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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

1.1 Αντικείµενο και ανασκόπηση του βιβλίου

Το βιβλίο αυτό προσφέρει µια βαθµιαία προσέγγιση για την κατανόηση και προ-
ετοιµασία Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιε-
θνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ – ∆ΠΧΑ).

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τόσο οι ατοµικές όσο και οι ενοποιηµένες, 
πρέπει να καταρτίζονται σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο και συνήθως ανά χώρα 
ειδικευµένο σύνολο κανόνων, τις επονοµαζόµενες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές 
Αρχές («ΓΑΛΑ»). Επιλέξαµε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(«∆ΠΧΑ» ή «∆ΛΠ/∆ΠΧΑ») ως σύνολο λογιστικών αρχών και κανόνων βάσει δύο 
βασικών παραγόντων. Πρώτον, τα ∆ΠΧΑ κερδίζουν σηµαντικό έδαφος στο διε-
θνές λογιστικό πλαίσιο εργασίας, ειδικά όσον αφορά τις ενοποιηµένες χρηµατοοι-
κονοµικές καταστάσεις και είναι επί του παρόντος τα πιο δηµοφιλή πρότυπα στον 
κόσµο. ∆εύτερον, τα ∆ΠΧΑ είναι σχετικά παρόµοια µε ένα άλλο πολύ σηµαντικό 
σύνολο λογιστικών προτύπων, τα λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ (US GAAP).

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε εδώ ότι οι αναγνώστες αυτού του βιβλίου είναι 
προτιµότερο να είναι κάπως εξοικειωµένοι µε τις αρχές της λογιστικής προκειµένου 
να αποκοµίσουν το µεγαλύτερο δυνατό όφελος, καθώς η διαδικασία ενοποίησης 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αυτή καθαυτή δεν αποτελεί θέµα βασικού 
προτύπου. Παρ’ όλα αυτά, δεν απαιτείται ειδική γνώση από τη στιγµή που το θέµα 
είναι καλά οριοθετηµένο και πρόκειται να αναφερθούµε στα κύρια συναφή λογιστι-
κά θέµατα, καθώς µελετούµε ποικίλα ζητήµατα.

Το Κεφάλαιο 2 του βιβλίου παρέχει µια γενική εισαγωγή στα ∆ΠΧΑ και το πε-
ριβάλλον τους, ενώ το Παράρτηµα Α περιέχει µια σύντοµη σύνοψη των βασικών 
λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, οι αναγνώστες που δεν νιώθουν αρκετά άνετα ή 
δεν έχουν έρθει ποτέ πριν σε επαφή µε τα ∆ΠΧΑ µπορούν να ανατρέξουν στα ακό-
λουθα εγχειρίδια για περαιτέρω αναφορά:

i. Alexander David, Anne Britton, Ann Jorissen, and David Alexander. 2011. 
International financial reporting and Analysis. Andover: Cengage Learning.

ii. PricewaterhouseCoopers. PwC Manual of Accounting IFRS 2013. 
Bloomsbury Professional, 2012.

iii. Bruce Mackenzie, Danie Coetsee, Tapiwa Njikizana and Raymond 
Chamboko. Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of 
International Financial Reporting Standards. Wiley, 2013.

iv. Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, and Donald E. Kieso. Financial 
Accounting, IFRS Edition. Wiley, 2 edition, 2012.

Αυτό το βιβλίο έχει την εξής δοµή: Το Κεφάλαιο 2 κάνει µια εισαγωγή στα ∆ΠΧΑ, 
τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τους λόγους και τα προσδοκώµενα πλεονεκτήµατα 
που οδήγησαν στην υιοθέτησή τους, όπως και στο εννοιολογικό πλαίσιο εργασίας 
τους. Στόχος µας είναι να περιγράψουµε, µε συνοπτικό τρόπο, τις κύριες πτυχές, 
χάρη στις οποίες τα ∆ΠΧΑ είναι τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα λογιστικά πρότυ-
πα παγκοσµίως, και τα µελλοντικά βήµατα προς µια παγκόσµια σύγκλιση. Από τη 
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στιγµή που οι αναγνώστες έχουν κατανοήσει επαρκώς το συνολικό εννοιολογικό 
πλαίσιο της λογιστικής, προχωρούµε στο πραγµατικό σηµείο εστίασης του κειµέ-
νου: πώς προετοιµάζουµε και ερµηνεύουµε τις Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις. Στο Κεφάλαιο 3 βοηθούµε τους αναγνώστες να κατανοήσουν γιατί 
δεν επαρκεί πάντα να έχουµε «ατοµικές» (µε την έννοια των «µη ενοποιηµένων») 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τη µέτρηση και αναφορά της απόδοσης µιας 
οικονοµικής οντότητας1. Έπειτα, στο Κεφάλαιο 4 ορίζουµε την έννοια του «Οµίλου 
Επιχειρήσεων» (αυτό δηλαδή που απλά ονοµάζουµε «πεδίο Ενοποίησης»).

Ξεκινώντας από την έννοια του «ελέγχου» που παρέχουν τα ∆ΠΧΑ, θέτουµε 
όρια µεταξύ των νοµικών οντοτήτων, που στην πραγµατικότητα σχηµατίζουν τον 
όµιλο, και άλλων οντοτήτων που αντιπροσωπεύουν καθαρές επενδύσεις  (συµµε-
τοχές) σε άλλες εταιρείες. Τέλος, αφού αποσαφηνίσουµε το πότε πρέπει να προ-
ετοιµάζουµε τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, µαθαίνουµε πώς 
να τις προετοιµάζουµε µέσω της λογιστικής της ενοποίησης, αρχικά σε ένα πιο δι-
αισθητικό επίπεδο (Κεφάλαιο 5) και έπειτα µελετώντας σε περισσότερο βάθος τις 
τεχνικές ενοποίησης για τις θυγατρικές (Κεφάλαιο 6) και για τα υποκαταστήµατα και 
τις κοινοπραξίες (Κεφάλαιο 7).

Για να γίνει πιο εύκολη η παρουσίαση και για να µη νιώσουν οι αναγνώστες ότι 
«χάνουν την επαφή τους µε την πραγµατικότητα», σε όλη την έκταση του βιβλίου 
χρησιµοποιούµε πρακτικές περιπτώσεις –κάποιες από τις οποίες αποτελούν πραγ-
µατικά αποσπάσµατα– και κάνουµε συνεχή αναφορά στις συγκεκριµένες απαιτή-
σεις που περιλαµβάνονται στα ∆ΠΧΑ. Επίσης, χρησιµοποιούµε διάφορα παραδείγ-
µατα και ένα τελευταίο κεφάλαιο που είναι αφιερωµένο σε ασκήσεις και το οποίο 
εξετάζει όλα τα ζητήµατα που διαχειρίζεται το βιβλίο στην πράξη (Κεφάλαιο 8).

1.2 Πώς χρησιµοποιούµε αυτό το βιβλίο

Για να κάνουµε το βιβλίο τόσο κατανοητό και εύχρηστο όσο µας επιτρέπει το 
θέµα µας, έχουµε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη δοµή και τη διάταξή του.

Το βιβλίο είναι οργανωµένο σε κεφάλαια που µπορούν να συνδυαστούν σχηµα-
τίζοντας διαφορετικές αυτόνοµες ενότητες, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν µε 
ευέλικτο τρόπο, σύµφωνα µε το επίπεδο µάθησης που επιδιώκετε να επιτύχετε. Αν 
το παρόν χρησιµοποιηθεί ως διδακτικό βιβλίο σε βασικά µαθήµατα λογιστικής µε 
σκοπό να παρέχει µια γρήγορη σύνοψη της λογιστικής της ενοποίησης των χρηµα-
τοοικονοµικών καταστάσεων, προτείνουµε να δοθεί έµφαση στα Κεφάλαια 3 έως 
6, όπου οι φοιτητές θα µάθουν την έννοια του «οµίλου» σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, τη 
διαφορά µεταξύ ατοµικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
και τον τρόπο ενοποίησης των θυγατρικών µε τη µητρική εταιρεία σε απλές συν-
θήκες. Αν το κοινό-στόχος είναι ελαφρώς πιο προχωρηµένο, ο εισηγητής µπορεί 
να συµπεριλάβει το Κεφάλαιο 7 (Λογιστική της ενοποίησης για υποκαταστήµατα 
και κοινοπραξίες), όπου ασχολούµαστε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (equity 

1 Στον αντίποδα των «ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων» βρίσκονται οι «ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις».
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Γνώσεις και περισσότερο εξειδικευµένα ζητήµατα που 
αποφασίσαµε να µην εξετάσουµε στο κυρίως κείµενο, 
για να διατηρήσουµε µια συνοπτική, ενδελεχή ωστόσο, 
προσέγγιση για την ενοποίηση. Συστήνουµε ανεπιφύ-
λακτα στους πιο προχωρηµένους αναγνώστες να µη 
προσπεράσουν αυτά τα πλαίσια, καθώς περιέχουν ση-
µαντικές πτυχές που µπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν 
ως γνώση.

Παραδείγµατα που λαµβάνονται από τον πραγµατικό 
κόσµο, προηγούµενες διδακτικές εµπειρίες, µελέτες πε-
ριπτώσεων και επίσηµα πρότυπα λογιστικής. Προσπα-
θήσαµε να αντιστοιχίσουµε κάθε πτυχή της διαδικασίας 
ενοποίησης µε ένα ή περισσότερα από αυτά τα παρα-
δείγµατα, προκειµένου να παράσχουµε µια πιο πρακτική 
προσέγγιση στα υπό εξέταση ζητήµατα.

Οι βασικοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται στο κείµενο.

method). Οι πιο προχωρηµένοι φοιτητές θα επωφεληθούν επίσης από την ανά-
γνωση των πλαισίων σε µπλε χρώµα, που συναντώνται σε όλη την έκταση του 
κειµένου.

Προσπαθήσαµε να χρησιµοποιήσουµε µια διάταξη που βοηθάει τους αναγνώ-
στες να µην αποπροσανατολίζονται µέσα στο κείµενο και να εστιάζουν την προ-
σοχή τους σε κάθε πτυχή που εξετάζεται. Πιο συγκεκριµένα, κάνουµε εκτεταµένη 
χρήση εικονιδίων, όπου κάθε εικονίδιο έχει µια συγκεκριµένη σηµασία.

Ακολουθεί η σηµασία κάθε εικονιδίου:
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Επίσης, στις εικονογραφηµένες ηµερολογιακές εγγραφές, εφαρµόζουµε ένα 
σχήµα αναφοράς που µπορεί να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν 
ποιο στοιχείο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει εµπλακεί στη συναλ-
λαγή στην οποία αναφέρεται η ηµερολογιακή εγγραφή. Το σχήµα αναφοράς 
λειτουργεί ως εξής: το σύµβολο + (–) σηµαίνει αύξηση (µείωση) στο λογιστικό 
στοιχείο που ακολουθεί και τα στοιχεία είναι αυτά που λαµβάνονται συνήθως από 
τον Ισολογισµό ή την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως (ΚΑΧ), όπως, π.χ., “Ε” 
για (Ενεργητικό), “Υ” για (Υποχρεώσεις), “ΙΚ” για (Ίδια κεφάλαια) κ.λπ. Σηµειώστε 
ότι η αύξηση (µείωση) σε πολλά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων ανα-
φέρεται συνοπτικά ως αύξηση (µείωση) στα Ίδια Κεφάλαια (“ΙΚ”). Επιπλέον, αν 
πριν από το γράµµα του λογιστικού στοιχείου υπάρχει το Χ, αυτό υποδεικνύει ότι 
σε αυτή τη συναλλαγή το στοιχείο αποτελεί αντιλογιστική εγγραφή. Για περαιτέρω 
αναφορά στη χρήση του συγκεκριµένου σχήµατος αναφοράς, ανατρέξτε στο εξής 
εγχειρίδιο: Libby, Robert, Patricia A. Libby και Daniel G. Short (2009). Financial 
Accounting. Boston: McGraw-Hill Irwin.


