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Πξόινγνο – Δπραξηζηίεο 

 

 Η παξνχζα κειέηε απνηειεί ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία πνπ εθπφλεζα 

θαη θαηέζεζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζηε Λνγηζηηθή θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε ζχληαμε, 

εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. 

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην πθηαλάθε 

Νηθφιαν, ν νπνίνο κνπ πξνζέθεξε πνιχηηκε βνήζεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο. 

 Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημε ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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1 ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζην δηεζλή ρψξν θαη 

ηελ παγθφζκηα αγνξά, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ έμαξζε ηεο 

νηθνλνκηθή θξίζεο λα επεξεάδεη ηηο εγρψξηεο αιιά θαη παγθφζκηεο αγνξέο, νη 

επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ ηξφπνπο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηά 

ηνπο, λα απμήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα θαη λα επηηχρνπλ φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία.  ηελ πξνζπάζεηα απηή νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο εμαγνξάδνληαη απφ κεγαιχηεξεο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν, δεκηνπξγψληαο νκίινπο επηρεηξήζεσλ 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο φπσο ηε καδηθή 

παξαγσγή, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ, ηελ αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  Δπίζεο 

πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα λα επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηιέγνπλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο επηρεηξήζεηο1 ή λα εμαγνξάζνπλ άιιεο, κε ζθνπφ ηελ 

θάζεηε νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ2, ηελ θάζεηε νινθιήξσζε πξνο ηα 

εκπξφο3, ηελ ζπζρεηηζκέλε δηαθνξνπνίεζε4 θαη ηελ αζπζρέηηζηε 

δηαθνξνπνίεζε5. 

Ο φκηινο επηρεηξήζεσλ απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο λνκηθά 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ νηθνλνκηθνχο δεζκνχο αθνχ ε κία 

κπνξεί λα ειέγρεη ηελ άιιε ή ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο έρνληαο πιεηνςεθηθή 

ζπκκεηνρή θαη απνηειείηαη απφ ηελ ηζχλνπζα ή κεηξηθή ή ειέγρνπζα εηαηξεία6, 

                                            
1
 Θπγαηξηθέο ηεο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

2
 Παξαγσγή θαη πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ ζην βηνκεραληθφ θιάδν ή παξαγσγή θαη εκπνξία 

έηνηκσλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν 
3
 Γεκηνπξγία θέληξσλ δηαλνκήο θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο αγνξέο ρσξίο λα 

ρξεηάδνληαη κεζάδνληεο πνπ λα πξνσζνχλ ην αγαζφ ζηελ αγνξά. 
4
 πζρεηηζκέλε δηαθνξνπνίεζε έρνπκε φηαλ κία εηαηξεία εμαγνξάδεη θάπνηα άιιε ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ίδην θιάδν δξαζηεξηφηεηαο.  Πρ κία εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ 
Supply Chain Management (SCM) εμαγνξάδεη κία εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ Enterprise 
Resource Planning (ERP) 
5
 Αζπζρέηηζηε δηαθνξνπνίεζε έρνπκε φηαλ κία εηαηξεία εμαγνξάδεη κία άιιε ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο,  πρ κία εηαηξεία πιεξνθνξηθήο 
εμαγνξάδεη κία εηαηξεία δηαθεκηζηηθή, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα γίλεηαη γηα ιφγνπο επέλδπζεο 
πιενλάδνληνο θεθαιαίνπ ή απνθπγήο θηλδχλνπ θνξεζκνχ ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 
6
 Holding or parent company 
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θαζψο θαη ηελ ειεγρφκελε ή ζπγαηξηθή ή εμαξηεκέλε εηαηξεία7.  Οη 

επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ απνηεινχλ αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη 

εθαξκφδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο φπσο νξίδεη ε 

λνκνζεζία.  Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ηξίηνπο εθηφο νκίινπ.  Οη κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ζπλαιιαγέο επεξεάδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ κεκνλσκέλα, κε απνηέιεζκα ε δεκνζίεπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ λα κελ παξνπζηάδεη ηε ζσζηή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ.  Η κειέηε ησλ επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο8, κε απνηέιεζκα νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ λα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ νηθνλνκηθή θαη 

κφλν άπνςε ζαλ κία επηρείξεζε. 

Έηζη, πξνθχπηεη ε αλάγθε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ9, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

αμηφπηζηε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νκίινπ.  Βαζηθή αξρή ζχληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη ε απαινηθή ησλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο.  Σν απνηέιεζκα απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο είλαη φηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή πεξηνπζία 

ηνπ νκίινπ θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηηο εθηφο νκίινπ επηρεηξήζεηο.   

 

 

1.2 Οξηζκνί θαη βαζηθέο έλλνηεο 

 

Όμιλορ επισειπήζευν είλαη ε κεηξηθή θαη φιεο νη άκεζεο θαη έκκεζεο 

ζπγαηξηθέο ηεο (θάζεηνο φκηινο).  Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί 

θάησ απφ εληαία δηεχζπλζε ή ηα δηαρεηξηζηηθά, επνπηηθά ή δηνηθεηηθά φξγαλά 

ηνπο απνηεινχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα (νξηδφληηνο 

φκηινο). 

                                            
7
 Subsidiary 

8
 Δπελδπηέο, κεηφρνπο, αληαγσληζηέο, εξγαδνκέλνπο ζηε εηαηξεία ή ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ 

ίδηνπ θιάδνπ θιπ. 
9
 Consolidated financial statements 
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Μηηπική είλαη κία επηρείξεζε ε νπνία έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπγαηξηθέο.  Η κεηξηθή επηρείξεζε ιέγεηαη θαη αιιηψο ειέγρνπζα, ηζχλνπζα ή 

θπξίαξρε επηρείξεζε. 

Θςγαηπική είλαη κία επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

άιιεο επηρεηξήζεηο.  Μία ζπγαηξηθή επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη θαη ηηο δηθέο ηεο 

ζπγαηξηθέο, λα είλαη δειαδή ε ίδηα θαη κεηξηθή.  Η ζπγαηξηθή επηρείξεζε 

ιέγεηαη αιιηψο θαη ειεγρφκελε ή εμαξηεκέλε. 

Έλεγσορ είλαη ε δχλακε λα θαηεπζχλεηο ηελ νηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κίαο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα απνθηήζεηο ηα νθέιε 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή. 

Σςγγενήρ είλαη κία επηρείξεζε ζηελ νπνία ε επελδχηξηα επηρείξεζε 

αζθεί νπζηψδε επηξξνή θαη ε νπνία δελ είλαη θνηλνπξαμία ή ζπγαηξηθή. 

Κοινοππαξία είλαη κία ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δχν ή 

πεξηζζφηεξα κέξε αλαιακβάλνπλ κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

ππφθεηληαη ζε απφ θνηλνχ έιεγρν. 

Οςζιώδηρ επιπποή είλαη ε δπλαηφηεηα λα αζθείηαη ζπκκεηνρή ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο ρσξίο 

λα αζθείηαη έιεγρνο ζηηο πνιηηηθέο απηέο. 

Ενοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ είλαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ελνπνηεκέλεο ζαλ λα αθνξνχλ κία επηρείξεζε. 

Δικαιώμαηα μειοτηθίαρ είλαη ην κέξνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζπγαηξηθήο, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ φκηιν.  Όηαλ ηα 

δηθαηψκαηα απηά δελ απνηεινχλ κεηνςεθία, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«δικαιώμαηα ηπίηυν». 

Εύλογη αξία10 είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα 

κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί κεηαμχ δχν 

κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ γίλεηαη ζε εκπνξηθή βάζε. 

 

                                            
10

 Μαξία Ρνδνζζέλνπο, (2011), εκεηώζεηο ζηε Γηεζλή θαη Δπξσπατθή Λνγηζηηθή 
Πξαθηηθή θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, ζει 30 
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2 ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΙ ΤΓΓΔΝΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

 

2.1 πκκεηνρέο ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα 

 

Ο φξνο Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ρξεζηκνπνηείηαη αλεπίζεκα γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξρψλ θαη 

θαλφλσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα είλαη ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ν 

λφκνο 2190/1920 ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ φπσο 

έρεη θσδηθνπνηεζεί θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 90 έσο 

103 πεξί ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ11.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

θαη άιια ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, φπσο ην λφκν 3190/1955 πεξί 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηνλ θψδηθα θνξνινγηθήο απεηθφληζεο 

ζπλαιιαγψλ, ηνλ θψδηθα ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηνλ θψδηθα 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

πκκεηνρέο, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία12 θαη ηα ειιεληθά 

πξφηππα13, είλαη νη θαηερφκελεο απφ κία επηρείξεζε κεηνρέο άιισλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

θαζψο θαη νη εηαηξηθέο κεξίδεο ζε εηαηξείεο άιισλ λνκηθψλ κνξθψλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη πξφζεζε δηαξθήο θαηνρήο ηνπο θαη δελ ζθνπεχνπλ 

λα πνπιεζνχλ θαη ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ θεθαιαίνπ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ηα εμέδσζαλ κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 

πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη 

ζρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ ζπγαηξηθψλ ηεο κεηξηθήο.  Η ζρέζε απηή ππάξρεη φηαλ 

πιεξνχληαη νη θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

 Μία επηρείξεζε (κεηξηθή) θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο επηρείξεζεο (ζπγαηξηθήο), έζησ θαη αλ 

                                            
11

 Γεψξγηνπ η. Αιεθαληή, (2003), Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ννκνζεζία 
θαη Πξαθηηθή, 2

ε
 έθδνζε,  εθδφζεηο Πάκηζνο, ζει 10 

12
 λ.2190/1920, άξ.42, παξ.5  

13
 πεξ. 10, παξ. 2.2.112 ηνπ Δ.Γ.Λ.. 
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ε πιεηνςεθία απηή πξνθχπηεη χζηεξα απφ ππνινγηζκφ δηθαησκάησλ 

θαη ηίηισλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο. 

 Διέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ χζηεξα απφ 

ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο απηήο ηεο επηρείξεζεο 

(ζπγαηξηθήο). 

 Η κεηξηθή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο θαη έρεη ην δηθαίσκα 

είηε άκεζα είηε έκκεζα, λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο. 

 Η κεηξηθή αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζηε ζπγαηξηθή.  Γεζπφδνπζα 

επηξξνή ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, δειαδή 

κέζσ ηξίησλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο, ηνπιάρηζηνλ 

ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαη 

ηαπηφρξνλα αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπγαηξηθήο.  ηνλ ππνινγηζκφ γηα ηα πνζνζηά ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ πξνζηίζεληαη θαη ηα πνζνζηά πνπ θαηέρνληαη ζηε 

ζπγαηξηθή κέζσ άιισλ ζπγαηξηθψλ κε έκκεζε ζπκκεηνρή. 

 

 

2.2 πκκεηνρέο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα – Γ.Λ.Π. θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο – Γ.Π.Υ.Π., θαζψο θαη νη Γηεξκελείεο 

απηψλ, είλαη κία εληαία δέζκε παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ε νπνία 

βνεζάεη ζε παγθφζκην επίπεδν λα ππάξρεη νκνηνκνξθία, αμηνπηζηία θαη 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Σα Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Π. πνπ 

ηζρχνπλ ζήκεξα θαη αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη: 

 Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». 

 Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο». 

 Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο». 

 Γ.Π.Υ.Π. 3 «Δλνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ»14. 

                                            
14

 ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 22 



 10 

 Γ.Π.Υ.Π. 1015 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (Καηαξγεί ην 

Γ.Λ.Π. 27 κε ηζρχ απφ 01/01/2013 αιιά δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε). 

 

 

2.2.1 πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη νπζηώδεο επηξξνή ζύκθσλα κε 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 

 

πγγελήο επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 2816 «Δπελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο», είλαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία ε επελδχηξηα 

επηρείξεζε αζθεί νπζηψδε επηξξνή θαη ε νπνία δελ είλαη νχηε ζπγαηξηθή, νχηε 

θνηλνπξαμία.  Η νπζηψδεο επηξξνή απνδεηθλχεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επελδχηξηα επηρείξεζε θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20% 

ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή φηαλ θαηέρεη πνζνζηφ ιηγφηεξν απφ ην 20% ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, ηφηε ε νπζηψδεο επηξξνή ηεθκαίξεηε φηαλ πιεξείηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο. 

 Δθπξνζψπεζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή άιιν αληίζηνηρν φξγαλν ηεο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο. 

 Αληαιιαγή δηεπζπληηθψλ θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ. 

 Αληαιιαγή νπζηαζηηθψλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 

2.2.2 Έιεγρνο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 

 

                                            
15

 Υαηδεζηαπξάθεο Μ., (2012), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(Γ.Π.Υ.Α.) International Financial Reporting Standards (IFRS), B΄ Μέξνο, εθδφζεηο 
Ιλζηηηνχην εθπαίδεπζεο ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ,  ζει 162 
16

 Grand Thornton, (2006), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
I.F.R.S., ηόκνο Β΄,  εθδφζεηο Grand Thornton, Γ.Λ.Π. 28, ζει 677-678 
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χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 2717 θαη ηελ αξρή «ε νηθνλνκηθή νπζία πάλσ 

απφ ην λνκηθφ ηχπν», δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θπξηφηεηαο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηξηθήο - ζπγαηξηθήο18, αιιά ην αλ ε κεηξηθή ειέγρεη 

ηε ζπγαηξηθή.  Έιεγρνο, ινηπφλ, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ αθφκα θαη αλ ε 

κεηξηθή θαηέρεη ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο 

επηρείξεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη: 

 Γπλαηφηεηα θαηεχζπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή κε ζπκβαηηθφ φξν. 

 Γηθαίσκα δηνξηζκνχ ή παχζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

 Γηθαίσκα επεξεαζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ δηθαησκάησλ ςήθσλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ, 

βάζε ζπκθσλίαο κε άιινπ επελδπηέο. 

 

 

2.3 Τπνθείκελεο, ππόρξεεο, απαιιαζζόκελεο θαη εμαηξνύκελεο 

επηρεηξήζεηο ζε ζύληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ην λόκν 2190/1920 

 

2.3.1 Τπνθείκελεο ζε ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο 

 

Η κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη άκεζεο ή έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο είλαη 

ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε19, φηαλ ε κεηξηθή θαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ηεο 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο, νκφξξπζκεο ή 

εηεξφξξπζκεο ζηηο νπνίεο φινη νη απεξηφξηζηα επζπλφκελνη εηαίξνη είλαη Α.Δ., 

Δ.Π.Δ., Δ.Δ. θαηά κεηνρέο20. 

ε ελνπνίεζε ππφθεηληαη θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην εθφζνλ21: 

                                            
17

 Grand Thornton, (2006), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
I.F.R.S., ηόκνο Β΄,  εθδφζεηο Grand Thornton, Γ.Λ.Π. 27, ζει 644-645 
18

 Καηνρή άλσ ηνπ 50% ηεο ζπγαηξηθήο 
19

 Άξζξν 90, λ.2190/1920 
20

 Άξζξν 4, Π.Γ. 326/1994 
21

 Άξζξν 96,παξ. 1, λ. 2190/1920 
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 Η επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο 

νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο, έρνπλ ηεζεί ππφ 

εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ πξψηε 

επηρείξεζε ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ή 

 Σα δηαρεηξηζηηθά, δηνηθεηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ηεο επηρείξεζεο απηήο, 

θαζψο θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δελ 

ζπλδέεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο, απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη 

κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

2.3.2 Δπηρεηξήζεηο ππόρξεεο ζε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Η επηρείξεζε, ε νπνία είλαη ππφρξεε ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε κεηξηθή φηαλ ππάξρεη ζρέζε 

κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο, ε κεηξηθή δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην22, κία ή 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο απφ ηε κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο λα είλαη Α.Δ., 

Δ.Π.Δ. ή εηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνθείκελσλ 

ζε ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ, επί δχν ζπλερείο ρξήζεηο, λα ππεξβαίλνπλ ηα 

δχν απφ ηα ηξία παξαθάησ θξηηήξηα. 

 χλνιν Ιζνινγηζκνχ 3.700.000€, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ Α έσο θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ππνδείγκαηνο Ιζνινγηζκνχ ηνπ Δ.Γ.Λ.., δειαδή δελ ππνινγίδνληαη νη 

ινγαξηαζκνί ηάμεσο. 

 Κχθινο εξγαζηψλ 7.400.000€ 

 Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο 250 άηνκα. 

  

 ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηεζεί ππφ 

εληαία δηνίθεζε ή ηα δηαρεηξηζηηθά ηνπο φξγαλα απνηεινχληαη ζηελ πιεηνςεθία 

                                            
22

 Άξζξν 90, παξ. 1, λ. 2190/1920 
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ηνπο απφ ηα ίδηα πξφζσπα, ηελ ππνρξέσζε γηα θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε, ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θάζε επηρείξεζεο απφ ηηο ζπγθξηλφκελεο, 

ππνινγηδφκελν κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ Α έσο θαη Δ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

 ε θάζε πεξίπησζε νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηηο κεγαιχηεξεο γηα ηε ζχληαμε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα, φιεο νη εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

Διιάδα ή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλήθνπλ ζε φκηιν επηρεηξήζεσλ 

πξέπεη λα ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

2.3.3 Δπηρεηξήζεηο απαιιαζζόκελεο από ηελ ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

χκθσλα κε ην λφκν 2190/1920 θαζνξίδεηαη πνηεο επηρεηξήζεηο 

απαιιάζζνληαη απφ ηε ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Μεηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ εθφζνλ23: 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ είρε άκεζε ή έκκεζε αλάκεημε ζηε 

δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. 

 Γελ άζθεζε ην δηθαίσκα ςήθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαηά 

ην δηνξηζκφ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ησλ πέληε 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

 Όηαλ ε κεηξηθή έρεη ρνξεγήζεη κφλν δάλεηα ζηε ζπγαηξηθή. 

 Μεηξηθή εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ ππνθείκελσλ ζε ελνπνίεζε εηαηξεηψλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ζε δχν απφ ηα ηξία παξαθάησ θξηηήξηα24: 

                                            
23

 Άξζξν 91, λ. 2190/1920 
24

 Άξζξν 92, λ. 2190/1920 
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 χλνιν Ιζνινγηζκνχ 3.700.000€ φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α έσο θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα ηνπ 

Ιζνινγηζκνχ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

 Κχθινο εξγαζηψλ 7.400.000€. 

 Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο 250 άηνκα. 

 Κάζε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη 

ηαπηφρξνλα είλαη ε ίδηα ζπγαηξηθή επηρείξεζε εθφζνλ ε κεηξηθή ηεο 

δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο25: 

 Όηαλ ε αιινδαπή θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο. 

 Όηαλ ε αιινδαπή θαηέρεη ην 90% ησλ κεηνρψλ θαη γηα ηε κε ζχληαμε 

ζπκθσλήζνπλ νη ππφινηπνη κέηνρνη. 

 Όηαλ πνζνζηφ κεηφρσλ ή εηαίξσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% 

ηνπιάρηζηνλ ηεο παξαπάλσ β’ ππνπεξίπησζεο δελ έρνπλ δεηήζεη ην 

αξγφηεξν έμη κήλεο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ρξήζε, ηελ θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ26. 

 Όηαλ ε αιινδαπή κεηξηθή δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο – κέινπο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα θξάηε – κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο27. 

 

 

2.3.4 Δμαίξεζε ελνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ 

 

 Γπλεηηθή εμαίξεζε ζπγαηξηθήο απφ ηελ ελνπνίεζε επεηδή παξνπζηάδεη 

επνπζηψδεο ελδηαθέξνλ28. 

 Όηαλ ε κεηξηθή δελ κπνξεί λα αζθήζεη δηνίθεζε ζηε ζπγαηξηθή. 

 Όηαλ είλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα ελνπνίεζε. 

 Όηαλ ζθνπφο ηεο κεηξηθήο είλαη λα κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο ηεο 

ζπγαηξηθήο. 

                                            
25

 Άξζξν 93, λ. 2190/1920 
26

 Άξζξν 94, λ. 2190/1920 
27

 Άξζξν 95, λ. 2190/1920 
28

 Άξζξν 97, λ. 2190/1920 
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 Τπνρξεσηηθή εμαίξεζε ζπγαηξηθήο απφ ηελ ελνπνίεζε ιφγσ πνιχ 

δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη έλαο φκηινο εκπνξηθψλ, 

βηνκεραληθψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ επηρεηξήζεσλ29. 

 Γπλεηηθή εμαίξεζε κεηξηθήο πνπ δελ αζθεί νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ή 

βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ή φηαλ ζπκκεηέρεη ηππηθά ζε ζπγαηξηθή βάζεη 

θνηλήο ζπκθσλίαο κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.  ηελ πεξίπησζε απηή, νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε, επηζπλάπηνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο30. 

 

 

2.4 Παξνπζίαζε θαη εμαηξέζεηο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 2731, κία κεηξηθή ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ επελδπηηθψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ζε ζπλαθείο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θεθαιαίσλ.  Μία ζπγαηξηθή δελ εμαηξείηαη απφ ηελ ελνπνίεζε ζε πεξίπησζε 

πνπ νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηεο κεηξηθήο ή ηνπ νκίινπ.  

Η κεηξηθή κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Η κεηξηθή δελ είλαη εηζεγκέλε ζε θάπνηα ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

 Η κεηξηθή δε βξίζθεηαη ζε ζηάδην εηζαγσγήο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά. 

 Η κεηξηθή πνπ είλαη ζπγαηξηθή κηαο άιιεο κεηξηθήο εθφζνλ έρεη ηελ 

έγθξηζε ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ κεηνςεθίαο. 

 Η κεηξηθή είλαη ζπγαηξηθή άιιεο επηρείξεζεο θαη ζπληάζζεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

 

                                            
29

 Άξζξν 98, λ. 2190/1920 
30

 Άξζξν 99, λ. 2190/1920 
31

 Grand Thornton, (2007), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
I.F.R.S. Δμεηδηθεπκέλα Θέκαηα,  εθδφζεηο Grand Thornton, Γ.Λ.Π. 27, ζει 171 
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3 Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 

 

Οη ζπκκεηνρέο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί παξαπάλσ, 

θαηαρσξνχληαη κε ηελ αμία θηήζεο ζηε ρξέσζε ησλ θάησζη ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Δ.Γ.Λ..: 

 18.00  πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

 18.01  πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 

Οη κεηνρέο άιισλ εηαηξεηψλ πνπ αγνξάδνληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζή 

ηνπο ζην άκεζν κέιινλ θαη φρη ηε δηαξθή θαηνρή ηνπο γηα επελδπηηθνχο 

ζθνπνχο, θαζψο θαη φηαλ νη κεηνρέο κηαο εηαηξείαο πνπ αγνξάδνληαη απφ κηα 

άιιε είλαη θάησ απφ ην 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αγνξαδφκελεο, ηφηε 

ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ. απηά δελ είλαη ζπκκεηνρέο, αιιά ρξεφγξαθα θαη 

θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ θάησζη ινγαξηαζκνχ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 34 

«Υξεφγξαθα». 

 

 

3.1 Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ ζύκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. 

 

3.1.1 Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ ζην θόζηνο θηήζεο 

 

Αμία θηήζεσο είλαη ην πνζφ πνπ δίδεηαη ζηελ εηαηξεία γηα αγνξά ηεο 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ δίδνληαη ρσξίο 

αληάιιαγκα.  ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 18 

«πκκεηνρέο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο» ζε πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 41.06 «Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ»32.  Σα έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηελ αγνξά ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 64.10.00 «Πξνκήζεηεο θαη ινηπά 

έμνδα αγνξάο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ». 

Αλ νη κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο θαη κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηφηε ε απνηίκεζε γίλεηαη: 

 Με ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο 

                                            
32

 Δ.Γ.Λ.. 2.2.112 
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 Με ηε κέζνδν FIFO (First in First out) 

 Με ηε κέζνδν LIFO (Last in First out) 

Όηαλ ε επηρείξεζε επηιέμεη κία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο γηα 

απνηίκεζε, ηφηε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη απηή ηε κέζνδν πάγηα απφ ρξήζε ζε 

ρξήζε.  Η κέζνδν απνηίκεζεο κπνξεί λα αιιάμεη αξθεί ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ 

λα αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα καδί κε ηελ επίδξαζε ηεο αιιαγήο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

Σν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ζην θφζηνο θηήζεο είλαη φηη 

βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο θαη αγλνεί ηηο ηξέρνπζεο αμίεο, κε απνηέιεζκα 

λα κελ πιεξνθνξνχληαη ζσζηά νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμία ησλ 

ζπκκεηνρψλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, θαζψο ελδηαθέξνληαη λα 

γλσξίδνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ηελ απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο. 

 

 

3.1.2 Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ ζηε ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ 

ηξέρνπζαο θαη ηηκήο θηήζεσο 

 

Οη ζπκκεηνρέο απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο 

ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο33.  Σξέρνπζα ηηκή γηα ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ζε Υξεκαηηζηήξην είλαη ν κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα θαη γηα ηηο κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο είλαη ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν 

ηζνινγηζκφ. 

Όηαλ ε ηξέρνπζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε ηεο ηηκήο θηήζεσο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ή ρξενγξάθσλ 

κε ρξψζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 68.01 «Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 

θαη ρξενγξάθσλ» ζε πίζησζε αληίζηνηρσλ αληίζεησλ ινγαξηαζκψλ 

πξνβιέςεσλ: 

 18.00.99  Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο. 

                                            
33

 Γεψξγηνπ η. Αιεθαληή, (2003), Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ννκνζεζία 
θαη Πξαθηηθή, 2

ε
 έθδνζε,  εθδφζεηο Πάκηζνο, ζει 28-29 
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 18.01.99  Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ζε ινηπέο 

επηρεηξήζεηο. 

 34.99  Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ρξενγξάθσλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ 

αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ είηε ζρεκαηίδνληαο λέα 

πξφβιεςε κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 68, είηε απμάλνληαο ηελ αμία ηεο 

ζπκκεηνρήο κε ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ αληίζεηνπ ινγαξηαζκνχ 18 ή 34 θαη ζε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 84.00 «Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ» ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

 

Παξάδεηγκα: 

 Η εηαηξεία Μ έρεη ηηο παξαθάησ ζπκκεηνρέο θαηαρσξεκέλεο ζηα βηβιία 

ηεο: 

 18.00.00 Θήηα 100.000€ 

 18.00.01 Άιθα 30.000€ 

 18.00.02 Έςηινλ 20.000€ 

ηηο 31/12/2012 ε απνηίκεζε είλαη Θήηα:120.000€, Άιθα: 28.000€ θαη 

Έςηινλ: 20.100€.  ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη ρακειφηεξεο αμίεο 

θαη’ είδνο πνπ ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηα βηβιία καο ζηηο 31/12/2012. 

 

Δηαηξεία Αμία Κηήζεο Σξέρνπζα Αμία 

Θήηα 100.000 120.000 

Άιθα 30.000 28.000 

Έςηινλ 20.000 20.100 

 

 

Η ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ ζα γίλεη ζηηο 31/12/2012 είλαη ε θάησζη: 

 

31/12/2012 Υξέσζε Πίζησζε 

68.01  Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ  2.000  

18.00.99.01 Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ζε Άιθα   2.000 

Πξόβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ 31/12/2012   
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Έζησ φηη ζηηο 31/12/2013 ε απνηίκεζε είλαη Θήηα: 123.000€, Άιθα: 31.000€ 

θαη Έςηινλ: 16.000€.  Αληίζηνηρα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη 

ρακειφηεξεο αμίεο θαη’ είδνο πνπ ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηα βηβιία καο 

ζηηο 31/12/2013. 

 

Δηαηξεία Αμία Κηήζεο Σξέρνπζα Αμία 

Θήηα 100.000 123.000 

Άιθα 30.000 31.000 

Έςηινλ 20.000 16.000 

 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζα είλαη νη παξαθάησ: 

 

31/12/2013 Υξέσζε Πίζησζε 

18.00.99.01 Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ζε Άιθα  2.000  

84.00.00 Με ρξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε γηα ππνηίκεζε 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  

 2.000 

Με ρξεζηκνπνηεζείζα πξόβιεςε 31/12/2013   

31/12/2013   

68.01  Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ  4.000  

18.00.99.02 Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ Έςηινλ   4.000 

Πξόβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ 31/12/2013   

 

 

3.2 Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξόηππα 

 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 27 φηαλ ζπληάζζνληαη νη 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξείαο πνπ έρεη ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγαηξηθέο απηέο ζα απεηθνλίδνληαη: 

 ην θφζηνο θηήζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα κεηξεηά πνπ 

θαηαβιήζεθαλ ή ηελ εχινγε αμία θάζε ζηνηρείνπ πνπ κεηαβηβάζηεθε γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ εμφδσλ πνπ 

βαξχλνπλ άκεζα ηελ εμαγνξά. 
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 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε», γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

 

 

3.2.1 Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ κε βάζε ηελ θαζαξή ζέζε 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, νη ζπκκεηνρέο ζην θεθάιαην κηαο 

επηρείξεζεο θαηαρσξνχληαη ινγηζηηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαηά ην ρξφλν 

απφθηεζήο ηνπο θαη ζην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο ε αμία απηή 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε 

ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζην πνζνζηφ ηεο 

ζπκκεηνρήο. 

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο είλαη φηη ε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη ηηο επελδχζεηο, θαηά ηελ 

απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο, ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ αμία ηεο 

ζπκκεηνρήο θάζε θνξά πνπ ππάξρεη αχμεζε ζην Ίδηα Κεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζε πίζησζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έρνπκε κείσζε ησλ δεκηψλ ή αχμεζε ησλ θεξδψλ κε 

έλα έζνδν ην νπνίν δελ μέξνπκε εάλ θαη πφηε ζα έξζεη ζηελ εηαηξεία.  Αληίζεηα 

απνηειέζκαηα ζα έρνπκε ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο αμίαο ηεο θαζαξήο 

ζέζεο φπνπ ηφηε ζα έρνπκε κείσζε ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο κε ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, άξα αληίζηνηρε αχμεζε ηεο δεκηάο 

ή κείσζεο ηνπ θέξδνπο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο ζε κηα άιιε θαη ε άκεζε 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ κεηαβνιψλ ηεο.  Ωζηφζν ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

παξαπάλσ πιεξνθνξίαο είλαη ακθίβνιε, δεδνκέλνπ φηη ε εζσηεξηθή 

ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ κπνξεί λα κελ ζπκπίπηεη κε ηελ ηξέρνπζα 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία, γηα εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην αλψλπκεο 

εηαηξείεο. 
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4 Σξόπνο θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ελνπνηνχληαη, ζχκθσλα 

κε ην Δ.Γ.Λ.., είλαη ν ηζνινγηζκφο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ην 

πξνζάξηεκα, ελψ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη ε 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο (ηζνινγηζκφο), ε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

(θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο), ε θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, ε 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη νη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη κε ζαθήλεηα 

θαη λα είλαη λφκηκεο, θαζψο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ζε 

φηη αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ζε φηη 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελνπνηνχληαη. 

 

 

4.1 Σερληθέο νιηθήο ελνπνίεζεο  

 

Η ελνπνίεζε είλαη κία ινγηζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ ελνπνίεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ. 

 

 

4.1.1 Τπνινγηζκόο θαηερόκελνπ θεθαιαίνπ 

 

Ο πξψηνο ππνινγηζκφο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη λα 

ππνινγηζηεί ην θαηερφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη ε 

ηζχλνπζα επηρείξεζε.  Σν κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα είλαη θνηλψλ κεηνρψλ 

ή πξνλνκηνχρσλ, θαηαβεβιεκέλν ή νθεηιφκελν.  Ο ππνινγηζκφο είλαη απιφο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα άκεζε ζπκκεηνρή θαη γίλεηαη δηαηξψληαο ηελ νλνκαζηηθή 

αμία ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ πξνο ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 
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Ολνκαηηθή αμία θαηερφκελσλ κεηνρψλ 

  πλνιηθή αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

 

ε πεξίπησζε έκκεζεο ζπκκεηνρήο ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηερφκελνπ 

θεθαιαίνπ ζα γίλεη πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ηεο επέλδπζεο ζηελ 

πξψηε ζπγαηξηθή κε ην πνζνζηφ ζε ζπλέρεηα ηεο πξψηεο ζπγαηξηθήο ζηελ 

δεχηεξε ζπγαηξηθή. 

 

Παξάδεηγκα: 

                  70%                        40% 

 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο Μ ζηελ επηρείξεζε Α είλαη 

70% ρ 40% = 28%. 

 

Μία επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 2734, κπνξεί λα θαηέρεη δπλεηηθά 

δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή νκνινγηαθά δάλεηα 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπνχλ ζε θνηλέο κεηνρέο θαη λα δψζνπλ 

έηζη ζηελ επηρείξεζε δηθαηψκαηα ςήθνπ ή λα κεηψζνπλ ηα δηθαηψκαηα ςήθσλ 

άιισλ κεηφρσλ.  Η χπαξμε δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπνχλ επί ηνπ παξφληνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ειέγρνπ ζε κία επέλδπζε αιιά δελ ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ζην θαηερφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελνπνίεζεο.  Σα δπλεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

εμαζθεζνχλ επί ηνπ παξφληνο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νχηε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ειέγρνπ ζε κία επέλδπζε νχηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηερφκελνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

 

4.1.2 Απαινηθή ησλ ζπκκεηνρώλ 

 

                                            
34

 Grand Thornton, (2006), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
I.F.R.S., ηόκνο Β΄,  εθδφζεηο Grand Thornton, Γ.Λ.Π. 27, ζει 647-648 

    Μ     Θ     Α 
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Η απαινηθή ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο κε ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηξηθή.  ε θάζε 

πεξίπησζε ρξεψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο ζε 

πίζησζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο.  Η ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή εγγξαθή 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο κε ηα ίδηα 

πνζά ηεο πξψηεο ελνπνίεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζνζηφ ηνπ 

θαηερφκελνπ θεθαιαίνπ παξακέλεη ακεηάβιεην35. 

 

 

4.1.3 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο θαη ηξόπνο ππνινγηζκνύ 

 

Σα πνζά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνχλ ζηηο κεηνρέο ησλ 

ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο πξνο 

ηηο ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο , εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ 

ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ, ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ απφ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην πνπ αθνξά ην θεθάιαην ηεο κεηξηθήο ηνπ νκίινπ.  Σα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο εκθαλίδνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη κε ηνλ ηίηιν κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο.  Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ αλαινγνχλ ζηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο, εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηνπ ελνπνηεκέλνπ ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ κε ηίηιν «αλαινγία κεηνρψλ 

κεηνςεθίαο». 

 

Παξάδεηγκα: 

 

 

Έζησ φηη ε εηαηξεία Μ είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία κε ζπκκεηνρή ζηε 

εηαηξεία Θ, ε νπνία είλαη ε ζπγαηξηθή ηεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50%.  

Παξαθάησ δίλνληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ δχν εηαηξεηψλ κεκνλσκέλα, λα 

ζπληαρζεί ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο. (ηα πνζά είλαη ζε ρηι. €) 

 

 

 

                                            
35

 Άξζξν 103, παξ. 2, λ. 2190/1920 
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Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Μ ζηηο 31/12/2010 

Πάγηα                                             100 

πκκεηνρέο                                      40 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ               90 

Γηαζέζηκα                                        50 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   280 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                   60 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     40 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    80 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       280 

 

 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Θ ζηηο 31/12/2010 

Πάγηα                                             80 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ              50 

Γηαζέζηκα                                      40 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   170 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        60 

Απνζεκαηηθά                                  20 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     30 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     60 

ύλνιν Παζεηηθνύ                      170 

 

Η εηαηξεία Μ πνπ είλαη θαη ε κεηξηθή εηαηξεία ζα πξνβεί ζηηο θάησζη 

εγγξαθέο, φρη ζηα δηθά ηεο ινγηζηηθά βηβιία, αιιά ζε μερσξηζηφ βηβιίν 

ελνπνίεζεο: 

Πξψηα ζα ππνινγίζνπκε ην θαηερφκελν θεθάιαην ηεο Μ θαη ηα 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ελ ζπλερεία ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ απαινηθή 

ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Μ κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Θ. 

Ι.Κ. (Θ) = Μ.Κ. (Θ) + Απνζεκαηηθά (Θ), άξα Ι.Κ. (Θ)=60+20=80 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο Μ 50% ρ 80 = 40, άξα 80 ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Θ κείνλ 

40 ην θαηερφκελν θεθάιαην απφ ηελ Μ, νπφηε βξίζθνπκε φηη ηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο είλαη 40. 

 

31/12/2010 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Θ 60  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ 20  

πκκεηνρέο ηεο Μ            40 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο  40 

Δλνπνίεζε εηαηξεηώλ κε 31/12/2010   
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Αθνινπζεί ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ηνπ νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελνπνίεζεο. 

 

Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο εηαηξηώλ Μ θαη Θ ζηηο 31/12/2010 

Πάγηα                                             180 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ             140 

Γηαζέζηκα                                      90 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   410 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                 60 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο                40 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     70 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο   140 

ύλνιν Παζεηηθνύ                     410 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ζπκκεηνρήο δελ ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή 

αμίαο ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο (φπσο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα), ηφηε νη 

ρξεσζηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ εκθαλίδνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ «ινηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνζβέλνληαη ή εθάπαμ ή ηζφπνζα θαη 

ηκεκαηηθά έσο θαη πέληε έηε.  Δπίζεο λα αλαθέξνπκε φηη νη ρξεσζηηθέο 

δηαθνξέο ελνπνίεζεο δχλαηαη λα αθαηξεζνχλ απ’ επζείαο απφ ηα 

απνζεκαηηθά ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ.  Αλ νη δηαθνξέο ελνπνίεζεο 

είλαη πηζησηηθέο ηφηε εκθαλίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 

 

4.1.4 Δμάιεηςε ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο πνζψλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  Αληίζηνηρα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα απνηεινχλ ην άζξνηζκα ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο36.  Θα πξέπεη 

πξψηα φκσο λα έρνπλ εμαιεηθζεί φιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ 

                                            
36

 Grand Thornton, (2006), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
I.F.R.S., ηόκνο Β΄,  εθδφζεηο Grand Thornton, Γ.Λ.Π. 27, ζει 653-654 
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πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ηα κε 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε.  Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ππάξρεη 

πεξίπησζε λα επεξεάζνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα θέξδε απηά κείλνπλ ζηελ εηαηξεία γηα επέλδπζε θαη κεηαθεξζνχλ ζην 

ινγαξηαζκφ «θέξδε εηο λέν» ησλ «ηδίσλ θεθαιαίσλ» ηεο ζπγαηξηθήο. 

Δίλαη ινγηθφ θαηά ηε ιεηηνπξγία ελφο νκίινπ λα ππάξρνπλ πνιιέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ νκίινπ.  Με 

απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη απαηηήζεηο απφ ηε κία κεξηά θαη ππνρξεψζεηο 

απφ ηελ αληίζεηε.  Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο απηέο νη απαηηήζεηο – 

ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθίδνληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα κελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ θαη λα έρνπκε ηελ πξαγκαηηθή 

εηθφλα ηνπ νκίινπ.   

Μία ηέηνηα ζπλαιιαγή κπνξεί λα είλαη ε πψιεζε εκπνξεπκάησλ απφ 

ηε κεηξηθή ζηε ζπγαηξηθή, φπνπ ε κεηξηθή ζα δεκηνπξγήζεη κία απαίηεζε 

έλαληη ηεο ζπγαηξηθήο κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πειάηεο θαη πίζησζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πνπιήζεθε (π.ρ. 

εκπφξεπκα, πάγην), ε ζπγαηξηθή αληίζηνηρα κία ππνρξέσζε έλαληη ηεο 

κεηξηθήο κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνκεζεπηέο ζε ρξέσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αγνξάζζεθε.  Καηά 

ηε δηαδηθαζία ησλ εγγξαθψλ ηεο ελνπνίεζεο ζα ζπκςεθηζζνχλ κεηαμχ ηνπο 

απηά ηα πνζά θαη ζα θιείζνπλ. 

Οη πην ζπλεζηζκέλνη ινγαξηαζκνί ηνπ Δ.Γ.Λ.. πνπ ζπλαληάκε θαη 

αθνξνχλ απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

νη θάησζη: 

 18.02  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζε €. 

 18.03  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζε μέλν λφκηζκα. 

 18.04  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ ζε €. 

 18.05  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ ζε μέλν λφκηζκα. 
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 33.11  Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζε €. 

 33.12  Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζε μέλν λφκηζκα. 

 45.14  Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

ζε €. 

 45.15  Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

ζε μέλν λφκηζκα. 

 45.16  Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο ζε €. 

 45.17  Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο ζε μέλν λφκηζκα. 

 

Άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, κπνξεί λα είλαη ε 

έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηε κία εηαηξεία θαη ε αγνξά ησλ νκνινγηψλ 

αληίζηνηρα απφ ηελ άιιε, ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζπλεζέζηεξα απφ ηε 

κεηξηθή ζηε ζπγαηξηθή γηα ηακηαθή δηεπθφιπλζε. 

Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα απαιείθνληαη απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζηελ 

ελνπνίεζε.  

 

 

Παξάδεηγκα ελνπνίεζεο: 

 

Έζησ φηη ε εηαηξεία Μ είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία κε ζπκκεηνρή ζηε 

εηαηξεία Θ, ε νπνία είλαη ε ζπγαηξηθή ηεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%.  

Παξαθάησ δίλνληαη νη ηζνινγηζκνί θαη νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

ησλ δχν εηαηξεηψλ κεκνλσκέλα.  Να ζπληαρζεί ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο 

θαη ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2010 θαη ρξήζεο 2011. 

(ηα πνζά είλαη ζε ρηι. €) 
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Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Μ ζηηο 31/12/2010 

Πάγηα                                             100 

πκκεηνρέο                                    80 

Απνζέκαηα                                     90 

Πειάηεο                                          50 

Απαηηήζεηο πλδεδεκέλσλ           60 

Υξεόγξαθα (Οκνινγίεο Θ)           20 

Γηαζέζηκα                                        50 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   450 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                 120 

Ίδηα Κεθάιαηα                              220 

Πξνκεζεπηέο                                   50 

Γξακκάηηα Πιεξσηέα                      40 

Οκνινγηαθφ Γάλεην                         50 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    90 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       450 

 

 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Θ ζηηο 31/12/2010 

Πάγηα                                             80 

Απνζέκαηα                                    50 

Πειάηεο                                          30 

Γηαζέζηκα                                      40 

 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   200 

Μεηνρηθό θεθάιαην                       60 

Απνζεκαηηθά                                  20 

Ίδηα Κεθάιαηα                               80 

Πξνκεζεπηέο                                  10 

Τπνρξεώζεηο πλδεδεκέλσλ       60 

Οκνινγηαθό Γάλεην                      30 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     20 

ύλνιν Παζεηηθνύ                      200 

 

 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο 2010 

Μεηξηθή Θπγαηξηθή Δλνπνηεκέλε 

Κ.Α.Υ. 2010 

Πσιήζεηο 40 20 60 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ (30) (15) (45) 

Μεηθηφ θέξδνο 10 5 15 

Γηάθνξα έμνδα (4) (2) (6) 

Κέξδνο ρξήζεο 6 3 9 

 

 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο «Μ» ζηε «Θ» είλαη 100% άξα δελ έρνπκε 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηεο «Μ» ηζνχηαη κε ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο «Θ» άξα δελ έρνπκε θαη δηαθνξέο ελνπνίεζεο.  Οη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο είλαη νη θάησζη: 
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31/12/2010 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Θ 60  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ 20  

πκκεηνρέο ηεο Μ            80 

Δλνπνίεζε ζπκκεηνρώλ κε ίδηα θεθάιαηα   

31/12/2010   

Τπνρξεψζεηο ζπλδεδεκέλσλ ηεο Θ 60  

Απαηηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ ηεο Μ  60 

Κιείζηκν ππνρξεώζεσλ – απαηηήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ   

31/12/2010   

Οκνινγηαθφ Γάλεην ηεο Θ 20  

Υξεφγξαθα ηεο Μ (Οκνινγίεο Θ)  20 

Κιείζηκν Οκνινγηαθνύ δαλείνπ κε ρξεόγξαθα   

 

 

Αθνινπζεί ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο. 

 

 

Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο εηαηξηώλ Μ θαη Θ ζηηο 31/12/2010 

Πάγηα                                             180 

Απνζέκαηα                                  140 

Πειάηεο                                         80 

Γηαζέζηκα                                      90 

 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   490 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                 120 

Ίδηα Κεθάιαηα                              220 

Πξνκεζεπηέο                                 60 

Γξακκάηηα Πιεξσηέα                      40 

Οκνινγηαθφ Γάλεην                         60 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο   110 

ύλνιν Παζεηηθνύ                     490 

 

 

Καηά ην έηνο 2011 ε εηαηξεία «Μ» πνχιεζε εκπνξεχκαηα θφζηνπο 5.000€ 

ζηελ «Θ» έλαληη 7.000€ κε πίζησζε. 

Άξα νη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην ηεο κεηξηθήο, ν λένο ηζνινγηζκφο θαη ε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζα έρνπλ σο εμήο: 
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2011 Υξέσζε Πίζησζε 

Απαηηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ 7  

Πσιήζεηο            7 

Πώιεζε εκπνξεπκάησλ ζε ζπλδεδεκέλε   

2011   

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 5  

Απνζέκαηα  5 

Μεηαθνξά Απνζεκάησλ ζηα απνηειέζκαηα   

 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Μ ζηηο 31/12/2011 

Πάγηα                                             100 

πκκεηνρέο                                    80 

Απνζέκαηα                                     85 

Πειάηεο                                          50 

Απαηηήζεηο πλδεδεκέλσλ           67 

Υξεόγξαθα (Οκνινγίεο Θ)           20 

Γηαζέζηκα                                        50 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   452 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                 120 

Κέξδε εηο λέν                                    2  

Ίδηα Κεθάιαηα                              227 

Πξνκεζεπηέο                                   50 

Γξακκάηηα Πιεξσηέα                      40 

Οκνινγηαθφ Γάλεην                         50 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    90 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       452 

 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο κεηξηθήο 2011: 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο 2011 

Μεηξηθή 

Πσιήζεηο 7 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ (5) 

Μεηθηφ θέξδνο 2 

Γηάθνξα έμνδα 0 

Κέξδνο ρξήζεο 2 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα βηβιία ηεο ζπγαηξηθήο αληίζηνηρα: 

2011 Υξέσζε Πίζησζε 

Απνζέκαηα 7  

Τπνρξεψζεηο ζπλδεδεκέλσλ            7 

Αγνξά εκπνξεπκάησλ από ζπλδεδεκέλε   
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Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Θ ζηηο 31/12/2011 

Πάγηα                                             80 

Απνζέκαηα                                    57 

Πειάηεο                                          30 

Γηαζέζηκα                                      40 

 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   207 

Μεηνρηθό θεθάιαην                       60 

Απνζεκαηηθά                                  20 

Ίδηα Κεθάιαηα                               80 

Πξνκεζεπηέο                                  10 

Τπνρξεώζεηο πλδεδεκέλσλ       67 

Οκνινγηαθό Γάλεην                      30 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     20 

ύλνιν Παζεηηθνύ                      207 

 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο Θπγαηξηθήο 2011: 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο 2011 

Θπγαηξηθή 

Πσιήζεηο 0 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 0 

Μεηθηφ θέξδνο 0 

Γηάθνξα έμνδα 0 

Κέξδνο ρξήζεο 0 

 

Λνγηζηηθέο εγγξαθέο ελνπνίεζεο ρξήζεο 2011: 

31/12/2011 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Θ 60  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ 20  

πκκεηνρέο ηεο Μ            80 

Δλνπνίεζε ζπκκεηνρώλ κε ίδηα θεθάιαηα   

31/12/2011   

Τπνρξεψζεηο ζπλδεδεκέλσλ ηεο Θ 67  

Απαηηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ ηεο Μ  67 

Κιείζηκν ππνρξεώζεσλ – απαηηήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ   

31/12/2011   

Οκνινγηαθφ Γάλεην ηεο Θ 20  

Υξεφγξαθα ηεο Μ (Οκνινγίεο Θ)  20 

Κιείζηκν Οκνινγηαθνύ δαλείνπ κε ρξεόγξαθα   

31/12/2011   

Κέξδε εηο λέν ηεο Μ 2  

Απνζέκαηα ηεο Θ  2 

Απαινηθή θέξδνπο από πώιεζε   
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Αθνινπζεί ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο, ν νπνίνο είλαη ίδηνο κε ηνπ 

2010, θαζψο ζηνλ φκηιν δελ ππήξμε θακία ζπλαιιαγή κε ηξίηνπο γηα λα 

επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε, παξά κφλν πψιεζε εκπνξεπκάησλ 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, ην νπνίν θαη ζεσξείηαη κεηαθίλεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο επεξεάδνληαη κεκνλσκέλα νη αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο εηαηξηώλ Μ θαη Θ ζηηο 31/12/2011 

Πάγηα                                             180 

Απνζέκαηα                                  140 

Πειάηεο                                         80 

Γηαζέζηκα                                      90 

 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   490 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                 120 

Ίδηα Κεθάιαηα                              220 

Πξνκεζεπηέο                                 60 

Γξακκάηηα Πιεξσηέα                      40 

Οκνινγηαθφ Γάλεην                         60 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο   110 

ύλνιν Παζεηηθνύ                     490 

 

Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2011: 

 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο 2011 

Μεηξηθή Θπγαηξηθή Δλνπνηεκέλε 

Κ.Α.Υ. 2011 

Πσιήζεηο 7 0 0 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ (5) 0 0 

Μεηθηφ θέξδνο 2 0 0 

Γηάθνξα έμνδα
37

 2 0 0 

Κέξδνο ρξήζεο 0 0 0 

 

 

4.2 Η ηερληθή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ζε ελνπνίεζε ππφθεηληαη κφλν ηα ζηνηρεία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ζπγαηξηθήο θαηά ην πνζνζηφ πνπ απηά αλαινγνχλ ζηε 

κεηξηθή.  Δίλαη ινηπφλ ινγηθφ φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη 

                                            
37

 Έγηλε απαινηθή ηνπ θέξδνπο απφ πψιεζε ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κε ηελ εγγξαθή 
ελνπνίεζεο 
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κηθξφηεξν ηνπ 100% δηφηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είρακε νιηθή ελνπνίεζε.  

Έζησ ε κεηξηθή εηαηξεία «Μ», ε νπνία θαηέρεη ην 60% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

ζπγαηξηθήο «Θ» θαη νη ηζνινγηζκνί ησλ δχν εηαηξεηψλ ζηηο 31/12/2013 έρνπλ 

σο εμήο: 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Μ ζηηο 31/12/2013 

Πάγηα                                             100 

πκκεηνρέο                                      48 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ               90 

Γηαζέζηκα                                        50 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   288 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                   60 

Ίδηα Κεθάιαηα                              160 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     48 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο    80 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       288 

 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Θ ζηηο 31/12/2013 

Πάγηα                                             80 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ               50 

Γηαζέζηκα                                      40 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   170 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        60 

Απνζεκαηηθά                                  20 

Ίδηα Κεθάιαηα                               80 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     30 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     60 

ύλνιν Παζεηηθνύ                      170 

 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο κεξηθήο ελνπνίεζεο έρνπλ σο εμήο: 

31/12/2013 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Θ (60% ρ 60) 36  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ (60% ρ 20) 12  

πκκεηνρέο ηεο Μ            48 

Δλνπνίεζε ζπκκεηνρώλ κε ίδηα θεθάιαηα   

31/12/2013   

Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Θ (40% ρ 60) 24  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ (40% ρ 20) 8  

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Θ (40% ρ 30) 12  

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Θ (40% ρ 60) 24  

Πάγηα ηεο Θ (40% ρ 80)  32 

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο Θ (40% ρ 50)  20 

Γηαζέζηκα ηεο Θ (40% ρ 40)  16 

Κιείζηκν δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζπγαηξηθήο   
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Σα ππφινηπα πνζά πνπ κέλνπλ κεηαθέξνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ. 

 

Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο εηαηξηώλ Μ θαη Θ ζηηο 31/12/2013 

Πάγηα                                             148 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ             120 

Γηαζέζηκα                                      74 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   342 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                 60 

Ίδηα Κεθάιαηα                              160 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο     66 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο   116 

ύλνιν Παζεηηθνύ                     342 

 

 

4.3 Η ηηκή θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζρέζε κε ηε ινγηζηηθή ηεο 

αμία 

 

Η ηηκή θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή ινγηζηηθή ηεο 

αμία θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα βξνχκε ηηο 

κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο) θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο 

ελνπνίεζεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  ην 

παξάδεηγκα πνπ εμεηάζακε παξαπάλσ είδακε ηελ πεξίπησζε φπνπ ε αμία 

θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπγαηξηθήο θαη δελ 

είρακε δηαθνξέο κεηνςεθίαο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ήηαλ 100% άξα δελ 

είρακε θαη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο. 

 

 

4.3.1 Η αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο είλαη κεγαιύηεξε από ηε 

ινγηζηηθή ηεο αμία 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ εμαγνξψλ ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά ην θφζηνο ηεο 

εηαηξείαο πνπ εμαγνξάδεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε ινγηζηηθή ηεο αμία.  

Απηφ ζπκβαίλεη ζπλεζέζηεξα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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 Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ζπγαηξηθήο λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο αμίεο θαη λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

επαλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ38. 

 Η πξαγκαηηθή αμία απφθηεζεο ηεο ζπκκεηνρήο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο δηφηη ε 

εμαγνξαδφκελε έρεη απνθηήζεη θήκε θαη πειαηεία θαηά ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Έλαο άιινο ιφγνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί απηή ηε δηαθνξά είλαη ε 

πξνζδνθία γηα πην θεξδνθφξα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζε εμ’ αηηίαο 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη θάπνην 

ηερλνινγηθφ επίηεπγκα.  

 

Έζησ ε κεηξηθή εηαηξεία «Μ» θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «Θ» έρνπλ ηνπο θάησζη 

ηζνινγηζκνχο (ηα πνζά ζε ρηι. €) θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη 80% ζην 

θεθάιαην ηεο «Θ». 

 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Μ ζηηο 31/12/2012 

Πάγηα                                               80 

πκκεηνρέο                                      50 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ               30 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   160 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                   10 

Ίδηα Κεθάιαηα                              110 

Τπνρξεψζεηο                                   50 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       160 

 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Θ ζηηο 31/12/2012 

Πάγηα                                              50 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ              10 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                     60 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        40 

Απνζεκαηηθά                                  10 

Ίδηα Κεθάιαηα                                50 

Τπνρξεψζεηο                                 10 

ύλνιν Παζεηηθνύ                        60 

 

Ίδηα θεθάιαηα «Θ»:  50.000€ 

                                            
38

 Πρ λα έρνπλ γίλεη απνζβέζεηο ζηα πάγηα ηεο εηαηξείαο κε κεγαιχηεξνπο ζπληειεζηέο θαη λα 
εκθαλίδνληαη ππνεθηηκεκέλα. 
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Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο «Μ»:  80% 

Η αμία ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθή είλαη 80% ρ 

50.000 = 40.000€ θαη ε κεηξηθή πιήξσζε γηα λα αγνξάζεη ην 80% ηεο 

ζπγαηξηθήο 50.000€.  Παξαηεξνχκε δειαδή φηη πιήξσζε έλα πνζφ 

κεγαιχηεξν θαηά 10.000€, ην νπνίν ζα εκθαληζηεί ζηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ ζηνλ ινγαξηαζκφ 16.91.00 «Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο – 

Υξεσζηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο» ζαλ ρξεσζηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο39. 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο:  20% ρ 50.000 = 10.000€ 

 

Δγγξαθή ελνπνίεζεο: 

 

31/12/2012 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Θ 40  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ 10  

Υξεσζηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο 10  

πκκεηνρέο ηεο Μ            50 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  10 

Δλνπνίεζε ζπκκεηνρώλ κε ίδηα θεθάιαηα   

 

 

Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο 31/12/2012: 

 

 

Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο εηαηξεηώλ Μ θαη Θ ζηηο 31/12/2012 

Πάγηα                                             130 

Υξεσζηηθή Γηαθνξά Δλνπνίεζεο    10 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ               40 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   180 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                  10 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο                  10 

Ίδηα Κεθάιαηα                              120 

Τπνρξεψζεηο                                 60 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       180 

 

 

                                            
39

 Άξζξν 103, παξ. 3, λ. 2190/1920 
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4.3.2 Η αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο είλαη κηθξόηεξε από ηε 

ινγηζηηθή ηεο αμία 

 

Δθφζνλ εμεηάζακε ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξαμίαο θαη ηεο ρξεσζηηθήο 

δηαθνξάο ελνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, απηή 

δειαδή θαηά ηελ νπνία ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηέρνπκε ζηε ζπγαηξηθή.  Μεξηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη νη παξαθάησ: 

 Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 

ζπγαηξηθήο λα είλαη ππεξεθηηκεκέλα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ 

αληίζηνηρα ππνεθηηκεκέλα κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη απμεκέλα 

ηα ίδηα θεθάιαηα.  Έηζη ινηπφλ, ε ζπγαηξηθή ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη 

ζε επαλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηηο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 Καηά ηελ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο κηαο επηρείξεζεο ππάξρεη 

πεξίπησζε λα πξνθχςεη θέξδνο, αλ ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηα βηβιία ηεο ζπγαηξηθήο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

αγνξάζνπκε πην θζελά ιφγσ αγνξάο ζε ηηκή επθαηξίαο.  ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε ηηο πηζησηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο ζχκθσλα 

κε ην Δ.Γ.Λ.. θαη ηελ αξλεηηθή ππεξαμία ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π.  Η 

δηαθνξά απηή αληηκεησπίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ζηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ ελφο ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ. 

Έζησ ε κεηξηθή εηαηξεία «Μ» θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «Θ» έρνπλ ηνπο θάησζη 

ηζνινγηζκνχο (ηα πνζά ζε ρηι. €) θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη 80% ζην 

θεθάιαην ηεο «Θ». 

 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Μ ζηηο 31/12/2013 

Πάγηα                                               80 

πκκεηνρέο                                      35 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ               35 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   150 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                   10 

Ίδηα Κεθάιαηα                              110 

Τπνρξεψζεηο                                   40 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       150 

 



 38 

Ιζνινγηζκόο εηαηξείαο Θ ζηηο 31/12/2013 

Πάγηα                                              60 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ              10 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                     70 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        40 

Απνζεκαηηθά                                  10 

Ίδηα Κεθάιαηα                                50 

Τπνρξεψζεηο                                 20 

ύλνιν Παζεηηθνύ                        70 

    

Ίδηα θεθάιαηα «Θ»:  50.000€ 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο «Μ»:  80% 

Η αμία ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθή είλαη 80% ρ 

50.000 = 40.000€ θαη ε κεηξηθή πιήξσζε γηα λα αγνξάζεη ην 80% ηεο 

ζπγαηξηθήο 35.000€.  Παξαηεξνχκε δειαδή φηη πιήξσζε έλα πνζφ κηθξφηεξν 

θαηά 5.000€, ην νπνίν ζα θαηαρσξεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ 16.91.01 «Αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο – πηζησηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο» ζαλ πηζησηηθή δηαθνξά 

ελνπνίεζεο40 θαη ζα εκθαληζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη δελ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο. 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο:  20% ρ 50.000 = 10.000€ 

 

Δγγξαθή ελνπνίεζεο: 

 

31/12/2013 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Θ 40  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ 10  

πκκεηνρέο ηεο Μ            35 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  10 

Πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο  5 

Δλνπνίεζε ζπκκεηνρώλ κε ίδηα θεθάιαηα   

 

 

Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο 31/12/2013: 

 

 

 

                                            
40

 Άξζξν 103, παξ. 3, λ. 2190/1920 
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Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο εηαηξεηώλ Μ θαη Θ ζηηο 31/12/2013 

Πάγηα                                             140 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ               45 

 

 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   185 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        100 

Απνζεκαηηθά                                  10 

Πηζησηηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο        5 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο                  10  

Ίδηα Κεθάιαηα                                125 

Τπνρξεψζεηο                                 60 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       185 

 

 

4.4 Δμαγνξέο – ζπγρσλεύζεηο 

 

Όηαλ κία επηρείξεζε εμαγνξάδεη κία άιιε ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο 

πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε.  Η εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε λα ζπγρσλεπηεί 

απφ ηελ επελδχηξηα, κε απνηέιεζκα λα πάςεη λα πθίζηαηαη ε κία επηρείξεζε 

θαη φηαλ ε εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί απηνηειή αιιά 

ππφ ηνλ έιεγρν ηεο επελδχηξηαο.  Όηαλ έρνπκε απιή εμαγνξά θαη ε 

εμαγνξαδφκελε ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί απηνηειήο ηφηε ε αμία θηήζεο ησλ 

κεηνρψλ εκθαλίδεηαη ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο κεηξηθήο, ελψ φηαλ ε 

εμαγνξαδφκελε απνξξνθάηαη απφ ηελ αγνξάζηξηα ηφηε ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο 

κεδελίδνληαη κε αθχξσζε ησλ κεηνρψλ θαη παχεη ε χπαξμε ηεο εηαηξείαο κε 

ζπλέπεηα λα κελ ζπληάζζεηαη ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο, δειαδή ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ 

αζξνίδνληαη ζε απηά ηεο κεηξηθήο. 

ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο απφθηεζεο κηαο επηρείξεζεο κε εμαγνξά 

αλαθέξεηαη ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 341 

«Δλνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ», ην νπνίν καο πξνζδηνξίδεη πνηα είλαη ε 

απνθηψζα επηρείξεζε, πνην είλαη ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο θαη ηη 

πεξηιακβάλεη, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ 
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 Grand Thornton, (2006), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
I.F.R.S., ηφκνο Γ΄,  εθδφζεηο Grand Thornton, Γ.Π.Υ.Π. 3, ζει 1342-1365 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηέινο ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηπρφλ ππεξαμίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εμαγνξά. 

ε κία εμαγνξά επηρεηξήζεσλ ε απνθηψζα πξνζδηνξίδεηαη φηαλ απνθηά 

ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο επηρείξεζεο, εμαζθαιίδεη 

ζε ζπκθσλία κε άιινπο ηνλ έιεγρν ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ςήθσλ, θαηεπζχλεη 

ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κε ζχκβαζε ή λφκν, αθφκα θαη αλ 

θαηέρεη πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ησλ ςήθσλ, δηνξίδεη ή παχεη ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή έρεη ηνλ έιεγρν αθφκα θαη αλ θαηέρεη 

πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ησλ ςήθσλ. 

Σν θφζηνο απφθηεζεο42 πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα κεηξεηά ή ηακηαθά 

ηζνδχλακα πνπ θαηαβιήζεθαλ ή ηελ εχινγε αμία θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

πνπ κεηαβηβάζηεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζεο.  Σν θφζηνο απφθηεζεο επηβαξχλνπλ θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθηεζεο φπσο ακνηβέο 

ειεγθηψλ, ινγηζηψλ θαη λνκηθψλ, νη νπνίεο έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

απφθηεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ππεξαμία απφ ηελ απφθηεζε επηρείξεζεο 

ζα πξέπεη απηή λα ηελ αλαγλσξίζεη θαη λα ηελ εκθαλίζεη σο ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ.  Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε ππεξαμία δελ πξέπεη λα 

απνζβέλεηαη αιιά λα εμεηάδεηαη εηήζηα γηα ηπρφλ κεηψζεηο ηεο αμίαο ηεο.  ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν, ηφηε ε απνθηψζα ζα 

πξέπεη λα ππνινγίζεη μαλά ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο θαη λα αλαγλσξίζεη απ’ 

επζείαο ζηα απνηειέζκαηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά παξακείλεη. 
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5 Έκκεζεο ζπκκεηνρέο 

 

Έκκεζε είλαη ε ζπκκεηνρή, φηαλ κηα εηαηξεία «Μ» ζπκκεηέρεη ζε κηα 

εηαηξεία «Θ1» κέζσ κηαο άιιεο εηαηξείαο «Θ», ε νπνία ειέγρεη πιεηνςεθηθά 

ηελ Θ1.  Με απηφ ηνλ ηξφπν ε εηαηξεία «Μ» ζπκκεηέρεη έκκεζα ζηελ εηαηξεία 

Θ1. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ε εηαηξεία «Μ» ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία «Θ» κε 

πνζνζηφ 90% θαη ε εηαηξεία «Θ» ζπκκεηέρεη ζηελ «Θ1» κε πνζνζηφ 70%.  Η 

εηαηξεία «Μ» ειέγρεη έκκεζα ηελ «Θ1» κε πνζνζηφ 90% ρ 70% = 63%.  Σα 

δηθαηψκαηα ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο «Θ1» θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 70% ζηελ εηαηξεία «Θ».  ην πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο εηαηξείαο «Μ» κε πνζνζηφ 63% θαη ηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο (κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο) ηεο «Θ» θαηά 7% (10% ρ 

70%). 

 30% δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ηεο «Θ1» (κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο). 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε εηαηξεία «Θ» απνηειεί ηαπηφρξνλα 

κεηξηθή ηεο «Θ1» θαη ζπγαηξηθή ηεο «Μ».  Η θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ 

«Θ1» θαη «Θ» θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ «Θ» θαη «Μ».  Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ έκκεζσλ ζπκκεηνρψλ ρξεηάδεηαη λα δνζεί ζηηο 

δηαθνξέο ελνπνίεζεο θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ θξαηνχληαη ζε 

αζξνηζηηθά ζε μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηηο δχν ελνπνηήζεηο θαη 

εκθαλίδνληαη αζξνηζηηθά ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ. 

Έζησ φηη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε νη ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ 

ζηηο 31/12/2013 έρνπλ σο εμήο: 

                                   Μ        90%       Θ       70%        Θ1 

Δλεξγεηηθφ Δηαηξεία «Μ» Δηαηξεία «Θ» Δηαηξεία «Θ1» 

Πάγηα 90 90 90 

πκκεηνρέο 180 80 - 

Κπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ 
80 80 60 

ύλνιν 350 250 150 
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Δλεξ. 

Παζεηηθφ Δηαηξεία «Μ» Δηαηξεία «Θ» Δηαηξεία «Θ1» 

Μεηνρηθφ 

θεθάιαην 
200 140 80 

Απνζεκαηηθά 50 40 20 

Τπνρξεψζεηο 100 70 50 

ύλνιν Παζ. 350 250 150 

 

Δλνπνηνχκε πξψηα ηελ «Θ1» κε ηελ «Θ»: 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο «Θ1» είλαη 100 θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο «Θ» 

70%, άξα ην 30% είλαη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, δειαδή 30. 

 

31/12/2013 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Θ1 80  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ1 20  

Γηαθνξέο Δλνπνίεζεο  10  

πκκεηνρέο ηεο Θ            80 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  30 

Δλνπνίεζε ζπκκεηνρώλ κε ίδηα θεθάιαηα   

 

ηε ζπλέρεηα ελνπνηνχκε ηελ εηαηξεία «Θ» κε ηελ εηαηξεία «Μ»: 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο «Θ» είλαη 180 θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο «Μ» είλαη 

90%, άξα ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο είλαη 10% ρ 180 = 18. 

 

31/12/2013 Υξέσζε Πίζησζε 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Θ 140  

Απνζεκαηηθά ηεο Θ 40  

Γηαθνξέο Δλνπνίεζεο  18  

πκκεηνρέο ηεο Μ            180 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  18 

Δλνπνίεζε ζπκκεηνρώλ κε ίδηα θεθάιαηα   

 

 

Σν ζχλνιν ησλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο απφ ηηο δχν εγγξαθέο είλαη 10+18=28 

ρξεσζηηθφ θαη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο είλαη 30+18=48 

πηζησηηθφ, άξα ν ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο έρεη σο εμήο: 
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Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο εηαηξεηώλ Μ, Θ θαη Θ1 ζηηο 31/12/2013 

Πάγην                                             270 

Υξεσζηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο   28 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ             220 

 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                   518 

Μεηνρηθφ θεθάιαην                        200 

Απνζεκαηηθά                                  50 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο                  48  

Ίδηα Κεθάιαηα                                298 

Τπνρξεψζεηο                                 220 

ύλνιν Παζεηηθνύ                       518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

6 Δπηζήκαλζε ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ Δ.Γ.Λ.. θαη 

Γ.Λ.Π. ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο – πκπεξάζκαηα 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαη ζεσξνχληαη άμηα αλαθνξάο: 

 Σα Γ.Λ.Π. ζέηνπλ θξηηήξηα χπαξμεο ειέγρνπ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ γηα 

λα ζεσξήζνπλ κηα εηαηξεία ζπγαηξηθή θάπνηαο άιιεο θαη δίλνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ νπζία ηνπ ειέγρνπ θαη ιηγφηεξν ζε πνζνηηθά 

θξηηήξηα.  Αληίζεηα ηα ειιεληθά θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά 

θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα εηαηξεία 

ζπγαηξηθή. 

 Σα Γ.Λ.Π. ζέηνπλ πνιχ πην απζηεξά θξηηήξηα ζηηο πεξηπηψζεηο 

εμαίξεζεο απφ ηε ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ηα ειιεληθά πξφηππα γηα παξάδεηγκα εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγαηξηθήο 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηεο κεηξηθήο, θάηη ην νπνίν δελ εμαηξείηαη ζηα 

δηεζλή. 

 χκθσλα κε ην λφκν 2190/1920 πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ζην πξνζάξηεκα ζε φηη αθνξά ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελψ ζηα Γ.Λ.Π. ππάξρεη πνιχ 

κεγαιχηεξε αλάιπζε θαη αλαθνξά ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

ελνπνίεζε εηαηξεηψλ ή ηνπο ιφγνπο εμαίξεζεο ελνπνίεζεο ζηηο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

 Μηα άιιε δηαθνξά πνπ ζπλαληάκε κεηαμχ ησλ δχν πξνηχπσλ έρεη λα 

θάλεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο ελνπνίεζεο.  Σν Γ.Λ.Π. 27 

νξίδεη φηη γηα κηα εηαηξεία πνπ απνθηάηαη γηα πξψηε θνξά, ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο κέρξη 

θαη ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  ηα ειιεληθά πξφηππα ε ελνπνίεζε γίλεηαη γηα φιε ηε 

ρξήζε ηεο ζπγαηξηθήο θαη φρη κφλν απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. 
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Σν λέν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί ζήκεξα, θαζηζηά νινέλα θαη πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ λα αληέμνπλ ζηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ, λα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ θαη ηέινο λα εδξαησζνχλ ζηνπο 

θιάδνπο ηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Η αλάγθε ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ έλα φκηιν, ζαλ 

ζχλνιν θαη φρη κεκνλσκέλα, απνηέιεζε ηελ αλάγθε γηα ζχληαμε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο νκίινπ.  Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζπληάζζνληαη κε ζθνπφ λα 

είλαη πην νπζηψδεηο θαη ζεκαληηθέο απφ ηηο επηκέξνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ εηαηξηψλ, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

κεηφρσλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηξίησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

Βηβιηνγξαθία 

 
Grand Thornton, (2006), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο I.F.R.S., ηφκνο Β΄,  εθδφζεηο Grand Thornton, Αζήλα. 

Grand Thornton, (2006), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο I.F.R.S., ηφκνο Γ΄,  εθδφζεηο Grand Thornton, Αζήλα. 

Grand Thornton, (2007), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο I.F.R.S. Δμεηδηθεπκέλα Θέκαηα,  εθδφζεηο Grand 

Thornton, Αζήλα. 

PricewaterhouseCoopers, I.F.R.S. Manual Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, 

εθδφζεηο PricewatrhouseCoopers, Αζήλα. 

Κάληδνο Κ., (2013), Δλνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

εθδφζεηο Φαίδηκνο, Αζήλα. 

Ρνδνζζέλνπο Μ., (2011), εκεηώζεηο ζηε Γηεζλή θαη Δπξσπατθή 

Λνγηζηηθή Πξαθηηθή θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, Αζήλα. 

Αιεθαληήο Γ., (2003), Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ννκνζεζία 

θαη Πξαθηηθή, εθδφζεηο Πάκηζνο, Αζήλα. 

Υαηδεζηαπξάθεο Μ., (2012), Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) International Financial Reporting Standards 

(IFRS), B΄ Μέξνο, εθδφζεηο Ιλζηηηνχην εθπαίδεπζεο ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, Αζήλα. 

Βιάρνο Υ. θαη Λνπθά Λ., (2007), Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 2007, εθδφζεηο 

Global Training, Αζήλα. 

Γξεγνξάθνο Θ., (2005), Αλάιπζε – Δξκελεία ηνπ Διιεληθνύ Λνγηζηηθνύ 

ρεδίνπ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα. 

 

ρεηηθνί Γηθηπαθνί Σόπνη 

 

www.iasb.org 

www.taxheaven.gr 

http://www.e-forologia.gr/cms/default.aspx 

 

 

http://www.iasb.org/
http://www.taxheaven.gr/
http://www.e-forologia.gr/cms/default.aspx


 47 

Παξάξηεκα 

 

Άξζξα ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Ν. 2190/1920 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Άξζξν 42ε 

5.Ωο ζπκκεηνρέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο 

«ζπκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο», 

νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, 

νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη απνθηνχληαη κε 

ζθνπφ δηαξθνχο θαηνρήο ηνπο. 

Οη ζπκκεηνρέο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα 

(ίδηεο κεηνρέο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, 

θαηαρσξνχληαη κφλν ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 42γ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Νφκνπ, ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη: 

1. Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο 

επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή.  ρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή 

ππάξρεη φηαλ κία επηρείξεζε (κεηξηθή): 

1.1. ή έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο 

άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρείξεζεο, έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή 

ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ ζπλππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ 

πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο, 

1.2. ή ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή 

εηαίξνπο ηεο επηρείξεζεο απηήο, 

1.3. ή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρείξεζεο θαη έρεη ην 

δηθαίσκα, είηε άκεζα, είηα κέζσ ηξίησλ, λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο 

απηήο (ζπγαηξηθήο), 
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1.4. ή αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή).  

Γεζπφδνπζα επηξξνή ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηαζέηεη, 

άκεζα, ή έκκεζα, δειαδή κέζσ ηξίησλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο επηρείξεζεο απηήο, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαη, ηαπηφρξνλα, αζθεί θπξηαξρηθή 

επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ ζηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα δηνξηζκνχ 

ή αλάθιεζεο πνπ έρεη ε κεηξηθή επηρείξεζε, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε άιιεο επηρείξεζεο πνπ είλαη 

ζπγαηξηθήο ηεο ή ζπγαηξηθή ζπγαηξηθήο ηεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ 1.1, 1.2, 1.3, θαη 1.4, 

απφ ηα αλαθεξφκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ: (1) ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ 

θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ εθηφο ηεο κεηξηθήο ή 

ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, ή (2) ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα 

εγγχεζε, εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

πνπ έρνπλ δνζεί, ή πνπ θαηέρνληαη γηα αζθάιεηα δαλείσλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ρνξήγεζε δαλείσλ, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ 

αζθνχληαη πξνο φθεινο ηνπ παξέρνληνο ηελ εγγχεζε. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ 1.1 θαη 1.2, απφ ην 

ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηνρψλ ή εηαηξεηψλ 

ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά θεθαιαίνπ 

ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ή κεξίδηα πνπ 

θαηέρνληαη, είηε απφ ηε ίδηα ηελ επηρείξεζε, είηε απφ ζπγαηξηθέο ηεο 

επηρεηξήζεηο, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ, αιιά γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

 

2. Οη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο 1, θαη θάζε κία 

απφ ηηο ζπγαηξηθέ ή ηηο ζπγαηξηθέ ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ ζπλδεκέλσλ απηψλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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3. Οη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ 1 θαη 2, 

άζρεηα αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ δελ ππάξρεη απεπζείαο δεζκφο 

ζπκκεηνρήο. 

 

4. Οη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ 1, 2 θαη 3 

θαη θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε ηηο ζρέζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96. 

 

Άξζξν 90 

1. Κάζε επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, αλ είλαη κεηξηθή 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπη. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, 

ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο (ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) θαη ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 97 θαη 99 ε 

κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη 

ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ησλ ζπγαηξηθψλ 

απηψλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ επηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελνπνίεζε είλαη ε θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελνπνηεκέλεο έθζεζεο 

δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

Η κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο απνηεινχλ 

ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε φηαλ, είηε ε κεηξηθή επηρείξεζε, είηε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο ή ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή ηεο 

εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο Δηαηξείαο. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη 

επίζεο θαη νζάθηο, είηε ε κεηξηθή εηαηξεία, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο ή 

ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 50α ηνπ Ν. 3190/1955. 

3. Οη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 2 ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνο ηε κεηξηθή ηνπο. 

 

Άξζξν 91 
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1. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 νη κεηξηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42α ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, νη 

νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: 

α) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ είραλ άκεζε ή έκκεζε αλάκεημε ζηε 

δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. 

β) Γελ άζθεζαλ ην δηθαίσκα ςήθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαηά ην 

δηνξηζκφ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο 

ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ησλ πέληε 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ή, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, 

ε άζθεζε ήηαλ αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

θαλείο έηαηξνο ή κέηνρνο πνπ θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηε 

κεηξηθή επηρείξεζε, θαη θαλέλα κέινο ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή 

επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ηνπ κεηφρνπ ή εηαίξνπ ηεο, πνπ 

θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, δελ ζπκκεηέρεη ζηα 

δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, θαη 

φηη ηα θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δηνξηζζέληα κέιε ησλ νξγάλσλ απηψλ άζθεζαλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο ρσξίο θακία αλάκεημε ή επηξξνή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ή 

κηαο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο. 

γ) Έρνπλ ρνξεγήζεη δάλεηα κφλν ζε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

ζπκκεηνρή. Αλ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα θαη πξνο άιινπο δηθαηνχρνπο, ηα 

δάλεηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ απνπιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο, θαη 

δ) ε απαιιαγή γηα θάζε επηρείξεζε παξέρεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ, 

έπεηηα απφ εμαθξίβσζε φηη ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 

2. Οη απαιιαζζφκελεο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 

επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απαιιάζζνληαη θαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43α. 

 

Άξζξν 92 

1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 91, θάζε κεηξηθή 

επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 φηαλ, 

θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, ην ζχλνιν ησλ 

ππνθείκελσλ ζε ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ δελ ππεξβαίλεη, κε βάζε ηηο 
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ηειεπηαίεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα 

παξαθάησ ηξία θξηηήξηα: 

α. χλνιν ηζνινγηζκνχ 3.700.000 επξψ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα 

ηζνινγηζκνχ πνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 42γ, 

β. θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 7.400.000 επξψ, 

γ.κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ, πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 

250 άηνκα. 

Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηήο ηεο δηάηαμεο. 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ νξίσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζχλνιν ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη ηνλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ, επηηξέπεηαη λα κε γίλεηαη, νχηε 

ν ζπκςεθηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 παξ. 1, νχηε ε απάιεηςε 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 104 παξ. 3 πεξίπη. α θαη β. ε πεξίπησζε 

πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο, ηα φξηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

θξηηεξίσλ πξνζαπμάλνληαη θαηά 20%. 

3. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη φηαλ κία απφ ηηο ππνθείκελεο ζε 

ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο είλαη εηαηξεία ηεο νπνίαο νη ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 13 ηεο Οδεγίαο 93/22/ΔΟΚ, 

ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ. 

 

Άξζξν 93 

1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91 θαη 92, θάζε 

κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλα είλαη 

ε ίδηα ζπγαηξηθή επηρείξεζε, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 

90 παξ. 1, εθφζνλ ε κεηξηθή ηεο επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο 

κέινπο ηεο Δ.Ο.Κ., ζηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο: 

α) ε κεηξηθή επηρείξεζε είλαη θάηνρνο φισλ ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ηεο 

απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο. Οη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ηεο επηρείξεζεο απηήο, 

πνπ θαηέρνληαη απφ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ 
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νξγάλσλ, βάζεη ππνρξεψζεσο απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε, 

β) ε κεηξηθή επηρείξεζε θαηέρεη, ηνπιάρηζηνλ, ην 90% ησλ κεηνρψλ ή 

κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο θαη νη ινηπνί κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο 

ηειεπηαίαο επηρείξεζεο ελέθξηλαλ ηελ απαιιαγή. 

2. Η απαιιαγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξέρεηαη κφλν αλ 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) Η απαιιαζζφκελε επηρείξεζε θαη, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ 

άξζξσλ 97 θαη 99, φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ελνπνηνχληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

νπνίνπ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ. 

β) νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξ. α, θαζψο 

θαη ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ 

επηρεηξήζεσλ, θαηαξηίδνληαη, απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ηνπ ζπλφινπ απηνχ, 

θαη ειέγρνληαη θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ απφ ην νπνίν απηή 

δηέπεηαη, 

γ) νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πην πάλσ πεξ. α θαη ε 

ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξ. β, θαζψο θαη 

ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ππνβάιινληαη απφ ηελ απαιιαζζφκελε επηρείξεζε ζε δεκνζηφηεηα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, 

δ) ην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη: 

αα. ηα ζηνηρεία ηεο πεξ. ηε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43α, 

ββ. κλεία ηεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο, θαη 

γγ. ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ηηο νπνίεο ε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 
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 Αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, 

 Καζαξφ θχθιν εξγαζηψλ, 

 Απνηέιεζκα ρξήζεο θαη ίδηα θεθάιαηα, θαη 

 Μέζν αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε ρξήζε. 

Όηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πξνζαξηήκαηνο απφ ηελ απαιιαζζφκελε 

επηρείξεζε, ε επηρείξεζε απηή θαηαξηίδεη εηδηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ. Σν έγγξαθν απηφ 

ππνβάιιεηαη απφ ηελ απαιιαζζφκελε επηρείξεζε ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

3. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζε εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη είλαη 

εηζεγκέλνη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Ο.Κ. 

 

Άξζξν 94 

1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91 θαη 92, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 93, θάζε 

κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλα είλαη 

ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο-κέινπο 

ηεο ΔΟΚ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1. Η 

απαιιαγή παξέρεηαη αλ ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 93 

παξ. 2 θαη αλ κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη 

θαηέρνπλ κεηνρέο ή κεξίδηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, δελ έρνπλ δεηήζεη, ην 

αξγφηεξν έμη κήλεο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

2. Η δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 93 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1.  

 

Άξζξν 95 

1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 91 θαη 92, θάζε κεηξηθή 

επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλα είλαη ε ίδηα 
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ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο-

κέινπο ηεο ΔΟΚ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1, 

αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) Η απαιιαζζφκελε επηρείξεζε θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 97 θαη 

99, φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ. 

β) Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α 

θαη, ελδερνκέλσο, ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο πνπ κεγαιχηεξνπ 

ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, νη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο 

δηαρείξηζεο.  

γ) Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο α 

έρνπλ ειεγρζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα 

γηα ηνλ έιεγρν απηφ απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε πνπ θαηάξηηζε 

απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

2. Σν άξζξν 93 παξ. 1, παξ. 2 πεξηπη. γ θαη δ θαη παξ. 3, θαζψο θαη ην άξζξν 

94, ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

Άξζξν 96 

1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 90 έσο θαη 94, 

θάζε επηρείξεζε, πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, ππφθεηηαη ζε 

ελνπνίεζε εθφζνλ: 

α) Η επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο 

νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 42ε, παξ. 5 

πεξίπη. α, έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη 

ζπλαθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε ή ζχκθσλα κε φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπο, ή 

β) Σα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ηεο επηρείξεζεο απηήο, 

θαζψο θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε 

ηηο ζρέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 42ε παξ. 5 πεξηπη. α, απνηεινχληαη 

θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνληα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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2. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο 1 έρεη εθαξκνγή κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν απηή 

έρνπλ κία απφ ηηο εηαηξηθέο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 90.  

3. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαθάησ παξ. 4, νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43α παξ. 1 πεξίπη. β εδάθην δεχηεξν, 90 παξ. 2 εδάθην 

πξψην θαη παξ. 3, 91, 92, 97 έσο θαη 104, 105 παξ. 1, 3, 4 θαη 5, θαζψο θαη 

ησλ άξζξσλ 106 έσο θαη 109, εθαξκφδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ πην πάλσ παξ. 1. Όπνπ ζηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ε 

κεηξηθή επηρείξεζε, ζεσξείηαη φηη ε αλαθνξά γίλεηαη ζηε κεγαιχηεξε 

επηρείξεζε. Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο επηρείξεζεο 

απνηειεί ην ζχλνιν ηζνινγηζκνχ θάζε επηρείξεζεο απφ ηηο ζπγθξηλφκελεο, ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α. Όιεο νη 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηελ επηρείξεζε πνπ, σο κεγαιχηεξε, 

θαηαξηίδεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

4. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 5, ηα 

θνλδχιηα "θεθάιαην", "δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην", 

"δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο", "απνζεκαηηθά", "απνηειέζκαηα εηο λένλ" θαη 

"απνηειέζκαηα ρξήζεσο", πνπ πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απνηεινχληαη απφ ηα ζχλνια ησλ επηκέξνπο 

θνλδπιίσλ ηεο θάζε κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 1.  

 

Άξζξν 97 

1. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα κε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε φηαλ 

παξνπζηάδεη επνπζηψδεο ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100 

παξ. 3.  

2. Όηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, πνπ εκπίπηνπλ ζην θξηηήξην ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά νπζηψδεο ελδηαθέξνλ 

ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 3, νη επηρεηξήζεηο απηέο πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

3. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα κελ πεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε φηαλ ζπληξέρεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
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α) Απζηεξνί θαη δηαξθείο πεξηνξηζκνί ζίγνπλ νπζηαζηηθά:  

αα) Σελ άζθεζε απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηελ 

πεξηνπζία ή ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνο ελνπνίεζε επηρείξεζεο, ή 

ββ) ηελ άζθεζε ηεο εληαίαο δηεχζπλζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96. 

β) Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν δελ είλαη δπλαηφ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ρσξίο δπζαλάινγα έμνδα ή αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο.  

γ) Οη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ηεο πξνο ελνπνίεζε επηρείξεζεο θαηέρνληαη κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζή ηνπο.  

 

Άξζξν 99 

1. Όηαλ κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δελ αζθεί νπνηαδήπνηε βηνκεραληθή ή 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαηέρεη κεηνρέο ή κεξίδηα ζε ζπγαηξηθή επηρείξεζε 

βάζεη θνηλήο ζπκθσλίαο κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ηφηε ε κεηξηθή απηή επηρείξεζε, γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 3, κπνξεί λα κε πεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε. 

2. ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1, νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ελνπνίεζε επηζπλάπηνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην 

ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα ηεο ζπγαηξηθήο γίλεηαη κλεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1. 

3. Όηαλ γίλεηαη εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1, ζην 

πξνζάξηεκα ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε παξέρνληαη νη εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

α) ην πνζφ νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη, γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 κεηαμχ ηεο θαηά ηα βηβιία ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο θαη ηνπ πνζνχ 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαινγεί ζ' απηέο ηηο 

ζπκκεηνρέο. Η δηαθνξά απηή ππνινγίδεηαη άπαμ γηα θάζε ζπκκεηνρή θαηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ ε ζπκκεηνρή απηή πεξηιακβάλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ 

εηήζην ηζνινγηζκφ ηεο απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο. 
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β) ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα αδηαλέκεηα θέξδε ή ζηηο δεκίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α 

απφ ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην 

θεθάιαηφ ηνπο. 

γ) ην πνζφ ησλ ηπρφλ κεξηζκάησλ πνπ εηζπξάρζεθαλ ή είλαη απαηηεηά θαηά 

ηε ρξήζε θαη 

δ) κλεία ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ απαιιαγή. 

Όηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πξνζαξηήκαηνο απφ ηελ απαιιαζζφκελε 

επηρείξεζε, ε επηρείξεζε απηή θαηαξηίδεη εηδηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ. Σν έγγξαθν απηφ, 

καδί κε ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο 

απαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε απηή ζε 

δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.  

 

Άξζξν 100 

1. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

α. ηνλ ελνπνηεκέλν Ιζνινγηζκφ, 

β. ηα ελνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, 

γ. ηνλ ελνπνηεκέλν Πίλαθα Κίλεζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, 

δ. ηελ ελνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ, 

ε. ην ελνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. 

Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. 

2. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

3. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.  

4. Όηαλ ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ αξθεί γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξέπεη 

λα παξέρνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.  

5. Αλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 έσο θαη 107 παξ. 1 θαη 2 έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 
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νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν 3, ε δηάηαμε απηή παξαθάκπηεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε θαηά ηε έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 πξαγκαηηθή 

εηθφλα. Κάζε ηέηνηα παξέθθιηζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην πξνζάξηεκα, λα 

αηηηνινγείηαη επαξθψο θαη λα παξαηίζεληαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ 

πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο. 

 

Άξζξν 101 

1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γηα ηελ δηάξζξσζε 

απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

42β, 42γ, 42δ θαη 42ε. Καηά ηελ εθαξκνγή απηή ιακβάλνληαη ππφςε νη 

αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, ε ελνπνίεζε ησλ 

απνζεκάησλ απαηηεί δπζαλάινγα έμνδα, παξέξρεηαη ε δπλαηφηεηα 

νκαδνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Άξζξν 102 

1. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ελζσκαηψλνληαη αθέξαηα ζηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ (νιηθή ελνπνίεζε). 

2. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε ελζσκαηψλνληαη αθέξαηα ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο (νιηθή ελνπνίεζε). 

 

Άξζξν 103 

1. Οη ινγηζηηθέο αμίεο (αμίεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ) ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ζην 

θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ην 

νπνίν αλαινγεί ζ' απηέο ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα. 
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2. Ο ζπκςεθηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κε βάζε ηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη αλαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ελνπνίεζε, ζχκθσλα κε 

ηνλ παξφληα λφκν. Η δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ ζπκςεθηζκφ 

θαηαρσξνχληαη, θαηά ην δπλαηφ, απ' επζείαο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ, ζηα νπνία ε ηξέρνπζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ 

ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία. 

3. Σν ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ (ρξεσζηηθψλ) θαη ησλ αξλεηηθψλ (πηζησηηθψλ) 

δηαθνξψλ, πνπ παξακέλνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη κε ηίηιν 

"δηαθνξέο ελνπνίεζεο". Γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Αλ είλαη ρξεσζηηθφ, εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία "ινηπέο αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο" (ινηπά άπια πάγηα ζηνηρεία) ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ 

θαη απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) έηε. 

Παξέρεηαη ε επρέξεηα ηεο άκεζεο θαη εκθαλνχο αθαίξεζεο ηνπ παξαπάλσ 

θνλδπιίνπ απ' επζείαο απφ ηα απνζεκαηηθά ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ.  

β) Αλ είλαη πηζησηηθφ, εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία "Ίδηα θεθάιαηα" ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζηα ελνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο, κεξηθψο ή νιηθψο, κφλν: 

(1) αλ αληηζηνηρεί θαηά ηελ εκέξα πνπ απνθηήζεθαλ νη κεηνρέο ή κε ηα κεξίδηα 

κηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζε 

πξφβιεςε δπζκελνχο εμέιημεο ησλ κειινληηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο απηήο ή ζε πξφβιεςε κειινληηθψλ δαπαλψλ ηεο, ζην κέηξν πνπ 

ε πξφβιεςε απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, θαη (2) ζην κέηξν πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πξαγκαηνπνηεκέλν θέξδνο. 

4. Οη δηαθνξέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 3 θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο 

ηνπο πξέπεη λα ζρνιηάδνληαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. Δηδηθφηεξα ζην 

πξνζάξηεκα απηφ, γηα θάζε άκεζε ή έκκεζε (κέζσ ζπγαηξηθψλ ή ηξίησλ) 

ζπκκεηνρή, αλαθέξνληαη ρσξηζηά: (1) ε αξρηθή, ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή 
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δηαθνξά ελνπνίεζεο θαη νη απνζβέζεηο ή κεηαθνξέο ηεο, φπσο ηα πνζά απηά 

δηακνξθψζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, (2) νη κεηαβνιέο 

ησλ πνζψλ απηψλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη (3) ηα ζχλνιά ηνπο, φπσο 

δηακνξθψλνληαη ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. 

ην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα παξέρνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηπρφλ 

αλακνξθψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 2. 

5. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα 

ζην θεθάιαην ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ θαηέρνληαη, είηε απφ ηελ ίδηα, είηε 

απφ άιιε επηρείξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. Απηέο νη κεηνρέο ή 

ηα κεξίδηα εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, σο "ίδηεο κεηνρέο" ή 

ίδηα κεξίδηα", ζηελ θαηεγνξία "ρξεφγξαθα". 

6. Σα πνζά ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνχλ ζηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην 

θεθάιαην ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρνληαη απφ 

πξφζσπα μέλα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε, εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη 

κε ηνλ ηίηιν "δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο" ζηελ θαηεγνξίαο "Ίδηα θεθάιαηα". 

7. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ αλαινγνχλ ζηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ζην 

θεθάιαην ησλ ελνπνηεκέλσλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρνληαη απφ 

πξφζσπα μέλα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε, εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηνπ ελνπνηεκέλνπ ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη κε ηνλ ηίηιν "Αλαινγία κεηνρψλ 

ή κεξηδίσλ κεηνςεθίαο". 

 

Άξζξν 104 

1. Η θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 9. 

2. Οη κέζνδνη ελνπνίεζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιινληαη απφ ηε κία ρξήζε 

ζηελ άιιε. 

Παξεθθιίζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε αξρή επηηξέπνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, νπφηε θάζε παξέθθιηζε αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη επαξθψο 

ζην πξνζάξηεκα, καδί κε εθηίκεζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ πεξηνπζηαθή 

δηάξζξσζε, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 
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3. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή 

δηάξζξσζε (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ), ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζαλ 

λα πξφθεηηαη γηα κία κφλν επηρείξεζε. Ιδίσο: 

α) Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ. 

β) Σα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε απαιείθνληαη απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

γ) Σπρφλ θέξδε θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, απαιείθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Οη πξνεγνχκελεο απαιείςεηο κπνξεί λα γίλνληαη αλαινγηθά, κε βάζε ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ζην θεθάιαην θάζε κηαο 

ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. 

4. Παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ 3 επηηξέπνληαη κφλν φηαλ νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ γίλεη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ε απάιεηςε ησλ θεξδψλ ή 

ησλ δεκηψλ ζα ζπλεπαγφηαλ δπζαλάινγα έμνδα. Κάζε παξέθθιηζε 

αλαθέξεηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα θαη, εθφζνλ έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε ε επίδξαζε απηή ζρνιηάδεηαη ζην ίδην πξνζάξηεκα. 

5. Παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 επηηξέπνληαη κφλν φηαλ ηα ζρεηηθά πνζά είλαη αζήκαληα ζε 

ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100. 

6. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη κε ηελ ίδηα 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο. 

7. Παξέθθιηζε απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 6 επηηξέπεηαη 

ζε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
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ζηελ ελνπνίεζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο κεηξηθήο. Κάζε ηέηνηα 

παξέθθιηζε αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη επαξθψο ζην ελνπνηεκέλν 

πξνζάξηεκα. Δπί πιένλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ελνπνίεζε 

ή λα αλαθέξνληαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

αθνξνχλ είηε ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, είηε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, 

είηε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ελνπνίεζε, ηα νπνία έρνπλ επέιζεη κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ απηήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο κε ηελ νπνία 

θαηαξηίδνληαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

8. Αλ ε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ κηαο επηρείξεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε πξνεγείηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξεηο κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία κε ηελ νπνία θαηαξηίδνληαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ε επηρείξεζε απηή ελνπνηείηαη κε βάζε ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

9. Αλ ε ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε, έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, νη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ δηαδνρηθψλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Άξζξν 105 

1. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε απνηηκψληαη κε νκνηφκνξθεο κεζφδνπο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο απνηίκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 42ε θαη ησλ άξζξσλ 43 

θαη 43γ. 

2. Η επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εθαξκφδεη ηηο ίδηεο κεζφδνπο απνηίκεζεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο. 

3. Όηαλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, πνπ πξφθεηηαη λα 

πεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε, έρνπλ απνηηκεζεί απφ πεξηιακβαλφκελεο ζηελ 

ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο κε κεζφδνπο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελνπνίεζε, ηφηε ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα απνηηκψληαη 

εθ λένπ ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
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ελνπνίεζε, εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα απφ ηε λέα απηή απνηίκεζε είλαη 

αζήκαλην ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100. Παξεθθιίζεηο 

απφ ηελ αξρή απηή επηηξέπνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Κάζε 

ηέηνηα παξέθθιηζε αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. 

4. ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ θαη ηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ 

παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ ελνπνίεζε, αλάκεζα ζην θφξν πνπ βαξχλεη ηε ρξήζε 

θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, θαη ζην θφξν πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί ή 

νθείιεηαη γηα ηηο ρξήζεηο απηέο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα πξνθχςεη 

πξαγκαηηθή επηβάξπλζε θφξνπ γηα κηα απφ ηηο ελνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζην 

άκεζν κέιινλ. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ 

ζηελ ελνπνίεζε απνηέιεζαλ αληηθείκελν εθηάθησλ δηνξζψζεσλ ηεο αμίαο 

ηνπο (πξνζζέησλ απνζβέζεσλ ή εθηάθησλ πξνβιέςεσλ) γηα θνξνινγηθνχο 

κφλν ιφγνπο, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απαιιαγκέλα απφ απηέο ηηο δηνξζψζεηο. Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο ηελ απάιεηςε ησλ ζρεηηθψλ δηνξζψζεσλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πνζά ησλ δηνξζψζεσλ απηψλ ζα εκθαλίδνληαη θαη ζα 

αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. 

 

Άξζξν 106 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε 

αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή κηαο 

επηρείξεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε (ζπγγελήο επηρείξεζε), 

θαη ζηελ νπνία ε πξψηε έρεη ζπκκεηνρή κε ηελ έλλνηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε, απηή ε ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξν 

θνλδχιη κε ηίηιν "πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο", ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία "πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο" ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. 

Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 πεξίπη. α. 

ππνπ. δδ, ηεθκαίξεηαη φηη κία επηρείξεζε αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζε κία άιιε 

επηρείξεζε, φηαλ ε παξαπάλσ ζπκκεηνρή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην 20% 

ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ ηεο 
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άιιεο επηρείξεζεο. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε 

ζπκκεηνρή ζε ζπγγελή επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν 1, ε ζπκκεηνρή απηή πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ κε ηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 43. Η δηαθνξά κεηαμχ απηήο ηεο αμίαο θαη ηνπ πνζνχ 

πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε 

ζπκκεηνρή απηή θαηαρσξείηαη ρσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ή 

αλαθέξεηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα, κε ρσξηζηή κλεία φηη ε ζρεηηθή 

ζπκκεηνρή έρεη απνηηκεζεί θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Η παξαπάλσ δηαθνξά γηα θάζε ζπκκεηνρή ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ε κέζνδνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηε ζπκκεηνρή απηή. 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ κηα 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο έρνπλ απνηηκεζεί κε κεζφδνπο δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 105, ηα ζηνηρεία απηά, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ε δηαθνξά πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

2, κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ εθ λένπ ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελνπνίεζε. Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο 

δηάηαμεο απηήο θαη δελ έγηλε ε λέα απηή απνηίκεζε, ην γεγνλφο απηφ 

αλαθέξεηαη ζην ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα. 

4. Η ινγηζηηθή αμία ηεο παξαγξάθνπ 2 απμάλεηαη ή κεηψλεηαη κε ην πνζφ ηεο 

ηπρφλ κεηαβνιήο πνπ ζεκεηψζεθε κέζα ζηε ρξήζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θάζε 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο, ζηα νπνία, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πιεξσηέα κεξίζκαηά ηεο, ζην κέηξν πνπ αλαινγεί 

ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο 

παξαπάλσ ινγηζηηθήο αμίαο εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ηνλ ηίηιν "θέξδε 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο" ή "δεκίεο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο", θαηά πεξίπησζε. 
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5. Η ινγηζηηθή αμία ηεο παξαγξάθνπ 2 κεηψλεηαη επίζεο θαηά ην πνζφ ησλ 

κεξηζκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε ζπκκεηνρή ζε ζπγγελή επηρείξεζε ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

6. Οη απαιείςεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. γ ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 104 πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρψλ ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηηο 

απαιείςεηο απηέο ζηνηρεία είλαη γλσζηά ή κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ. Οη 

δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 104 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

7. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία ζπγγελήο επηρείξεζε θαηαξηίδεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζ' απηέο ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

8. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο είλαη 

επνπζηψδεο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 100, επηηξέπεηαη ε 

κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

9. Δθφζνλ ε ζεηηθή (ρξεσζηηθή) δηαθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 δελ 

είλαη δπλαηφ λα θαηαρσξεζεί απεπζείαο ζε θάπνηα θαηεγνξία ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 3 πεξίπη. α. 

 

Άξζξν 107 

1. Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζην πξνζάξηεκα ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλν πξνζάξηεκα) πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο, ηνπιάρηζηνλ, πιεξνθνξίεο: 

α) Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηάθνξσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ. Δηδηθά, γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ, γηα ην ζθνπφ ηεο ελνπνίεζεο, δξαρκηθή ηνπο 

αμία πξνθχπηεη απφ κεηαηξνπή αμηψλ ζε μέλα λνκίζκαηα, πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη νη ηξφπνη κεηαηξνπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ ηα 

ζηνηρεία απηά λα εθθξαζηνχλ ζε δξαρκέο. 
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β) Γηα θάζε κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

αλαθέξνληαη:  

αα) ε επσλπκία θαη ε έδξα 

ββ) ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, εθηφο 

ηεο κεηξηθήο, απφ επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ή απφ 

πξφζσπα ηνπ ελεξγνχλ ζην φλνκά ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκφ απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη 

γγ) Πνηα απφ ηηο ζρέζεηο ηεο πεξηπη. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ή ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 96 ππαγφξεπζε ηελ ελνπνίεζε. 

γ) Γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97, 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, πξέπεη λα παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ππνπεξηπηψζεηο αα θαη ββ ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξίπησζεο β΄ θαη λα εμεγνχληαη νη ιφγνη εμαίξεζεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 97. 

δ) Γηα θάζε κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπγγελείο, κε ηελ έλλνηα ηεο 

παξ 1 ηνπ άξζξνπ 106, κε κία επηρείξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ελνπνίεζε, παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ππνπεξηπηψζεηο αα θαη ββ ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο β, θαζψο θαη νη ιφγνη 

ηεο ηπρφλ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 106. 

ε) Γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄, ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνίεζε θαηέρνπλ άκεζα ή κέζσ ηξίησλ, πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα 

ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

απφ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο αλαθέξνληαη: 

αα) ε επσλπκία θαη έδξα, 

ββ) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαηφ ηεο, 

γγ) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο, θαη 

δδ) ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ 

νπνία θαηαξηίζηεθαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα παξαιείπνληαη, φηαλ 

παξνπζηάδνπλ επνπζηψδεο ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 

100 παξ. 3. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ππνπεξηπηψζεηο γγ θαη δδ κπνξεί λα παξαιείπνληαη, φηαλ ε επηρείξεζε ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη: (1) δε δεκνζηεχεη ηζνινγηζκφ θαη (2) ην ζχλνιν ησλ 
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ζπκκεηνρψλ ζ' απηή απφ επηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, είλαη κηθξφηεξν απφ ην 50% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. 

ζη) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, νη νπνίεο ιήγνπλ κεηά απφ πέληε έηε, θαζψο θαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ, νη νπνίεο θαιχπηνληαη κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ έρεη 

παξαζρεζεί απφ πεξηιακβαλφκελεο ζηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο, κε έλδεημε 

ηνπ είδνπο θαη ηεο κνξθήο ηεο αζθάιεηαο. 

δ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαη δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, εθφζνλ ε πιεξνθνξίαο απηή 

βνεζάεη ζηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Σπρφλ ππνρξεψζεηο γηα 

ζπληάμεηο ή πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε, εκθαλίδνληαη ρσξηζηά. 

δα) Η θχζε θαη ν επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο θάζε δηαθαλνληζκνχ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ δηαθαλνληζκνχ απηνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θίλδπλνη θαη 

ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ελ ιφγσ δηαθαλνληζκνχο είλαη νπζηψδεηο 

θαη θαηά ην βαζκφ πνπ ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ ή νθειψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. 

δβ) Οη πξάμεηο εμαηξνπκέλσλ ησλ πξάμεσλ εληφο ηνπ νκίινπ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ή απφ θάζε άιιε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε, κε ζπλδεφκελα κέξε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζψλ απηψλ ησλ πξάμεσλ, ηεο θχζεο ηεο 

ζρέζεο ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο, θαζψο θαη άιισλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηηο πξάμεηο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

θαη εθιακβάλνληαη σο ζχλνιν, εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη 

δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο κεκνλσκέλεο πξάμεηο κπνξνχλ λα 

ζπλαζξνίδνληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, εθηφο εάλ απαηηνχληαη ρσξηζηά 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ 
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ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη εθιακβάλνληαη σο ζχλνιν. 

ε) Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. α ηεο παξ. 15 

ηνπ άξζξνπ 42ε, κε αλάιπζε θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, εθφζνλ απηέο νη θαηεγνξίεο θαη απηέο νη πεξηνρέο 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο απφ άπνςε νξγάλσζεο ησλ πσιήζεσλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηιακβαλφκελσλ ζηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ.  

ζ) Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, κε 

αλάιπζε θαηά θαηεγνξίεο. Δπίζεο, νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαηά ηε ρξήζε, 

εάλ απηέο δελ εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

η) Η έθηαζε επεξεαζκνχ ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ, είηε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε είηε ζε πξνεγνχκελε ρξήζε, ζηε 

κέζνδν απνηίκεζεο, ηελ νπνία εθάξκνζαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, έγηλε παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ησλ 

άξζξσλ 43 θαη 43γ γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. Αλ απφ ηελ 

παξέθθιηζε απηή αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ, ζε επφκελεο ρξήζεηο, νπζηψδεηο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, παξέρνληαη ιεπηνκεξείο επεμεγήζεηο. 

ηα) Η δηαθνξά θφξσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 105, εθφζνλ ε δηαθνξά απηή είλαη ζεκαληηθή θαη δελ εκθαλίδεηαη ζην 

ζχλνιφ ηεο, ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

ηβ) Σα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε γηα ακνηβέο ζηα κέιε 

δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηφζν ζηελ κεηξηθή επηρείξεζε, φζν θαη 

ζηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο γηα ζπληάμεηο ζε 

απνρσξήζαληα κέιε ησλ πξναλαθεξφκελσλ νξγάλσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

πξέπεη λα παξέρνληαη αζξνηζηηθά θαηά θαηεγνξία. 

ηγ) Σα πνζά ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηα κέιε ησλ 

δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο 
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απφ απηήλ ή απφ κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, κε κλεία ηνπ επηηνθίνπ, 

ησλ βαζηθψλ φξσλ ρνξήγεζεο θαη ησλ πνζψλ, πνπ, ελδερνκέλσο, έρνπλ 

επηζηξαθεί. Δπίζεο, νη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ παξαπάλσ κειψλ ππφ κνξθή νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο. Σα ζηνηρεία απηά 

πξέπεη λα παξέρνληαη αζξνηζηηθά θαηά θαηεγνξία. 

ηδ) Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: 

- νη θχξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο 

απνηίκεζεο, εθφζνλ ε εχινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β. 

- αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε εχινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο 

αμίαο πνπ έρνπλ θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθφ 

εχινγεο αμίαο. 

- γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ην πνζφ, ην ρξφλν 

θαη ηε βεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

- πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιψλ 

ζε εχινγεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

ηε) Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο αξηηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ, ησλ 

εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθφλαο ηεο 

πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ελφο ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε ηηο ζρέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 42ε. 

ηζη) Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ 

εχινγε αμία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη: 

α) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ: 

αα) ε εχινγε αμία απηψλ ησλ κέζσλ αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ζχκθσλα κε 

κία απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, 
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αβ) πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ ησλ κέζσλ θαη 

β) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 43γ ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία 

ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη: 

βα) ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εχινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ είηε ησλ θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, 

ββ) νη ιφγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, θαζψο θαη νη ελδείμεηο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα 

αλαθηεζεί. 

ηδ. Γηαθξηηή παξνπζίαζε, ζηηο ζεκεηψζεηο - πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξέσζε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ν 

λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ 

εηήζησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα άιιεο 

ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θχζεσο, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα 

ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ 

ρξεψζεθαλ γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο.  

 

 

ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements) 

 

θνπόο θαη πεδίν εθαξκνγήο 

 

Ο ζθνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εληζρχζεη ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία 

παξέρεη ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έλαλ 

φκηιν πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηεο.  Σν πξφηππν πξνζδηνξίδεη: 

 Σηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο κηα νληφηεηα πξέπεη λα ελνπνηεί ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο άιιεο νληφηεηαο (δειαδή λα είλαη 

ζπγαηξηθή). 

 Σελ ινγηζηηθή γηα ηηο αιιαγέο ηνπ πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο ζε ζπγαηξηθή. 

 Σελ ινγηζηηθή γηα ηελ απψιεηα ειέγρνπ ζε κηα ζπγαηξηθή. 
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 Σηο πιεξνθνξίεο πνπ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

 

Οξηζκνί 

 Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ελφο νκίινπ πνπ παξνπζηάδνληαη σο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο εληαίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 Όκηινο είλαη κηα κεηξηθή εηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο. 

 Θπγαηξηθή είλαη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ ειέγρεηαη απφ κία άιιε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα (γλσζηή σο κεηξηθή εηαηξεία). 

 Έιεγρνο είλαη ην δηθαίσκα θαηεχζπλζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, νχησο ψζηε λα 

ιακβάλνληαη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 

Παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 Η κεηξηθή εηαηξεία πξέπεη λα ελνπνηεί ηηο επελδχζεηο ηεο ζε 

ζπγαηξηθέο.  Τπάξρεη κία πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε ζηηο νληφηεηεο κε δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Γηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο 

 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα φκνηεο ζπλαιιαγέο 

θαη γεγνλφηα, ζε φκνηεο ζπλζήθεο.  Δλδννκηιηθά ππφινηπα, ζπλαιιαγέο, 

έζνδα θαη έμνδα ζα απαιείθνληαη πιήξσο. 

 Καηά ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπλελψλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθή 

εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο γξακκή πξνο γξακκή, ζπλαζξνίδνληαο ηα 

φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ηα ίδηα θεθάιαηα, ηα έζνδα 

θαη ηα έμνδα. 

 Γηα λα παξνπζηάδνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ φκηιν, σζάλ λα είλαη κηα εληαία 

νληφηεηα, ηεξνχληαη νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 
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 Η ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θάζε 

ζπγαηξηθή θαη ε αλαινγία ηεο κεηξηθήο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο θάζε 

ζπγαηξηθήο απαιείθνληαη (βιέπε Γ.Π.Υ.Α. 3, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν 

ρεηξηζκφο γηα θάζε πξνθχπηνπζα ππεξαμία). 

 Πξνζδηνξίδνληαη νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (non – controlling 

interests) ζηα απνηειέζκαηα ησλ ελνπνηεκέλσλ ζπγαηξηθψλ γηα ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Οη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ζπγαηξηθψλ (δειαδή ζηα ίδηα θεθάιαηα) πξνζδηνξίδνληαη 

μερσξηζηά απφ ην ζπκθέξνλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε απηά.  Οη κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

ζπγαηξηθήο απνηεινχληαη απφ: 

i) Σν πνζφ ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αξρηθήο ελνπνίεζεο, ππνινγηδφκελν ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 3 

(βιέπε αλσηέξσ) θαη 

ii) Μεξίδην ηνπο επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλέλσζεο θαη κεηά. 

 

Οη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε 

νηθνλνκηθή ζέζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, μερσξηζηά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.  Σα απνηειέζκαηα θαη θάζε ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ινγίδνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ζηηο κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο.  Σα ζπγθεληξσηηθά 

ζπλνιηθά έζνδα ινγίδνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ζηηο κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο, αθφκα θη αλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο λα παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα. 

 

Μεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηώκαηα ρσξίο ηελ απώιεηα ειέγρνπ 

 Οη αιιαγέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα (ownership interest) ηεο 

κεηξηθήο ρσξίο λα απνιεζζεί ν έιεγρνο ζηε ζπγαηξηθή ινγηζηηθνπνηνχληαη σο 

ζπλαιιαγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ – κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο 

ηδηνθηήηεο – θαη δελ πξνθαινχλ θέξδε ή δεκηέο ζηα απνηειέζκαηα. 
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 Αιιαγή ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα κπνξεί λα επέιζεη φηαλ ε κεηξηθή 

πσιήζεη κέξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ή αγνξάζεη επηπιένλ πνζνζηφ απφ απηφ 

πνπ θαηείρε, ή αλ ε ζπγαηξηθή απμήζεη ην θεθάιαηφ ηεο ρσξίο ε κεηξηθή λα 

ζπκκεηάζρεη (ή ην αληίζηξνθν) θιπ. 

 Έηζη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ κε ην νπνίν ε κε 

ειέγρνπζα ζπκκεηνρή πξνζαξκφδεηαη (κεηψλεηαη ή απμάλεηαη) θαη ηεο εχινγεο 

αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ δίδεηαη ή ιακβάλεηαη, αλαγλσξίδεηαη θαηεπζείαλ 

ζηελ θαζαξή ζέζε, ρσξίο λα πεξάζεη απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 

Απώιεηα ηνπ ειέγρνπ 

 Καηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ε κεηξηθή απναλαγλσξίδεη 

φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο θαζψο θαη 

νπνηαζδήπνηε ππεξαμίαο είρε αλαγλσξηζζεί ζηελ απφθηεζε.  Αλαθαηαηάζζεη 

επίζεο φια ηα πνζά πνπ είραλ αλαγλσξηζζεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 

(δειαδή θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε) ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή, 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ αλάινγα (π.ρ. 

απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο απφ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ) σζάλ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηα αθνξνχζαλ λα είραλ δηαηεζεί.  Οπνηνδήπνηε 

θέξδνο ή δεκηά πνπ πξνθχπηεη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

ηνπ νκίινπ. 

 Σπρφλ ππφινηπν πνπ απνκέλεη απφ ηελ επέλδπζε ζηε ζπγαηξηθή 

απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ε 

νπνία θαη ζεσξείηαη αμία εθθίλεζεο γηα κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ζχκθσλα 

κε ην ΓΛΠ 39 ή ην ΓΛΠ 28 ή ην ΓΛΠ 31 αλάινγα κε ην πψο απηφ έρεη 

ηαμηλνκεζεί. 

 

Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 Όηαλ κηα νληφηεηα επηιέγεη ή απαηηείηαη απφ ηελ ηνπηθή λνκνζεζία λα 

παξνπζηάδεη θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη επελδχζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ή ζχκθσλα κε ην ΓΠΛ 39 ζε 

απηέο ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Γλσζηνπνηήζεηο 
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 Μηα νληφηεηα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε νη ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 
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