού δεν επηρεάζονται τα
δικαιωμάτων μειοψηφίας).
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Κατά τις επόμενες ενοποιήσεις και μέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου, η εγγραφή
απάλειψης του διεταιρικού αποτελέσματος από την πώληση του παγίου θα
επαναλαμβάνεται αυτούσια, αλλά με απευθείας χρέωση ή πίστωση, τόσο των
ενοποιημένων αποτελεσμάτων εις νέο, όσο και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σε
περίπτωση που υπάρχουν (δηλαδή, όχι μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης). Όσον
αφορά τις σωρευμένες αποσβέσεις, πρέπει το ύψος τους να προσαρμόζεται με βάση
το συνολικό ποσό που θα είχε προκύψει, αν οι ετήσιες αποσβέσεις του σχετικού
παγίου είχαν διενεργηθεί στην αναμορφωμένη τιμή κτήσεως. Έτσι, κατά την
ενοποίηση της επόμενης χρήσης οι αποσβέσεις πρέπει να μειωθούν (σε περίπτωση
διεταιρικού κέρδους) κατά διπλάσιο ποσό σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, από
το οποίο το μισό που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της μητρικής κατά την κλειόμενη
χρήση πρέπει να απαλειφθεί με ισόποση μείωση (πίστωση) της δαπάνης αποσβέσεων
της χρήσης αυτής, ενώ το υπόλοιπο μισό που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της
μητρικής κατά την προηγούμενη χρήση πρέπει να απαλειφθεί με απευθείας πίστωση
των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων. Εννοείται, βέβαια, ότι οι αναμορφωμένες στην
κλειόμενη χρήση αποσβέσεις της μητρικής, πρέπει μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης
να μεταφερθούν στα ενοποιημένα αποτελέσματα εις νέο.
Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και κατά τις επόμενες ενοποιήσεις. Έτσι, στο έτος
κατά το οποίο συμπληρώνεται η πλήρης απόσβεση του παγίου κατά τα βιβλία της
αγοράστριας επιχείρησης, η συνολική διόρθωση των σωρευμένων αποσβέσεων της
επιχείρησης αυτής πρέπει να ισούται με το αποτέλεσμα, το οποίο τη στιγμή αυτή
θεωρείται εξ ολοκλήρου πραγματοποιημένο για την πωλήτρια του παγίου. Τέλος,
επισημαίνεται ότι στις μετέπειτα από την παραπάνω χρήσεις, κατά την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν χρειάζεται να γίνει καμία αναμόρφωση
ή απάλειψη σχετική με τη διεταιρική πώληση ή εμφάνιση του σχετικού παγίου.
4.5

Έλλειψη Ομοιόμορφα Εφαρμοζόμενων Λογιστικών Αρχών, Μεθόδων και
Κανόνων από τις Ενοποιούμενες Επιχειρήσεις
Μια μεγάλη σειρά προβλημάτων κατά την ενοποίηση πηγάζει από την έλλειψη
ενιαίας λογιστικής και ειδικότερα από τη συχνή έλλειψη ομοιόμορφα εφαρμοζόμενων
αρχών από τις επιχειρήσεις του ομίλου. Ανομοιομορφίες μπορεί να πηγάζουν και από
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τη μη συνεπή εφαρμογή κάποιων λογιστικών κανόνων και μεθόδων από χρήση σε
χρήση. Τέτοια παραδείγματα ανομοιομορφιών αποτελούν 1 :


Η εφαρμογή της μεθόδου L.I.F.O. από κάποια εταιρία του ομίλου έναντι
εφαρμογής της μεθόδου F.I.F.O. από μια άλλη εταιρία του ομίλου στην
αποτίμηση των αποθεμάτων τους.



Ο υπολογισμός των δαπανών ετήσιας απόσβεσης κατά διαφορετικό τρόπο από
εταιρία σε εταιρία του ομίλου.



Χρεαπαιτήσεις μεταξύ εταιριών του ομίλου δεν συμφωνούν ως προς το ύψος τους
λόγω εφαρμογής διαφορετικών valeur ή λόγω διαφορετικού τρόπου υπολογισμού
προμηθειών.

Τα προβλήματα που ανακύπτουν, όταν τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού ορισμένων από τις επιχειρήσεις, που υπόκεινται σε ενοποίηση, δεν έχουν
αποτιμηθεί με τις ίδιες αρχές, μεθόδους και κανόνες ή όταν παρόμοια περιουσιακά
στοιχεία αποσβένονται με διαφορετικούς συντελεστές και μεθόδους απόσβεσης
αλλοιώνουν τα πραγματικά αποτελέσματα του ομίλου οδηγώντας στην κατάρτιση
λανθασμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Με αυτό τον τρόπο,
δημιουργούνται στρεβλώσεις με αποτέλεσμα οι χρήστες των καταστάσεων αυτών να
οδηγούνται συχνά σε παραπλανητικά συμπεράσματα όσον αφορά την πραγματική
εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων του ομίλου.
Παρατηρείται λοιπόν ότι οι περιπτώσεις τέτοιων ανομοιομορφιών αναφέρονται
συνήθως στην εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης και ανόμοιων
συντελεστών και μεθόδων απόσβεσης.
Στην περίπτωση της χρησιμοποίησης διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης των
στοιχείων του ισολογισμού, ο νόμος 2 , αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που
ανακύπτουν, επιβάλλει την επαναποτίμηση, σύμφωνα με τις μεθόδους που
ακολουθούνται για την ενοποίηση, εκτός αν το αποτέλεσμα της επαναποτιμήσεως
είναι ασήμαντο σε σχέση με το σκοπό της παρουσιάσεως με τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της πραγματικής εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης,
χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του ομίλου.

1

Φίλιος Β., «Όμιλοι Εταιριών και η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», 1991, σελ.

131
2

Ν. 2190/1920 άρθρο 105 παρ. 3 και άρθρο 29 της 7ης Οδηγίας Ε.Ο.Κ.
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Τέλος, στην περίπτωση που οι συνδεδεμένες καθώς και οι συγγενείς επιχειρήσεις δεν
αποσβένουν τα πάγια τους με τους ίδιους συντελεστές αποσβέσεων, ούτε εφαρμόζουν
τις ίδιες μεθόδους αποσβέσεων, τότε για τις ανάγκες της ενοποίησης πρέπει να
προβούν σε ομοιομορφοποίηση αυτών. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει με βάση
τους συντελεστές αποσβέσεων που προβλέπει η εμπορική νομοθεσία, με τις διατάξεις
της οποίας συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις.
4.6

Αμοιβαίες Συμμετοχές

4.6.1

Έννοια των Αμοιβαίων Συμμετοχών
Πριν γίνει αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με τις αμοιβαίες συμμετοχές,
κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μια εξήγηση του όρου αυτού.
Αμοιβαία συμμετοχή (mutual ή reciprocal shareholding) υπάρχει όταν δύο εταιρίες
του ίδιου ομίλου κατέχουν ταυτόχρονα η μία μετοχές της άλλης 1 . Από την άποψη
διαδικασίας καταρτίσεως των ενοποιημένου ισολογισμού, γίνεται διάκριση μεταξύ
των παρακάτω περιπτώσεων:


όταν μια θυγατρική κατέχει μετοχές της μητρικής και,



όταν μια θυγατρική κατέχει μετοχές άλλης θυγατρικής.

Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις και τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν σε κάθε μία
παρουσιάζονται στις παρακάτω υποπαραγράφους.
4.6.2

Συμμετοχή Θυγατρικής στη Μητρική που Καταρτίζει την Ενοποίηση
Στην περίπτωση αυτή, η θεώρηση των εταιριών του ομίλου ως ενιαίας οντότητας
επιβάλλει τη θεώρηση της απόκτησης της συμμετοχής από τη θυγατρική στη μητρική
ως απόκτηση από τη μητρική των δικών της μετοχών, η οποία ισοδυναμεί με μείωση
του κεφαλαίου της. Επομένως, κατά την ενοποίηση πρέπει εκτός από την εξάλειψη
της συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική, να γίνει εξάλειψη της συμμετοχής της
θυγατρικής στη μητρική με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου της. Αντίθετα,
σύμφωνα με τον κ. Αληφαντή 2 , δεν γίνεται απάλειψη της συμμετοχής της θυγατρικής
στα ίδια κεφάλαια της μητρικής, αλλά η συμμετοχή αυτή εμφανίζεται στον
ενοποιημένο ισολογισμό στην κατηγορία «Χρεόγραφα» με τον τίτλο «Ίδιες μετοχές».

1

Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., «Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», 2004, σελ.

195
2

Αληφαντής Γ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 2004, σελ. 337
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Η άποψη αυτή διατυπώνεται και από την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 103 του Ν. 2190/1920, για τυχόν συμμετοχή
θυγατρικής στο κεφάλαιο της μητρικής δεν γίνεται συμψηφισμός αυτής με το μέρος
των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της
θυγατρικής και αυτές οι μετοχές ή τα μερίδια εμφανίζονται στον ενοποιημένο
ισολογισμό, ως «Ίδιες μετοχές» ή «Ίδια μερίδια», στην κατηγορία «Χρεόγραφα».
Όσον αφορά την ακολουθούμενη λογιστική διαδικασία ενοποίησης, στην περίπτωση
συμμετοχής μιας θυγατρικής στο κεφάλαιο της μητρικής, υπάρχουν δύο μέθοδοι:
Συμβατική μέθοδος
Η μέθοδος αυτή δέχεται ότι η μειοψηφία της θυγατρικής συμμετέχει και στα κέρδη
της μητρικής που σχηματίστηκαν μετά τη δημιουργία της σχέσης αμοιβαίας
συμμετοχής. Επί αμοιβαίων συμμετοχών οι μέτοχοι της μητρικής επιχείρησης, οι
οποίοι είναι συγχρόνως και μέτοχοι του ομίλου των επιχειρήσεων είναι οι εξής:


Οι μέτοχοι του ομίλου.



Η θυγατρική επιχείρηση, της οποίας μέτοχοι είναι η μητρική επιχείρηση και οι
εκτός ομίλου τρίτοι μέτοχοι (δικαιώματα μειοψηφίας).

Κατά τη συμβατική μέθοδο, οι μέτοχοι της μειοψηφίας της θυγατρικής επιχείρησης
συμμετέχουν σε όλα τα ενοποιημένα κέρδη, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τον
αρχικό συμψηφισμό, δηλαδή συμμετέχουν, εκτός από τα κέρδη της θυγατρικής (στην
οποία είναι μέτοχοι μειοψηφίας) και στα κέρδη της μητρικής επιχείρησης μέσω της
συμμετοχής που κατέχει η θυγατρική επιχείρηση. Τέλος, σημειώνεται ότι η
συμβατική μέθοδος επιλέγεται όταν κατά την ενοποίηση επιδιώκεται μεγαλύτερη
ακρίβεια.
Μέθοδος αντιμετώπισης των αμοιβαίων συμμετοχών ως ιδίων μετοχών
Κατά τη μέθοδο αυτή δεν αναγνωρίζεται η συμμετοχή της μειοψηφίας της
θυγατρικής επιχείρησης στα κέρδη της μητρικής. Ως εκ τούτου, η άνω μειοψηφία
συμμετέχει μόνο στα κέρδη της θυγατρικής επιχείρησης.
Σε περιπτώσεις ύπαρξης συμμετοχής μιας θυγατρικής στο κεφάλαιο της μητρικής,
στις οποίες εφαρμόζεται η συμβατική μέθοδος κατά τη διαδικασία ενοποίησης,
δημιουργείται μια σύγχυση δικαιωμάτων, λόγω του ότι τα δικαιώματα της δεύτερης
επί των περιουσιακών στοιχείων της πρώτης, συμπεριλαμβανομένης και της
επένδυσης της θυγατρικής σε μετοχές ή εταιρικά μερίδια της μητρικής,
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αντιπροσωπεύονται εν μέρει και από περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της μητρικής 1 .
Έτσι, η συμμετοχή της μητρικής επεκτείνεται, μέσω της θυγατρικής, και σε
συμμετοχή στον εαυτό της, γεγονός που ισοδυναμεί με απόκτηση ιδίων μετοχών ή
μεριδίων, τουλάχιστον κατά το μέρος που οι μετοχές ή τα μερίδια αυτά δεν
αναλογούν στο ποσοστό μειοψηφίας της θυγατρικής. Επομένως, κατά την ενοποίηση
και κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζεται
πρόβλημα ορθού καταμερισμού των δικαιωμάτων της μητρικής και της μειοψηφίας
πάνω στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των αποτελεσμάτων του
ενοποιημένου ομίλου.
Η επίλυση αυτού του προβλήματος, δηλαδή ο υπολογισμός των ακριβών ποσοστών
συμμετοχής που θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατανομή μεταξύ μητρικής και
μειοψηφίας των αποτελεσμάτων του ομίλου, καθίσταται ευχερέστερη με τη βοήθεια
της άλγεβρας. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται η χρήση ενός αλγεβρικού συστήματος
εξισώσεων όπου θα υπάρχουν δύο άγνωστες παράμετροι με βάση τις οποίες θα
προκύπτουν τα παραπάνω ακριβή ποσοστά συμμετοχής. Με την εξεύρεση των
ποσοστών αυτών, παρατηρείται ότι στην καθαρή θέση της μητρικής υπεισέρχονται
και δικαιώματα μειοψηφίας, ενώ τα πραγματικά δικαιώματα των μετόχων της
μητρικής στη θυγατρική είναι λιγότερα από το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής σ’
αυτή.
Τελειώνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική νομοθεσία 2 απαγορεύει στις
θυγατρικές επιχειρήσεις να επενδύουν έστω και μέρος του μετοχικού κεφαλαίου σε
μετοχές μητρικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, μία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να
αποκλειστεί όταν 3 :


Η θυγατρική έχει σχηματισμένα αποθεματικά, από τα οποία μπορεί να
δικαιολογήσει την επένδυση.



Η συμμετοχή της θυγατρικής στη μητρική υπήρχε πριν από τη δημιουργία της
σχέσης μητρικής - θυγατρικής.

1

Σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται η μέθοδος αντιμετώπισης των αμοιβαίων συμμετοχών ως ιδίων

μετοχών δεν δημιουργείται σύγχυση καθώς τα δικαιώματα μειοψηφίας και τα ενοποιημένα
αποθεματικά υπολογίζονται κανονικά.
2
3

Ν. 2190/1920 άρθρο 17 παρ. 2
Αληφαντής Γ., «Απόκτηση, Ανάληψη και Κατοχή Μετοχών της Μητρικής από Θυγατρικές

Εταιρίες», Λογιστής, Ιούνιος 2001, σελ. 932
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3δ άρθρου 107 του Ν.
2190/1920, η μητρική επιχείρηση που καταρτίζει την ενοποίηση έχει υποχρέωση να
παραθέσει στην ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως τον αριθμό και την ονομαστική
αξία, η ελλείψει ονομαστικής αξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των
μετοχών ή μεριδίων στο κεφάλαιο της μητρικής που κατέχονται από τη θυγατρική ή
θυγατρικές, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Στην πληροφορία αυτή
πρέπει να περιλαμβάνονται και οι μετοχές της μητρικής που ενδεχομένως κατέχονται
από την ίδια.
4.6.3

Αμοιβαίες Συμμετοχές μεταξύ Θυγατρικών που Περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση θεωρείται ότι δεν δημιουργείται καμία ιδιόμορφη
κατάσταση, καθώς οι θυγατρικές δεν αποτελούν από μόνες τους οικονομική ενότητα
μεταξύ τους, αλλά μόνο η μητρική με τις θυγατρικές. Ωστόσο, η παραπάνω άποψη
επικρίνεται από πολλούς 1 , οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μια τέτοια αμοιβαία συμμετοχή
οδηγεί σε διαφοροποίηση του ποσοστού άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της
επικεφαλής μητρικής στις εμπλεκόμενες θυγατρικές, γεγονός που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη κατά τις διαδικασίες των συμψηφισμών και απαλείψεων της
πρώτης και των επόμενων ενοποιήσεων, καθώς και κατά την κατανομή της καθαρής
περιουσίας και των αποτελεσμάτων των θυγατρικών αυτών μεταξύ δικαιωμάτων
μητρικής και μειοψηφίας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ακριβές ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της
επικεφαλής μητρικής στις θυγατρικές αυτές είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο από το
ποσοστό που προκύπτει χωρίς τον υπολογισμό της αμοιβαίας συμμετοχής ενώ το
ποσοστό των δικαιωμάτων μειοψηφίας είναι μικρότερο.
Τέλος, αναφέρεται ότι τόσο από το Ν. 2190/1920, όσο και από την 7η κοινοτική
οδηγία, δεν προκύπτει οποιαδήποτε ειδικότερη ρύθμιση αναφορικά με την ιδιότυπη
σχέση κατά την οποία μια ενοποιούμενη θυγατρική συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας
άλλης ενοποιούμενης θυγατρικής, η οποία με τη σειρά της συμμετέχει στο κεφάλαιο
της πρώτης.

1

Taylor, P. A., “Consolidated Financial Statements: Concepts, Issues and Techniques”, 1980, pp. 223
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4.7

Έμμεσες Συμμετοχές και Ενοποίηση Κάθετου Ομίλου
Καταρχήν, επισημαίνεται ότι έμμεση συμμετοχή (indirect shareholding) υπάρχει όταν
μία εταιρία ελέγχει μία άλλη όχι με απευθείας συμμετοχή σ’ αυτήν, αλλά μέσω
πλειοψηφικής συμμετοχής της πρώτης σε μία άλλη τρίτη εταιρία 1 . Επομένως,
έμμεσες συμμετοχές είναι εκείνες που συνεπάγονται τέτοιες σχέσεις όπως όταν μια
θυγατρική και η μητρική εταιρία κατέχουν από κοινού ελέγχοντα συμφέροντα σε
άλλη θυγατρική, ή όταν μία θυγατρική εταιρία είναι μητρική μιας άλλης θυγατρικής.
Η ιδιομορφία που παρουσιάζεται κατά τη διαδικασία ενοποίησης των έμμεσων
θυγατρικών (ή υποθυγατρικών) της επικεφαλής μητρικής οφείλεται στο γεγονός ότι
στα βιβλία της μητρικής δεν εμφανίζονται οι τυχόν έμμεσες συμμετοχές της στις
παραπάνω υποθυγατρικές. Έτσι, προκύπτει θέμα συμψηφισμού των παραπάνω
έμμεσων συμμετοχών με τα ίδια κεφάλαια της καθεμιάς υποθυγατρικής. Πιο
συγκεκριμένα, το πρόβλημα έγκειται στον καθορισμό της αξίας συμμετοχής της
επικεφαλής μητρικής προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός με την αναλογία των
ιδίων κεφαλαίων της καθεμιάς υποθυγατρικής και εν συνεχεία στον προσδιορισμό
των δικαιωμάτων μειοψηφίας.
Στις περιπτώσεις αυτές, ως αξία της έμμεσης συμμετοχής της μητρικής, έτσι ώστε να
γίνει ο παραπάνω συμψηφισμός, λαμβάνεται υπόψη η εμφανιζόμενη αξία των
κατεχόμενων, από άλλη ή άλλες ενοποιούμενες θυγατρικές, μετοχών ή εταιρικών
μεριδίων στο κεφάλαιο της ενοποιούμενης υποθυγατρικής, κατά το μέρος που
αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στην άλλη ή τις άλλες θυγατρικές.
Το υπόλοιπο μέρος της αξίας των κατεχόμενων, από την άλλη ή τις άλλες θυγατρικές,
μετοχών ή εταιρικών μεριδίων στο κεφάλαιο της ενοποιούμενης υποθυγατρικής
μεταφέρεται σε χρέωση των δικαιωμάτων μειοψηφίας.
Παράλληλα, οι έμμεσες συμμετοχές παρουσιάζουν πολυπλοκότητα, η οποία
οφείλεται στην ύπαρξη δύο τουλάχιστον κατηγοριών δικαιωμάτων μειοψηφίας, όπως
επίσης και στον ενδεχομένως μεγάλο αριθμό δυνατών διαιτερικών σχέσεων, όσον
αφορά την απαλοιφή των μεταξύ των εταιριών του ομίλου εισπρακτέων και
πληρωτέων λογαριασμών.
Το πρόβλημα απαλοιφής του διεταιρικού κέρδους επί των αποθεμάτων και των
παγίων στοιχείων, για το οποίο έγινε λόγος σε προηγούμενη παράγραφο, καθίσταται
1

Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., «Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», 2004, σελ.

181
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περισσότερο δύσκολο και πολύπλοκο αφού είναι δυνατό τα στοιχεία του ενεργητικού
να διακινούνται σε ένα μεγαλύτερο αριθμό συνδεδεμένων εταιριών. Εκτός από την
περίπτωση όπου μεταβιβάζονται τα στοιχεία του ενεργητικού σε τιμή κόστους στον
όμιλο, είναι αναγκαίο να γίνει ανάλυση όλων των αποθεμάτων και των παγίων που
αποκτήθηκαν από συνδεδεμένες εταιρίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι
αντανακλώνται στον ενοποιημένο ισολογισμό στην τιμή κτήσεως για ολόκληρη την
ενότητα του ομίλου.
Τέλος, κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ενός
ομίλου, στον οποίο υπάρχουν έμμεσες συμμετοχές, ανακύπτει θέμα υπολογισμού της
υπεραξίας ή διαφοράς ενοποιήσεως καθώς παρουσιάζονται δύο δυνατές μέθοδοι από
τις οποίες εξάγεται διαφορετικό αποτέλεσμα 1 . Στην προετοιμασία του ενοποιημένου
ισολογισμού με την πρώτη μέθοδο, η επένδυση στην υποθυγατρική στα βιβλία της
θυγατρικής προσαρμόζεται στην λογιστική αξία και η επί πλέον τιμή που πληρώθηκε
κατά το χρόνο κτήσης αγνοείται. Έτσι η υπεραξία προκύπτει απ’ τον συμψηφισμό της
άμεσης και έμμεσης αναλογίας της μητρικής στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και
της υποθυγατρικής αντίστοιχα με την αξία της συμμετοχής που αναγράφεται στα
βιβλία της μητρικής. Αντιθέτως, στη δεύτερη περίπτωση η μητρική αναγνωρίζει την
υπεραξία που αποδεικνύει η τιμή που πληρώθηκε από τη θυγατρική για τις μετοχές
της υποθυγατρικής. Κατά συνέπεια, η υπεραξία ενοποίησης αποτελείται από δύο
μέρη, δηλαδή αυτό που προκύπτει από την αγορά των μετοχών της υποθυγατρικής
από τη θυγατρική και αυτό που προκύπτει από την αγορά των μετοχών της
θυγατρικής. Προφανώς, δεν μπορεί να δηλωθεί κατηγορηματικά ποια από τις
παραπάνω μεθόδους είναι κατάλληλη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση.
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται η εφαρμογή της πρώτης
μεθόδου.
4.8

Έμμεση Ιδιοκτησία Εταιριών και Αμοιβαίες Συμμετοχές
Μετά την παραπάνω ανάλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στις περιπτώσεις
των αμοιβαίων και έμμεσων συμμετοχών κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη
αναφορά στην κατάσταση που δημιουργείται όταν κατά την ενοποίηση υπάρχουν και
τα δύο προαναφερόμενα είδη συμμετοχών. Ο συνδυασμός έμμεσης ιδιοκτησίας και
αμοιβαίας συμμετοχής μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερο πολύπλοκα
1

Φίλιος Β., «Ενοποιημένοι Λογαριασμοί Εταιριών Ομίλου», 1994, σελ. 379 - 382
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προβλήματα κατανομής των συμφερόντων όσον αφορά τα κέρδη και τα ίδια
κεφάλαια μεταξύ συμφερόντων της μητρικής και συμφερόντων της μειοψηφίας. Το
θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, διότι δεν υπάρχει αρχή ενοποίησης αφού κέρδη
μεταφέρονται από τη μία εταιρία στην άλλη και επιστρέφουν πάλι λόγω των
αμοιβαίων συμμετοχών.
Οι απλούστερες περιπτώσεις δύναται να επιλυθούν με τη χρήση στοιχειωδών
αλγεβρικών τεχνικών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις
όμως, οι τεχνικές αυτές αποδεικνύονται ανεπαρκείς και καθίσταται αναγκαία η χρήση
οριζουσών και άλλων παρόμοιων μηχανισμών.
4.9

Ενοποίηση Θυγατρικής Εξωτερικού
Σε σύγκριση με τους ομίλους εταιριών στους οποίους όλες οι εταιρίες έχουν την έδρα
τους στην ίδια χώρα, στην περίπτωση που ένας όμιλος έχει επιχειρήσεις σε διάφορες
χώρες με διαφορετικές νομικές, κοινωνικές και συναλλαγματικές συνθήκες,
ανακύπτουν πρόσθετα προβλήματα κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Η απόφαση για το αν θα συμπεριληφθούν ή θα
εξαιρεθούν οι ξένες θυγατρικές ενός ομίλου στην ενοποίηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη
και σημαντική, καθώς πολλά και σοβαρά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν κατά
τη διαδικασία συγχώνευσης των λογαριασμών όταν έστω και μία από τις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι ξένη θυγατρική, δηλαδή όταν νομικά η έδρα της
είναι στην αλλοδαπή. Ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι
ιδιαίτερα δύσκολος, ακόμα και αδύνατος αν λάβει κανείς υπόψη του την
ποικιλομορφία των δυσχερειών που μπορεί να προκαλέσει η διασπορά των
θυγατρικών εταιριών σε διάφορες χώρες.
Σύμφωνα με τον Holt (2004) 1 , η ενοποίηση των θυγατρικών επιχειρήσεων
εξωτερικού πραγματοποιείται σε τρία βασικά βήματα:
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εξωτερικού πρέπει να καταρτισθούν
εκ νέου με βάση τις λογιστικές αρχές και κανόνες που ισχύουν στην χώρα που
εδρεύει ο όμιλος.
2. Τα ποσά των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής
εξωτερικού, τα οποία είναι εκφρασμένα στο νόμισμα της χώρας στην οποία
1

“A Case Against the Consolidation of Foreign Subsidiaries’ and a United States Parents’ Financial

Statements”, Accounting Forum, 2004, pp. 160
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εδρεύει η συγκεκριμένη θυγατρική, πρέπει να μετατραπούν στο νόμισμα της
χώρας που εδρεύει ο όμιλος.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εξωτερικού πρέπει να ενοποιηθούν
με αυτές της μητρικής.
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω βημάτων προκύπτουν και τα βασικά προβλήματα
της ενοποίησης θυγατρικών επιχειρήσεων εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, κατά το
πρώτο βήμα ανακύπτει πρόβλημα, σε καθαρά λογιστικό επίπεδο, αναφορικά με τις
διαφορές που υιοθετούνται από τη λογιστική πρακτική και ισχύουσα νομοθεσία στις
διάφορες χώρες. Είναι, συνεπώς, προφανές ότι προκειμένου να γίνει σύννομη και
ασφαλής εκ νέου κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ξένης
θυγατρικής απαιτείται να υπάρχει πλήρης εξοικείωση και συνεχής ενημέρωση όσον
αφορά το νομικό και λογιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία βρίσκονται οι έδρες
των προς ενοποίηση θυγατρικών. Χαρακτηριστική, επίσης, δυσχέρεια κατά το βήμα
αυτό αποτελεί η διαφορετική ορολογία που χρησιμοποιείται από κάθε χώρα. Η
εννοιολογική σημασία των τίτλων των λογαριασμών είναι συχνότατα διαφορετική,
από χώρα σε χώρα, και εξαρτάται από ισχύοντες νόμους και επικρατούσες λογιστικές
πρακτικές.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η ενοποίηση θυγατρικών επιχειρήσεων
εξωτερικού προϋποθέτει την ύπαρξη ανεμπόδιστων συνθηκών. Ειδικότερα, οι
επιχειρήσεις αυτές δεν θα πρέπει να εδρεύουν και να λειτουργούν σε χώρες με
αυστηρούς συναλλαγματικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις εξαγωγής κεφαλαίων
ή σοβαρών και απρόβλεπτων συναλλαγματικών διακυμάνσεων ή και ακόμα κάτω
από συνθήκες πολιτικής αστάθειας. Συνεπώς, στην ενοποίηση των επιχειρήσεων
αυτών, εφόσον είναι εφικτή, έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα που
δημιουργούν οι επιπτώσεις των περιορισμών που, ενδεχομένως, υφίστανται στις
συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καθώς και των νόμων που ισχύουν, προκειμένου περί
αλλοδαπών εταιριών όσον αφορά τον έλεγχο της μητρικής προς τη θυγατρική. Η
έκταση των περιορισμών που τίθενται είναι ιδιαίτερα αποφασιστικός παράγοντας,
όσον αφορά μάλιστα την κατ’ ουσία διαθεσιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού
των θυγατρικών.
Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα, το οποίο συναντάται σχεδόν πάντα, ανακύπτει
κατά το δεύτερο βήμα, δηλαδή κατά τη μετατροπή των κονδυλίων των οικονομικών
καταστάσεων της θυγατρικής εξωτερικού, τα οποία είναι εκφρασμένα στο νόμισμα
της χώρας στην οποία εδρεύει η συγκεκριμένη θυγατρική, στο νόμισμα της χώρας
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που εδρεύει ο όμιλος. Ειδικότερα, το πρόβλημα αφόρα στην εξεύρεση της βάσης που
πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετατροπή, σε ένα συγκεκριμένο και σταθερό
διαχρονικά, σε όλη τη διαδικασία των ενοποιήσεων νόμισμα, των υπολοίπων των
λογαριασμών που είναι σε ξένο νόμισμα.
Η μετατροπή αυτή, θα ήταν σχετικά απλό έργο στην περίπτωση που η ισοτιμία του
ξένου νομίσματος της χώρας στην οποία μια θυγατρική εδρεύει και λειτουργεί
παραμένει διαχρονικά σταθερή. Ωστόσο, στη σημερινή οικονομική συγκυρία, μια
διαχρονικά σταθερή ισοτιμία είναι καθαρά θεωρητική και δεν συναντάται ποτέ στην
πράξη. Στην πράξη, λοιπόν, οι ισοτιμίες παρουσιάζουν ουσιαστικές διακυμάνσεις και
συνεπώς ανακύπτει το πρόβλημα εξεύρεσης της ισοτιμίας για τη μετατροπή των
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού.
Ο Ν. 2190/1920, όπως και η 7η κοινοτική οδηγία, δεν περιέχουν ειδικότερες διατάξεις
σε σχέση με τη μέθοδο μετατροπής των κονδυλίων των επιμέρους οικονομικών
καταστάσεων που υπόκεινται σε ενοποίηση και είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα.
Το θέμα αυτό αφήνεται στην ευχέρεια επιλογής της μητρικής που καταρτίζει την
ενοποίηση, η οποία οφείλει να ακολουθεί κάποια γενικά παραδεγμένη μέθοδο, ώστε
να καλύπτει τη βασική προϋπόθεση της πραγματικής εικόνας των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, ο νόμος 1 αναφέρει ότι ,σε μια τέτοια
περίπτωση, πρέπει να αναφέρονται στο ενοποιημένο προσάρτημα οι μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν για την μετατροπή του ξένου νομίσματος, προκειμένου τα
περιουσιακά στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων να εκφραστούν
σε ευρώ. Συνεπώς, δεν έχει καθιερωθεί ακόμα ένας συγκεκριμένος τρόπος
αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με την ελληνική
νομοθεσία και την ελληνική λογιστική πρακτική 2 , πέρα από την αναφορά του τρόπου
μετατροπής, που επιβάλλει ο νόμος, στο ενοποιημένο προσάρτημα. Αντίθετα στις
Η.Π.Α. η ρύθμιση του θέματος αυτού επιδιώχθηκε με το λογιστικό πρότυπο S.F.A.S.
Νo. 52, “Foreign Currency Translation”, στην Μεγάλη Βρετανία με το λογιστικό
πρότυπο S.S.A.P. Νo. 20 “Foreign Currency Translation”, ενώ από τα Δ.Λ.Π., το

1
2

Ν. 2190/1920 άρθρο 107 παρ. 1α
Σημειώνεται ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει ορισμένους κανόνες μετατροπής των σε ξένο νόμισμα

οικονομικών καταστάσεων υποκαταστημάτων του εξωτερικού, τα οποία τηρούν αυτοτελή λογιστική.
Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η κατ’ αναλογία εφαρμογή των κανόνων αυτών και για τις θυγατρικές
εταιρίες του εξωτερικού.
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σχετικό πρότυπο είναι το Δ.Λ.Π. Νο. 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών
Συναλλάγματος».
Κατά τη διεθνή θεωρία και πρακτική, οι παραδεκτές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
για το σκοπό της μετατροπής των σε ξένο νόμισμα ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων που πρόκειται να περιληφθούν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις είναι οι ακόλουθες 1 :
Μέθοδος των ιστορικών τιμών του ξένου νομίσματος (temporal method)
Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον Lorensen το 1972 και είναι αυτή που
απαιτείται από το αμερικάνικο πρότυπο S.F.A.S. No. 8 “Accounting for the Effects of
Changes in Foreign Exchange Rates”, το οποίο αντικαταστάθηκε από το S.F.A.S. No.
52. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα μη χρηματικά στοιχεία (non-monetary items) του
ισολογισμού, όπως είναι τα πάγια, τα αποθέματα και τα χρεόγραφα, μετατρέπονται σε
ευρώ με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος της ημερομηνίας κτήσης τους (άρα
δεν προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές), εκτός αν η απόκτηση αυτών έγινε πριν
από την ημερομηνία αρχικού συμψηφισμού, οπότε η μετατροπή αυτή γίνεται με την
με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος της ημερομηνίας του αρχικού
συμψηφισμού (οπότε προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές).
Αντίθετα, τα χρηματικά στοιχεία (monetary items) του ισολογισμού, όπως είναι οι
απαιτήσεις, υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα, μετατρέπονται σε ευρώ με την επίσημη
τιμή του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία τέλους χρήσεως, ενώ τα ίδια
κεφάλαια με την τιμή αυτή, αλλά κατά την ημερομηνία του σχηματισμού τους, εκτός
αν ο σχηματισμός αυτός έγινε πριν από την ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού,
οπότε η μετατροπή αυτή γίνεται με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος κατά την
ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού.
Τέλος, οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων χρήσης μετατρέπονται σε ευρώ με βάση
την μέση τιμή 2 του ξένου νομίσματος κατά την χρήση για την οποία καταρτίζονται οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Εξαίρεση αποτελούν τα αποτελεσματικά
κονδύλια που σχετίζονται άμεσα με μη χρηματικά στοιχεία του ισολογισμού, όπως οι
1

Χρυσκοκέρης Ι., «Συναλλαγματικές Διαφορές: Συστήματα Υπολογισμού Σ.Δ. στη λογιστική των

Εργασιών σε Συνάλλαγμα», Λογιστής, Οκτώβριος 1984, σελ. 766-767
2

Ο Ν. 2190/1920 (άρθρο 43 παρ. 10δ) ορίζει ότι για τον προσδιορισμό της μέσης τιμής αθροίζονται οι

μέσες τιμές αγοράς και πώλησης του ξένου νομίσματος, που ίσχυαν κατά την έναρξη της
διαχειριστικής περιόδου και κατά το τέλος κάθε μήνα αυτής, και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό
των μηνών της περιόδου, προσαυξημένο κατά μία μονάδα.
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αποσβέσεις, οι προβλέψεις υποτιμήσεως αποθεμάτων, παγίων και συμμετοχών χρεογράφων, καθώς και το κόστος πωλήσεων κατά το μέρος που περιέχει αποθέματα
ενάρξεως, τα οποία μετατρέπονται με τις ιστορικές τιμές συναλλάγματος των
αντίστοιχων μη χρηματικών στοιχείων.
Μέθοδος της ισοτιμίας τέλους χρήσεως (closing rate method)
Η μέθοδος αυτή είναι πιο πρόσφατη από την προηγούμενη και είναι αυτή που
απαιτείται από το αμερικάνικο πρότυπο S.F.A.S. No. 52 “Foreign Currency
Translation”. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων κεφαλαίων που
δημιουργούνται μετά την ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού, μετατρέπονται σε
ευρώ με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία τέλους
χρήσης. Αν τα ίδια κεφάλαια σχηματίστηκαν πριν από την ημερομηνία του αρχικού
συμψηφισμού, τότε μετατρέπονται σε ευρώ με την επίσημη τιμή του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού.
Όσον αφορά τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσης, μετατρέπονται σε
ευρώ, είτε με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία τέλους
χρήσης, είτε με τη μέση επίσημη τιμή κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης.
Οι συναλλαγματικές διαφορές, τόσο οι χρεωστικές, όσο και οι πιστωτικές, που
προκύπτουν από τη μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ, σύμφωνα με τις
παραπάνω μεθόδους, εμφανίζονται απευθείας σε ιδιαίτερο λογαριασμό των ιδίων
κεφαλαίων στον ενοποιημένο ισολογισμό με τον τίτλο «Συναλλαγματική διαφορά
ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού».
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρέπει να αποφασίζεται χωριστά για κάθε
συγκεκριμένη θυγατρική, αφού ληφθούν υπόψη οι διάφοροι οικονομικοί παράγοντες
και καταστάσεις. Πάντως, η δεύτερη μέθοδος είναι ευχερέστερη και απλούστερη
συγκριτικά με την πρώτη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα στην πράξη.
Σύμφωνα με τον Nobes (1980) 1 , τον Kazymoto (1998) 2 και πολλούς άλλους
συγγραφείς, πέρα από τις παραπάνω δύο μεθόδους αναφέρονται και δύο ακόμη. Πιο
συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν τη μέθοδο διχοτόμησης των κονδυλίων του
ισολογισμού σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κονδύλια (current-non current
method), σύμφωνα με την οποία το κυκλοφορούν ενεργητικό και οι βραχυπρόθεσμες
1

“A Review of the Translation Debate”, Accounting and Business Research, 1980, pp. 421- 422

2

“Accounting for Translation of Foreign Currency”, Bulletin of Toyohashi Sozo College, 1998, pp. 106
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υποχρεώσεις μετατρέπονται στην τρέχουσα τιμή, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία τους
ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσης μετατρέπονται σε ιστορικές τιμές.
Ως μία άλλη μέθοδος αναφέρεται η μέθοδος διχοτόμησης των κονδυλίων του
ισολογισμού σε χρηματικά και μη χρηματικά στοιχεία (monetary-non monetary
method), σύμφωνα με την οποία τα χρηματικά στοιχεία του ισολογισμού
μετατρέπονται με βάση την τρέχουσα ισοτιμία, ενώ οι άλλοι λογαριασμοί του
ενεργητικού, του παθητικού καθώς και της καθαρής θέσης μετατρέπονται στις
ιστορικές ισοτιμίες. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η μέθοδος αυτή είναι ουσιαστικά
όμοια με τη μέθοδο των ιστορικών τιμών του ξένου νομίσματος (temporal method).
Όσον αφορά την κατάσταση εισοδήματος, η ετήσια απόσβεση, η απαξίωση και το
κόστος πωληθέντων μετατρέπονται με βάση ιστορικές ισοτιμίες, ενώ τα υπόλοιπα
έσοδα και έξοδα μετατρέπονται στην λεγόμενη μέση τιμή της κλειόμενης χρήσης και
για τις δύο προαναφερόμενες μεθόδους.
4.10

Κτήση Συμμετοχής κατά τη Διάρκεια της Χρήσης
Η κτήση της συμμετοχής κατά τη διάρκεια της χρήσης αποτελεί μια ιδιαίτερα
συνηθισμένη περίπτωση και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά
στο πρόβλημα υπολογισμού της αξίας των ιδίων κεφαλαίων που θα συμψηφισθούν με
την αξία της συμμετοχής που ανακύπτει σ’ αυτή την περίπτωση. Όταν, λοιπόν, η
αγορά των μετοχών ή μεριδίων, με την οποία δημιουργείται η σχέση μητρικής προς
θυγατρική, έχει γίνει μέσα στη χρήση για την οποία η μητρική καταρτίζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τότε για τους σκοπούς του αρχικού
συμψηφισμού λαμβάνεται, είτε το πραγματικό τίμημα αγοράς, αν αυτή έγινε εφάπαξ
για το σύνολο των κατεχόμενων από τη μητρική μετοχών ή μεριδίων της θυγατρικής,
είτε το λογιστικό υπόλοιπο της σχετικής συμμετοχής της μητρικής, όπως
διαμορφώθηκε κατά την ημερομηνία της τελευταίας αγοράς του μέρους των μετοχών
ή μεριδίων που δημιούργησε τη σχέση μητρικής προς θυγατρική.
Σε κάθε περίπτωση που η σχέση αυτή έχει δημιουργηθεί σε ημερομηνία που εμπίπτει
μέσα στη χρήση για την οποία καταρτίζονται οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις προκύπτει θέμα υπολογισμού του μέρους των ιδίων κεφαλαίων της
θυγατρικής που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής κατά την
ημερομηνία αυτή. Επειδή, στα βιβλία της θυγατρικής εμφανίζονται την ημερομηνία
αυτή τα υπόλοιπα των ιδίων κεφαλαίων της που είχαν διαμορφωθεί μέχρι την
ημερομηνία κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης χρήσης, πρέπει να γίνουν
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αναμορφώσεις έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να περιλαμβάνουν και τις επιδράσεις από
τη λειτουργία της θυγατρικής κατά το διάστημα από το χρόνο δημιουργίας της
σχέσεως μητρικής - θυγατρικής μέχρι το κλείσιμο της συγκεκριμένης χρήσης.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, για να αποφεύγονται όλες οι διαδικασίες και εγγραφές που
ισοδυναμούν με κλείσιμο των βιβλίων της θυγατρικής κατά την ενδιάμεση
ημερομηνία της χρήσης, μπορεί να γίνει δεκτός ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός
του τεκμαρτού ύψους των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής κατά την ημερομηνία
αυτή. Ως βάση για τον παραπάνω υπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα
ενάρξεως των λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων, προσαυξημένα ή μειωμένα, αναλόγως,
με το μέρος των μεταβολών της κλειόμενης χρήσης που αναλογεί στο χρονικό
διάστημα από την έναρξη της χρήσης αυτής μέχρι την ημερομηνία του αρχικού
συμψηφισμού.
4.11

Τμηματικές Αποκτήσεις της Συμμετοχής και Διαφορές Ενοποίησης
Οι τμηματικές αποκτήσεις της συμμετοχής σε μία επιχείρηση με σκοπό τον έλεγχό
της είναι συνήθεις στην πράξη. Σημασία έχει ο προσδιορισμός της χρονικής στιγμής
κατά την οποία επιτυγχάνεται η απόκτηση του ελέγχου της μητρικής στη θυγατρική,
δηλαδή της στιγμής δημιουργίας της σχέσεως αυτής, καθώς η σχέση αυτή αποτελεί
κατά το νόμο προϋπόθεση για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Ως προς τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιτυγχάνεται ο έλεγχος σε
μία επιχείρηση, ύστερα από διαφορετικές χρονολογικά τμηματικές αποκτήσεις της
συμμετοχής, υποστηρίζεται ότι είναι η ημερομηνία της τελευταίας τμηματικής
απόκτησης με την οποία δημιουργείται η σχέση μητρικής - θυγατρικής. Όλες αυτές οι
τμηματικές αγορές συναθροισμένες δίνουν το συνολικό κόστος κτήσεως της
συμμετοχής. Ανάλογα αναφέρουν και τα Δ.Λ.Π. 1 , στα οποία αναφέρεται ότι όταν μια
αγορά ολοκληρώνεται ύστερα από περισσότερες από μία πράξεις ανταλλαγής, το
κόστος της αποτελείται από το συνολικό κόστος των επί μέρους πράξεων.
Η περίπτωση, λοιπόν, κατά την οποία η μητρική αποκτά τον έλεγχο σαν αποτέλεσμα
διαδοχικών αγορών μικρών μερών του κεφαλαίου της θυγατρικής δημιουργεί ένα
ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα στη σύγκριση μεταξύ του κόστους της επένδυσης και
της αξίας των ιδίων κεφαλαίων που αποκτήθηκαν και κατ’ επέκταση στον
υπολογισμό της υπεραξίας ή διαφοράς ενοποίησης που προκύπτει από τον παραπάνω
1

Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
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συμψηφισμό, διότι αφενός μεν τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής μεταβάλλονται από
περίοδο σε περίοδο και αφετέρου δε το τίμημα που καταβάλλεται κάθε φορά
διαμορφώνεται, είτε από τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, είτε από την
εμπορική αξία της εταιρίας. Η τμηματική απόκτηση της συμμετοχής είναι άμεσα
συνδεμένη με τον τρόπο υπολογισμού της υπεραξίας, καθώς όταν μία απόκτηση
ολοκληρώνεται ύστερα από διαδοχικές αγορές, κάθε νέα αγορά μετοχών διαμορφώνει
διαφορετική υπεραξία ή διαφορά ενοποίησης.
Για το σωστό υπολογισμό των παραπάνω ακολουθείται μία πολύπλοκη διαδικασία, η
οποία απαιτεί την ξεχωριστή θεώρηση των συνθηκών που υπάρχουν κατά την
ημερομηνία κάθε μίας αγοράς επί μέρους πακέτου μετοχών, έτσι ώστε να
εξασφαλισθεί η κατάλληλη εμφάνιση της ενοποιημένης υπεραξίας. Ανάλογα
αναφέρει και το Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο οποίο ορίζεται ότι
κάθε τέτοια σημαντική πράξη πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά για τον
προσδιορισμό του ποσού της τυχόν θετικής ή αρνητικής υπεραξίας από την πράξη
αυτή.
4.12

Έκτακτες Μεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια της Θυγατρικής
Καταρχήν, ως έκτακτες μεταβολές στα κονδύλια ιδίων κεφαλαίων, εννοείται η με
οποιοδήποτε τρόπο αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, η δημιουργία και
οι μεταβολές των κονδυλίων «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και
«Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού»,
καθώς και η μείωση αποθεματικών για λόγους κεφαλαιοποίησης, διανομής
μερισμάτων, πληρωτέων φόρων ή κάλυψης ζημιών 1 .
Από πλευράς διαδικασιών ενοποίησης, οι έκτακτες μεταβολές στα κονδύλια των
ιδίων κεφαλαίων της μητρικής δεν δημιουργούν οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα
δεδομένου ότι τα κονδύλια αυτά μεταφέρονται αυτούσια στα ενοποιημένα ίδια
κεφάλαια. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα της αυτούσιας μεταφοράς αποτελεί
το μέρος των διαφορών από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεογράφων, που
αφορά την ονομαστική αξία των δωρεάν μετοχών που έλαβε η μητρική από τη
θυγατρική της. Εφόσον, όμως, οι έκτακτες μεταβολές επέρχονται στα ίδια κεφάλαια
της θυγατρικής, τότε 2 :
1

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ. 447

2

Πεταλάς Κων., «Γνωρίζοντας την Ανώνυμη Εταιρία», 2004, σελ. 738
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Αν τα ίδια κεφάλαια αυτής, που μεταβλήθηκαν, έχουν δημιουργηθεί μετά την
ημερομηνία

του

αρχικού

συμψηφισμού,

τότε

οι

έκτακτες

μεταβολές

περιλαμβάνονται αυτόματα στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια και συνεπώς,
αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς και οι έκτακτες μεταβολές που επέρχονται στα
ίδια κεφάλαια της μητρικής.


Αν, όμως, τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, που μεταβλήθηκαν, έχουν
δημιουργηθεί πριν την ημερομηνία του αρχικού συμψηφισμού, τότε θα πρέπει να
διορθωθεί ή να αναμορφωθεί ο σχετικός λογαριασμός συμψηφισμού της αξίας
συμμετοχής της μητρικής με την αναλογία των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής.

Σε κάθε περίπτωση, οι έκτακτες μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων μιας θυγατρικής ή
υποθυγατρικής επιδρούν αναλογικά στα δικαιώματα των μετόχων της και έτσι, δεν
διαταράσσεται η υπάρχουσα σχέση μεταξύ του ποσοστού συμμετοχής της μητρικής
και του ποσοστού των μετοχών που κατέχονται από την άμεση και έμμεση
μειοψηφία.
4.13

Ορισμένες Ιδιομορφίες της ενοποιήσεως
Στην παράγραφο αυτή θα επιχειρηθεί μια συνοπτική αναφορά σε κάποιες ιδιομορφίες
και προβλήματα που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, η περαιτέρω ανάλυση των
οποίων ξεφεύγουν από τα όρια της παρούσης εργασίας.
Θυγατρική με δύο μητρικές
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αποκλείεται σε μία θυγατρική να υπάρχουν κατά το
νόμο δύο μητρικές. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που μία επιχείρηση κατέχει
το 51% μίας άλλης, αλλά, επειδή ένα μέρος των μετοχών της τελευταίας είναι
προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, η πλειοψηφία των γενικών συνελεύσεων της
επιχείρησης αυτής μπορεί να ελέγχεται από μία τρίτη επιχείρηση. Τυπικά, οι δύο
αυτές επιχειρήσεις θεωρούνται μητρικές της και συνθέτουν με αυτή δύο
διαφορετικούς ομίλους, εκτός και εάν οι δύο μητρικές είναι συνδεδεμένες μεταξύ
τους και ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
Εάν δεν συμβαίνει το παραπάνω, τότε οι δύο επιχειρήσεις, που είναι μητρικές μιας
κοινής θυγατρικής, δεν θεωρούνται συνδεδεμένες και επειδή βρίσκονται επικεφαλής
δύο διαφορετικών ομίλων, υπόκεινται στην υποχρέωση κατάρτισης χωριστών
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
νόμου.
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Ανάλογο φαινόμενο θυγατρικής με δύο άμεσες μητρικές μπορεί να υπάρξει και στην
περίπτωση που το κεφάλαιο μιας επιχείρησης κατέχεται εξίσου από δύο ή
περισσότερες μητρικές επιχειρήσεις, βάσει κοινής συμφωνίας, καθώς και στην
περίπτωση που δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις διαχειρίζονται και διοικούν από
κοινού μία κοινοπραξία.
Ανόμοιες λογιστικές περίοδοι
Η χρήση της ίδιας λογιστικής περιόδου είναι γενικά επιθυμητή από όλες τις
επιχειρήσεις. Άλλωστε, αυτό αποτελεί και μία βασική αρχή ενοποιήσεως όπως
προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, στην οποία
αναφέρεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με την ίδια
ημερομηνία κλεισίματος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής
επιχείρησης. Διατυπώνεται όμως και μία αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία
προτιμάται η λήξη της διαχειριστικής περιόδου της μητρικής μεταγενέστερα των
θυγατρικών της. Το μόνο πλεονέκτημα των ανόμοιων λογιστικών περιόδων είναι ότι
τα λογιστικά βιβλία των θυγατρικών μπορούν να ελέγχονται και να τίθενται σε
τελειωτική μορφή προτού αρχίσει η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.
Πάραυτα, εξουδετέρωση του παραπάνω πλεονεκτήματος επιφέρουν τα προβλήματα
που ανακύπτουν από τη χρήση, κατά την ενοποίηση, ανόμοιων λογιστικών περιόδων.
Ειδικότερα, καθίσταται αναγκαία η εκτίμηση των επιπτώσεων των συναλλαγών που
συμβαίνουν μεταξύ της ημερομηνίας κλεισίματος των θυγατρικών και αυτής της
μητρικής εταιρίας. Αυτή η πρακτική, όχι μόνο αυξάνει τον όγκο της προκαταρκτικής
εργασίας που απαιτείται σε μία ενοποίηση, αλλά ανοίγει το δρόμο για σοβαρές
ανακρίβειες.
Πώληση κατεχόμενων μετοχών θυγατρικής κατά τη σύνταξη του ενοποιημένου
ισολογισμού
Ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα αφορά την πώληση, από μητρική ή θυγατρική, μέρους
των κατεχόμενων μετοχών ή μεριδίων της θυγατρική ή υποθυγατρικής αντίστοιχα και
την αντιμετώπιση του κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα που ανακύπτει σχετίζεται με το
κέρδος της μητρικής από την παραπάνω πώληση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι
εάν στο κέρδος αυτό, το οποίο λογιστικοποιήθηκε στα αποτελέσματα της μητρικής
περιέχεται διεταιρικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που συμβαίνει αυτό, επομένως,
κάποιο μέρος του πρέπει να απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.
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Σύμφωνα με τον ορκωτή ελέγκτρια κ. Θεοδωρίδου 1 , κατά τη σύνταξη των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τα «Έσοδα συμμετοχών και
χρεογράφων» της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει να
απαλειφθεί το μέρος του κέρδους που σχετίζεται με την αύξηση της εσωτερικής
λογιστικής αξίας των μετοχών της θυγατρικής, από την ημερομηνία της εξαγοράς της
συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία πωλήσεως του συγκεκριμένου ποσοστού των
μετοχών της θυγατρικής. Επομένως, κατά τις διαδικασίες ενοποίησης, από το κέρδος
που προέκυψε από την πώληση μετοχών της θυγατρικής, πρέπει να απαλείφεται το
μέρος που σχετίζεται με τη μεταβολή της καθαρής θέσης της θυγατρικής για το
διάστημα που αυτή περιλαμβανόταν στις συμμετοχές της μητρικής.
Αναμόρφωση περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής
Στην περίπτωση κατανομής της διαφοράς συμψηφισμού στα περιουσιακά στοιχεία
της θυγατρικής, όπως ορίζεται από το νόμο, ανακύπτει πρόβλημα όταν τα υπό
αναμόρφωση περιουσιακά στοιχεία είναι περισσότερα από ένα και το ποσό της
διαφοράς συμψηφισμού δεν επαρκεί για την πλήρη αναμόρφωση της λογιστικής
αξίας τους.
Από το Ν. 2190/1920 δεν ορίζεται με ποιο τρόπο η υπάρχουσα διαφορά
συμψηφισμού θα πρέπει να κατανεμηθεί για την, έστω και περιορισμένη,
αναμόρφωση της αξίας των στοιχείων αυτών. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή κ.
Αισιόπουλο 2 , η υπάρχουσα διαφορά συμψηφισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται,
κατά προτίμηση, για την αναμόρφωση του στοιχείου ή των στοιχείων εκείνων των
οποίων η διαφορά μεταξύ της εμφανιζόμενης λογιστικής αξίας και της εκτιμώμενης
τρέχουσας τιμής τους είναι περισσότερο σημαντική και δικαιολογημένη.
4.14

Ειδικά Προβλήματα που Προκύπτουν κατά την Ενοποίηση
Πέρα από την ανωτέρω παράθεση και ανάλυση των σημαντικότερων λογιστικών
προβλημάτων και ιδιομορφιών που παρουσιάζουν οι όμιλοι εταιριών, κρίνεται
σκόπιμο να γίνει μία επιγραμματική αναφορά ορισμένων άλλων ειδικών

1

«Τρόπος Χειρισμού της Πώλησης Μέρους των Κατεχόμενων Μετοχών Θυγατρικής κατά τη Σύνταξη

του Ενοποιημένου Ισολογισμού», Λογιστής, Μάιος 2000, σελ. 739
2

Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ. 267
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προβλημάτων που ανακύπτουν σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, μερικά από τα
οποία είναι τα εξής 1 :


Η αντιμετώπιση των μη ενοποιούμενων θυγατρικών και των συγγενών
επιχειρήσεων.



Η αντιμετώπιση των κεφαλαιοποιημένων εξόδων κατά την ενοποίηση, ιδιαίτερα
όταν έχουν προέλθει από θυγατρική εταιρία του ομίλου.



Το ημερολόγιο και το καθολικό ενοποίησης. Εάν τηρούνται, πως και από ποιο
κεντρικό τμήμα του ομίλου.



Τα έντυπα που συμπληρώνονται από τις επιμέρους εταιρίες, προκειμένου να
παρασχεθεί το πρωτογενές υλικό της ενοποίησης.



Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού προνομιούχων μετοχών. Παράλληλα, από μία
επένδυση σε προνομιούχες μετοχές, παρόλο που δεν διαφοροποιείται το ποσοστό
ελέγχου, προκύπτει διαφορά ενοποίησης.

Επιπλέον, όσον αφορά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ιωάννη Φίλο 2 , από την πρώτη εφαρμογή του νόμου το
1991 υπήρξαν προβληματισμοί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο για
αρκετά θέματα, όπως:


Με τον αρχικό συμψηφισμό, καθώς τα αφορολόγητα αποθεματικά των
θυγατρικών εταιριών του ομίλου έπαυαν να εμφανίζονται με τον τίτλο αυτό στον
ενοποιημένο ισολογισμό και αποτελούσαν μέρος των διαφορών ενοποίησης. Έτσι
όμως, δεν δινόταν μία σημαντική πληροφόρηση προς το μέτοχο. Το θέμα
αντιμετωπίστηκε με σημείωση επί του ισολογισμού περί του περιεχομένου και
των συστατικών στοιχείων του λογαριασμού «Διαφορές ενοποίησης» ή με
ανάλυση στο ενοποιημένο προσάρτημα.



Ο συμψηφισμός των επιχορηγήσεων των θυγατρικών εταιριών, κατά τον αρχικό
συμψηφισμό, δεν επέτρεπε σε επόμενες ενοποιήσεις να επαναληφθεί αυτούσια η
εγγραφή του αρχικού συμψηφισμού, δεδομένου ότι η επιχορήγηση αποσβενόμενη
μειωνόταν και ενδεχομένως κέρδη εις νέο να μην υπήρχαν.

1

Φίλιος Β., «Όμιλοι Εταιριών και η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», 1991, σελ.

130
2

«Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.», Λογιστής, Σεπτέμβριος 2001,

σελ. 1395
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Σε αρκετές περιπτώσεις ενοποίησης υπολογίζονταν και φόροι μελλοντικών
χρήσεων (deferred taxes) βασιζόμενοι στο άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 2190/1920 1 ,
ενώ στις περισσότερες δεν υπολογίζονταν τέτοιοι φόροι.



Όσον αφορά την εμφάνιση του αποτελέσματος από συγγενείς εταιρίες, στις
περισσότερες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζονταν το καθαρό,
μετά από φόρους αποτέλεσμα, ενώ σε κάποιες άλλες εμφανίζονταν η αναλογία επί
του μικτού αποτελέσματος και οι φόροι προσαυξάνονταν με την αναλογία επί των
φόρων των συγγενών.

Τέλος, σύμφωνα με τον Pacter (1992) 2 , τα κυριότερα θέματα, σχετικά με τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που απασχόλησαν το F.A.S.B. είναι τα
παρακάτω:


Η μέτρηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχειών και υποχρεώσεων μιας
θυγατρικής κατά την ημερομηνία δημιουργίας της σχέσης μητρικής - θυγατρικής.



Η μέτρηση της υπεραξίας μιας θυγατρικής κατά την ημερομηνία δημιουργίας της
σχέσης μητρικής - θυγατρικής.



Η διαχείριση μιας συμμετοχής σε μία επιχείρηση, η οποία καταλήγει θυγατρική
μετά από μία σειρά από μικρές αγορές μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.



Ο χειρισμός διαδοχικών αυξομειώσεων στο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής
στο κεφάλαιο μιας θυγατρικής.



Η απάλειψη των διεταιρικών συναλλαγών.



Η συμμόρφωση και ευθυγράμμιση των λογιστικών πρακτικών και μεθόδων που
χρησιμοποιούν οι ενοποιούμενες επιχειρήσεις, καθώς και των οικονομικών τους
περιόδων.

1

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, σε περίπτωση που στοιχεία ενεργητικού που πρόκειται να περιληφθούν

στην ενοποίηση αποτέλεσαν αντικείμενο έκτακτων διορθώσεων της αξίας τους (πρόσθετων
αποσβέσεων ή έκτακτων προβλέψεων) για φορολογικούς μόνο λόγους, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένα από αυτές τις διορθώσεις.
2

“Consolidations: An Overview of the F.A.S.B. DM”, Journal of Accountancy, April 1992, pp .56
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Κεφάλαιο 5ο
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
5.1

Εισαγωγικά
Τα Δ.Λ.Π. αντιμετώπισαν το θέμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από
τη δεκαετία του 1970. Έτσι, η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.)
εξέδωσε το 1976 το Δ.Λ.Π. Νο. 3 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», το
οποίο αργότερα αναθεωρήθηκε σε πολλά σημεία του, μέχρις ότου αντικατασταθεί
από τα νέα, σχετικά με το θέμα αυτό, Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π.. Κατά τη δεκαετία του
1980 και ιδιαίτερα προς τα τέλη της, αρκετές ελληνικές εταιρίες κατάρτισαν
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., προκειμένου να
ικανοποιήσουν ανάγκες πληροφόρησης συγκεκριμένων μετόχων τους ή τραπεζών του
εξωτερικού.
Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την 7η κοινοτική οδηγία έγινε με το
Π.Δ. 498/1987, το οποίο πρόσθεσε τα άρθρα 90 - 109 στο νόμο 2190/1920. Τα άρθρα
αυτά παρόλο που σε κάποια σημεία τροποποιούνται από το περιεχόμενο της
συγκεκριμένης οδηγίας, κατά κύριο λόγο ευθυγραμμίζονται με αυτή. Λαμβανομένου
υπόψη ότι η 7η κοινοτική οδηγία είχε ήδη κάποιες διαφορές από τα Δ.Λ.Π., γίνεται
κατανοητό ότι και τα σχετικά άρθρα του Ν. 2190/1920 έχουν κάποιες διαφορές από
τα Δ.Λ.Π.. Η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των άρθρων 90 - 109 του Ν.
2190/1920

και

η

κατάρτιση

και

δημοσίευση

ενοποιημένων

οικονομικών

καταστάσεων άρχισε, για τις επιχειρήσεις που τηρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις
(ιδιότητα μητρικής, υπέρβαση ορίων / κριτηρίων κ.τ.λ.) για χρήσεις που άρχιζαν από
1/7/1990, ενώ για τις τράπεζες τρία χρόνια αργότερα.
Σε διάφορα σημεία της παρούσης εργασίας έχει γίνει λόγος για τα Δ.Λ.Π. σχετικά με
το τι προβλέπουν σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τους ομίλους εταιριών και
την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, έχει γίνει
αναφορά σε ορισμούς, αρχές, μεθόδους και τεχνικές ενοποιήσεως που ακολουθούνται
όταν καταρτίζονται οι καταστάσεις αυτές σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. και σε πολλές
περιπτώσεις έγινε εμφανές ότι υπήρχε κάποια διαφοροποίηση της ελληνικής
νομοθεσίας και της 7ης κοινοτικής οδηγίας με αυτά. Για το λόγο αυτό, στο παρόν
κεφάλαιο δεν θα επιχειρηθεί μία εκ νέου αναφορά των παραπάνω, αλλά μια σύγκριση
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του παρόντος νόμου με τα Δ.Λ.Π. με βάση τα κυριότερα σημεία ύπαρξης συμφωνίας
και ασυμφωνίας μεταξύ τους. Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζεται μια
συνοπτική αναφορά στα κύρια σημεία ύπαρξης συμφωνίας των παραπάνω, ενώ το
υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου αφιερώνεται στην παρουσίαση των κύριων σημείων
διαφοροποίησης του Ν. 2190/1920 από τα Δ.Λ.Π..
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα Δ.Λ.Π. που κατά κύριο λόγο αναφέρονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:


το Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», το οποίο αντικατέστησε το
Δ.Λ.Π. Νο. 22 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων»,



το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική
Επενδύσεων σε Θυγατρικές»,



το Δ.Λ.Π. Νο. 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις»,



το Δ.Λ.Π. Νο. 31 «Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για τα Δικαιώματα σε
Κοινοπραξίες» και


5.2

Η διερμηνεία Νο. 12 «Ενοποίηση Οικονομικών Μονάδων Ειδικού Σκοπού».

Κύρια Σημεία Ύπαρξης Συμφωνίας
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ελληνική νομοθεσία έχει αρκετές διαφορές με τα
Δ.Λ.Π. όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, ο Ν.
2190/1920 είναι απόλυτα σύμφωνος με τα πρότυπα αυτά σε αρκετά σημεία και έχει
μικρές διαφορές σε αρκετά ακόμη. Τα κυριότερα σημεία συμφωνίας, πλήρους ή
σχεδόν πλήρους συμφωνίας, είναι τα σχετιζόμενα με 1 :


τις προϋποθέσεις ύπαρξης σχέσης μητρικής - θυγατρικής και συγγενούς
επιχείρησης,



τις προϋποθέσεις ύπαρξης κάθετου ή οριζόντιου ομίλου επιχειρήσεων,



τις περιπτώσεις που οι θυγατρικές επιχειρήσεις μπορεί να μην περιληφθούν ή δεν
πρέπει να περιληφθούν στην ενοποίηση 2 ,

1

«Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.», Λογιστής, Σεπτέμβριος 2001,

σελ. 1392
2

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του Ν. 2190/1920 και των Δ.Λ.Π. όσον αφορά την

εξαίρεση μίας θυγατρικής από την ενοποίηση με την αιτιολογία των πολύ διαφορετικών
δραστηριοτήτων από αυτές της μητρικής. Παρόλο που η εξαίρεση αυτή επιτρέπεται από την ελληνική
νομοθεσία (άρθρο 98 παρ. 1), το Δ.Λ.Π. Νο. 27 αναφέρει ότι αυτή δεν είναι δικαιολογημένη αιτία
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την τεχνική ενοποίησης,



τον τρόπο υπολογισμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας και



τον τρόπο απάλειψης των διεταιρικών υπολοίπων.

5.3

Κύρια Σημεία Διαφοροποίησης

5.3.1

Εισαγωγικά
Τα σημεία διαφοροποίησης της ελληνικής νομοθεσίας από τα Δ.Λ.Π. σχετικά με το
θέμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι αρκετά. Κάποια από αυτά
αφορούν γενικότερες διαφορές που υπάρχουν και σε επίπεδο ατομικών οικονομικών
καταστάσεων των εταιριών (υπολογισμός φόρων μελλοντικών χρήσεων - deferred
taxes, εύρος και λεπτομέρεια πληροφοριών που παρέχονται στο προσάρτημα κ.τ.λ.)
και για το λόγο αυτό δεν θα γίνει ανάλυση της κατηγορίας αυτής. Στις επόμενες
υποπαραγράφους θα γίνει αναφορά στις κυριότερες διαφορές μεταξύ του Ν.
2190/1920 και των Δ.Λ.Π., οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις
ενοποιημένες οικονομικές.

5.3.2

Αντιμετώπιση Διαφορών Ενοποίησης
Η διαφορά που προκύπτει κατά τον αρχικό συμψηφισμό, δηλαδή κατά τον
συμψηφισμό των λογιστικών αξιών (αξιών λογιστικών βιβλίων) των μετοχών ή
μεριδίων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση με
το ποσό των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, το οποίο αναλογεί σ’ αυτές
τις μετοχές ή τα μερίδια, καλείται, σύμφωνα μεν, με την παρ. 3 άρθρου 103 του Ν.
2190/1920 «Διαφορά ενοποίησης», κατά δε, τα Δ.Λ.Π. «Υπεραξία» (Goodwill).
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Ν. 2190/1920, οι χρεωστικές διαφορές ενοποίησης
εμφανίζονται στην κατηγορία «Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις» (Λοιπά άυλα
πάγια στοιχεία) του ενοποιημένου ισολογισμού και αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε
τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό
να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Παρέχεται επίσης η ευχέρεια της άμεσης και εμφανούς
αφαίρεσης του παραπάνω κονδυλίου απ’ ευθείας από τα αποθεματικά του
ενοποιημένου

ισολογισμού.

Αντίθετα,

το

Δ.Π.Χ.Π.

Νο.

3

«Συνενώσεις

Επιχειρήσεων», αναφέρει ότι το goodwill καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο, ενώ
αποκλεισμού, δεδομένου ότι υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση με την ενοποίηση τέτοιων θυγατρικών
και με τη γνωστοποίηση πρόσθετων πληροφοριών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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από το πρότυπο αυτό δεν παρέχεται

δυνατότητα απόσβεσής του. Αντίθετα, ο

αποκτών θα εξετάζει για απομείωση αξίας του σε ετήσια βάση ή και πιο συχνά αν τα
γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να
απομειωθεί η αξία, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών
Στοιχείων».
Όσον αφορά την αρνητική διαφορά ενοποίησης, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία 1 , εμφανίζεται στην κατηγορία «Ίδια κεφάλαια» του ενοποιημένου
ισολογισμού και επιτρέπεται να μεταφέρεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης,
μερικώς ή ολικώς, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παρ. 3β άρθρου 103 του Ν. 2190/1920 2 . Το Δ.Π.Χ.Π. Νο. 3 «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων» αναφέρει ότι η αρνητική υπεραξία (που προκύπτει όταν το κόστος
απόκτησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είναι μικρότερο της πραγματικής
αξίας τους) πρέπει να μειώνει αναλογικά την αξία των αποκτούμενων στοιχείων.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η διαφορά που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως αρνητική
υπεραξία και απεικονίζεται αφαιρετικά της υπεραξίας στο ενεργητικό. Τέλος, κατά το
μέτρο που αφορά σε προσδοκίες μελλοντικών ζημιών και εξόδων που μπορούν αν
αποτιμηθούν αξιόπιστα, καταχωρείται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων,
όταν καταχωρηθούν και οι μελλοντικές ζημιές και έξοδα.
5.3.3

Παρουσίαση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας
Τα δικαιώματα μειοψηφίας υπολογίζονται και αναφέρονται σε δύο μεγέθη, αυτά των
ιδίων κεφαλαίων και αυτά των αποτελεσμάτων χρήσεως. Ο ελληνικός νόμος 3
αναφέρει ότι τα πρώτα από αυτά εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό, σε
ιδιαίτερο κονδύλι, με τον τίτλο «Δικαιώματα μειοψηφίας» στην κατηγορία «Ίδια
κεφάλαια» και ότι τα δεύτερα από αυτά εμφανίζονται στο τέλος του ενοποιημένου

1

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ. 3β

2

Συμφωνά με τη διάταξη αυτή η πιστωτική διαφορά ενοποίησης επιτρέπεται να μεταφέρεται στα

ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, μερικώς ή ολικώς, μόνο: (1) αν αντιστοιχεί κατά την ημέρα που
αποκτήθηκαν οι μετοχές ή τα μερίδια μιας από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση,
σε πρόβλεψη δυσμενούς εξέλιξης των μελλοντικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης αυτής ή σε
πρόβλεψη μελλοντικών δαπανών της, στο μέτρο που η πρόβλεψη αυτή έχει πραγματοποιηθεί, και
(2) στο μέτρο που αντιστοιχεί σε πραγματοποιημένο κέρδος.
3

Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ.6 και 7
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λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, σε ιδιαίτερο κονδύλι με τον τίτλο «Αναλογία
μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας».
Ωστόσο, το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική
Επενδύσεων σε Θυγατρικές» αναφέρει ότι ο λογαριασμός αυτός πρέπει να
εμφανίζεται χωριστά, τόσο από τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, όσο και από τις
ενοποιημένες υποχρεώσεις. Συνεπώς, οι αναλυτές των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, προκειμένου να υπολογίσουν τους δείκτες αποδοτικότητας και
κεφαλαιακής διάρθρωσης, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τα δικαιώματα μειοψηφίας
στα ίδια κεφάλαια.
5.3.4

Αποτίμηση Συμμετοχών
Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., οι οικονομικές καταστάσεις (όχι ενοποιημένες) της μητρικής
επιχείρησης μπορεί να απεικονίζουν την αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές είτε στο
κόστος κτήσης, είτε σε αναπροσαρμοσμένες τιμές, είτε με βάση μη μέθοδο της
καθαρής θέσης.
Αντίθετα, με βάση το άρθρο 28 του Κ.Β.Σ., η αποτίμηση των συμμετοχών
συνδεδεμένων επιχειρήσεων δε διαφέρει σε σχέση με την αποτίμηση των
χρεογράφων γενικά, γίνεται δηλαδή στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ
τρέχουσας και κόστους κτήσης.
Όσον αφορά την αποτίμηση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 2190/1920, οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην εσωτερική λογιστική
τους αξία, δηλαδή σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ωστόσο, τα Δ.Λ.Π. 1
αναφέρουν ότι μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση πρέπει:


είτε να απεικονίζεται στο κόστος,



είτε να λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,



είτε να λογιστικοποιείται ως διαθέσιμο προς πώληση χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 39 «Χρηματοοικονομικά
Προϊόντα: Καταχώρηση και Αποτίμηση».

1

Δ.Λ.Π. Νο. 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις»
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5.3.5

Μη Κατάρτιση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, που είναι προσαρμογή προς την 7η κοινοτική
οδηγία, αναφέρει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον
ενοποιημένο ισολογισμό, τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης και το ενοποιημένο
προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων. Το άρθρο 42α του Ν.
2190/1920, που είναι προσαρμογή προς την 4η κοινοτική οδηγία και αναφέρεται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, αναφέρει ότι αυτές περιλαμβάνουν
τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
το προσάρτημα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ενώ οι επιχειρήσεις είναι
υποχρεωμένες από το νόμο να καταρτίζουν και να περιλαμβάνουν πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων στις ατομικές οικονομικές τους καταστάσεις, δεν υπάρχει η
υποχρέωση αυτή σε ενοποιημένο επίπεδο.
Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 1 , δεν υπάρχει υποχρέωση για κατάρτιση πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων σε ατομικό ή ενοποιημένο επίπεδο. Προβλέπεται όμως η κατάρτιση
πίνακα μεταβολών της καθαρής θέσης, ο οποίος όμως περιλαμβάνει και τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Ωστόσο, σύμφωνα με μία πρόσφατη ψήφιση νομοσχεδίου (31.08.2006), με το οποίο
τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Ν. 2190/1920 και εναρμονίστηκε η
ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/51/ΕΕ, η παρ. 1 του άρθρου
100 αναφέρει ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν 2 :

5.3.6



τον ενοποιημένο ισολογισμό,



τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης,



τον ενοποιημένο Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων,



την ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών και



το ενοποιημένο προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.

Θέματα Συγγενών Επιχειρήσεων
Από την ελληνική νομοθεσία 3 προκύπτει ότι για να υπάρχει σχέση συγγενούς
επιχείρησης ως προς τη μητρική, πρέπει να υπάρχει ήδη μητρική εταιρία που να έχει

1

Δ.Π.Χ.Π. Νο. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»

2

«Διευκρινήσεις από την Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τις επιχειρήσεις», Έψιλον 7,

Σεπτέμβριος 2006
3

Ν. 2190/1920 άρθρο 106 παρ. 1
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και θυγατρική. Δηλαδή, για να υφίσταται η παραπάνω σχέση θα πρέπει να υπάρχει η
υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ωστόσο, τα Δ.Λ.Π. δεν θέτουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη υποχρέωσης κατάρτισης
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου μία συγγενής εταιρία να
εμφανιστεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
5.3.7

Ενοποίηση Οικονομικών Μονάδων Ειδικού Σκοπού
Μια οικονομική μονάδα μπορεί να δημιουργείται για να επιτελέσει ένα περιορισμένο
και σαφώς οριοθετημένο αντικειμενικό σκοπό. Τέτοιου Ειδικού Σκοπού Οικονομικές
Μονάδες (Ε.Σ.Ο.Μ.), συχνά δημιουργούνται με νομικές διευθετήσεις ώστε να
ελέγχονται από τους δημιουργούς ή χρηματοδότες τους. Συνήθως οι τελευταία
μεταβιβάζουν στις Ε.Σ.Ο.Μ. περιουσιακά τους στοιχεία και παράλληλα μπορούν να
χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών αυτών.
Η διερμηνεία Νο. 12 «Ενοποίηση Οικονομικών Μονάδων Ειδικού Σκοπού» 1 ορίζει
ότι μία Ε.Σ.Ο.Μ. πρέπει να ενοποιείται όταν η ουσία της σχέσεως μεταξύ αυτής και
μίας επιχειρήσεως δείχνει ότι η πρώτη ελέγχεται από την τελευταία. Σύμφωνα με τη
συγκεκριμένη διερμηνεία, οι περιπτώσεις οι οποίες καταλήγουν σε έλεγχο της
Ε.Σ.Ο.Μ., έστω και αν κατέχονται λιγότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου,
είναι οι ακόλουθες:


Οι δραστηριότητες της Ε.Σ.Ο.Μ. καθοδηγούνται για λογαριασμό της επιχείρησης,
λαμβάνοντας τα σχετικά οφέλη.



Η επιχείρηση έχει τη δύναμη λήψης αποφάσεων για να λαμβάνει την πλειονότητα
των ωφελειών των δραστηριοτήτων της Ε.Σ.Ο.Μ..



Η επιχείρηση στην ουσία λαμβάνει την πλειονότητα των ωφελειών και εκτίθεται
στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες της Ε.Σ.Ο.Μ..



Η επιχείρηση διατηρεί την πλειονότητα του υπολειπόμενου ή των κινδύνων
ιδιοκτησίας σχετικά με την Ε.Σ.Ο.Μ., για να λαμβάνει οφέλη από τις
δραστηριότητές της.

Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία, δεν υπάρχουν διατάξεις, στις οποίες να
αναφέρεται κάτι σχετικό για την ενοποίηση των Ε.Σ.Ο.Μ.. Ωστόσο, με βάση το

1

Η διερμηνεία αυτή σχετίζεται με το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και

Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»
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άρθρο 96 του Ν. 2190/1920, το οποίο ομιλεί περί κοινής διοίκησης, εμμέσως τίθεται
το πλαίσιο ερμηνείας για την ενοποίηση τέτοιων εταιριών.

- 122 -

Κεφάλαιο 6ο
Συνοπτική Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα
6.1

Συνοπτική Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαιώνοντας, γίνεται αντιληπτό ότι το νέο οικονομικό και επιχειρησιακό
περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα καθιστά ολοένα και περισσότερο επιτακτική
την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αντέξουν τον έντονο
ανταγωνισμό και να μπορέσουν εδραιωθούν στους οικονομικούς τομείς που
δραστηριοποιούνται. Ένας τρόπος συνεργασίας των επιχειρήσεων, ο οποίος κερδίζει
συνεχώς έδαφος, είναι η συνένωση των επιχειρήσεων με άλλες, μέσω εξαγορών,
συγχωνεύσεων και ίδρυσης νέων εταιριών, και η δημιουργία ενός συνασπισμού
επιχειρήσεων, των οποίων οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
ελέγχονται από κοινού, από μία οικονομική μονάδα, παρόλο που κάθε επιχείρηση
λειτουργεί σαν αυτοτελές νομικό πρόσωπο.
Η τάση αυτή συγκέντρωσης των επιχειρήσεων παρουσιάζεται στο οικονομικό
κύκλωμα με τρεις κύριες μορφές, οι οποίες διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενο
εργασιών των επιχειρήσεων και είναι η κάθετη, η οριζόντια και η συμπληρωματική ή
διαγώνια ολοκλήρωση. Μία συνήθης μορφή συνασπισμού επιχειρήσεων είναι αυτή
που επιτυγχάνεται με κεφαλαιακή δέσμευση, η οποία δημιουργείται με την απόκτηση
από μία επιχείρηση της πλειοψηφικής συμμετοχής σε μία άλλη ή σε περισσότερες
επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι συνασπισμένες επιχειρήσεις θέτονται κάτω από
τον έλεγχο αυτής που απέκτησε την πλειοψηφική συμμετοχή. Πέρα όμως από την
προαναφερόμενη περίπτωση, ο έλεγχος σε μία επιχείρηση από μία άλλη μπορεί να
ασκείται με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής, βάσει συμβάσεως του
καταστατικού ή με τη συνεργασία άλλων μετόχων. Οι παραπάνω μορφές
συνασπισμών ονομάζονται όμιλοι επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις που τους
συνθέτουν τίθενται κάτω από την κοινή διοίκηση της μητρικής. Η δημιουργία ομίλων
επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που τον
συνθέτουν

καθώς με την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων επιτυγχάνεται

διαχωρισμός των λειτουργιών του ομίλου, διευκολύνεται η χρηματοδότησή του,
επιτυγχάνεται κοινός έλεγχος και συγχρόνως διατήρηση της ατομικότητας, ενώ τέλος,
καθορίζεται περισσότερο αντικειμενικά το καθαρό κέρδος ή η καθαρή ζημία κάθε
εκμετάλλευσης.
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Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που αποτελούν τον όμιλο
δεν απεικονίζουν στο σύνολο τους την πραγματική οικονομική θέση και τα
αποτελέσματα του ομίλου, αφού αφενός μεν, η εμφανιζόμενη σ’ αυτές αξία των
συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ως επένδυση, παρότι
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και αφετέρου δε, σε αυτές
εμφανίζονται απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έξοδα και έσοδα που προέρχονται από
διαιτερικές συναλλαγές. Έτσι, η μελέτη των επιμέρους οικονομικών καταστάσεων
από έναν αναγνώστη για την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων σχετικά με την
πορεία του ομίλου καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκη και δυσνόητη. Για το μέτοχο ή
εταίρο μιας οικονομικής μονάδας με σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές στο
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, αλλά και για κάθε τρίτο που ενδιαφέρεται για μία
ορθότερη εκτίμηση της αξίας και της πορείας των συμμετοχών αυτών, η ανάγκη για
σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας για το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών
εξυπηρετείται, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, με τη σύνταξη ενός ενιαίου
ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Τα έγγραφα αυτά, που
συνήθως καταρτίζονται από την επικεφαλής μητρική με βάση τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων του ομίλου, αποτελούν μαζί με το προσάρτημά
τους, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (consolidated financial statements).
Σκοπός, λοιπόν, των καταστάσεων αυτών είναι η εμφάνιση της πραγματικής
οικονομικής κατάστασης του ομίλου σαν ο όμιλος να ήταν μία και μοναδική
επιχείρηση.
Η ανάγκη κατάρτισης των καταστάσεων αυτών έγινε αντιληπτή από τα τέλη της
δεκαετίας του 1890 κυρίως στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αρκετές
εταιρίες προχώρησαν στη δημοσίευση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ωστόσο, νομοθετήματα και λογιστικά πρότυπα σχετικά με το θέμα αυτό
θεσμοθετήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα. Όσον αφορά την Ευρώπη, οι εξελίξεις ήταν
ακόμα βραδύτερες καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρίες υποχρεώθηκαν στη σύνταξη των
καταστάσεων αυτών μόλις τη δεκαετία του 1960. Ένα μεγάλο βήμα προς τη
λογιστική ομοιομορφία για τα κράτη μέλη, σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, υπήρξε η υιοθέτηση στις 13 Ιουνίου 1983 της 7ης κοινοτικής οδηγίας. Η
παραπάνω οδηγία ήταν αυτή που έθεσε τις γενικές γραμμές για τη σύνταξη
οικονομικών καταστάσεων των ομίλων εταιριών και η ενσωμάτωση της στους
εθνικούς νόμους των κρατών μελών καθόρισε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο
σχετικά με τους ομίλους εταιριών και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
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τους. Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων
(I.A.S.C.), η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1973 ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των
λογιστικών σωμάτων δέκα χωρών, εξέδωσε το 1976 το Δ.Λ.Π. Νο. 3 «Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις». Το πρότυπο αυτό αργότερα αναθεωρήθηκε σε πολλά
σημεία του, μέχρις ότου αντικατασταθεί από τα νέα, σχετικά με το θέμα αυτό, Δ.Λ.Π.
και Δ.Π.Χ.Π..
Η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε προς την 7η κοινοτική οδηγία της με το Π.Δ.
498/1987, το οποίο πρόσθεσε στον Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» ένα
νέο κεφάλαιο περί «Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων» βάσει του οποίου οι
επικεφαλής των ομίλων μητρικές επιχειρήσεις υποχρεούνται από την 1.7.1990 και
μετά να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το
νομικό πλαίσιο των καταστάσεων αυτών καθορίζεται από τα άρθρα 90 έως και 109,
ενώ στην συνέχεια με το Π.Δ. 367/1994 προστέθηκε στον ίδιο νόμο το άρθρο 130 που
αφορά τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τα πιστωτικά και
λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα. Στα άρθρα 90 και 96 του νόμου αυτού αναφέρονται
ποιες επιχειρήσεις υπόκεινται σε ενοποίηση και ποια επιχείρηση του ομίλου έχει την
υποχρέωση

κατάρτισης

των

ενοποιημένων

οικονομικών

καταστάσεων.

Οι

περιπτώσεις απαλλαγής μίας μητρικής από την ενοποίηση λόγω του αντικειμένου
δραστηριότητάς της, της μη υπέρβασης των ορίων των δύο από τα τρία κριτήρια
(σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, μέσος όρος προσωπικού) που απαιτούνται
για την σύνταξη των καταστάσεων αυτών, της υπαγωγής της σε ένα ευρύτερο όμιλο
επιχειρήσεων και τέλος, λόγω της έγκρισης απαλλαγής της από τους λοιπούς
μετόχους εκτός ομίλου (δικαιώματα μειοψηφίας) υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
παρουσιάζονται στα άρθρα 91 έως και 95 του παρόντος νόμου. Τα άρθρα 97 και 99
αναφέρονται στις περιπτώσεις προαιρετικών εξαιρέσεων μίας επιχείρησης από την
ενοποίηση, ενώ στις διατάξεις του άρθρου 98 ορίζεται πότε πρέπει υποχρεωτικά μία
επιχείρηση να εξαιρείται της ενοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις για τις
οποίες εμφανίζεται επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση με την πραγματική εικόνα της
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των
αποτελεσμάτων χρήσης του ομίλου, για τις οποίες υπάρχουν αυστηροί και διαρκείς
περιορισμοί που θίγουν ουσιαστικά την άσκηση των δικαιωμάτων της μητρικής στην
περιουσία ή στην διαχείριση της προς ενοποίηση επιχείρησης, για τις οποίες οι
απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή
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αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όπως επίσης και αυτές για τις οποίες δεν υπάρχει
πρόθεση διαρκούς κατοχής των μετοχών ή μεριδίων τους δύναται να εξαιρεθούν από
την ενοποίηση. Τέλος, όταν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε
ενοποίηση έχουν δραστηριότητες τόσο διαφορετικές δεν πρέπει να περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση, καθώς σ’ αυτή την περίπτωση η ενοποίηση θα αλλοίωνε την
πραγματική εικόνα του ομίλου.
Η τεχνική κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, κατά την
ελληνική νομοθεσία, περιγράφεται στα άρθρα 100 έως και 106 του Ν. 2190/1920.
Ειδικότερα, τα άρθρα 100 και 104 αναφέρονται στις βασικές αρχές που διέπουν την
ενοποίηση και την τεχνική κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
αντίστοιχα και το άρθρο 101 στη δομή που επιβάλλεται να έχουν οι καταστάσεις
αυτές. Οι κανόνες, μέθοδοι και γενικά η τεχνική που ακολουθούνται κατά την
ενοποίηση περιγράφονται στα άρθρα 102, 103 και 105 του νόμου αυτού, ενώ στο
άρθρο 106 παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με τη λογιστική μεταχείριση,
κατά την ενοποίηση, των συγγενών επιχειρήσεων. Τέλος, στο άρθρο 107 ορίζονται οι
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο ενοποιημένο προσάρτημα και
στην ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως, ενώ τα άρθρα 108 και 109 περιέχουν
διατάξεις που σχετίζονται με τον έλεγχο και την δημοσιότητα των οικονομικών
καταστάσεων ενός ομίλου εταιριών.
Η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αρχίζει με το πέρας της
συντάξεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του ομίλου. Οι
μέθοδοι ενοποιήσεως, κατά τη διεθνή πρακτική, είναι η μέθοδος της αγοράς και η
μέθοδος της κοινοπραξίας συμφερόντων, όπως επίσης και οι μέθοδοι της ολικής και
αναλογικής ενοποίησης. Εντούτοις, μόνο οι μέθοδοι της αγοράς και της ολικής
ενοποίησης επιτρέπεται να ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις που ενοποιούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. Οι βασικές λογιστικές διαδικασίες που
ακολουθούνται κατά την ενοποίηση αφορούν τον προσδιορισμό των ενοποιούμενων
επιχειρήσεων, το άνοιγμα των βιβλίων ενοποίησης, τις εγγραφές αναμορφώσεως των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ώστε να καταστούν κατάλληλες για ενοποίηση
και τέλος, την ολική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και
εξόδων των ενοποιούμενων επιχειρήσεων και κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
Ωστόσο, το έργο κατάρτισης των καταστάσεων αυτών δεν αποτελεί μία απλή και
εύκολη διαδικασία καθώς πλήθος ιδιομορφιών και προβλημάτων παρουσιάζονται
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κατά την εφαρμογή των λογιστικών διαδικασιών ενοποίησης. Η πραγματοποίηση
ενδοεταιρικών συναλλαγών από τις επιχειρήσεις του ομίλου και οι απαιτούμενες
απαλείψεις που επιβάλλεται να γίνουν κατά την ενοποίηση δημιουργούν περίπλοκες
καταστάσεις, ιδίως στις περιπτώσεις ενδοεταιρικών συναλλαγών (πώληση παγίων ή
αποθεμάτων) στις οποίες εμπεριέχεται και κάποιο μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή
ζημία σε επίπεδο ομίλου. Μια άλλη μεγάλη σειρά προβλημάτων, κατά την
ενοποίηση, πηγάζει από την έλλειψη ενιαίας λογιστικής και ειδικότερα από τη συχνή
έλλειψη ομοιόμορφα εφαρμοζόμενων αρχών, μεθόδων και κανόνων από τις
επιχειρήσεις του ομίλου. Παράλληλα, σημαντικά λογιστικά ζητήματα, κυρίως όσον
αφορά την εξεύρεση των ακριβών ποσοστών συμμετοχής μίας επιχείρησης του
ομίλου σε μία άλλη, δημιουργεί η ύπαρξη αμοιβαίων συμμετοχών μεταξύ των
επιχειρήσεων του ομίλου. Πολυπλοκότητα παρουσιάζεται επίσης και κατά την
ενοποίηση των επιχειρήσεων που έχουν έμμεσες συμμετοχές. Το πρόβλημα έγκειται
κυρίως στον καθορισμό της αξίας συμμετοχής της επικεφαλής μητρικής προκειμένου
να γίνει ο συμψηφισμός με την αναλογία των ιδίων κεφαλαίων της καθεμιάς
υποθυγατρικής και εν συνεχεία στον προσδιορισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Η
διαδικασία ενοποίησης καθίσταται δυσχερέστερη και περισσότερο περίπλοκη στην
περίπτωση που μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ενός ομίλου, έχουν την έδρα τους και
δραστηριοποιούνται σε διαφορετική χώρα από αυτή της μητρικής. Η διαφορετική
ορολογία που χρησιμοποιείται από κάθε χώρα, οι επιπτώσεις των περιορισμών που,
ενδεχομένως, υφίστανται στις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καθώς και των νόμων
που ισχύουν, προκειμένου περί αλλοδαπών εταιριών όσον αφορά τον έλεγχο της
μητρικής προς τη θυγατρική και κυρίως η εξεύρεση της βάσης που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί κατά τη μετατροπή, σε ένα συγκεκριμένο και σταθερό διαχρονικά, σε
όλη τη διαδικασία των ενοποιήσεων νόμισμα, των υπολοίπων των λογαριασμών που
είναι σε ξένο νόμισμα αποτελούν εμπόδια, τα οποία επιτάσσεται να ξεπεραστούν.
Τέλος, κάποια ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά την ενοποίηση
επιχειρήσεων των οποίων η απόκτηση της συμμετοχής έγινε κατά τη διάρκεια της
χρήσης και επιχειρήσεων στις οποίες η σχέση μητρικής - θυγατρικής δημιουργήθηκε
ύστερα από τμηματικές αποκτήσεις συμμετοχής της πρώτης στη δεύτερη
δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα κατά την εφαρμογή των λογιστικών διαδικασιών
ενοποίησης.
Στα παραπάνω λογιστικά προβλήματα έρχονται να προστεθούν και το πλήθος των
μειονεκτημάτων που, κατά πολλούς συγγραφείς και οικονομικούς αναλυτές,
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παρουσιάζουν οι καταστάσεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα, από άποψη δομής του
ενοποιημένου ισολογισμού, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτός περιέχει ένα κράμα
ιστορικών μεγεθών και τρεχουσών αξιών, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
από τους χρήστες των ενοποιημένων ισολογισμών. Όσον αφορά τους μετόχους της
μητρικής, οι καταστάσεις αυτές δεν παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με
τη διανομή μερίσματος των θυγατρικών και την απόδοση της επένδυσης σε μία
θυγατρική και δεν αποκαλύπτουν ποιες επιχειρήσεις του ομίλου είναι κερδοφόρες και
ποιες όχι. Παράλληλα, οι καταστάσεις αυτές δεν αποκαλύπτουν πιο μέρος των
ενοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων ανήκουν στους μετόχους εκτός ομίλου
(δικαιώματα μειοψηφίας) και ποιο στους μετόχους της μητρικής. Οι πιστωτές, τόσο
της μητρικής, όσο και των θυγατρικών, μπορούν εύκολα να παραπλανηθούν από τις
καταστάσεις αυτές, καθώς δεν μπορούν να αποκομίσουν πληροφορίες που να
αφορούν αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα. Τέλος, οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

δεν

παρέχουν

στους

οικονομικούς

αναλυτές

τη

δυνατότητα

πραγματοποίησης συγκρίσεων, ιδίως σε περιπτώσεις ομίλων που αποτελούνται από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, και εξαγωγής ασφαλών
συμπερασμάτων, σχετικά με την απόδοση και τη γενικότερη πορεία του ομίλου, από
τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που εξάγονται με βάση αυτές.
6.2

Συμπεράσματα
Με βάση τα παραπάνω, όσον αφορά το πλήθος προβλημάτων που ανακύπτουν κατά
την εφαρμογή των λογιστικών διαδικασιών ενοποίησης και των μειονεκτημάτων που
κατά πολλούς συγγραφείς, παρουσιάζουν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
γεννιέται το ερώτημα κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές εκπληρώνουν το σκοπό για
τον οποίο δημιουργήθηκαν, δηλαδή της παρουσίασης της πραγματικής εικόνας της
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των
αποτελεσμάτων του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση. Δηλαδή, κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ένα χρήσιμο
εργαλείο για τους μετόχους της μητρικής και για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο. Η
αμφισβήτηση, λοιπόν, που δέχονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από
πολλούς συγγραφείς και οικονομικούς αναλυτές δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με
τη χρησιμότητά, την εγκυρότητα και την ποιότητα πληροφοριών που προσφέρουν
στους χρήστες.
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Όλα αυτά έχουν οδηγήσει πολλές κατηγορίες ενδιαφερομένων να πιστεύουν ότι η
κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί πανάκεια για
την ορθή και πραγματική παρουσίαση της περιουσιακής κατάστασης και των
αποτελεσμάτων ενός ομίλου επιχειρήσεων και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω
της χρησιμοποίησης, αποκλειστικά και μόνο, των επιμέρους ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων του ομίλου. Έτσι, προτείνεται η χρήση των
καταστάσεων

αυτών,

έναντι

της

χρήσης

των

ενοποιημένων

οικονομικών

καταστάσεων.
Εντούτοις, η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη της λογιστικής επιστήμης και η εξεύρεση
ολοένα και περισσότερων μεθόδων και τρόπων αντιμετώπισης των διάφορων
ανακυπτόντων ζητημάτων κατά την ενοποίηση και κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, έχει ως αποτέλεσμα πολλά από τα μειονεκτήματα και
προβλήματα των καταστάσεων αυτών να εξαλείφονται. Έτσι, πολλά από τα ζητήματα
σχετικά με την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών που επισημάνθηκαν ανωτέρω,
παρόλη την πολυπλοκότητα και δυσχέρεια που παρουσιάζουν, επιλύονται τελικά με
τη βοήθεια των υπό της λογιστικής επιστήμης υποδεικνυόμενων. Γίνεται επομένως
κατανοητό ότι οι περίπλοκες καταστάσεις, ιδιομορφίες και προβλήματα που
ανακύπτουν κατά την ενοποίηση δεν αποτελούν αξεπέραστο εμπόδιο στην
εκπλήρωση του σκοπού της παρουσίασης της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης
και των αποτελεσμάτων ενός ομίλου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν
εφαρμοστεί με ιδιαίτερη προσοχή από τους συντάκτες των καταστάσεων αυτών όλες
οι παραδεκτές αρχές, μέθοδοι και κανόνες κατάρτισης των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
Παράλληλά, η κριτική που δέχονται οι καταστάσεις αυτές όσον αφορά τη
χρησιμότητά τους για τους μετόχους ή εταίρους της μητρικής σχετικά με τη διανομή
μερίσματος και την κερδοφορία κάθε θυγατρικής δεν ευσταθούν καθώς οι
πληροφορίες αυτές μπορούν να παρασχεθούν αναλυτικά στο ενοποιημένο
προσάρτημα των καταστάσεων αυτών. Επιπλέον, στην άποψη πολλών συγγραφέων
ότι οι καταστάσεις αυτές είναι άχρηστες, μη παρέχοντας πληροφορίες στους μετόχους
εκτός ομίλου (δικαιώματα μειοψηφίας) μπορεί να αντιταχθεί το επιχείρημα ότι κύριος
σκοπός των καταστάσεων αυτών είναι η ενημέρωση των μετόχων και των λοιπών
ενδιαφερομένων της μητρικής και όχι των μετόχων εκτός ομίλου. Οι μέτοχοι αυτοί
(δικαιώματα μειοψηφίας), όπως και οποιοιδήποτε ενδιαφερόμενοι για μία
συγκεκριμένη θυγατρική του ομίλου δύναται να λαμβάνουν τις πληροφορίες που
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χρειάζονται σχετικά με την οικονομική κατάσταση και πορεία των επιχειρήσεων
αυτών από τις επιμέρους ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, την άποψη πολλών
οικονομικών αναλυτών ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εξάγονται από τις
καταστάσεις αυτές είναι παραπλανητικοί και αμφίβολης χρησιμότητας αντικρούει το
γεγονός ότι πλήθος ερευνών αποκαλύπτουν ότι οι δείκτες που εξάγονται από τις
καταστάσεις αυτές ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα και στην
αληθινή οικονομική κατάσταση του ομίλου εταιριών σε σχέση με αυτούς που
εξάγονται από τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής.
Η σημασία, λοιπόν, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στον τομέα της
πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με την πορεία και οικονομική
κατάσταση του ομίλου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Με τη βοήθεια των καταστάσεων
αυτών μπορεί να καθοριστεί, μέσω διαφόρων αριθμοδεικτών, η δυνατότητα για κέρδη
και η σταθερότητα της συνολικής οικονομικής μονάδας, όπως επίσης και η φύση και
η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις
των πιστωτών και στα κεφάλαια των μετόχων. Παράλληλα, οι πιστωτές, ιδιαιτέρως οι
μακροπρόθεσμοι, αντλούν πληροφορίες από τις καταστάσεις αυτές προκειμένου να
εξακριβώσουν τη γενική χρηματοοικονομική υγεία και λειτουργική αποδοτικότητα
του όλου συστήματος της μητρικής και των θυγατρικών της και να καθορίσουν κατ’
αυτό τον τρόπο την πολιτική τους.
Παράλληλα με την λειτουργία της πληροφόρησης των εξωτερικών χρηστών, οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρησιμεύουν σε πολλές ανώτατες διοικήσεις
ομίλων σαν ενδοεπιχειρησιακό μέσο διοίκησης και ελέγχου του ομίλου. Έτσι, ακόμα
και αν δεν υποχρεούνται νομικά, λόγω της μη υπέρβασης των ορίων των δύο από τα
τρία κριτήρια (σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, μέσος όρος προσωπικού) που
θέτει ο νόμος για την σύνταξη των καταστάσεων αυτών ή της υπαγωγής του ομίλου
σε ένα ευρύτερο όμιλο επιχειρήσεων ή της έγκρισης της απαλλαγής αυτής από τους
λοιπούς μετόχους εκτός ομίλου, πολλοί όμιλοι καταρτίζουν ενοποιημένους
λογαριασμούς για σκοπούς ενδοεπιχειρησιακούς, όπως είναι η παρακολούθηση της
αποδοτικότητας, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, η εκτίμηση του πραγματικά
διανεμητέου κέρδους του ομίλου κ.α.
Ανακεφαλαιώνοντας, γίνεται κατανοητό ότι η δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων
επιβάλλεται από το νέο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται σήμερα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντέξουν τον
έντονο ανταγωνισμό και να προσαρμοστούν ομαλά στις νέες συνθήκες που
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παρουσιάζονται.

Μεγάλη

χρησιμότητα,

όσον

αφορά

την

παρουσίαση

της

πραγματικής περιουσιακής κατάστασης και των αποτελέσματα ενός ομίλου,
παρέχουν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν ένα
λογιστικό τέχνασμα, με την βοήθεια του οποίου επιτυγχάνεται η παρουσίαση σε μια
απλή έκθεση του συνόλου της χρηματοοικονομικής θέσης και των λειτουργικών
αποτελεσμάτων μιας ομάδας συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι καταστάσεις αυτές
συντάσσονται με την υπόθεση ότι είναι περισσότερο σημαντικές και ουσιώδεις από
τις επιμέρους ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών της,
γεγονός που τις καθιστά ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των μετόχων ή
εταίρων και οποιουδήποτε ενδιαφερομένου τρίτου. Αν και πλήθος προβλημάτων και
εμποδίων ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ενοποίησης των επιχειρήσεων ενός ομίλου
και κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η πρόοδος και οι
εξελίξεις στην επιστήμη της λογιστικής έχουν οδηγήσει στην απλοποίηση και στην
υπερπήδηση των δυσχερειών και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν. Ως
αποτέλεσμα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθίστανται αναγκαίες για
την παροχή μίας επαρκούς, δίκαιης, πραγματικής και κατανοητής παρουσίασης της
περιουσιακής κατάστασης και πορείας εργασιών ενός ομίλου επιχειρήσεων στους
μετόχους ή εταίρους και στους λοιπούς τρίτους ενδιαφερόμενους.

- 131 -

Βιβλιογραφία


Ελληνική:

Αισιόπουλος, Κ., (1993), «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα.
Αληφαντής, Γ., (2004), «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις: Νομοθεσία και
Πρακτική», Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα.
Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης Π., (2004), «Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων», Εκδοτικός Οίκος Rosili, Θεσσαλονίκη.
Ιγνατιάδης, Α., (1993), «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιρικών
Επιχειρήσεων», δδ, Θεσσαλονίκη.
Περάκης, Ε., (2000), «Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας», Εκδόσεις .
Πεταλάς, Κ., (2004), «Γνωρίζοντας την Ανώνυμη Εταιρία από Νομική, Λογιστική
και Φορολογική Άποψη», Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα.
Πρωτοψάλτης, Π., Βρουστούρης, Π., (2002), «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και
Διερμηνείες», Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα.
Σακέλλης Ε., (1978), «Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών», Διδακτορική
Διατριβή, Αθήνα.
__________, Πρωτοψάλτης, Π., (1991), «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Φίλιος, Β., (1991), «Όμιλοι Εταιριών και η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
__________, (1994), «Ενοποιημένοι Λογαριασμοί Εταιριών Ομίλου: Η Θεωρία και
η Πρακτική της Ενοποίησης Σήμερα», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.


Ξενόγλωσση:

Led, K. J., (1987), “Consolidated Financial Statements”, Australian Accounting
Research Foundation, dd, Australia.
Miller, Ε., (1979), “Accounting Problems of Multinational Enterprises”, Lexington
Books, dd.
Taylor, P. A., (1987), “Consolidated Financial Statements: Concepts, Issues and
Techniques”, P.C.P. Accounting and Finance Series, London, U.K.

- 132 -

Αρθρογραφία


Ελληνική:

Αισιόπουλος, Κ., (1992), «Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Οικονομικός
Ταχυδρόμος, Ιανουάριος, σελ. 83-85.
Αληφαντής, Γ., (1996), «Προϋποθέσεις Καταρτίσεως Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων από Όμιλο Επιχειρήσεων», Λογιστής, Ιούνιος, σελ. 853-869.
__________, (1997), «Μέθοδοι Αποτίμησης των Στοιχείων των Ενοποιημένων
Καταστάσεων», Λογιστής, Ιούνιος, σελ. 859-870.
__________,

(1998),

«Διάλυση

Αποθεματικών

Θυγατρικών

Επιχειρήσεων

Σχηματισθέντων μετά τον Αρχικό Συμψηφισμό», Λογιστής, Μάιος, σελ. 621630.
__________, (2000), «Ενοποίηση Μικτού Ομίλου Επιχειρήσεων», Λογιστής,
Φεβρουάριος, σελ. 176-180.
__________, (2001), «Απόκτηση, Ανάληψη και Κατοχή Μετοχών της Μητρικής από
Θυγατρικές Εταιρίες», Λογιστής, Ιούνιος, σελ. 932-938.
__________, (2001), «Η Λογιστική του Αποτελέσματος από Πώληση Θυγατρικής
Επιχειρήσεως», Λογιστής, Ιούνιος, σελ. 7098-1108.
Βαρβατσούλης, Χ., (1992), «Διαδικασίες Ενοποιήσεως Οικονομικών Καταστάσεων»,
Λογιστής, Φεβρουάριος, σελ. 175-179.
Ευθυμιάδης, Π., (1995), «Η Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμών)
σε 10 Απλά Βήματα», Λογιστής, Ιούλιος, σελ. 1029-1030.
Θεοδωρίδου, Ι., (2000), «Τρόπος Χειρισμού της Πώλησης Μέρους των Κατεχόμενων
Μετοχών Θυγατρικής κατά τη Σύνταξη του Ενοποιημένου Ισολογισμού»,
Λογιστής, Μάιος, σελ. 738-740.
__________,

(2000),

«Υποχρέωση

Κατάρτισης

Ενοποιημένων

Οικονομικών

Καταστάσεων», Λογιστής, Σεπτέμβριος, σελ. 1252-1255.
__________, (2001), «Αύξηση του Ποσοστού Συμμετοχής σε Θυγατρική», Λογιστής,
Οκτώβριος, σελ. 1546-1551.
__________, (2005), «Μετατροπή Εταιρίας από Θυγατρική σε Συγγενή», Έψιλον 7,
Φεβρουάριος, σελ. 183-187.

- 133 -

Παπαδέας, Π., (1992), «Αρχές, Κανόνες και Μέθοδοι Αποτίμησης στην Κατάρτιση
Ενοποιημένων

Οικονομικών

Καταστάσεων»,

Λογιστής,

Σεπτέμβριος-

Οκτώβριος, σελ. 1061-1062.
Φίλιος, Ι., (2001), «Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα
Δ.Λ.Π.», Λογιστής, Σεπτέμβριος, σελ. 1392-1395.
Χρυσοκέρης, Ι., (1984), «Συναλλαγματικές Διαφορές: Συστήματα Υπολογισμού Σ.Δ.
στη Λογιστική των Εργασιών σε Συνάλλαγμα», Λογιστής, Οκτώβριος, σελ. 761769.


Ξενόγλωσση:

Benis, M., (1979), “The Non-Consolidated Finance Company Subsidiary”, The
Accounting Review, Vol. 54, No. 4, pp. 808-814.
Bierman, H., (1992), “Proportionate Consolidation and Financial Analysis”,
Accounting Horizons, Vol. 6, No. 4, pp. 5-17.
Bircher, P., (1988), “The Adoption of Consolidated Accounting in Great Britain”,
Accounting and Business Research, Vol. 19, No. 73, pp. 3-13.
Booker, Q., (1988), “To Consolidate or not to Consolidate”, The National Public
Accountant, Vol. 33, No. 8, pp. 38-40.
Burnett, T., King, T., Lembke, V., (1979), “Equity Method Reporting for Major
Finance Company Subsidiaries”, The Accounting Review, Vol. 54, No. 4, pp.
815-823.
Campbell, J. D., (1962), “Consolidation vs. Combination”, The Accounting Review,
Vol. 37, No. 1, pp. 99-102.
Committee on Concepts and Standards, (1955), “Consolidated Financial Statements:
Supplementary Statement Νο. 7”, The Accounting Review, Vol. 30, No. 2, pp.
194-197.
Dickerson, P. J., (1964), “Conflicting Consolidation Procedures”, Accountancy, pp.
678-680.
Dillon, G., (1981), “The Business Combination Process”, The Accounting Review,
Vol. 56, No. 2, pp. 395-399.
Egginton, D., (1965), “Unrealized Profit and Consolidated Accounts”, Accountancy,
Vol. 76, No. 861, pp. 410-415.

- 134 -

Holt, E. P., (2004), “A Case Against the Consolidation of Foreign Subsidiaries and a
United States Parent’s Financial Statements”, Accounting Forum, Vol. 28, pp.
159-165.
Hylton, D. P., (1988), “On the usefulness of Consolidated Financial Statements”,
C.P.A. Journal, pp. 74-77.

=

Kanamori, E., (2005), “The Development of Group Accounting in the U.K.: Setting
the Scene”, The Ritsumeikan Business Review, Vol. 28, No. 5, pp. 243-262.
Kawamoto, J., (2001), “The Development of the Group Accounts Disclosure System
in Japan”, Accounting, Business and Financial History, Vol. 11, No. 3, pp. 331348.
Kazumoto, I., (1998), “Accounting for Translation of Foreign Currency”, Bulletin of
Toyohashi Sozo College, No. 2, pp. 103-127.
Ketz, E. J., (1984), “Accounting for Business Combinations in an Age of Changing
Prices”, Accounting and Business Research, Vol. 14, No. 55, pp. 209-216.
Lambert, C., Lambert, C., (1999), “An Investigation of Earnings Management
Through Investments in Associated Companies: An Australian Perspective”,
Working Paper, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, pp.
1-13.
Lowe, H., (1990), “Shortcomings of Japanese”, Accounting Horizons, Vol. 4, No. 3,
pp. 1-9.
Luehlfing, M., (1995), “Methods of Consolidation in Current Accounting Textbooks”,
Journal of Accounting Education, Vol. 13, No. 3, pp. 349-365.
McKinnon, J., (1984), “Application of Anglo-American Principles Consolidation to
Corporate Financial Disclosure in Japan”, Abacus, Vol. 20, No. 1, pp. 16-33.
Mian, S., Smith, C., (1990), “Incentives for Unconsolidated Financial Reporting”,
Journal of Accounting and Economics, Vol. 12, pp. 141-171.
Mora, A., Rees, W., (1998), “The Early Adoption of Consolidated Accounting in
Spain”, The European Accounting Review, Vol. 7, No. 4, pp. 675-696.
Nobes, C. W., (1980), “A Review of the Translation Debate”, Accounting and
Business Research, 1980, Vol. 5, No. 3, pp. 421- 431.
Pacter, P., (1992), “Consolidations: An Overview of the F.A.S.B. D.M.”, Journal of
Accountancy, Vol. 173, No. 4, pp. 56-61.
__________, Rosman, A., (1992), “The Debate Over Consolidating Statements”,
Financial Executive, Vol. 8, No. 2, pp. 22-27.
- 135 -

Parker, R. H., (1977), “Concepts of consolidation in the E.E.C.”, Accountancy, Vol.
89, No. 1014, pp. 72-75.
Rosenfield, P, Rubin, S., (1985), “Contemporary Issues in Consolidation and the
Equity Method”, Journal of Accountancy, Vol. 159, No. 6, pp. 94-97.
Rue, J., Tosh, D., (1987), “Should We Consolidate Finance Subsidiaries?”,
Management Accounting, Vol. 68, No. 10, pp. 45-50.
Simon, I. S., (1953), “Consolidated Statements and the Law”, The Accounting Review,
Vol. 28, No. 4, pp. 505-514.
Topple, B., (1979), “Goodwill on Consolidation”, Accountancy, Vol. 90, No. 1026,
pp. 114-120.
__________, (1979), “Consolidated Accounts: Questions of Control”, Accountancy,
Vol. 90, No. 1029, pp. 123-129.
Whittred, G., (1986), “The Evolution of Consolidated Financial Reporting in
Australia”, Abacus, Vol. 22, No. 2, pp. 103-120.
Wilkins, T., (1990), “A Note on Complex Group Structures, Associated Companies
and Credit Evaluation”, Asia Pacific Journal of Management, Vol. 8, No. 1, pp.
105-120.
__________,

- 136 -

