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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Μέσα σε ένα ολοένα εξελισσόµενο οικονοµικό προσκήνιο, µε συνεχείς αλλαγές, 
οικονοµικές κρίσεις και επανακάµψεις διεθνών οικονοµιών, η ανάγκη για πλήρη 
αποκάλυψη των δεδοµένων του πλούτου µιας επιχείρησης, γίνεται πλέον επιτακτική. 
Στην σύγχρονη οικονοµική ζωή, αυτό που ξεχωρίζει µια επιχείρηση από τον 
ανταγωνισµό, δίδοντάς της το αντίστοιχο πλεονέκτηµα, είναι η περιουσία της. Κι αν 
ορισµένα από τα περιουσιακά της στοιχεία, µπορούν να αποκτηθούν ίδια ή παρόµοια 
από τις ανταγωνίστριες (κτίρια, αυτοκίνητα, έπιπλα, µηχανήµατα κλπ), αυτό που 
πραγµατικά ξεχωρίζει µια επιχείρηση, είναι η άυλη περιουσία της.  
Είναι δεδοµένο πως η αξία µιας επιχείρησης, οφείλεται εν πολλοίς, στην αφανή της 
περιουσία. Όµως, για την περαιτέρω ανάπτυξη, για επιπλέον επενδύσεις, για 
πληροφόρηση των επενδυτών αλλά και των µετόχων, οφείλει η επιχείρηση να 
αποκαλύπτει όλες τις πηγές πλούτου της. Για λόγους σύγκρισης στην παγκόσµιο 
οικονοµικό σκηνικό, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υπακούουν σε διεθνείς κανόνες 
αποκάλυψης των περιουσιακών της στοιχείων και δηµοσίευσης αυτών, µε κοινό και 
συγκρίσιµο τρόπο στις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Εδώ ξεκινά η 
παρούσα εργασία.  
Με την παγκόσµια πλέον αγορά, είναι απαραίτητη πλέον µια κοινή γλώσσα 
έκφρασης των δεδοµένων. Λόγω των διαφορετικών αναγκών των ανεπτυγµένων και 
αναπτυσσόµενων χωρών παγκοσµίως, διάφορα λογιστικά συστήµατα αναπτύχθηκαν 
µε στόχο την αποκάλυψη πληροφοριών των επιχειρήσεων προς αποφυγήν 
οικονοµικών ατασθαλιών. Τα διάφορα λογιστικά συστήµατα παγκοσµίως, δείχνουν 
πλέον να συγκλίνουν και να µην έχουν καίριες διαφορές στα σηµαντικά στοιχεία. 
Όµως τι γίνεται µε την περιουσία που δεν φαίνεται? Με την άυλη περιουσία των 
επιχειρήσεων και πως αυτή εκφράζεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους?  
Η άυλη περιουσία δεν είναι κάτι καινούριο. Ήταν πάντα µέσα σε κάθε επιχείρηση και 
πάντα συνέβαλλε στην δηµιουργία αξίας. Στην εποχή της γνώσης όµως που ζούµε, η 
κάθε επιχείρηση πρέπει να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες που δίνει η 
αφανής αυτή περιουσία.  
Πολλές απόψεις ειδικών, ακαδηµαϊκών, ανθρώπων της αγοράς γράφηκαν 
προσπαθώντας να ερµηνεύσουν την άυλη περιουσία, το άυλο κεφάλαιο των 
επιχειρήσεων. Σηµαντικές προσπάθειες έχουν γίνει όµως µένει ακόµα πολύς δρόµος. 
Η προσπάθεια εντείνεται µε στόχο, εκτός της αποκάλυψης των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων και της έκφρασης αυτών µε κοινή , κατανοητή γλώσσα από όλα τα 
λογιστικά συστήµατα.  
Η παρούσα εργασία, ασχολείται µε την ερµηνεία της άυλης περιουσίας των 
επιχειρήσεων. Αυτό που κάποιοι ονοµάζουν άυλο κεφάλαιο, άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, διανοητικό κεφάλαιο ή διανοητική περιουσία. Γίνεται µια προσπάθεια 
αναγνώρισης των νέων δεδοµένων αυτών και εν συνεχεία η παρουσίασή τους ανά τον 
κόσµο και τα διαφορετικά λογιστικά συστήµατα.  
Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται µια πρώτη προσέγγιση των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων. Τι είναι, πως προέκυψαν, µια πρώτη εννοιολογική 
προσέγγιση καθώς και την συµβολή τους στην διαµόρφωση αξίας της επιχείρησης.  
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Εν συνεχεία, παρατίθενται ορισµοί που προσπάθησαν πολλοί να δώσουν για την 
ερµηνεία αυτού του κεφαλαίου.  
Στο 4ο κεφάλαιο, γίνεται µια ιστορική αναδροµή, µε σηµαντικούς σταθµούς στην 
αναγνώριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και µε προτάσεις που έγιναν προς 
την κατεύθυνση αυτή.  
Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα διάφορα λογιστικά συστήµατα µεγάλων 
ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών, ενώ επιχειρείται µια σύγκριση για το πώς 
το κάθε λογιστικό σύστηµα, παρακολουθεί, παρουσιάζει και χειρίζεται την άυλη 
περιουσία αυτήν. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται τα λογιστικά πρότυπα των Ηνωµένων 
Πολιτειών (US GAAP), της Μεγάλης Βρετανίας (UK GAAP), των Σκανδιναβικών 
Χωρών (Σουηδία-∆ανία-Νορβηγία), τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως πλεόν 
ισχύουν παγκοσµίως (IASB) και τέλος τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 
εκφράζονται στην Ελληνική Νοµοθεσία και ειδικότερα στο Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο. Γίνεται αναφορά στα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 
αναγνωρίζονται από κάθε λογιστικό σύστηµα και έπειτα σύγκριση για το πώς 
παρουσιάζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία από την κάθε χώρα και τι διαφορές 
και οµοιότητες υπάρχουν µεταξύ τους.  
Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται µια ανακεφαλαίωση και παρατηρήσεις για την συνολική 
συνεισφορά των διαφορετικών λογιστικών συστηµάτων.  
Η παρούσα εργασία αποτελεί το επιστέγασµα της παρακολούθησης του 
∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Χρηµατοοικονοµική 
∆ιοίκηση, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων κατά τα έτος 2008-2009.  
Σε αυτήν την φάση νιώθω υποχρεωµένος να ευχαριστήσω τους µεταπτυχιακούς 
συµφοιτητές µου οι οποίοι µε την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και σκέψεων µέσα από 
τον καθηµερινό διάλογο στα πλαίσια των εργασιών και των παρακολουθήσεων των 
µαθηµάτων συνέβαλλαν ο καθένας µε τον δικό του τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, στην 
διαφορετική θεώρηση των γεγονότων και των πραγµάτων που λαµβάνουν χώρα στην 
Ελληνική και ∆ιεθνή Οικονοµική σκηνή. Ο διάλογος και η ανταλλαγή ιδεών στα 
πλαίσια εργασιών και µαθηµάτων, άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο ο συγγραφών 
σκέπτεται, θεωρεί, εργάζεται.  
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον επιβλέπων Καθηγητή µου κ. ∆ηµήτριο Παπαδόπουλο, για 
την άψογη συνεργασία µας, ο οποίος µε πολύ υποµονή τόσο στα πλαίσια της 
διδασκαλίας αλλά και σε όλη την διάρκεια της συγγραφής του πονήµατος αυτού, 
στάθηκε δίπλα µου και µε τις παρατηρήσεις του και τις  διορθώσεις του όλο αυτόν 
τον καιρό, βοήθησε πολύ σηµαντικά και καταλυτικά, βελτιώνοντας  την συγγραφή 
της παρούσας εργασίας και όχι µόνο. Η παρουσία και µόνο ενός καθηγητή µε τόσο 
πολυδιάστατο σηµαντικό επιστηµονικό έργο και τόσο µεγάλη προσφορά στην 
ακαδηµαϊκή κοινότητα και η ιδιαίτερη τιµή που είχα να είναι επιβλέπων καθηγητής 
στην ∆ιπλωµατική µου εργασία, µε γεµίζει ευθύνες για την συνέχεια και µόνο θερµά 
και ειλικρινή ευχαριστώ µπορώ να εκφράσω, για την υποµονή και την επιµονή του.   
Επίσης θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες και προς όλο το ∆ιδακτικό και ∆ιοικητικό 
Προσωπικό του Μεταπτυχιακού Τµήµατος, οι οποίοι πάντα µε ευχάριστη διάθεση 
συνέβαλλαν τα µέγιστα στις γνώσεις και τα ερεθίσµατα που αποκτήσαµε, 
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συµβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου του Μεταπτυχιακού Τίτλου στην ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων.  
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέγιστα την οικογένεια µου, τους γονείς µου 
∆ηµήτριο και Γλυκερία και την αδερφή µου ∆έσποινα, χωρίς την βοήθεια και την 
στήριξη –οικονοµική και ηθική- των οποίων δεν θα είχα καταφέρει τίποτα από όλα 
αυτά. 
Κάθε λάθος και παράλειψη βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον συγγραφέα.  
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2009 
 
 

Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο όρος Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) χρησιµοποιείται 

ευρύτητα στην πρακτική της λογιστικής, της χρηµατοοικονοµικής έκθεσης, της 

ελεγκτικής και της επιχειρησιακής βιβλιογραφίας. Κάποιοι ερευνητές κάνουν 

διάκριση µεταξύ των λεγόµενων "big" και “little" GAAP και άλλων εναλλακτικών 

αναφορών σε GAAP, όπως Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA) ή 

Statutory Accounting Principles (STAT/SSAP). O όρος Generally Accepted Auditing 

Standards (GAAS) χρησιµοποιείται επίσης και για την ελεγκτική. Στην πράξη, το 

εµπόριο αγαθών, υπηρεσιών και χρεογράφων οδηγεί τη λογιστική και 

χρηµατοοικονοµική έκθεση να επιβεβαιώσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων, την 

ανάλυση των αποτελεσµάτων για σχεδιασµό και έλεγχο, και τη λήψη αποφάσεων. Για 

την ενίσχυση της νοµιµότητας των λογιστικών πληροφοριών και την επιβεβαίωση της 

αξιοπιστίας και καταλληλότητάς τους, οι λογιστές χρησιµοποιούν µέρος της 

βιβλιογραφίας και ένα σύνολο από πρακτικές δηλώσεις µε πραγµατικά επίσηµη 

υποστήριξη ", που καλούνται GAAP. Ωστόσο, τα GAAP ποικίλουν από χώρα σε 

χώρα, και συχνά επιτρέπουν σε εναλλακτικές µεθόδους τον χειρισµό του ίδιου 

συνόλου συναλλαγών. Τα GAAP δεν είναι στατικά, αλλά ένα αναπτυσσόµενο σώµα 

λογιστικής γνώσης για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών, 

προσαρµοσµένο στην εθνική ιστορία, το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 

εµπορικό και τεχνολογικό υπόβαθρο.  

 Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους Kieso και Weygandt (2001) ο όρος GAAP 

αναφέρεται σε δηλώσεις, που διαµορφώθηκαν από κατάλληλα λογιστικά σώµατα και 

από τη λογιστική βιβλιογραφία και έχουν ουσιαστική επίσηµη υποστήριξη από 

ιδιαίτερη δικαιοδοσία. Συχνά παίρνουν τις εξής ονοµασίες statement of financial 

accounting standards (SFAS), statement of financial accounting interpretation (SFIN), 

accounting opinions, statements of positions (SOP), accounting research bulletin 

(ARB), financial reporting standards (FRS), standard statement of accounting practice 

(SSAP), international accounting statements, ανάλογα µε τη χώρα, τη δικαιοδοσία, ή 

το σώµα που εκδίδει τις αρχές αυτές. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν U.S. GAAP, U.K. 

GAAP, International GAAP (IAS), German GAAP, Chinese GAAP και Meχican 

GAAP, Scandinavian GAAP.  
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2. Η ΑΥΛΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

2.1. Εννοιολογική Προσέγγιση 
Το άυλο κεφάλαιο, η άυλη περιουσία των επιχειρήσεων δεν είναι κάτι νέο που 

πρωτοεµφανίστηκε πρόσφατα στις ανάγκες της επιχείρησης. Ενώ βρισκόταν πάντα, 

στην λειτουργία και τον στρατηγικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων, εν τούτοις µόνο τα 

τελευταία 20 χρόνια, από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να απασχολούν 

ιδιαίτερα την ακαδηµαϊκή αλλά και την επαγγελµατική Κοινότητα Λογιστών και  

Επιχειρήσεων Παροχής Συµβουλευτικών Οικονοµικών Υπηρεσιών. Ένα από τα  

προβλήµατα που καλούνται να λύσουν, είναι η ασύµµετρη πληροφόρηση που βγαίνει 

προς τους χρήστες των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων των Επιχειρήσεων, από 

τους µετόχους µέχρι και τους τρίτους που συναλλάσσονται µε την Επιχείρηση 

(Τράπεζες- Προµηθευτές- Πελάτες). Η πληροφόρηση αυτή, σχετικά µε την Άϋλη 

Περιουσία των Επιχειρήσεων δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύει η επιχείρηση. Έτσι στερείται την 

πληροφόρηση για ένα ουσιώδες και πολύ σηµαντικό κοµµάτι της περιουσίας των 

επιχειρήσεων. Το Άϋλο Κεφάλαιό τους.  

Αυτό που διαφοροποιεί σήµερα τις Επιχειρήσεις είναι η Αϋλη Περιουσία τους, παρά 

η Υλική τους. Όπως έγραψε ο George Gilder στο βιβλίο του «The Quantum 

Revolution in Economics and Technology» σήµερα τα ανεπτυγµένα κράτη και οι 

οργανισµοί είναι καλοί διαχειριστές όχι της γης ή των πηγών των πρώτων υλών αλλά 

των ιδεών και της τεχνολογίας. Συµπερασµατικά, η απλή κατοχή ενός εργοστασίου, 

µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, πρώτων υλών και εµπορευµάτων δεν αρκεί να 

διασφαλίσει την συνεχή άνοδο και κερδοφορία για µια οικονοµική µονάδα. Χωρίς 

άυλα περιουσιακά στοιχεία, αυτό που αποµένει στην επιχείρηση είναι η ικανότητά 

της να παράγει µαζικά ένα προϊόν ή να κατασκευάζει πράγµατα για άλλες 

επιχειρήσεις. Αυτό φυσικά διατηρεί τον οργανισµό σε µια µετριότητα όσον αφορά 

την πορεία της στην αγορά και τα ετήσια κέρδη της. Μόνο ένα καλά οργανωµένο 

εµπορικό σήµα, µια τεχνογνωσία (know how), ή άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

µπορούν να απαλλάξουν τον οργανισµό από την µετριότητα ή και την…. εξαφάνιση.  

Αυτό που διαφοροποιεί δηλαδή δύο οµοειδείς, ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα –εµπορικό ή παραγωγικό-, στην ίδια περιοχή, µε 

κοινούς προµηθευτές και παρόµοια ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος, δεν είναι 

ούτε τα εργοστάσια, ούτε τα κτίρια διοίκησης, ούτε τα µηχανήµατα, ούτε τα 
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µεταφορικά µέσα. Αυτό που διαφοροποιεί τις δύο επιχειρήσεις, στο µυαλό και την 

επιλογή του καταναλωτή, είναι το άυλο κεφάλαιο τους. Όλα τα στοιχεία δηλαδή, τα 

οποία ενώ αποτελούν κτήµα της κάθε επιχείρησης, δεν εµφανίζονται και δεν 

αποτιµώνται τις περισσότερες φορές στον Ισολογισµό της, όµως προσφέρουν στην 

κάθε επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, δηλαδή την δυνατότητα να επιλεγεί 

το δικό της προϊόν από τους καταναλωτές, έναντι των ανταγωνιστικών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, αποτελεί το προϊόν Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην 

σύγχρονη εποχή αλλά και στο άµεσο παρελθόν.  

Παρόλο που ένας απλός, καθηµερινός ηλεκτρονικός υπολογιστής, αποτελείται από 

την ίδια ποσότητα πρώτων υλών µε έναν υπολογιστή που κατασκευάστηκε προ 5 

ετών (σίδερο, πλαστικό, σιλικόνη), αυτές οι πρώτες ύλες χρησιµοποιούνται µε 

τέτοιον τρόπο σήµερα που κάνει τους υπολογιστές 30 φορές πιο ισχυρούς. ∆ηλαδή, 

τα υλικά ανασυνδυάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποδίδουν στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή περισσότερες τεχνολογικές δυνατότητες, µεγαλύτερη χρησιµότητα και 

κατ’ επέκταση προστιθέµενη αξία. Αυτό λοιπόν, που προστέθηκε στο συγκεκριµένο 

προϊόν για να αποκτήσει µεγαλύτερη αξία και δυνατότητες είναι το Άυλο Κεφάλαιο 

της Παραγωγού Επιχείρησης.  

Συνεπώς, το στοίχηµα που καλείται να κερδίσει η κάθε επιχείρηση είναι πως θα 

αποκτήσει, θα αναπτύξει ή θα ενεργοποιήσει την αφανή και άυλη περιουσία της, για 

να διαφοροποιήσει και να καταστήσει ελκυστικότερο στα µάτια των δυνητικών , 

µελλοντικών πελατών της,  το δικό της προϊόν έναντι του ανταγωνιστικού.  

2.2 ∆ιαφορετικές Προσεγγίσεις 
Για ένα τόσο νέο –σχετικά – θέµα, είναι λογικό πως διαφορετικές προσεγγίσεις και 

διαφορετικές αντιµετωπίσεις τυγχάνει από πολλούς ακαδηµαϊκούς αλλά και 

εφαρµοστές (practitioners) του ελεγκτικού, οικονοµολογικού και λογιστικού 

επαγγέλµατος. Έτσι λοιπόν, διαφορετικές ερµηνείες συναντώνται στην διεθνή 

βιβλιογραφία για την αντιµετώπιση του ίδιου θέµατος.  

Ορισµένοι από τους όρους που χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση και ερµηνεία της 

Αφανής Περιουσίας της Επιχείρησης είναι :  

1. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Intangible Assets)  

2. ∆ιανοητική ή Πνευµατική Ιδιοκτησία (Intellectual Property) 

3. ∆ιανοητικά Περιουσιακά Στοιχεία (Intellectual Assets) 

4. ∆ιανοητικό ή Πνευµατικό ή ∆ιαλεκτικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital)  
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5. Γνωστικά Περιουσιακά Στοιχεία (Knowledge Based Assets) 

6. Γνωστικό Κεφάλαιο (Knowledge Capital)  

2.3 Συµβολή των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων  
Σχεδόν όλοι οι επενδυτές , οι ακαδηµαϊκοί και οι επιχειρήσεις, όλοι συνοµολογούν 

στην συµβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων, στην αξία της επιχείρησης. Είναι 

κοινά αποδεκτό ότι τα υψηλά κέρδη, η καθαρή απόδοση στις επενδύσεις η γρήγορη 

ανάπτυξη, είναι µερικά από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά για επιτυχηµένες 

επενδύσεις. Πολύ λίγοι ωστόσο επενδυτές, αναγνωρίζουν και αναλύουν τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία ως παράγοντες που οδηγούν σε έσοδα, ανάπτυξη και την 

επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης, κατ’ άλλους το κέρδος (για κερδοσκοπικές 

µονάδες) ή κατ’ άλλους η µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Σε αυτό 

συµβάλλει και η ερµηνεία όχι όλων των άυλων στοιχείων ακόµη, που συµβάλλουν 

στην αύξηση της αξίας µιας επιχείρησης. ∆ιότι ελλείψει ερµηνείας και αναγνώρισης, 

είναι εύλογο ότι δεν µπορεί να αναπτυχθεί µια κατάλληλη µέθοδος για την 

αποτίµηση. Με άλλα λόγια, δεν µπορούµε να µετρήσουµε αυτό που δεν γνωρίζουµε 

τι είναι, πως λέγεται και ποια χαρακτηριστικά έχει.  

Τα κέρδη πάνω από τον µέσο όρο, προέρχονται από την σωστή διαχείριση των άυλων 

επειδή συµβάλλουν µέσω της εξοικονόµησης κόστους παραγωγής ή µέσω της 

πρωταρχικής τιµής στην αγορά. Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν κέρδη µεγαλύτερα 

του κανονικού, συγκρινόµενες µε τον µέσο όρο, είναι όσες έχουν στην κυριότητά 

τους ή στην κατοχή τους ή στην εξουσία τους, πολύτιµα περιουσιακά στοιχεία.  

Με την χρήση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, η επιχείρηση µπορεί να 

επωφεληθεί από υψηλότερη τιµή, απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς, 

κατοχύρωση τιµής ανεξάρτητα µε τον αν το προϊόν είναι συνηθισµένο ή όχι και άλλα.  

Τέτοια παραδείγµατα είναι η πατέντα, η χρήση της οποίας από την επιχείρηση µπορεί 

να εξοικονοµήσει πόρους εργασίας ή πρώτων υλών κατά την διαδικασία παραγωγής. 

Το Εµπορικό Σήµα είναι επίσης χαρακτηριστικό παράδειγµα. Πολλά προϊόντα 

υπάρχουν µε την ίδια µορφή, παρόµοια σχεδόν ίδια τις περισσότερες φορές 

χαρακτηριστικά, την ίδια συσκευασία, την ίδια ή παρόµοια ποιότητα, αλλά η τιµή 

τους είναι δραµατικά διαφορετική, όχι γιατί σε κάποια εταιρία κόστισε περισσότερο η 

παραγωγή του, διότι χρησιµοποίησε ακριβότερα υλικά,  αλλά γιατί στην συσκευασία 

φέρει συγκεκριµένη µάρκα. Την µάρκα αυτήν, ο καταναλωτής την έχει συνδέσει µε 

µνήµες που στο δικό του, προσωπικό σύστηµα αξιών την κατατάσσει σε υψηλότερης 
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ποιότητας προϊόντα, απολαµβάνοντας µεγαλύτερη ικανοποίηση από την χρήση- 

κατανάλωσή του, κάτι το οποίο σηµαίνει και την διάθεση να πληρώσει υψηλότερο 

αντίτιµο για να το αποκτήσει και συνεπώς υψηλότερα κέρδη για την επιχείρηση. 

Έτσι, χωρίς η πρωταρχική εσωτερική αξία του προϊόντος να διαφοροποιείται 

σηµαντικά, χωρίς επίσης να δαπανάται µεγάλο ποσό για κάλυψη διαφηµιστικών 

εκστρατειών προκειµένου να ενισχυθεί η συγκεκριµένη µάρκα (ειδικότερα για τα 

εµπορικά προϊόντα που έχουν ήδη εδραιώσει ένα συγκεκριµένο εµπορικό όνοµα πχ 

Lacoste, Ralph Laurent κλπ), έχουµε υψηλά κέρδη που προκύπτουν από υψηλότερη 

τιµή συγκριτικά ανταγωνισµό. Συνεπώς, το σηµαντικότερο ποσό της τελικής λιανικής 

τιµής, αποτελεί επιπλέον κέρδη της επιχείρησης (excessive earnings, η ερµηνεία που 

δίδεται από ακαδηµαϊκούς για την ανίχνευση άυλων περιουσιακών πόρων).  

Άλλο άυλο στοιχείο, µπορεί να αποτελεί η κατοχή ενός µεγάλου και εξειδικευµένου 

δικτύου διανοµής της επιχείρησης, το οποίο µπορεί να διοχετεύει τα προϊόντα της 

απευθείας σε σηµαντικούς µεσάζοντες της αλυσίδας (χονδρέµπορους).   

Όπως και όλα τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού µιας επιχείρησης, έτσι και 

τα εµπορικά σήµατα αλλά και όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να 

αναπτυχθούν και να αποδώσουν κέρδη, µόνο εάν η επιχείρηση διαθέσει κεφάλαια για 

προώθηση, διαφήµιση, έρευνα και ανανέωση των τεχνολογιών που χρησιµοποιεί. 

Χρειάζεται λοιπόν, να επενδύσει η επιχείρηση χρήµα και χρόνο, προκειµένου να 

αποδώσει το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. Εάν µια επιχείρηση µειώσει µόνο 

για ένα έτος τα διαφηµιστικά έξοδα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την βελτίωση της 

κατάστασης των αποτελεσµάτων χρήσης, δείχνοντας µεγαλύτερα κέρδη. Όµως 

µακροπρόθεσµα θα αντιµετωπίσει προβλήµατα στην κερδοφορία της και συνεπώς  

στο µερίδιο της αγοράς που κατέχει. Αντίστοιχα για τον τοµέα ανάπτυξης των 

τεχνολογικών µέσων και των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη. Βέβαια, όπως 

παρατηρεί ο πρόεδρος του Federal Reserve, Alan Greenspan, µια επιχείρηση που δεν 

πάει καλά και η φήµη της καταστρέφεται, τα υλικά πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

συνεχίζουν και έχουν αρκετά καλή οικονοµική αξία,  ενώ την ίδια στιγµή, τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, χάνουν την αξία τους πολύ γρήγορα, όπως ακριβώς συνέβη 

στην περίπτωση της εταιρίας Enron. Συγκεκριµένα, από µια προσεκτική παρατήρηση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην περίπτωση της Enron, τόσο της ίδιας 

αλλά και άλλων επιχειρήσεων που είχαν την ίδια πορεία µε την Enron, τα 
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αποτελέσµατα είναι πολύ σηµαντικά. Όπως παρατήρησε και ο καθηγητής Β. Lev1, 

τέτοιες επιχειρήσεις δεν είχαν επενδύσει το παραµικρό ποσό σε Έρευνα και 

Ανάπτυξη. Ειδικά στην περίπτωση της Enron, δεν υπήρχε το παραµικρό ποσό στις 

καταστάσεις της για έρευνα και ανάπτυξη για τις τελευταίες 3 ετήσιες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, δαπάνες για αγορά τεχνολογίας, σηµάτων 

και µάρκας ήταν πάρα πολύ µικρές. Επενδύσεις σε λογισµικό είχαν γίνει, αλλά 

συγκριτικά µε επενδύσεις σε υλικά πάγια, ήταν πάρα πολύ χαµηλές.  

3. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ  
Όπως και κάθε άλλο πεδίο έρευνας, η προσπάθεια να δοθεί ένας συγκεκριµένος και 

οριστικός ορισµός της διάστασης των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. Απόρροια της πολυπλοκότητας του, της οπτικής γωνίας από την οποία ο 

κάθε ειδικός προσεγγίζει το θέµα αλλά κυρίως του στόχου που έχει ο κάθε ερευνητής 

µέσα από το ερευνητικό του έργο καθώς και των αποτελεσµάτων στα οποία στοχεύει, 

δίνουν την έννοια ενός πολυδιάστατου θέµατος στην έννοια των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Στην διεθνή βιβλιογραφία, πολλές προτάσεις έγιναν, διαφορετικές 

προσεγγίσεις ακολουθήθηκαν και τόνοι µελανιού χύθηκαν σε συνέδρια, εργαστήρια , 

επιστηµονικά άρθρα, επιστηµονικά βιβλία και αρκετοί συγγραφείς- επιστήµονες, 

προσπάθησαν να προσεγγίσουν το θέµα. Μεγάλα ονόµατα που ασχολήθηκαν και 

διακρίθηκαν για τις προτάσεις που έχουν κάνει επί του συγκεκριµένου θέµατος,  τα 

οποία αρκετές φορές συναντιούνται στις αναφορές πολλών άρθρων, µεταξύ και των 

οποίων και του συγκεκριµένου, είναι οι Baruch Lev, Theodore Sougiannis, Eli Amir, 

Leif Edvinsson, Peer Bukh, Daniel Andriessen, Jan Mouritsen καθώς και άλλοι. 

Προσπαθώντας ορισµένες φορές να δοθεί ένας ακριβής και σαφής ορισµός, πολλά 

άρθρα κατέληγαν να δουλεύουν περιγραφικά γύρω από έναν ορισµό, αναφορικά µε 

τις κατηγορίες στις οποίες θα µπορούσαν να χωριστούν τα άυλα,  αλλά να µην 

προτείνεται κάτι συγκεκριµένο. Η ερώτηση «Τι είναι Πνευµατικό Κεφάλαιο και τι 

Άυλα», συχνά αντικαθίστανται µε την  ερώτηση «Σε ποιες κατηγορίες είναι δυνατόν 

να χωριστούν τα άυλα και το πνευµατικό κεφάλαιο;». Αυτό δείχνει τον 

αποπροσανατολισµό από τον στόχο που είναι ένας συγκεκριµένος, σαφής και 

περιγραφικός κατανοητός ορισµός. ∆ηλαδή, στην ερώτηση «Τι είναι ένα 

αυτοκίνητο;», να απαντάµε «Τα φορτηγά, τα λεωφορεία , τα ταξί κι οι λιµουζίνες!» , 

                                                 
1 Βλ. Lev B. “Remarks on the Measurement, Valuation , and Reporting of Intangible Assets”,  FRBNY 
Economic Policy Review, September 2003 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 14 

συνεχίζοντας να µην εξηγούµε τι είναι το αυτοκίνητο. Φαντάζει περισσότερο 

δύσκολο να προσπαθούµε για έναν ορισµό των χαρακτηριστικών από το να 

γνωρίζουµε τι είναι πραγµατικά αυτά τα άυλα που αντιµετωπίζουµε και εκ των 

υστέρων να προσεγγίζουµε τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται2.  

Μια τέτοια διαφοροποίηση, βοηθά να κατατάξουµε σε ιεραρχική σειρά, ξεκινώντας 

από το γενικότερο προς το ειδικότερο, το Πνευµατικό Κεφάλαιο να βρίσκεται στην 

κορυφή, συνώνυµο µε τα Άυλα, ενώ τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Intangible 

Assets) , να αποτελούν ένα κοµµάτι του Άυλου Κεφαλαίου
3.  

Σύµφωνα µε την άποψη συµβούλων επάνω σε θέµατα ∆ιανοητικού Κεφαλαίου, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να µετρούν, να αποκαλύπτουν και να απεικονίζουν στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις, την σχέση µεταξύ δικαιωµάτων Άυλου Κεφαλαίου 

και Χρηµατοοικονοµικής απόδοσης της επιχείρησης, µεταφράζοντας αλλαγές στα 

δικαιώµατα αυτά ως δείκτες χρηµατοοικονοµικής απόδοσης. Η αναγνώριση λοιπόν 

των επιπλέον αυτών στοιχείων που δηµιουργούν αξία και προσαυξάνουν την 

απόδοση της επιχείρησης πρέπει να αποτιµώνται αλλά και να αναγνωρίζονται 

γενικότερα διότι παρέχουν πληρέστερη και συνολικότερη πληροφορία για τους 

χρήστες των οικονοµικών αυτών καταστάσεων, είτε είναι εσωτερικοί είτε εξωτερικοί 

του περιβάλλοντος της επιχείρησης.  

4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
Όπως προαναφέρθηκε, η περιουσία αυτή των επιχειρήσεων, δεν εµφανίστηκε 

ξαφνικά. Ήταν πάντα εκεί, απλά δεν ήταν ποτέ εµφανίσιµη και µετρήσιµη και ποτέ 

δεν έγινε προσπάθεια να µετρηθεί η περιουσία αυτή, πόσο δε µάλλον να 

διαχειριστούν οι επιχειρήσεις αυτούς του πόρους που προσφέρουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Η προσπάθεια αυτήν εντατικοποιήθηκε την τελευταία 20ετία, µε την 

προσπάθεια να γίνεται ακόµα πιο έντονη, µετά το 2000. Έτσι λοιπόν, θα µπορούσαµε 

να διακρίνουµε δύο περιόδους, στις οποίες αρχικές προτάσεις εκφράστηκαν, 

επεξεργάστηκαν, διορθώθηκαν αλλά και ανασκευάστηκαν όπως και οι προτάσεις για 

µοντέλα µέτρησης. Οι περίοδοι αυτοί είναι πριν και µετά το 2000.  

                                                 
2 Βλ. Kristandl G. “Trying to Define Intellectual Capital: a Review of terms, Definitions, and 
suggestions, and the attempt to find a positive definition of Intellectual Capital, Intangibles and 
Intangible Assets”, draft Paper p.4 
3 Βλ. “An Introduction to IP. What it is, how you measure it and why you need to”, Managerial Law, 
Vol 48, N6, pp. 529-532 
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4.1. Πριν το 2000 
Μια πρώτη προσέγγιση από τους Edvinsson και Malone4 το 1997, είναι η χρήση των 

όρων Άυλου Κεφαλαίου (Intellectual Capital) και των Άυλων Περιουσιακών 

Στοιχείων (Intangible Assets) . Ο ορισµός που δίνεται είναι ότι «Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία, είναι αυτά τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση, αλλά συµβάλλουν στην 

αξία της επιχείρησης». Αναγνωρίζεται ήδη από µια πρώτη προσπάθεια για ερµηνεία, 

ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι η έλλειψη φυσικής – υλικής υπόστασης, 

ενώ παρόλη την µη υλική τους υπόσταση, συµβάλλουν στην δηµιουργία αξίας για την 

επιχείρηση.  

Σε αυτήν την προσέγγιση γίνεται και µια πρώτη προσπάθεια κατηγοριοποίησης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Edvinsson (1997) το Άυλο 

Κεφάλαιο αποτελείται από το ανθρώπινο και το δοµικό κεφάλαιο (human and 

structural capital). Έκτοτε, πολλές προσπάθειες για διαφορετική κατηγοριοποίηση, 

έγιναν από πολλούς ακαδηµαϊκούς και ακόµα περισσότερες από ειδικούς, 

επαγγελµατίες του οικονοµολογικού επαγγέλµατος. ∆ιαφορετικές προσπάθειες, 

διαφορετικές προτάσεις, ανάλογα µε το οπτικό πρίσµα υπό το οποίο, θεωρούσε ο 

κάθε συγγραφέας την έννοια των άυλων περιουσιακών στοιχείων και ανάλογα µε τον 

στόχο στον οποίο επικεντρώνεται ο κάθε ένας.  

Οι όροι πνευµατικό ή διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual Capital),  Άυλα (Intangible) 

και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Intangible Assets), εµφανίζονται πολύ συχνά στην 

διεθνή βιβλιογραφία. Ανάλογα από την οπτική που παρακολουθεί ο κάθε 

συγγραφέας, αυτήν την περιουσία της επιχείρησης, χρησιµοποιεί, αναλύει και 

δουλεύει γύρω από τον αντίστοιχο ορισµό. ∆εν είναι όµως συνώνυµοι ορισµοί του 

ίδιου πράγµατος. Πιο πιθανό φαντάζει η διάσταση, ότι το ένα αποτελεί κοµµάτι-

στοιχείο του άλλου5. 

Ο όρος διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual Capital), προέρχεται από την βιβλιογραφία 

της επιστήµης των Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources), ενώ ο όρος Άυλα 

(Intangibles), προέρχεται από την επιστήµη της Λογιστικής. Απόρροια όλων αυτών 

είναι ο όρος Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Intangible Assets) , ο οποίος είναι πιο 

περιοριστικός και αναφέρεται σε κριτήρια αναγνώρισης  των στοιχείων αυτών από το 

υπάρχον λογιστικό σύστηµα. Υπό αυτόν τον ορισµό δεν καλύπτεται το ευρύτερο 

                                                 
4 Βλ. Edvinsson L.Malone M.S (1997) “Intellectual Capital-the Proven way to establish your 
company’s real value by measuring its hidden brainpower”, Judy Piatkus Ltd, London, p22 
5 Βλ. MERITUM (2002), “Guidelines for managing and reporting on intangibles”, Canibano L, Garcia-
Ayuso M, Chaminade C (eds), Fundacion Airtel Movil  
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φάσµα και όλα τα στοιχεία του ευρύτερου συνόλου που λέγεται Πνευµατικό 

Κεφάλαιο (Intellectual Capital)6, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το Πνευµατικό 

Κεφάλαιο, περιλαµβάνει όλα τα είδη των Άυλων
7 

Παρακάτω, οι διαφορετικές αναλύσεις και οι διαφορετικές κατηγορίες άυλου 

κεφαλαίου που προτάθηκαν στην διάρκεια των ετών, αναλύονται, παραθέτοντας την 

συµβολή της κάθε πρότασης στην επιστήµη της αναγνώρισης, µέτρησης και 

συµβολής των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην αξία της κάθε επιχείρησης.  

Ειδικότερα τις περασµένες δεκαετίες η Πνευµατική- ∆ιανοητική Περιουσία των 

Επιχειρήσεων έγινε αντικείµενο συζήτησης πολλών προέδρων ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων, χρηµατοοικονοµικών συµβούλων και των οικονοµικών τους επιτελείων. 

Σε µια άλλη προσπάθεια το ίδιο έτος, ο Sveiby8 ορίζει το άυλο περιουσιακό στοιχείο, 

µέσα από τον διαχωρισµό σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες πηγάζουν από το προσωπικό 

ενός οργανισµού.  

Ο Stewart9 το 1998, αντιµετωπίζει το πνευµατικό κεφάλαιο ως ένα πνευµατικό υλικό 

(γνώση, πληροφόρηση, διανοητική περιουσία, εµπειρία), τα οποία µπορούν µαζί, 

αθροιστικά να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να δηµιουργήσουν αξία. Αυτό 

αναγνωρίζεται ως συλλογική διανοητική γνώση.  

Έναν χρόνο αργότερα ο καθηγητής Bontis και οι συνεργάτες του10 στην δική τους 

εργασία,  χρησιµοποιούν τον όρο Άυλες πηγές, ενώ αναγνωρίζουν ως κατηγορία των 

άυλων πηγών αυτών, το πνευµατικό κεφάλαιο. Ορίζουν λοιπόν, το πνευµατικό 

κεφάλαιο ως το σύνολο των άυλων πηγών και των εισροών που προκύπτουν, ενώ ως 

άυλες πηγές, ερµηνεύεται ο κάθε παράγοντας ο οποίος συµβάλλει στην αξία των εν 

γένει διαδικασιών µιας επιχείρησης. 

Όπως προαναφέρθηκε, η προσπάθεια ορισµού της περιουσίας αυτής της επιχείρησης, 

έχει ξεκινήσει εντατικότερα στα µέσα της δεκαετίας του 90 αλλά κορυφώνεται στις 

αρχές της νέας χιλιετίας. Η µεγαλύτερη έκρηξη του ενδιαφέροντος για το θέµα των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, κορυφώθηκε σε αυτήν την πρώτη 

δεκαετία, κατά την διάρκεια της οποίας, γράφτηκαν τα περισσότερα άρθρα 

                                                 
6 Βλ. Kristandl G. και Andriessen D. (2004)  
7 Βλ. MERITUM (2002) 
8 Βλ. Sveiby K.E., (1997), “ The New Organization Wealth- Managing and Measuring Knowledge-
Based Assets”, Berrett- Koehler Publishers, San Francisco, CA.  
9 Βλ. Stewart T.A (1998) “Intellectual Capital- the new wealth of organization” ,1st edition , Nicolas 
Brealey Publishing, London 
10 Βλ. Bontis N, Dragonetti N.C, Jacobsen K. and Roos G (1999), “The knowledge toolbox: A Review 
of the tools available to measure and Manage Intangible Resource”, European Management Journal , 
Vol 17, N4, pp 391-402 
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προκειµένου να µπορέσουν να αποκαλύψουν, τι είναι αυτό που πραγµατικά κρύβεται 

και στο οποίο πραγµατικά οφείλεται το µεγαλύτερο µέρος της αξίας των σηµερινών 

επιχειρήσεων.  

Η χρονική στιγµή που αναπτύχθηκε, δεν είναι τυχαία. Ό Drucker (1993), αναφέρει 

για µια αναδιοργάνωση της κοινωνίας. Αυτό οδήγησε στην δηµιουργία µιας 

κοινωνίας που ο πρωταρχική πηγή είναι η γνώση. Οδηγούµαστε λοιπόν στην 

κοινωνία της γνώσης, στην οποία η αξία δεν δηµιουργείται µόνο από την ανάθεση 

του κεφαλαίου ή του εργατικού δυναµικού αλλά κυρίως από την παραγωγικότητα και 

την καινοτοµία. Οι ηγέτες της νέας αυτής κοινωνίας, είναι οι εργαζόµενοι γνώσης. Οι 

Drucker (1993) και  Weggeman (1997), αναγνωρίζουν 3 φάσεις ανάπτυξης στην άυλη 

οικονοµία. Αρχικά, την Βιοµηχανική Επανάσταση (Industrial Revolution) (1750-

1880), στην οποία οι επιχειρήσεις, χρησιµοποίησαν την γνώση για να παράγουν 

εργαλεία και προϊόντα. Εν συνεχεία ακολούθησε η Παραγωγική Επανάσταση 

(Production Revolution) (1880-1945), στην οποία η γνώση χρησιµοποιούταν από τις 

επιχειρήσεις για την βελτίωση των διαδικασιών της εργασίας. Στην τελευταία φάση 

της κοινωνίας και της Οικονοµίας, από το 1945 µέχρι και σήµερα, η ∆ιοικητική 

Επανάσταση (Management Revolution), κατά την οποία οι επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν την γνώση για να βελτιώσουν την γνώση τους11.  

Όλο και περισσότερο δηλαδή, οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν τον ρόλο της γνώσης 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Πλέον αναγνωρίζουν τα δυνατά σηµεία της, τα 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, καθώς και τα σηµεία που ενώ υπερέχουν από τις 

άλλες επιχειρήσεις, εντούτοις δεν είναι εµφανή ούτε στους ανταγωνιστές τους, ούτε 

στους άµεσα εµπλεκόµενους (ιδιοκτησία, πελάτες συναλλασσόµενους).  

 

 

 

 

 

                                                 
11 Βλ. Andriessen D. “Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for Valuation of 
Intangible” 2004.p.4 
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4.2. Μετά το 2000 
Στην αυγή της νέας χιλιετίας, η επιλογή των επιχειρήσεων να αναζητήσουν τρόπους 

για να εµφανίσουν και να αποτιµήσουν την άυλη περιουσία τους, δείχνει το 

αυξανόµενο ενδιαφέρον που υπάρχει για το συγκεκριµένο θέµα.  

Μια νέα προσπάθεια προσέγγισης και ερµηνείας του θέµατος γίνεται το 2000, από 

τους Sanchez P, Chaminade C and Olea M, οι οποίοι υπό τον όρο Άυλα, 

διαφοροποιούν τους άυλους πόρους, οι οποίοι µπορούν να µετρηθούν σε κάποια 

δεδοµένη χρονική στιγµή και τις άυλες δραστηριότητες, οι οποίες προκύπτουν κατά 

την διάρκεια µιας χρονικής περιόδου12.  

Είναι φανερό, ότι µε την πάροδο των ετών και πλησιάζοντας στο σήµερα, οι 

ερµηνείες που δίδονται, πλησιάζουν µια πιο χρηµατοοικονοµική διάσταση. Ερµηνείες 

δηλαδή,  για κάποια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία υπό συνθήκες 

µπορούν να µετατραπούν σε κέρδος για την επιχείρηση, είτε άµεσα, είτε 

υποστηρίζοντας την ευρύτερη λειτουργία της επιχείρησης, που στοχεύει στο κέρδος.  

Ο Sullivan (2000)13, ορίζει το διανοητικό – πνευµατικό κεφάλαιο ως την γνώση η 

οποία –υπό προϋποθέσεις- µπορεί να µετατραπεί σε κέρδη για µια επιχείρηση, ενώ ο 

Baruch Lev, καθηγητής του Stern New York College και εισηγητής µεγάλου αριθµού, 

σηµαντικών άρθρων λογιστικής και άυλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, 

ορίζει ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, είναι µια από τις αιτίες για 

µελλοντικά κέρδη, τα οποία στερούνται φυσικής (υλικής) ή χρηµατοοικονοµικής 

υπόστασης (εξαιρεί δηλαδή µετοχές ή οµόλογα που έχουν χρηµατοοικονοµική 

υπόσταση)14.  

Οι  Gu και Lev15 στην εργασία τους, ονοµάζουν 5 διαφορετικούς τοµείς άυλων 

περιουσιακών στοιχείων: την έρευνα και ανάπτυξη, την διαφήµιση, τις δαπάνες του 

κεφαλαίου, τα πληροφοριακά συστήµατα και τα τεχνολογικά αποκτήµατα.  

Αρκετές φορές, διάφορες προσπάθειες από ακαδηµαϊκούς, καταλήγανε αντί για τον 

ορισµό «τι είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης», στον ορισµό «τι δεν 

είναι άυλα περιουσιακά στοιχεία». Ή τι δεν είναι υλικό περιουσιακό στοιχείο, 

                                                 
12 Βλ. Sanchez P, Chaminade C, Olea M, “ Management of Intangibles- an attempt to build a theory”, 
Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No4, pp 312-27 
13 Βλ. Sullivan P.H, (2000) “Value-Driven Intellectual Capital- How to Convert Corporate Assts into 
Market Value”, Wiley, New York, NY, p.228 
14 Βλ. Lev B., (2001), “Intangibles- Management, Measurement and Reporting”, the Brookings 
Institution, Washington, DC 
15 Βλ. Gu F.and Lev B.(2001), “Intangible Assets- Measurement, Drivers, Usefulness”, Working Paper, 
Boston University,/ New York University. 
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κατατάσσοντας το έτσι σε άυλο. Άρα πολλές προσπάθειες, κατέληγαν στο τι δεν είναι 

ονοµασµένο «υλικό περιουσιακό στοιχείο» για την επιχείρηση16 

Ο Upton17, το 2001, αναφέρεται σε µη χρηµατοοικονοµικές αποκαλύψεις, τους 

δείκτες, τους αριθµοδείκτες, και άλλες πληροφορίες που δεν παρουσιάζονται στις 

βασικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία είναι στοιχεία της επιχείρησης τα οποία δεν είναι ούτε χρηµατοοικονοµικά, 

ούτε υλικά, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως περιουσιακά στοιχεία, αλλάείναι 

σηµαντικά συστατικά της επιτυχίας  της επιχείρησης. Οι Blair/ Wallman18, στην δική 

τους εργασία, αναγνωρίζουν τα άυλα ως µη φυσικούς – υλικούς παράγοντες που είτε 

συνεισφέρουν είτε χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αγαθών κι υπηρεσιών από τις 

επιχειρήσεις, ή αναµένεται να προσφέρουν µελλοντικά οφέλη για την επιχείρηση που 

χρησιµοποιεί τους παράγοντες αυτούς.  

Οι Petty and Guthrie19 αναγνωρίζουν το πνευµατικό κεφάλαιο ως την οικονοµική 

αξία, δύο κατηγοριών άυλων περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης, του 

ανθρώπινου και του οργανωσιακού κεφαλαίου.  

Το 2003, ο Ordonez de Pablos P.20 δίνει µια ευρύτερη έννοια του πνευµατικού 

κεφαλαίου. Συγκεκριµένα, ορίζει το Πνευµατικό Κεφάλαιο ως την διαφορά µεταξύ 

της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και της λογιστικής αξίας της. Είναι οι πηγές, που 

βασιζόµενες στην γνώση, συνεισφέρουν στην δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος της επιχείρησης από το πνευµατικό της κεφάλαιο.  

 

 

 

 

                                                 
16 Βλ. Kristandl G. “Trying to Define Intellectual Capital: a Review of terms, Definitions, and 
suggestions, and the attempt to find a positive definition of Intellectual Capital, Intangibles and 
Intangible Assets”, draft Paper 
17 Βλ. Upton W.S.(2001), “Business and Financial Reporting, Challenges from the New Economy”, 
Special Report FASB, 2001 
18 Βλ. Blai, M.M/ Wallman S.M.H(2001), “Unseen Wealth – Report of the Brookings Task Force on 
Intangibles”, The Brookings Institution, Washington 2001 
19 Βλ. Petty R.-Guthrie J. (2000) “Intellectual Capital literature Review- Measurement, Reporting and 
Management”, Journal of Intellectual Capital, Vol.1, No2, pp.155-176 
20 Βλ. Ordonez de Pablos, P(2003), “Intellectual Capital reporting in Spain: a comparative review”, 
Journal of Intellectual Capital, Vol 4, No 1. pp 61-81 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 20 

4.3. Συλλογική διακρατική προσπάθεια για το θέµα των άυλων  
Ένα από τα σηµαντικότερα ερευνητικά προγράµµατα, στο πεδίο των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο αναφέρονται και στηρίχθηκαν πολλοί 

µεταγενέστεροι ερευνητές, αποτελεί το MERITUM Project (2003)21. Το ακρωνύµιο 

του Προγράµµατος αυτού, έχει να κάνει µε την µέτρηση των άυλων, για να 

κατανοηθεί και να βελτιωθεί η διοίκηση της καινοτοµίας (Measuring Intangibles to 

Understand and Improve Innovation Management)  Έξι ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία, 

η Φιλανδία, η ∆ανία, η Νορβηγία, η Ισπανία και η Σουηδία, µε µεγάλο έµπρακτο 

ενδιαφέρον στο θέµα των άυλων συµµετείχαν σε αυτό το έργο. Το Πρόγραµµα αυτό 

ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 1998 και συνεχίστηκε επί 30 µήνες. Ο στόχος του 

συγκεκριµένου προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ήταν να θέσει όρια, για την µέτρηση και την απεικόνιση των άυλων, 

προκειµένου να βελτιωθούν οι λήψεις αποφάσεων για την διοίκηση αλλά και την 

ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, οι 4 στόχοι του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν: 1) η 

δηµιουργία µια σχηµατικής κατηγοριοποίησης των άυλων, 2) η καταγραφή 

συστηµάτων διοίκησης και ελέγχου, προκειµένου να δηµιουργηθούν Ευρωπαϊκές 

πρακτικές στην µέτρηση των άυλων, 3) ο προσδιορισµός της συνεισφοράς των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στην λειτουργία των κεφαλαιαγορών όπως προκύπτουν από 

δεδοµένα ανάλυσης της αγοράς και 4) η οριοθέτηση στην αποτίµηση και την 

απεικόνιση των άυλων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.  

Το συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα, πρότεινε τον διαχωρισµό σε άυλα 

(Intangibles), το ∆ιανοητικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital) και τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (Intangible Assets). Ορίζει λοιπόν ως άυλα µη χρηµατοοικονοµικές πηγές, 

πιθανών µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών, χωρίς υλική υπόσταση, τα οποία 

ελέγχονται από την επιχείρηση και προέρχονται από αποτέλεσµα προηγουµένων 

ενεργειών ή συναλλαγών και είτε µπορούν είτε δεν µπορούν να είναι αντικείµενα 

συναλλαγής ανεξάρτητα από άλλα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία. Το ∆ιανοητικό 

Κεφάλαιο περιλαµβάνει όλα τα είδη των άυλων τα οποία ανήκουν ή 

χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, τα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν 

επίσηµα ή ανεπίσηµα. Είναι κάτι περισσότερο από το σύνολο του ανθρώπινου, 

δοµικού δυναµικού και των πηγών της επιχείρησης. Είναι και ο τρόπος µε τον οποίο   

η επιχείρηση τα χρησιµοποιεί, συµβάλλοντας στην δηµιουργία αξίας. Σύµφωνα 

                                                 
21 Βλ. Meritum (2002) και Kristandl G., working paper.  
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επίσης µε το πρόγραµµα αυτό, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, απεικονίζουν το 

σύνολο των άυλων των στοιχείων του διανοητικού κεφαλαίου, τα οποία 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 

µοντέλα παγκοσµίως.  

Το ερευνητικό κέντρο των άυλων στοιχείων του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης
22, 

δίνει δυο ορισµούς αναφορικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μια ευρύτερη 

έννοια των άυλων περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε την οποία τα άυλα 

περιουσιακά στοιχέια είναι µη φυσικοί – υλικοί πόροι, πιθανών µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών, τα οποία υφίστανται σε µια επιχείρηση, πλέον των 

χρηµατικών και υλικών περιουσιακών στοιχείων. Μια πιο στενή έννοια, δηλώνει ότι 

αυτοί οι µη φυσικοί πόροι, είτε προήλθαν από αγοραπωλησία, είτε αναπτύχθηκαν 

εσωτερικά µε δεδοµένο κόστος, έχουν ορισµένη διάρκεια ζωής, έχουν αγοραία αξία 

εκτός της αξίας της επιχείρησης, δηλαδή µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

συναλλαγής σε µια ευρύτερη αγορά µεταξύ των επιχειρήσεων και τελούν υπό την 

κυριότητα και τον έλεγχο της επιχείρησης.  

Ο ορισµός που δίνει το IASB (2005)23 είναι ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι 

µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία , χωρίς φυσική υπόσταση, τα οποία 

χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, για την παραγωγή ή την προµήθεια αγαθών 

και υπηρεσιών, για ενοικίαση άλλων, ή για διοικητικούς λόγους, οι οποίοι είναι 

πλήρως διακριτοί. Ελέγχονται επίσης από την επιχείρηση,  µιας και είναι αποτέλεσµα 

παρελθόντων γεγονότων και αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.  

Όπως παρατηρείται, ανάµεσα στους ορισµούς που χρησιµοποιήθηκαν να δώσουν την 

διάσταση του αφανούς πλούτου των επιχειρήσεων, περιλαµβάνονται και 

αναφέρονται
24 οι έννοιες άυλο κεφάλαιο, άυλα περιουσιακά στοιχεία, άυλοι πόροι, 

πνευµατικό κεφάλαιο, διανοητική ιδιοκτησία. Και αυτοί οι όροι δεν είναι 

περιοριστικοί και δεν εξαντλείται το περιεχόµενο της νέας αυτής έννοιας στους 

ορισµούς αυτούς. Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς, χρησιµοποιούν ορισµούς, 

που περιλαµβάνουν υπό κάποια συνθήκη, την γνώση, ενώ αναφέρονται ότι τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, είναι στενά και άµεσα συνδεδεµένα µε την αξία της 

επιχείρησης.  

                                                 
22 Βλ.Upton (2001) p.68, http://www.stern.nyu.edu/ross/ ProjectInt/ 
23 Βλ.Epstein, B.J/Mirza, A.A (2005), “IFRS 2005- Interpretation and Application of” 
24 Βλ. Kaufmann and Schneider (2004), “Intangibles: A synthesis of current research”, Journal of 
Intellectual Capital, Vol 5, No 3, 2004 p.366-388 
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Αυτό που συνάγεται από τις περισσότερες έρευνες, αναφορικά µε κάποιον ορισµό για 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, είναι ότι στην πλειονότητά τους 

στερούνται φυσικής και χρηµατικής/ οικονοµικής υπόστασης, απουσιάζουν από 

επίσηµη αναγνώρισή τους στην αγορά ενώ δεν έχουν συγκεκριµένη και κοινά 

αποδεκτή λογιστική αντιµετώπιση, ευθύνονται για µελλοντικά κέρδη της επιχείρησης 

και συχνά δεν είναι εύκολα εµπορεύσιµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή τα 

άυλα ή το διανοητικό κεφάλαιο χρησιµοποιείται, µε αναφορά στην γνώση και στην 

δήλωση του καθηγητή Lev, ότι ευθύνονται για µελλοντικά κέρδη.  

Στο σχήµα 1 παρατίθεται ένα µοντέλο, σχετικά µε το πώς εντοπίζεται το ∆ιανοητικό 

Κεφάλαιο στις Επιχειρήσεις
25.  

 

 

 

 

 

                                                 
25 Βλ. Petty R.,Guthrie J., “Intellectual Capital, literature review. Measurement, Reporting and 
Management”, Journal of Intellectual Capital, Vol.1, N2, 2000, p.155-176 
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4.4. Προσπάθειες για Κατηγοριοποίηση 
Έπειτα από την προσπάθεια να επιλεγεί ο κατάλληλος ορισµός για την έννοια των 

Άυλων, ανακύπτει το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης τους ή του διαχωρισµού τους 

και την κατάταξή τους σε παρόµοιες οµάδες. Όπως είναι φυσικό, ακολουθώντας την 

ποικιλία στους ορισµούς, πολλές προσπάθειες και προτάσεις για διαφορετική 

κατηγοριοποίηση έγιναν, ενώ διαφορετικές προσεγγίσεις προσπάθησαν να 

ερµηνεύσουν πιο ολοκληρωµένα το ίδιο θέµα.  

Μια πρώτη προσέγγιση26, την οποία ακολούθησαν και από την οποία επηρεάστηκαν 

πάρα πολλοί συγγραφείς, είναι αυτήν του Edvinsson27 (1997), ο οποίος όρισε το άυλο 

Κεφάλαιο ως σύνθεση του Ανθρώπινου και Υλικού – ∆οµικού- Οργανωσιακού 

Κεφαλαίου (Human and Structural Capital).  

Η πρόταση του Sveiby28, ήταν ο διαχωρισµός του διανοητικού Κεφαλαίου σε 

επιδεξιότητες των εργαζοµένων, εσωτερική δοµή και εξωτερική δοµή. Σύµφωνα µε 

τον Sveiby, η ανάπτυξη του διανοητικού κεφαλαίου βασίζεται στην οργάνωση του 

προσωπικού.  

Οι περισσότερες όµως απόψεις των ερευνητών, προσανατολίζονταν στον διαχωρισµό 

του διανοητικού κεφαλαίου σε 3 κατηγορίες. Υπήρχαν απλά διαφορετικές απόψεις 

αναφορικά µε την ονοµασία των κατηγοριών αυτών. Έτσι λοιπόν, από άλλους 

ονοµάστηκαν δηµιουργικότητα, γνώση και ταυτοποίηση άλλων µονάδων
29, 

ανθρώπινο δοµικό και  σχέσεις µε τρίτους
30 , εσωτερική εξωτερική δοµή και 

ανθρώπινο κεφάλαιο
31 (ή κατ’ άλλους ικανότητες των εργαζοµένων

32) ή σε 

ανθρώπινο, οργανωσιακό-επιχειρησιακό και πελατειακό κεφάλαιο33 

                                                 
26 Βλ. Kaufmann and Schneider (2004), “Intangibles: A synthesis of current research”, Journal of 
Intellectual Capital, Vol 5, No 3, 2004 p.366-388 
27

Βλ. Edvinsson L.Malone M.S (1997) “Intellectual Capital-the Proven way to establish your 
company’s real value by measuring its hidden brainpower”, Judy Piatkus Ltd, London, p22 
28 Βλ. Sveiby K.E., (1997), “Intellectual Capital – The New Wealth of Organizations”, 1st Edition, 
Nicolas Brealey Publishing, London 
29 Βλ. Granstrad O, (1999), “The Economics and the Management of Intellectual Property”, Edward 
Elgar Publishing, Cheltenham  
30 Βλ. Canibano L, Sanchez P, Chaminade C, Olea M, Escobar C.G, Garcia-Ayuso M (1999), 
“Measuring Intangibles to understand and Improve Innovation Management”, working paper, 
Autonomus University of Madrid/ University of Sevilla,   
31 Βλ. Brennan N, Connell B.(2000),  “Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implications”, 
paper presented at the 23rd Annual Congress of the European Accounting Association, Munich, 29-31 
March 2000 
32 Βλ. Gunther T. (2001) , “Controlling Intangible Assets under the Framework of value-based 
Management”, Kostenrechnungspraxis No Sonderheft 1, pp 53-62 
33 Βλ. Mouritsen et all (2002), “Developing and Managing Knowledge through intellectual capital 
statements”, Journal of Intellectual Capital, Vol.3,N1, p 10-29 
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Όπως διαφαίνεται, οι περισσότεροι από τους ερευνητές- συγγραφείς, προτείνουν τον 

διαχωρισµό του ∆ιανοητικού Κεφαλαίου σε 3 κατηγορίες. Μια σχηµατική 

αναπαράσταση, παρατίθεται στο σχ.3.  

Τελικά, όπως  συνάγεται, οι ανωτέρω κατηγοριοποιήσεις δεν δίνουν έναν ξεκάθαρο 

ορισµό, παρά µένουν σε ένα θολό τοπίο. ∆εν προσφέρουν ξεκάθαρη άποψη και 

καθοδήγηση για ασφαλή και ορθή διοίκηση των άυλων. Επίσης δεν ορίζεται σαφώς 

ποια αγαθά και πηγές ανήκουν σε κάθε µια κατηγορία. 

  

Σχ.3  

 

 

4.5 Προϋποθέσεις Αναγνώρισης ενός Άυλου Πόρου ως Άυλου Περιουσιακού 
Στοιχείου 
Μια προσπάθεια προσδιορισµού των άυλων δίνει ο Kristandl34, όπου παραθέτει µια 

σειρά υποθέσεων, οι οποίες αν ισχύουν αναγνωρίζεται ένα άυλο στοιχείο ως 

περιουσία της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε τον Kristandl, τα άυλα :  

1. Είναι µη χρηµατοοικονοµικά, χωρίς φυσική υπόσταση, χρηµατικό ή 

µη χρηµατικό τα οποία 

2. είτε αποκτήθηκαν από την επιχείρηση είτε αναπτύχθηκαν από την ίδια 

µετά από εσωτερικές διαδικασίες,  

                                                 
34 Βλ. Kristandl G. “Trying to Define Intellectual Capital: a Review of terms, Definitions, and 
suggestions, and the attempt to find a positive definition of Intellectual Capital, Intangibles and 
Intangible Assets”, draft Paper p.12 

∆ιανοητικό Κεφάλαιο 
(Intellectual Capital) 

Ανθρώπινο 
∆εξιότητες 

Υπαλλήλων, Γνώση, 
Καινοτοµία 
Μόρφωση 

 

Οργανωσιακοί  
Κουλτούρα, 

Πνεύµα Εταιρίας, 
Πνευµατικά 
∆ικαιώµατα 
(Copyright),  

Σήµατα, Πατέντες, 
Εσωτερικές Βάσεις 

∆εδοµένων,  
∆ιαδικασίες 
∆ιοίκησης 

Σχέσεις µε 
Τρίτους 

Brand, Φήµη, 
Στρατηγική, 
Συµµαχίες, 

Πελατολόγιο, 
Αδειοδότηση, 

Συµφωνίες, Κανάλια 
∆ιανοµής  
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3. χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την διάθεση των αγαθών και 

υπηρεσιών, είτε δανείζονται σε άλλους είτε χρησιµεύουν για σκοπούς 

της διοίκησης,  

4. έχουν ορισµένη ή αόριστη ωφέλιµη διάρκεια ζωής  

5. είναι δυνατόν να αναπαριστούν συνδυασµό γνώσης, δεξιοτήτων και 

άλλων παραγόντων της επιχείρησης 

6. µπορεί να παρουσιαστούν είτε ως σχέσεις, είτε ως αριθµοδείκτες είτε 

ως λογαριασµοί  

7. µπορεί να πουληθούν ή να µην πουληθούν ως ανεξάρτητα στοιχεία της 

επιχείρησης 

8. δεν απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης 

9. αναµένεται να αποφέρουν χρηµατικά οφέλη και / ή να προσδώσουν 

στην επιχείρηση, ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά 

 
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 1-7 και η 9 και επιπλέον  

10. η επιχείρηση ελέγχει το συγκεκριµένο άυλο 

11. το συγκεκριµένο στοιχείο είναι αποτέλεσµα παρελθόντων ενεργειών 

της επιχείρησης  

12. και έχει συγκεκριµένο κόστος  

 
τότε το άυλο στοιχείο είναι περιουσία της επιχείρησης και µπορεί να χαρακτηριστεί 

ως Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο της Επιχείρησης.  

 

Οι όροι άυλα και διανοητικό Κεφάλαιο της Επιχείρησης, αναφέρονται στο ίδιο 

περιεχόµενο. Από διαφορετική σκοπιά όµως, οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις 1-11 

µπορεί να αποτελέσουν ερµηνεία του όρου ∆ιανοητικού Κεφαλαίου.  
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5. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΛOΓlΣTIKEΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) αφορούν την µέτρηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας, τον χρόνο κατά τον οποίο τέτοια µέτρα υιοθετήθηκαν, 

την πραγµατική εικόνα της οικονοµικής δραστηριότητας και την προετοιµασία και 

παρουσίαση της οικονοµικής δραστηριότητας συµπυκνωµένης µέσα στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αυτές οι αρχές είναι προϊόν της περιπλοκότητας 

του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.  

Οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές είναι ένας τεχνικός όρος στην 

χρηµατοοικονοµική λογιστική. Περικλείουν τους κανόνες συµπεριφοράς, αρχές και 

τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να οριοθετηθεί η αποδεκτή λογιστική 

πρακτική σε κάθε περίπτωση. Ακόµα οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές 

περιλαµβάνουν όχι µόνο γενικές κατευθύνσεις ευρείας εφαρµογής, αλλά επίσης, 

λεπτοµερείς πρακτικές και διαδικασίες.  

Οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές είναι τυπικές και συµβατικές. Γίνονται 

γενικώς αποδεκτές µετά από συµφωνία (συχνά σιωπηρή συµφωνία) παρά είναι 

προϊόν µιας επίσηµης πηγής που ορίζει τις αξιώσεις της. Οι αρχές αναπτύχθηκαν 

πάνω στη βάση της εµπειρίας, της λογικής, της συνήθειας, των εθίµων και της 

εφαρµογής σε µεγάλη έκταση, που είναι πρακτικά απαραίτητη.  

 

 Υπάρχουν δύο ευρείες κατηγορίες λογιστικών αρχών. 

• Οι "αρχές µέτρησης" 

 Οι αρχές µέτρησης καθορίζουν το χρονικό διάστηµα και τις ποσότητες των 

αντικειµένων που εισέρχονται στο λογιστικό κύκλο και επηρεάζουν τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αυτά είναι ποσοτικά πρότυπα που απαιτούν 

αριθµητικά ακριβείς απαντήσεις σε προβλήµατα και δραστηριότητες, οι οποίες 

υφίστανται µεγάλες δόσεις αβεβαιότητας.  

• οι "αρχές αποκάλυψης". 

 Οι αρχές αποκάλυψης, αφορούν παράγοντες που δεν είναι πάντα αριθµητικοί. 

Συµπεριλαµβάνονται σ' αυτούς τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά στοιχεία, που 

είναι θεµελιώδη συστατικά µιας ολοκληρωµένης χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θα οδηγούσαν σε παραπλανητικά 

συµπεράσµατα µε την παρουσία µόνο των αρχών µέτρησης. Οι αρχές 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 28 

αποκάλυψης συµπληρώνουν τα ποσοτικά πρότυπα, µε το να εξηγούν αυτά τα 

πρότυπα και δίνοντας επιπλέον πληροφορίες για τη λογιστική πολιτική, για 

ενδεχόµενα συµβάντα κτλ, οι οποίες είναι κύριας σηµασίας στην αναλυτική 

διαδικασία της λογιστικής.  

5.1 Τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα (U.5. GAAP) 

5.1.1. Γενικά  
Η ανάγκη των επενδυτών και των ίδιων των επιχειρήσεων για πραγµατική 

ενηµέρωση αναφορικά µε την πορεία και την οικονοµική δραστηριότητα των 

εταιριών, στις οποίες επένδυαν τα κεφάλαιά τους και έρχονταν σε καθηµερινή επαφή, 

οδήγησε στην θέσπιση γενικά αποδεκτών κανόνων λογιστικής, που έβαλαν µια τάξη 

στο επιχειρηµατικό πεδίο. Οι αρχές της λογιστικής αναπτύχθηκαν τόσο από 

εξουσιοδοτηµένα όργανα που συστήθηκαν γι' αυτό τον σκοπό, όσο και από αποδεκτά 

ιστορικές πρακτικές.  

Αρχικά, ως αποτέλεσµα εξωτερικών πιέσεων δηµιουργήθηκε το 1930 στις Η.Π.Α. το 

Αµερικανικό Ινστιτούτο Λογιστών, που αργότερα µετατράπηκε στο American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA), το Αµερικανικό Ινστιτούτο 

∆ηµόσιων Ορκωτών Λογιστών,  µε σκοπό να συνεργαστεί µε το Χρηµατιστήριο της 

Νέας Υόρκης για την δηµιουργία κανόνων που θα διέπουν τις λογιστικές διαδικασίες. 

Οι πιέσεις αυτές προκλήθηκαν απ' το οικονοµικό κραχ του 1929, που οδήγησε στην 

ανάδειξη και αναβάθµιση του επαγγέλµατος του λογιστή µέσα απ' τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές που κλήθηκαν να θεσπίσουν. Πράγµατι το Ινστιτούτο 

συνέστησε πέντε κανόνες στην ηγεσία του χρηµατιστηρίου, που το 1938 

δηµοσιοποιήθηκαν ως ∆ελτίο Λογιστικής Έρευνας 1 της Επιτροπής στη Λογιστική 

∆ιαδικασία.  

Η Επιτροπή εξέδωσε συνολικά 51 τέτοια δελτία. Η ύπαρξη της συνεχίστηκε µέχρι τα 

τέλη του 1950, οπότε φάνηκε εντονότερα η ανάγκη για εκτενέστερη έρευνα πάνω 

στις λογιστικές αρχές. Τότε ιδρύθηκε η Επιτροπή Λογιστικών Αρχών, µε σκοπό να 

προωθήσει σχέδια νόµου για λογιστικές αρχές, που βασίζονταν στην έρευνα της 

Υποδιεύθυνσης Λογιστικών Ερευνών. Έργο της Υποδιεύθυνσης ήταν να διαπράττει 

εκτεταµένες και εξονυχιστικές έρευνες, να δηµοσιεύει τα αποτελέσµατά τους και να 

υποστηρίζει την Επιτροπή στην προσπάθειά της να διευθετήσει τις διαδικασίες που 

ακολουθούν αναφορικά µε τις λογιστικές αρχές και πρακτικές.  
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Κατά τη διάρκεια της µακροχρόνιας παρουσίας της Επιτροπής, πολλές 

γνωµοδοτήσεις της έχουν νοµοθετηθεί από την αµερικανική κυβέρνηση.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι στην περίπτωση των ΗΠΑ δεν ισχύει 

ενιαίος οµοσπονδιακός εµπορικός κώδικας και οι εκεί επιχειρήσεις υπόκεινται στον 

τοπικό νόµο κάθε πολιτείας, γεγονός που εξηγεί εν µέρει την δυσκολία εφαρµογής 

ενιαίων υποχρεωτικών κανόνων σε όλο το φάσµα της αµερικανικής επικράτειας.  

Οι κυβερνητικοί νόµοι δίνουν µόνο γενικές κατευθύνσεις, ενώ πολλοί πολιτειακοί 

εµπορικοί κώδικες δεν απαιτούν τον έλεγχο από ορκωτούς και την δηµοσίευση των 

ετησίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

  

5.1.2 Η γένεση του FASB 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, τρεις από τις οχτώ µεγάλες εταιρείες 

λογιστικής στηλιτεύουν την ανάµειξη πολιτικών λόµπι, όπως υποστηρίζουν, στις 

αποφάσεις του APB. Το Συµβούλιο ορίζει τη µελετητική οµάδα Wheat για 

«εγκαθίδρυση λογιστικών αρχών» και τη µελετητική οµάδα Trueblood για τον 

καθορισµό των «σκοπών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων». Ήταν πλέον 

προφανές ότι τα εταιρικά στελέχη αντιλαµβάνονταν τη στρατηγική σηµασία της 

ευελιξίας σχετικά µε την επιλογή λογιστικών µεθόδων.  

Το 1972 ιδρύθηκε η Αµερικανική Επιτροπή Καθορισµού Λογιστικών και 

Χρηµατοοικονοµικών Προτύπων (FASB), ένας ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας στις 

ΗΠΑ, που διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των Λογιστικών Προτύπων 

των ΗΠΑ. Σ' αυτή µετέχουν 7 µόνιµα µέλη, 4 που επιλέγονται από όσους ασκούν 

δηµόσια το επάγγελµα του λογιστή και τρεις που είναι γνώστες χρηµατοοικονοµικών 

θεµάτων. Η FASB εξακολουθεί να δραστηριοποιείται και στις µέρες µας, εν µέσω 

αντιθέσεων και διαφωνιών για τη δραστηριότητα και τις διατυπώσεις της. Η 

µελετητική οµάδα Wheat κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ένα ανεξάρτητο σώµα µε 

µόνη εργασία τη θέσπιση αρχών θα έπρεπε να αντικαταστήσει το APB. Το Financial 

Accounting Standards Board, γνωστό και ως FASB, είχε πλέον δηµιουργηθεί. Το 

1973, το FASB αποτελούσε πρωτοπορία των Η.Π.Α., καθότι παγκοσµίως δεν υπήρχε 

ένα τέτοιο παρόµοιο σώµα.  

Το FASB δηµιουργείται σχεδόν ταυτόχρονα µε την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee). Μαζί µε την 

ίδρυση της Accounting Standards Steering Committee στο Ηνωµένο Βασίλειο και την 
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Ιρλανδία το 1969-70, η ίδρυση του FASB και της IASC θέτει τον όρο «καθορισµός 

προτύπων» (standard setting) σε γενικότερη χρήση (Zeff).  

Η SEC ανακοινώνει σχεδόν αµέσως, ότι το FASB θα ηγείται όσον αφορά τη 

θέσπιση λογιστικών προτύπων και αρχών. Η εξέλιξη αυτή ήταν σηµαντική, καθώς 

ήταν η πρώτη φορά που η SEC υποστήριζε επισήµως ένα σώµα που προερχόταν από 

τον ιδιωτικό τοµέα.  

Την ίδια χρονιά, η επιτροπή Trueblood εξέδωσε ένα εγχειρίδιο, το «Objectives 

of Financial Statements», στο οποίο υποστήριζε την ανάπτυξη των λογιστικών 

προτύπων από την προσέγγιση της «χρησιµότητας της απόφασης». Αυτό αποτελούσε 

ακρογωνιαίο λίθο για µια σειρά προσπαθειών από την πλευρά των λογιστών, να 

οριοθετηθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή έµφαση 

στην αναφορά στη διαχειριστική αναφορά (stewardship reporting), η προσέγγιση της 

µελετητικής οµάδας είχε µακροπρόθεσµο προσανατολισµό, καθώς υποστήριζε ότι 

ένας αντικειµενικός σκοπός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι να 

«παρέχει πληροφορίες χρήσιµες στους επενδυτές και στους πιστωτές σχετικά µε την 

πρόβλεψη, σύγκριση και την εκτίµηση των µελλοντικών χρηµατοροών σε αυτούς σε 

όρους ποσού, χρόνου και σχετικής αβεβαιότητας».  

Μέχρι το 1975, το FASB εκδίδει ανακοινώσεις σχετικά µε τη λογιστική 

κόστους της έρευνας και ανάπτυξης και µε τη στοχαστική λογιστική (contingencies 

accounting), το οποίο σηµατοδοτεί την προτεραιότητα που δίνει το FASB «στην 

οπτική των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων» έναντι της παραδοσιακής 

«οπτικής των εσόδων και εξόδων». Κάτω από το πρίσµα των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, οι ορισµοί των τελευταίων κυβερνούν την αναφορά των εσόδων 

και των εξόδων και όχι vice versa, όπως βάσει της «αρχής της αυτοτέλειας των 

χρήσεων και του συσχετισµού εσόδων-εξόδων». Το FASB είχε ενδοιασµούς 

αναφορικά µε την παραδοσιακή «οπτική των εσόδων-εξόδων», µιας και πίστευε ότι 

έτσι διαιωνίζονταν η δηµιουργία ακατανόητων λογαριασµών του ισολογισµού που 

δεν περιέκλειαν τους ορισµούς των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων- για 

παράδειγµα, οι προθεσµιακές απαιτήσεις. Το Συµβούλιο πίστευε ότι η καλύτερη 

προσέγγιση ήταν να συµφωνηθεί πρώτα αν µια συναλλαγή δηµιούργησε ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση και µετά να καθοριστεί το ποσό από 

οποιοδήποτε έσοδο ή έξοδο.  

Ο υψηλός πληθωρισµός αποτέλεσε το σήµα κατατεθέν της δεκαετίας του ’70 

στις Η.Π.Α.. Σε συνάρτηση αυτού, το FASB ζητά από 1.300 µεγάλες και εισηγµένες 
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εταιρείες να αποκαλύψουν τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κόστους 

αντικατάστασης σε συµπληρωµατικές αναφορές/ καταστάσεις. Επίσης, έµφαση 

δόθηκε και στη «µετάφραση» των λογιστικών πληροφοριών που αφορούσαν τη 

λογιστική ξένου συναλλάγµατος.  

Μέχρι και το 1985, το FASB επικεντρώνεται στη δηµιουργία του 

εννοιολογικού φάσµατος των GAAP. Εκδίδει γνωµοδοτήσεις και αναφορές σχετικές 

µε τους αντικειµενικούς σκοπούς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία 

(ορισµούς) και την αναγνώριση και µέτρηση που θα αποτελούσαν το πλαίσιο για τις 

επιχειρήσεις. Ο πυρήνας και η µεγάλη δυσκολία βρισκόταν στα «ευαίσθητα» θέµατα 

της αναγνώρισης και της µέτρησης. Εποµένως, έγινε σαφής η ανάγκη για µια πιο 

λεπτοµερή και ξεκάθαρη περιγραφή του τι αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο και τι 

µια υποχρέωση. Ο συγκερασµός των διαφορετικών απόψεων εντός του Συµβουλίου 

σε συνδυασµό µε τις πιέσεις των διαφόρων επιχειρηµατικών λόµπι, καθυστερούσαν 

την ούτως ή άλλως χρονοβόρα διαδικασία.  

Το 1987 το FASB εκδίδει οδηγία µε την οποία καθιστά υποχρεωτική τη 

δηµοσιοποίηση της κατάστασης ροής µετρητών (cash flow statement), επιτρέποντας 

στις εταιρείες να χρησιµοποιούν είτε την άµεση είτε την έµµεση µέθοδο 

παρουσίασης.  

∆ιατηρώντας την πίστη του στην εύλογη αξία (fair value), το FASB απαίτησε 

το 1995 από τις εταιρείες να αναγνωρίζουν τη µειωµένη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων, αλλά ταυτοχρόνως, εµπόδισε τις εταιρείες να υπερ-συσσωρεύουν 

προβλέψεις που θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν τεχνητά µελλοντικά κέρδη στις 

δηµοσιοποιηµένες καταστάσεις τους.  

Καινοτοµία του FASB αποτέλεσε το 1997 η έκδοση προτύπου σχετικά µε την 

αναφορά «κατανοητού εισοδήµατος» και παράλληλα η απαίτηση να αναφέρεται το 

εισόδηµα που περιέχει τις ωφέλειες και τις ζηµίες που δεν αναγνωρίζονται ακόµα από 

τα κέρδη(Zeff).  

Η σηµασία του FASB στη διαµόρφωση των λογιστικών αρχών και προτύπων 

έγινε εµφανής το 2002, όταν µε την Sarbanes-Oxley Act, το Συµβούλιο 

χρηµατοδοτείται από προµήθειες που καταβάλλουν οι εισηγµένες εταιρείες, αντί από 

δωρεές από τα ενδιαφερόµενα µέρη του ιδιωτικού τοµέα. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε 

µεγάλης σηµασίας, καθότι σκοπός της ήταν να ενδυναµώσει την ανεξαρτησία του 

FASB.  
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Σήµερα, η αποστολή του FASB είναι βασικά «η απλούστευση του κόσµου της 

λογιστικής», ειδικότερα όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων και τη µέτρηση της 

«ορθής» τιµής (fair value measurement) (Orenstein, 2005).  

 

Πλέον, στις Ηνωµένες Πολιτείες οι GAAP προέρχονται, µε σειρά 

προτεραιότητας από: 

o εκδόσεις ενός σώµατος που ορίζει το Αµερικανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιων 

Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified Public Accountants-

AICPA), για παράδειγµα το FASB. 

o άλλες εκδόσεις του AICPA, όπως γνωµοδοτήσεις που προέρχονται από 

έρευνα 

o επιχειρηµατικές πρακτικές των διαφόρων κλάδων και  

o από έγκριτη βιβλιογραφία και αρθρογραφία 

Κατηγορία (α) 
(Πλέον 
υποχρεωτικές) 

Πρότυπα και 
ερµηνείες του 

FASB 

Γνωµοδοτήσεις του 
Accounting Principles 

Board (APB) 

Αποτελέσµατα ερευνών 
του AICPA 

Κατηγορία (β) 
Τεχνικές 

Οδηγίες του 
FASB 

Έλεγχος κλάδων και 
Λογιστικές Οδηγίες από 

το AICPA 

∆ηλώσεις Θέσεως 
(Statements of Position) 

του AICPA 

Κατηγορία (γ) 
FASB Emerging Issues Task 

Force (EITF) 
Πρακτικές των AICPA  

και AcSEC 

Κατηγορία (δ) 
(Λιγότερο 
υποχρεωτικές) 

Λογιστικές 
Ερµηνείες του 

AICPA 

Οδηγίες Εφαρµογής από 
το FASB 

Ευρέως αποδεκτές και 
κυρίαρχες πρακτικές 

ανά κλάδο 

Οι αρχές των κατηγοριών Α και Β θεωρούνται υποχρεωτικές και δεσµευτικές. Οι 

κατηγορίες Γ και ∆ θεωρούνται οριακά υποχρεωτικές, καθώς περιέχουν σκέψεις σε 

ενδιαφέροντα και µοναδικά θέµατα, αλλά που µπορούν να θεωρηθούν µη 

εφαρµόσιµες – και άρα άκυρες- κάτω από δεδοµένες συνθήκες. Οι κατηγορίες Γ και 

∆ ουσιαστικά αποτελούνται από αρχές, οι οποίες βρίσκονται υπό συζήτηση, εξέταση 

και τυχόν αλλαγές, µε στόχο να ενταχθούν στις κατηγορίες Α και Β. 

Μέχρι στιγµής, έχουν εκδοθεί πάνω από 100 λογιστικά πρότυπα, πολλές ερµηνείες, 

γνώµες και ενηµερωτικά δελτία. Μπορούµε να πούµε ότι τα λογιστικά πρότυπα που 

προτείνει το FASB, είναι το εννοιολογικό πλαίσιο που δίδεται στο SFAC 1-6. Ο 

αντικειµενικός στόχος της λογιστικής, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οφείλει να  

έχει η λογιστική πληροφόρηση προκειµένου να είναι χρήσιµο και το κανονιστικό 
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δοµικό πλαίσιο, στο οποίο κινείται η λογιστική, είναι οι συνιστώσες δυνάµεις , στις 

οποίες στηρίχθηκε η λειτουργία του FASB. 

5.1.3. Η Προσέγγιση των Αµερικανικών Λογιστικών Προτύπων για τα 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
Από τα Λογιστικά Πρότυπα που περιλαµβάνονται στο FASB35, εκείνα που 

αναφέρονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν το APB16 (Εταιρικοί 

Συνδυασµοί), APB 17 (Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία),  SFAS 2 (Λογιστική για 

Έρευνα κι Ανάπτυξη), SFAS 44 (Λογιστική για Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία των 

Επαγγελµατιών Μοτοσυκλετιστών), SFAS 61 (Πράσινη Λογιστική ή Λογιστική 

Φυτών), SFAS 63 (Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση από Προβλέψεις), SFAS 68 

(Συµφωνίες για έρευνα κι ανάπτυξη), SFAS 72 (Λογιστική για συγκεκριµένες 

Συγχωνεύσεις Τραπεζών ή Αποταµιευτικά Ιδρύµατα), SFAS 72 (Λογιστική  Κόστους 

Λογισµικού υπολογιστών τα οποία πρόκειται να πωληθούν, µισθωθούν ή 

διαπραγµατευτούν µε οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά) και SFAS 121 (Λογιστική για 

την αποµείωση των Περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 

καθώς και τα Περιουσιακά στοιχεία µε µεγάλη διάρκεια ζωής, τα οποία διατίθενται)   

Στο λογιστικό πρότυπο 6 (SFAC 6), ορίζονται ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι 

εκείνα τα οποία λαµβάνονται ή ελέγχονται από µια συγκεκριµένη οντότητα, ως 

αποτέλεσµα παρελθουσών συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν και µπορούν να 

αναγνωριστούν είτε ως υλικά είτε ως άυλα και τα οποία µπορούν αν αποφέρουν 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.  

Τα υλικά είναι αυτά που έχουν φυσική υπόσταση (περιουσία, γη, κτίρια, εξοπλισµός) 

ενώ τα άυλα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση , χαρακτηρίζονται 

ωστόσο από δικαιώµατα ή παρόµοια οφέλη. Αξίζει να σηµειωθεί πως ορισµένα  

χρηµατοικονοµικά ή χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία, παρόλο της προφανούς 

έλλειψης φυσικής υπόστασης, χαρακτηρίζονται ως υλικά περιουσιακά στοιχεία 

(ξεχωριστό κοµµάτι των περιουσιακών στοιχείων) παρά ως άυλα.  

Το APB17, απαιτεί για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, µε οποιονδήποτε τρόπο κι αν 

προέκυψαν αυτά για την επιχείρηση, την κεφαλαιοποίησή τους στην τιµή κόστους 

απόκτησής τους, µε τµηµατική, ισοµερή απόσβεση ανάλογα µε την υπολογιζόµενη 

ωφέλιµη ζωή τους. Τα εσωτερικώς αναπτυσσόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα 

                                                 
35 Βλ. Joachim Hoegh –Krohn, Henry Knivsfla K., “Accounting fir Intangible Assets in Scandinavia, 
the UK, the US, and by the IASC: Challenges and a Solution”, The international Journal of Accounting 
Vol 35, No 2, pp.243-265,  
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οποία προέκυψαν από την λειτουργία της επιχείρησης και δεν προσδιορίζονται 

επακριβώς, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως έξοδα στις ετήσιες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και να καταγράφονται στην αντίστοιχη θέση, για 

την περίοδο κατά την οποία δηµιουργούνται. Αναφορικά µε τις άδειες, οι οποίες 

γίνονται αντικείµενα συναλλαγής µεταξύ των επιχειρήσεων (licenses), το SFAS 61, 

σε συµφωνία µε το APB17, ορίζει ότι θα πρέπει, αν συντρέχουν ορισµένες 

προϋποθέσεις, να εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης.  

Σύµφωνα µε το SFAS 121, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να 

επανελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για να εξετάζεται η περίπτωση 

αποµείωσης, εξασθένισης της αξίας τους, όταν οι συγκυρίες δείχνουν ότι το ποσό στο 

οποίο εµφανίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο, δεν ανακτάται. Κατά την 

επαναξιολόγηση ενός περιουσιακού στοιχείου, η επιχείρηση οφείλει να υπολογίσει 

τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές που θα προέκυπταν από την χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου. Όταν το σύνολο των αναµενόµενων ταµειακών ροών, χωρίς 

µειώσεις και χωρίς τόκους, είναι µικρότερο από το σύνολο του περιουσιακού 

στοιχείου όπως αυτό εµφανίζεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τότε οφείλει 

η επιχείρηση να προβεί στην αποµείωση της αξίας του. Σε καµιά άλλη περίπτωση δεν 

αναγνωρίζεται η αποµείωση της αξίας και δεν επιτρέπεται στην επιχείρηση. Για τα 

περιουσιακά στοιχεία µε µακροχρόνια διάρκεια ωφέλιµης ζωής, ο υπολογισµός της 

αποµείωσης θα πρέπει να βασίζεται στον υπολογισµό της εύλογης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου, χωρίς να επιτρέπεται η επαναφορά στην αξία που προέκυπτε 

από τυχόν προηγούµενη αποµείωση. ∆ιαφορετική αντιµετώπιση ορίζεται για άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς, εύκολα 

και κυρίως αξιόπιστα. Το κόστος της έρευνας κι ανάπτυξης, της χρήσης άυλων 

περιουσιακών στοιχείων µε αδιευκρίνιστο χρονικό ορίζοντα ωφέλιµης ζωής, τα οποία 

είτε είναι έµφυτα στην επιχείρηση, είτε συνδέονται µε την επιχείρηση ως οντότητα, 

θα πρέπει να αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα, όταν συµβαίνουν. Επέχουν 

δηλαδή, θέση εξόδου, το οποίο βαρύνει τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης 

χρονικής περιόδου- οικονοµικής χρήσης στην οποία συνέβη, χωρίς φυσικά να 

εµφανίζεται ως περιουσία της επιχείρησης, που σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση 

µελλοντικών εσόδων. Μόνο η περίπτωση της καλής φήµης που έχει η επιχείρηση 

(goodwill), αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο µιας επιχείρησης. Η καλή 

φήµη, λαµβάνεται υπόψη  µόνο στην περίπτωση εξαγοράς (ως µέρος της 
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εξαγοραζόµενης επιχείρησης), ενώ λογίζεται ως το υπερβάλλον έξοδο που 

καταβάλλεται για την εξαγορά µιας επιχείρησης, πλέον της αξίας που προκύπτει από 

τα φυσικά περιουσιακά της στοιχεία. Η εξωτερικώς αποκτούµενη καλή φήµη µιας 

επιχείρησης, ως προϊόν συναλλαγής, θα πρέπει να υπόκειται σε αποσβέσεις 

(amortization), συνήθως µε την χρήση της µεθόδου της ευθείας γραµµής, ανάλογα µε 

τα έτη υπολογιζόµενης ωφέλιµης ζωής, χωρίς αυτήν να ξεπερνά τα 40 χρόνια.  

Η αντιµετώπιση του κόστους έρευνας κι ανάπτυξης, σύµφωνα µε το SFAS 2, είναι η 

απλή εξοδοποίησή τους, την περίοδο που αυτά πραγµατοποιήθηκαν. Ωστόσο 

αναγνωρίζεται από το πρότυπο ότι, έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για υλικά, 

εξοπλισµό και δραστηριότητες, τα οποία αγοράστηκαν ή κατασκευάστηκαν για 

δραστηριότητες έρευνας κι ανάπτυξης συγκεκριµένου έργου, τα οποία όµως έχουν κι 

εναλλακτικές χρήσεις σε άλλα έργα, θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Σε συµφωνία 

µε το SFAS 2, το SFAS 86 ορίζει ότι όλα τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για 

απόκτηση τεχνολογικής ή οικονοµικής πιθανότητας του λογισµικού θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως έξοδα, την περίοδο που πραγµατοποιούνται. Από την στιγµή 

που καθιερώνεται µια οικονοµική λειτουργία, τα παράπλευρα κόστη που συµβαίνουν 

θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται ως προϊόντα που προέκυψαν από την λειτουργία της 

επιχείρησης και να αποσβένονται είτε βάσει της ωφέλιµης ζωής είτε βάσει των 

εσόδων που προκύπτουν από τα προϊόντα αυτά. Γενικά, αξίζει να σηµειωθεί µια 

λιγότερο αυστηρή στάση αναφορικά µε την κεφαλαιοποίηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση του SFAS 2 µέχρι το SFAS 86. 

5.2 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Με αντιπροσώπους από περισσότερες από 91 χώρες, το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board) έθεσε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) ή Global GAAP ή International Accounting Standards 

(IAS). Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ανέλαβε δραστηριότητα για τον 

καθορισµό των προτύπων από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting Standards Committee) τον Ιούλιο του 2001, µε σκοπό να 

θέσει υψηλής ποιότητας πρότυπα, τα οποία θα εφαρµόζονται µε συνέπεια και θα 

προωθούν τη σύγκλιση όλων των λογιστικών προτύπων. Το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων αποτελείται από θεµατοφύλακες, το διοικητικό συµβούλιο, 

την επιτροπή διερµηνειών και τη συµβουλευτική επιτροπή. Είναι ένας ανεξάρτητος 

ιδιωτικός φορέας,  που εργάζεται προς την κατεύθυνση της θέσπισης των Λογιστικών 
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Προτύπων για επιχειρήσεις και οργανισµούς διεθνώς. Γενικά, τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα θεωρείται ότι παρέχουν ένα σύνολο ελάχιστων λογιστικών προτύπων, 

επιτρέποντας περισσότερες εναλλακτικές µεθόδους από τα U.S. GAAP. Ακόµη, 

χρησιµοποιούνται είτε carte blanche (δηλ. πλήρης προαιρετική ισχύς) είτε 

εναλλακτικά σε εθνικά λογιστικά πρότυπα.  

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ή ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης) είναι µια επιλεγµένη σειρά γενικά παραδεγµένων Λογιστικών 

Αρχών και Μεθόδων, που αποβλέπουν στην κατάρτιση και παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιριών µε εισηγµένες κυρίως τις µετοχές τους στο 

Χρηµατιστήριο, µετά από αποτίµηση των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στην πραγµατική αξία τους, ώστε οι παρεχόµενες µε αυτές 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες να είναι οµοιόµορφες και αξιόπιστες σε ∆ιεθνές 

επίπεδο. 

Συνολικά 133 επαγγελµατικές οργανώσεις λογιστών σε 103 χώρες, είναι µέλη του 

IASC, ενώ άλλες 9 οργανώσεις είναι συνεργάτες. Το IASC έχει θέσει 39 πρότυπα, 

χωρίς να βρίσκονται όλα σε ισχύ, 63 εκθέσεις και 16 ερµηνείες.  

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα , τα οποία σχετίζονται µε τα άυλα περιουσιακά 

στοιχέια, είναι τα IAS (International Accounting Standard ) 4, περί αποµείωσης, IAS 

5, πληροφορίες που πρέπει να εµπεριέχονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

το αναθεωρηµένο πρότυπο IAS 22, για επιχειρήσεις, το IAS 36 εξασθένιση των 

περιουσιακών στοιχείων, IAS 38 άυλα περιουσιακά στοιχεία, έκθεση Ε60, Ε50 και 

Ε61. 
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5.2.1 Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία  
Η αντιµετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ερµηνεύεται στο λογιστικό πρότυπο 

38. Σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38, ένα άυλο στοιχείο, 

συµπεριλαµβανοµένου των εξόδων για διαφήµιση, εκπαίδευση προσωπικού, έξοδα 

έναρξης και πρώτης εγκατάστασης και δραστηριότητες έρευνας κι ανάπτυξης, θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, στην τιµή κόστους, µόνο 

αν είναι διακριτά, έχουν συγκεκριµένα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη τα οποία 

µπορούν να προέλθουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο και µπορούν να µετρηθούν 

αξιόπιστα. Από την στιγµή που ένα άυλο στοιχείο, αναγνωριστεί ως πάγιο, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο προήλθε στην κατοχή της επιχείρησης, θα 

πρέπει να αποσβεστεί κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Στην περίπτωση 

των αποσβέσεων της αρχικής αξίας κτήσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, η 

ωφέλιµη ζωή, όπως υπολογίζεται, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 έτη. Αν παρόλα 

αυτά, αποδεδειγµένα η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, είναι 

µεγαλύτερη της 20ετίας που προβλέπουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, η επιχείρηση, 

θα πρέπει να συµπεριλάβει στις καταστάσεις, την τεκµηριωµένη εξήγηση για την 

µεγάλη ωφέλιµη ζωή, ενώ θα πρέπει να προβεί, κάθε χρόνο, σε ελέγχους αποµείωσης 

της αρχικής αξίας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το διεθνές λογιστικό πρότυπο 36. Η 

επανεκτίµηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, επιτρέπεται από τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, µόνο στην περίπτωση που υπάρχει ενεργή αγορά για 

διαπραγµάτευση του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου.  

Όταν κάποιο άυλο, δεν πληροί τα κριτήρια του ορισµού και της αναγνώρισής του ως 

πάγιο, αντιµετωπίζεται ως έξοδο χρήσης, την χρονική περίοδο που συνέβη. Το IASC 

ορίζει συγκεκριµένα ότι αν κάποια δαπάνη για ένα άυλο στοιχείο, αναγνωρίστηκε 

παλαιότερα ως έξοδο, δεν µπορεί να αναγνωριστεί πλέον ως µέρος της δαπάνης ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου.  
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5.2.2 ∆ιαφορές ∆ΛΠ & US GAAP 
Πολλές µελέτες έχουν γίνει σχετικά µε τις κύριες διαφορές ανάµεσα στα Αµερικάνικα 

Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ωστόσο, αυτά 

παρουσιάζονται περισσότερο όµοια παρά ανόµοια, ιδιαίτερα στους τοµείς του 

εννοιολογικού πλαισίου, της διαχείρισης των συναλλαγών των συµβαλλοµένων 

µερών, των γεγονότων µετά τον Ισολογισµό, των έκτακτων γεγονότων και των 

προβλέψεων. Επίσης, οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

είναι αρκετά παρεµφερείς µε αυτούς που χρησιµοποιούν τα Αµερικάνικα Πρότυπα.  

Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι διαφορές µεταξύ ∆ιεθνών και 

Αµερικανικών Λογιστικών Προτύπων δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αλλά µια 

αντανάκλαση της ποικιλοµορφίας των κοινωνιών και των εθνών, που εκφράζει 

διαφορές σε πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, τεχνολογικά, νοµικά και 

επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Τα αναπτυσσόµενα έθνη έχουν και µπορούν να 

επιβιώσουν και µε λιγότερο περιεκτικά λογιστικά πρότυπα από τα ∆ιεθνή εξαιτίας 

του ιδιαίτερου επιχειρησιακού τους περιβάλλοντος. Τα ανεπτυγµένα έθνη, όπως οι 

Ηνωµένες Πολιτείες, έχουν περίπλοκους επιχειρησιακούς διακανονισµούς, όπως τις 

συναλλαγές παραγώγων, και έχουν ανάγκη από περίπλοκα λογιστικά πρότυπα για να 

διευθύνουν τα ιδιάζοντα θέµατα. Γι' αυτό το λόγο, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

µπορεί να είναι κατάλληλα για ένα εθνικό περιβάλλον και όχι για κάποιο άλλο, γιατί 

υπάρχει περίπτωση να είναι ιδιαίτερα επιεική ή αυστηρά για ένα συγκεκριµένο εθνικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον.  

Μελέτες από τον Street και τους συνεργάτες του το 2000 έδειξαν ότι ο αντίκτυπος 

των λογιστικών διαφορών ανάµεσα στα Αµερικάνικα και τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα συνεχώς στενεύει και ότι η SEC θα πρέπει να σκεφτεί την αποδοχή των 

∆ιεθνών Προτύπων χωρίς όρους. Το ακριβές περιεχόµενό τους µπορεί να µην είναι 

ίδιο µε αυτό των Αµερικανικών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η προσέγγιση και ο 

βαθµός των λεπτοµερειών είναι όµοια. ∆εδοµένης της διεθνούς εστίασης των 

Προτύπων του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων και του εύρους των 

πολιτισµών µε τους οποίους ασχολείται, ο βαθµός των λεπτοµερειών  

σ' αυτά θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος. Αυτή µπορεί να µην είναι µια ευχάριστη 

προοπτική, αλλά χωρίς αυτήν, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µπορεί να µην 

επιτύχουν τη γνήσια εναρµόνιση (Holgate, 1997). Τα ευρήµατα της έρευνας του Leuz 

(2003) δεν υποστηρίζουν τις ευρέως διαδεδοµένες απόψεις ότι τα Αµερικάνικα 
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Λογιστικά Πρότυπα παράγουν οικονοµικές καταστάσεις καλύτερης ποιότητας 

πληροφοριών από ότι τα ∆ιεθνή.  

Η πιο πρόσφατη µελέτη των Akwasi Α. και Ampfo Robert J. Sellani36 καταλήγει ότι 

τα Πρότυπα είναι περισσότερο όµοια από ότι ανόµοια και η τάση για εναρµόνιση τα 

φέρνει όλο και περισσότερο κοντά. Ωστόσο, η σύσταση και αποδοχή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων χωρίς να ληφθούν πρώτα υπόψη η πολυπλοκότητα των 

επιχειρησιακών περιβαλλόντων, ο πολιτισµός, η πολιτική, η νοµοθεσία και τα 

οικονοµικά των Ηνωµένων Πολιτειών είναι πρόωρη.  

Από τη µεριά της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει Λογιστικές Οδηγίες (Directives: 

68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 78/660/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 

86/635/ΕΟΚ κλπ) που αποτελούν τα δικά της Λογιστικά Πρότυπα, µε τα οποία έχει 

προσαρµόσει η Ελλάδα - όπως και άλλες χώρες µέλη - τις λογιστικές διατάξεις της 

νοµοθεσίας της περί εταιριών, καθώς και τη νοµοθετηµένη λογιστική τυποποίηση. 

Προκειµένου, όµως, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών των χωρών µελών, που οι µετοχές τους 

διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο, να είναι συγκρίσιµες όχι µόνο σε κοινοτικό 

αλλά και σε διεθνές επίπεδο, µετά από πολλούς δισταγµούς αποφάσισε από τον 

Ιανουάριο του 2005 να εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Όσον αφορά την Ελλάδα, µε το άρθρο 13 του Ν. 3229/2004 προστέθηκε στον κωδ. 

N.2190/1920 "περί ανωνύµων εταιριών" το νέο κεφάλαιο 15 «∆ΙΕΘΝΗ ΛOΓlΣΤΙΚA 

ΠΡΟΤΥΠΑ ∆.Λ.Π.» µε τα νέα άρθρα 134-143, που περιλαµβάνουν τις σχετικές 

ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ∆.Λ. Π. από 1/1/2005.  

Τα επιχειρήµατα υπέρ των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µε βάση τη µελέτη των 

Akwasi Α. και Ampfo Robert J. Sellani είναι τα εξής:  

� Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα αποφύγουν τις διπλογραφικές δαπάνες των 

εθνικών και διεθνών προτύπων. Αυτό είναι ευεργετικό για τα αναπτυσσόµενα 

έθνη που µπορεί να µην είναι ικανά να αντέξουν το κόστος καθορισµού 

εθνικών λογιστικών προτύπων. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα ∆.Λ.Π. είναι 

πολύ διαδεδοµένα στα αναπτυσσόµενα έθνη.  

                                                 
36 Bλ. Akwasi A Amporfo Sellani Robert “Examining the differencies between US GAAP and IASB. 
Implications for the harmonization of accounting standards” , ACCOUNTING FORUM 29 2005 219-
231 
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� Τα ∆.Λ.Π. θα περιορίσουν, δεν θα εξαλείψουν, τις διαφορές στις λογιστικές 

πρακτικές που χρησιµοποιούνται σε όλο τον κόσµο και θα απαλλάξουν τις 

χώρες από το κόστος εναρµόνισης µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα.  

� Τα ∆.Λ.Π. θα διευκολύνουν τη συγκρισιµότητα και τις ερµηνείες των 

οικονοµικών καταστάσεων από τους χρήστες και θα τους βοηθήσουν να 

λάβουν ενηµερωµένες επιχειρησιακές αποφάσεις.  

� Τα ∆.Λ.Π. θα µειώσουν τις δαπάνες προετοιµασίας δύο ή περισσότερων 

οµάδων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

και τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα. Αυτό θα διευκολύνει το εµπόριο και 

τις διασυνοριακές κατατάξεις, την επενδυτική λήψη αποφάσεων.  

� Τα ∆.Λ.Π. θα πρέπει να µειώσουν και τις δαπάνες παρακολούθησης και 

ελέγχου από ρυθµιστές όπως η Securities and Exchange Committee (SEC) και 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) µεταξύ των άλλων.  

� Τα ∆.Λ.Π. µπορεί να είναι περισσότερο σε αρµονία µε τάσεις 

παγκοσµιοποίησης, καταδεδειγµένες από πολλούς οργανισµούς 

αφοσιωµένους σε παγκόσµιες τυποποιηµένες πρακτικές.  

� Τα ∆.Λ.Π. είναι µια πολύ απλοϊκή λύση σε ένα περίπλοκο σύνολο 

προβληµάτων. Θέµατα σχετικά µε την εθνική κυριαρχία, την πολιτική, τον 

πολιτισµό, τη γλώσσα, οικονοµικά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα δεν 

διευθύνουν πλήρως τις διαφορές των γενικά παραδεγµένων λογιστικών 

αρχών. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στη χρησιµότητα των ∆.Λ.Π. σε έθνη όπως 

αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Ωστόσο, η U.S. SEC επί του 

παρόντος αποδέχεται τα ∆.Λ.Π. για διασυνοριακές κατατάξεις και άρα αυτό 

το επιχείρηµα δεν είναι τόσο σηµαντικό όσο φαίνεται.  

� Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ∆.Λ.Π. είναι η έλλειψη 

πολιτικής και νοµικής δύναµης του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών 

Προτύπων. Η νοµιµότητα των ∆.Λ.Π. απορρέει από την ακολουθία των 

επιθυµητών χαρακτηριστικών που ο ρυθµιστής προτύπων McGregor (1999) 

εξέθεσε ως : αντιπροσωπευτισµός, υπευθυνότητα, πρέπουσα διαδικασία, καλή 

πηγή πληροφοριών, ευθύνη, αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία, µεταξύ των 

άλλων.  

� Οι Graham και Neu (2003) µελετούν πως τα αναπτυγµένα έθνη επιβάλουν τις 

πρακτικές τους και τα πρότυπά τους στα αναπτυσσόµενα έθνη, καθώς τα 

αναπτυγµένα έθνη επωφελούνται περισσότερο από αυτήν την επιβολή 
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5.3 Τα Βρετανικά Λογιστικά Πρότυπα (UK GAAP/ASB) 
Στην Βρετανία, ο κυριότερος φορέας, που καθορίζει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 

αρχές είναι το ASB (Accounting Standard Board) . Υιοθέτησε κυρίως τα λογιστικά 

πρότυπα που πρότεινε ο προηγούµενος φορέας ASC ( Accounting Standard 

Committee). 

5.3.1  Τα Βρετανικά Λογιστικά Πρότυπα για τα Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία 
Τα λογιστικά πρότυπα στην Μεγάλη Βρετανία, που σχετίζονται µε τους άυλους 

πόρους, περιλαµβάνουν το FR 2,3,10,11. Σύµφωνα µε το FRS10, το κόστος των 

εξωτερικώς αποκτούµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων, περιλαµβάνοντας την 

εξαγοραζόµενη φήµη και πελατεία, θα πρέπει να καταγράφονται ως περιουσιακά 

στοιχεία και να αποσβένονται στην ωφέλιµη ζωή τους. Η ωφέλιµη ζωή της 

εξαγοραζόµενης φήµης και πελατείας, περιορίζεται στα 20 έτη. Υπάρχει όµως η 

δυνατότητα για αναγνώριση µεγαλύτερη διάρκεια ωφέλιµης οικονοµικής ζωής, άνω 

των 20 ετών, αν αυτό τεκµηριώνεται επαρκώς.  

Η αρνητική φήµη και πελατεία, αντιµετωπίζεται ως αρνητικό περιουσιακό στοιχείο 

στον ισολογισµό, ακριβώς κάτω από την θετική φήµη και πελατεία. Το κόστος των 

εσωτερικώς αναπτυσσόµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους έρευνας κι ανάπτυξης, λειτουργούν αφαιρετικά 

του εισοδήµατος, την περίοδο που συµβαίνει, εκτός κι αν υπάρχει αβέβαιη αγοραία 

αξία.  

Τα βρετανικά λογιστικά πρότυπα, προτείνουν για την λογιστική αντιµετώπιση των 

εξόδων έρευνας κι ανάπτυξης, την εξοδοποίησή τους στην περίοδο κατά την οποία 

συµβαίνουν. Η περίπτωση της κεφαλαιοποίησής τους, είναι όταν τα έξοδα ανάπτυξης, 

πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια όπως ότι πρέπει να υπάρξει ένα σαφώς καθορισµένο 

αναπτυξιακό έργο, οι σχετικές δαπάνες να προσδιορίζονται εύκολα και να είναι 

διακριτές, η έκβαση ενός τέτοιου προγράµµατος να έχει αξιολογηθεί µε τη λογική 

βεβαιότητα, το σύνολο των αναβεβληµένων δαπανών ανάπτυξης, περαιτέρω δαπανών 

ανάπτυξης, και της σχετικής παραγωγής, πώλησης καθώς και τα διοικητικά έξοδα να 

αναµένονται ότι θα ξεπεραστούν από τις σχετικές µελλοντικές πωλήσεις ή άλλο 

εισόδηµα και οι επαρκείς πόροι υπάρχουν, ή αναµένονται εύλογα για να είναι 

διαθέσιµοι, ώστε να επιτρέψουν στο πρόγραµµα την ολοκλήρωσή του και την αύξηση 

του κεφαλαίου κίνησης.  
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5.3.2 Σύγκριση FASB-IASC-ASB 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποδοχή των λογιστικών προτύπων την 

σχετικότητα και αξιοπιστία των παρεχόµενων πληροφοριών, της πληροφόρησης που 

παρέχουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. ∆εν πρέπει να αµελούµε σε ποιους 

χρήστες απευθύνεται. Οι χρήστες και οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές είναι οι 

κύριοι, τελικοί ενδιαφερόµενοι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Θα πρέπει να 

παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να σπαταλά άσκοπα χρήµατα 

παρέχοντας περιττές πληροφορίες. Ειδικότερα, όσον αφορά τους άυλους πόρους, 

αυτοί που θέτουν τα λογιστικά πρότυπα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 

στην αναγνώριση τους ως άυλα περιουσιακά στοιχεία, ειδικότερα για τα έξοδα 

έρευνας κι ανάπτυξης. Αναγνώριση χωρίς να πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια, 

ελλοχεύει τον κίνδυνο για χειραγώγηση κερδών, αναγνωρίζοντας ως άυλα 

περιουσιακά στοιχεία είτε άυλα αµφιβόλου προέλευσης, είτε ακόµα εικονικά. Αυτό 

όµως, δεν σηµαίνει την µη επισήµανση των άυλων πόρων, όπου πραγµατικά 

υφίστανται. Οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι οποίοι είναι κι οι 

άµεσα ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να πιέζουν προς την κατεύθυνση της πλήρους 

πληροφόρησης για την πραγµατική κατάσταση αλλά και για την πραγµατική 

περιουσία της επιχείρησης.  

Γενικότερα, παρατηρούνται µικρές διαφορές διότι και τα 3 κυριότερα λογιστικά 

συστήµατα βασίζονται στις κεφαλαιαγορές, ακολουθώντας την αγγλοαµερικανική 

παράδοση, κάτι που θέτει ως άµεση προτεραιότητα το συµφέρον, αλλά και το 

ενδιαφέρον των τελικών χρηστών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
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5.4   Σ Κ Α Ν ∆ Ι Ν Α Β Ι Κ Ε Σ    Χ Ω Ρ Ε Σ   

5.4.1   ∆ΑΝΙΑ: 
Τα δανέζικα λογιστικά πρότυπα, καθορίζονται από το financial statement act of 1981. 

Ως µέλος της ΕΕ, ακολουθεί την 4η και 7η οδηγία στο FSA. Η γενική παραδοχή είναι 

ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται µε τα δανέζικα λογιστικά 

πρότυπα , θα πρέπει να δείχνουν την αληθινή και τρέχουσα εικόνα των επιχειρήσεων. 

Υπεύθυνος φορέας για την υιοθέτηση των λογιστικών προτύπων είναι το FSR 

(Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) το οποίο εξέδωσε οδηγίες, σχόλια και 

υποδείξεις για την συµµόρφωση των επιχειρήσεων στην ∆ανία.  

5.4.1.1 Τα ∆ανέζικα Λογιστικά Πρότυπα για τα Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία  
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε τα ∆ανέζικα Λογιστικά Πρότυπα, θα 

πρέπει να κεφαλαιοποιούνται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  µιας 

επιχείρησης, στις εξής κατηγορίες:  

• Κόστη Ανάπτυξης (Development  Cost) 

• Πατέντες, άδειες, σήµατα και άλλα παρεµφερή δικαιώµατα 

• Φήµη και Πελατεία (αέρας-goodwill) 

• Πληρωµές σε λογαριασµούς που σχετίζονται µε άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Η κεφαλαιοποίηση των εξόδων ανάπτυξης, επιτρέπεται µόνο υπό προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο δανέζικο λογιστικό πρότυπο Ν7 και στην 4η οδηγία της ΕΕ. Όταν 

κεφαλαιοποιούνται, θα αποσβένονται µε ωφέλιµη ζωή µεγαλύτερη των 5 ετών. Σε 

διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή η ωφέλιµη ζωή δεν ξεπερνά τον χρονικό 

ορίζοντα των 5 ετών και συνεπώς επιβάλλεται µεγαλύτερη ετήσια απόσβεση, θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται και να αναφέρονται στις σηµειώσεις, επαρκείς λόγοι για 

τους οποίους αναγνωρίζεται ωφέλιµη ζωή του παγίου µικρότερη των 5 ετών.  

Τα δανέζικα λογιστικά πρότυπα, δεν επιτρέπουν ούτε την ανατίµηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ούτε την κεφαλαιοποίηση των εσωτερικά δηµιουργούµενων 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε εξαίρεση τα έξοδα έρευνας κι ανάπτυξης. 

Συνεπώς, κεφαλαιοποιούνται οι πατέντες, τα δικαιώµατα, οι άδειες και τα σήµατα, τα 

οποία αποτελούν προϊόν συναλλαγής και προέρχονται από εξαγορά από άλλες 

επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά την λογιστική αντιµετώπιση της εξαγοραζόµενης φήµης και πελατείας 

(goodwill), τα δανέζικα πρότυπα ακολουθούν την 7η οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης. 
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Έτσι λοιπόν, µπορούν να ακολουθηθούν 2 διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέµα αυτό. 

Είτε να διαγραφεί άµεσα κατά τον χρόνο εξαγοράς, λειτουργώντας αφαιρετικά των 

εσόδων και των εξόδων, είτε να αναγνωριστεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο της 

επιχείρησης, που προέκυψε κατά  την εξαγορά, αποσβένοντάς το κατά την ωφέλιµη 

ζωή του. Στην περίπτωση που η ωφέλιµη ζωή, µπορεί να υπολογιστεί για άνω των 5 

ετών, θα πρέπει να διευκρινίζεται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  

5.4.2 ΝΟΡΒΗΓΙΑ:  
Η δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Νορβηγία καθορίζεται 

από το Accounting Act of 1988, το οποίο είναι και το νοµικό πλαίσιο για την 

εφαρµογή των Λογιστικών προτύπων. Η βασική αρχή που ακολουθείται είναι ότι οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εµφανίζονται σε συµφωνία µε τις καλές λογιστικές 

πρακτικές (“god rekneskapsskikk”) το οποίο είναι ένα δυναµικό πλαίσιο. Ως µέλος 

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Περιοχής (European Economic Area-EEA), η 

Νορβηγία έχει υιοθετήσει εν µέρει την 4η και 7η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Από το 1990 ο 

φορέας έκδοσης των Νορβηγικών λογιστικών προτύπων (Norsk Rekneskapsstifting- 

NRS) προετοίµασε και δηµοσίευσε τα νορβηγικά λογιστικά πρότυπα. Τα νορβηγικά 

λογιστικά πρότυπα, είναι οµαδικό αποτέλεσµα δουλειάς, στην οποία συµµετείχαν 

όλοι οι αρµόδιοι εµπλεκόµενοι φορείς. Έτσι, το NRS υιοθέτησε 6 από τα λογιστικά 

πρότυπα που πρότεινε το επαγγελµατικό σώµα των ελεγκτών (Den norske 

Revisosforening –DnR, NSRF και NRRF), δηµοσίευσε 4 λογιστικά πρότυπα, αρχικά 

προσχέδια, αρκετές σηµειώσεις και διευκρινήσεις. 

5.4.2.1. Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία σύµφωνα µε τα Νορβηγικά 
Λογιστικά Πρότυπα 
Η κατηγοριοποίηση που προτείνεται από τα νορβηγικά λογιστικά πρότυπα και 

συγκεκριµένα από την παράγραφο 6-2, είναι η εξής:  

• Έξοδα έρευνας κι ανάπτυξης (Research and Development Costs) 

• Πατέντες, άδειες, σήµατα και παρόµοια δικαιώµατα και περιουσιακά στοιχεία 

• Αναβαλλόµενη φορολογία (deferred tax)  

• Φήµη και πελατεία (goodwill) 

Πιθανές διαγραφές ποσών αλλά και αποσβεσµένα ποσά, θα πρέπει να 

παρουσιάζονται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσης.  
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Τα αναγνωρισµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία κι η εξαγοραζόµενη φήµη και 

πελατεία, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες των ενσώµατων 

περιουσιακών στοιχείων. Η λογιστική αντιµετώπισή τους συνεπώς είναι η 

κεφαλαιοποίηση στο κόστος και απόσβεση στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής.  

Εάν η αξία αναµένεται να είναι µικρότερη από την λογιστική , τότε το περιουσιακό 

στοιχείο εµφανίζεται στην εύλογη αξία. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν εµφανίζεται. Η 

αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή καθώς και η µέθοδος απόσβεσης που ακολουθείται θα 

πρέπει να αναφέρονται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Εξαίρεση , που αναφέρεται στις παραγράφους 5-6 των λογιστικών προτύπων και στο 

νορβηγικό λογιστικό πρότυπο 14, αποτελούν τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα έξοδα 

έρευνας κι ανάπτυξης (R&D Costs), τα οποία µπορούν να καταγραφούν άµεσα ως 

έξοδα χρήσης. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί, πως το σύνολο των εξόδων έρευνας κι 

ανάπτυξης που καταγράφηκαν ως έξοδα σε µια χρήση, θα πρέπει να αναφέρεται κάθε 

χρόνο στις σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.  

Η εξαγοραζόµενη φήµη και πελατεία, θα πρέπει να αποσβένεται στο σύνολο της 

ωφέλιµης ζωής. Για ωφέλιµη ζωή άνω των 5 ετών, θα πρέπει να γίνεται  ειδική 

αναφορά στις σηµειώσεις και να τεκµηριώνεται επαρκώς. Επίσης θα πρέπει να 

καταγράφεται κι οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά µε την εξαγοραζόµενη φήµη 

και πελατεία.  

Τα νορβηγικά λογιστικά πρότυπα, δεν επιτρέπουν την κεφαλαιοποίηση της 

εσωτερικώς δηµιουργούµενης φήµης και πελατείας (goodwill). Αυτό συµβαίνει γιατί 

σε διαφορετική περίπτωση, αντιβαίνει της λογιστικής αρχής της αναγνώρισης ενός 

στοιχείου, βάσει συναλλαγής.  

Στην περίπτωση που προκύπτει εισόδηµα από υπολογιζόµενες αλλαγές, όπως για 

παράδειγµα όταν αλλάζει η υπολογιζόµενη ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται 

για την υπόλοιπη διάρκεια ζωής.  
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5.4.3. ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Στην Σουηδία, η λογιστική ρυθµίζεται από τα Accounting Acts of 1976, 1980, και 

1995. Βασική αρχή είναι η προετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τις καλές λογιστικές πρακτικές, δίνοντας µια αληθινή και εύλογη εικόνα 

των επιχειρήσεων. Ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σουηδία, υιοθέτησε στα 

λογιστικά της πρότυπα της 4η και 7η οδηγία.  

Τα σουηδικά λογιστικά πρότυπα, εκδόθηκαν από το Redovisningsradet (RR), ένας 

φορέας που απαρτίζεται από µέλη που προέρχονται από την κυβέρνηση, τον 

επιχειρηµατικό κόσµο και τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς ελεγκτές. Φαίνεται 

λοιπόν, να είναι ένα αποτέλεσµα συνολικής δουλειάς, όπου οι οπαδοί της θεωρίας 

(κυβερνητικοί) συνεργάστηκαν αρµονικά µε την πράξη (σώµα ελεγκτών και 

επιχειρήσεις), προκειµένου να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  

5.4.3.1. Τα Σουηδικά Λογιστικά Πρότυπα για τα Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία  
Τα σουηδικά λογιστικά πρότυπα , ορίζουν την κατηγοριοποίηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται. Έτσι λοιπόν, τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, διακρίνονται βάσει των σουηδικών λογιστικών προτύπων σε :  

• Κεφαλαιοποιηµένα κόστη έρευνας κι ανάπτυξης και παρόµοια έργα 

• Πατέντες, άδειες χρήσης, σήµατα και λοιπά δικαιώµατα 

• Εµπορικές συµφωνίες και παρόµοια δικαιώµατα  

• Φήµη και πελατεία (goodwill) 

• Πληρωµές σε λογαριασµούς.  

Και στα σουηδικά πρότυπα ισχύει η απόσβεση των κεφαλαιοποιηµένων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, σε περίοδο µικρότερης των 5 ετών, εκτός κι αν 

τεκµηριώνεται επαρκώς η µεγαλύτερη διάρκεια ωφέλιµης ζωής.  

Όπως και στα υπόλοιπα σκανδιναβικά λογιστικά πρότυπα, έτσι και στα σουηδικά, η 

αντιµετώπιση της αναµενόµενης αξίας είναι ίδια. Αν η αναµενόµενη αξία, είναι 

µικρότερη της λογιστικής αξίας της επιχείρησης (book value) και αυτό το γεγονός δεν 

είναι πρόσκαιρο, θα πρέπει να διαγράφεται µέχρι να φτάσει την εσωτερική αξία. Κι 

εδώ δεν επιτρέπεται η ανατίµηση.  

Τα κόστη έρευνας κι ανάπτυξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 των σουηδικών 

λογιστικών προτύπων, είτε αντιµετωπίζονται ως έξοδα χρήσης στην δεδοµένη χρήση 

στην οποία πραγµατοποιήθηκαν, είτε κεφαλαιοποιούνται ως περιουσιακά στοιχεία 
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στον ισολογισµό. Σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το σουηδικό λογιστικό πρότυπο BFN R1 

ο γενικός κανόνας είναι ότι τα κόστη έρευνας κι ανάπτυξης, χρεώνονται απευθείας 

στα έξοδα χρήσης. Μπορούν να παγιοποιηθούν µόνο εφόσον πληρούνται 

συγκεκριµένα κριτήρια. Από το 1991, αναµένεται ένα νέο λογιστικό πρότυπο 

αναφορικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, που θα αντικαταστήσει το BFN R1.  

Αναφορικά µε την αντιµετώπιση της εξαγοραζόµενης φήµης και πελατείας, τα 

σουηδικά λογιστικά πρότυπα, ορίζουν την κεφαλαιοποίησή τους και απόσβεσή 

αυτών, µε ωφέλιµη ζωή µικρότερη των 5 ετών, ενώ υπό προϋποθέσεις µπορεί να 

ξεπεράσει τα 20 έτη. Όπως και στα υπόλοιπα σκανδιναβικά πρότυπα, έτσι και στα 

σουηδικά, η εσωτερικώς αναπτυσσόµενη φήµη και πελατεία, δηλαδή αυτή που 

προκύπτει από την λειτουργία της επιχείρησης και όχι από εξαγορά, δεν 

αναγνωρίζεται ως πάγιο κεφάλαιο στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

5.4.4. Επισηµάνσεις, Παρατηρήσεις  και Συγκρίσεις επί των 
Σκανδιναβικών Λογιστικών Προτύπων  
Παρατηρώντας τα 3 λογιστικά πρότυπα των σκανδιναβικών χωρών, µπορούµε να 

διαπιστώσουµε σηµαντικές οµοιότητες. Καταρχήν, ως µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ακολουθούν την 4η και 7η οδηγία. Αναφορικά µε τα έξοδα έρευνας κι ανάπτυξης, η 

σηµαντικότερη αντιµετώπιση είναι η εξοδοποίηση. Αυτό σηµαίνει σηµαντικά 

φοροτεχνικά οφέλη, στις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ειδικότερα δε 

στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων χρήσης και στον φόρο που προκύπτει από 

αυτά. Με την αντιµετώπιση τους ως ετήσιο έξοδο, µειώνονται τα ετήσια 

αποτελέσµατα, µειώνονται τα κέρδη και συνεπώς ο ετήσιος φόρος που προκύπτει επί 

των κερδών.  

Συγκρίνοντας τα σκανδιναβικά µε τα υπόλοιπα λογιστικά συστήµατα, διαπιστώνεται 

µικρότερη αυστηρότητα στην αναγνώριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

ειδικότερα δε σε σχέση µε τα βρετανικά, τα αµερικανικά και τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. Όµως, η ελαστικότερη αντιµετώπιση στην κεφαλαιοποίηση, 

αντισταθµίζεται µε την µικρότερη περίοδο ωφέλιµης ζωής που αναγνωρίζουν για 

απόσβεση. Όπως παρατηρείται και στον πίνακα 1, η φήµη και πελατεία (goodwill), 

αναγνωρίζεται από τα σκανδιναβικά λογιστικά πρότυπα µε ωφέλιµη ζωή, µικρότερη 

της 5ετίας µε τεκµηρίωση, τα διεθνή και τα βρετανικά λογιστικά πρότυπα 

αναγνωρίζουν ωφέλιµη ζωή µικρότερη της 20ετίας, ενώ τα αµερικανικά λογιστικά 

πρότυπα αναγνωρίζουν ωφέλιµη ζωή µέχρι 40 έτη.  
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Στην προσπάθεια του να εξάγει συµπεράσµατα στην σύγκριση των διαφορετικών 

λογιστικών συστηµάτων και προτύπων, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Bounfour 

(2003), διαπίστωσε οι Σκανδιναβικές χώρες, έχουν κατανοήσει καλύτερα τον ρόλο 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση, την 

σηµασία ανάπτυξης και διαχείρισης αυτών από µια επιχείρηση προκειµένου να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Πιο συγκεκριµένα, από έρευνα που έγινε σε 

Ολλανδικές, Σουηδικές και Αγγλικές µεγάλες εταιρίες πολλές φορές πολυεθνικές 

(Gucci Group-Heineken-Philips-Unilever κ.α. στην Ολλανδία, ABB-Electrolux-

Ericsson-H&M-Volvo κ.α στην Σουηδία, BP-Cadbury Schweppes-GlaxosmithKline-

Hilton Group-HSBC-Johnson-Marks&Spencer- Royal Bank of Scotland κ.α. στην 

Αγγλία),  για τα έτη 1998, 2000 και 2002, ο Bounfour37 κατέληξε στο συµπέρασµα 

που όλο και περισσότεροι οικονοµολόγοι, επιστήµονες και άνθρωποι της αγοράς 

επισηµαίνουν τα τελευταία  χρόνια. Ότι δηλαδή, το κλειδί  για την επιτυχία των 

επιχειρήσεων , ο σηµαντικότερος παράγοντας που συµβάλλει στην δηµιουργία αξίας 

είτε ως κλειδιά οδηγοί, είτε στην εµπορική αξία της επιχείρησης, είναι το διανοητικό 

κεφάλαιο των επιχειρήσεων, µε όποιον τρόπο κι αν προέκυψε αυτό (εσωτερικώς 

αναπτυσσόµενο, εξαγοραζόµενο) και µε όποια µορφή κι αν εµφανίζεται (φήµη και 

πελατεία, πατέντες, διαχείριση γνώσης, µερίδιο αγοράς, λίστες πελατών κλπ). Αυτό 

δείχνουν να το κατανοούν όλες οι επιχειρήσεις, σε ολοένα και περισσότερες χώρες, 

όχι µόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο.  

Στην µελέτη του o Bounfour παρατήρησε ότι υπάρχει µια ολοένα αυξανόµενη τάση 

στις επιχειρήσεις, από το 1998 κι έπειτα για απεικόνιση του άυλου κεφαλαίου τους 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. Η τάση αυτή, δείχνει ότι έχουν 

κατανοήσει την σηµασία του άυλου κεφαλαίου, το οποίο θα πρέπει να απεικονίζεται 

διότι είναι κάτι που ενδιαφέρει τους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Σε µια προσπάθεια κατηγοριοποίησης38 των 3 επιλεγόµενων προς µελέτη χωρών 

(Σουηδία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία), ανάλογα µε την παρουσίαση του άυλου 

κεφαλαίου στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, η Σουηδία έρχεται πρώτη. Αυτό 

αποδεικνύει ότι αξιοποιεί αποδοτικότερα το άυλο κεφάλαιο των επιχειρήσεων. 

Ακολουθεί η Ολλανδία και µετά η Αγγλία. Εξάλλου, σε µια προσπάθεια 

                                                 
37 Βλ. Bounfour A, (2003) “The IC-dVAL approach”, Journal of Intellectual Capital, Vol 4, No 3, pp 
396-412 
38 Βλ. Vandemaele S.N, Vergauuwen P.G.M.C., Smits A.J “Intellectual Capital disclosure in the 
Netherlands,Sweden, and the UK. A longitudinal and comparative study”, Journal of Intellectual 
Capital, Vol 6, No3, pp 417-426, 2005 
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κατηγοριοποίησης όλων των Ευρωπαϊκών χωρών, οι Σκανδιναβικές Χώρες είναι στην 

πρώτη τετράδα χωρών που έχουν πλήρως κατανοήσει την σηµασία για απεικόνιση 

του άυλου κεφαλαίου τους, µαζί µε την Ολλανδία ενώ η Αγγλία βρίσκεται στην 5η 

θέση. Η Σουηδία βρίσκεται σταθερά πρώτη, µε µικρή υπαναχώρηση την περίοδο 

2000-2002. Η µείωση αυτή, ενδεχοµένως οφείλεται στα αυξηµένα κόστη που 

απαιτούνται για την λογιστική απεικόνιση περισσότερων πληροφοριών στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Μια µικρότερη επίσης τάση για αύξηση που 

παρατηρείται στα έτη 2000-2002, ίσως σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πλέον 

τις πληροφορίες που οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (τράπεζες, 

επενδυτές, προµηθευτές κλπ), περιορίζοντας το κόστος για την λογιστική απεικόνιση 

των πληροφοριών αυτών σε χαµηλότερα επίπεδα.  
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Πιν.1 Σύγκριση των διαφορετικών Λογιστικών Προτύπων 

   ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ   

 Αµερικανικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

US GAAP 

Βρετανικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

UK GAAP 

∆ανέζικα 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

Σουηδικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

Νορβηγικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

∆ιεθνή 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

IASB 

Ελληνικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

Ε.Γ.Λ.Σ 

Κατηγοριοπ

οίηση 

-Έξοδα Έρευνας κι 

Ανάπτυξης 

-Άδειες 

-Υπεραξία 

(Goodwill)  

 -Έξοδα Έρευνας 

κι Ανάπτυξης 

-Πατέντες, Άδειες 

κλπ 

-Υπεραξία 

(Goodwill) 

-Πληρωµές σε 

λογαριασµούς 

-Έξοδα Έρευνας 

κι Ανάπτυξης και 

Παρόµοια έργα 

-Πατέντες, Άδειες 

κλπ 

-Εµπορικές 

Συµφωνίες 

-Πληρωµές σε 

λογαριασµούς  

-Υπεραξία 

(Goodwill) 

-Έξοδα Έρευνας 

κι Ανάπτυξης 

-Πατέντες, Άδειες, 

Σήµατα κλπ 

-Αναβαλλόµενοι 

Φόροι 

-Υπεραξία 

(Goodwill)  

-Έξοδα 

∆ιαφήµισης 

-Έξοδα 

Έρευνας κι 

Ανάπτυξης 

-Έξοδα 

Εκπαίδευσης 

Προσωπικού 

-Έξοδα Πρώτης 

Εγκατάστασης 

-Υπεραξία 

-Έξοδα Έρευνας κι 

Ανάπτυξης 

-Υπεραξία (Goowill) 

-Έξοδα Ίδρυσης και 

Πρώτης 

Εγκατάστασης 

-Εφευρέσεις, 

Βιοµηχ.Σχέδια, 

Σήµατα, Πνευµατική 

Ιδιοκτησία κλπ 

Λογιστική 

Αντιµετώπι

ση 

-Κεφαλαιοποίηση κι 

Απόσβεση στην 

Ωφέλιµη Ζωή 

-Τα εσωτερικώς 

αναπτυσσόµενα ως 

έξοδα  

Κεφαλαιοποίηση 

κι Απόσβεση στην 

Ωφέλιµη Ζωή 

Κεφαλαιοποίηση 

µόνο υπό 

προϋποθέσεις 

(Ν7-4η Ευρωπαϊκή 

Οδηγία)  

Κεφαλαιοποίηση 

κι Απόσβεση στην 

Ωφέλιµη Ζωή 

Κεφαλαιοποίηση 

κι Απόσβεση στην 

Ωφέλιµη Ζωή 

Κεφαλαιοποίησ

η υπό 3 

κριτήρια 

Κεφαλαιοποίηση κι 

Απόσβεση στην 

Ωφέλιµη Ζωή είτε 

εφάπαξ 

Εµφάνιση Επανέλεγχος για 

τυχόν Εξασθένιση 

αξίας κι Αποµείωση 

Παγίων 

 Επανεκτίµηση 

ετήσια και 

διαγραφή 

(αποµείωση) αν 

είναι δυνατον 

Αν Αναµενόµενη 

Αξία < Λογιστική 

αξία τότε µείωση 

µέχρι την 

εσωτερική αξία 

Αν Αναµενόµενη 

Αξία < Λογιστική 

Αξία τότε στην 

εύλογη αλλιώς όχι.  

 Επανέλεγχος όταν 

υπάρχουν ενδείξεις 

για αποµείωση της 

αξίας  

Ωφέλιµη 

Ζωή-

Αποσβέσεις 

< 40 έτη <20 έτη, 

τεκµηρίωση για 

µεγαλύτερη 

περίοδο 

<5 έτη , 

τεκµηρίωση για 

µεγαλύτερη 

περίοδο 

Πρέπει να 

αναφέρεται αν 

είναι <5 έτη 

Πρέπει να 

αναφέρεται αν 

είναι <5 έτη 

<20 έτη < 5 έτη 

Υπεραξία 

(Goodwill) 

Μόνο η 

Εξαγοραζόµενη 

Κεφαλαιοποίηση 

κι Απόσβεση 

Μόνο η 

Εξαγοραζόµενη-

Εξοδοποίηση ή  

Κεφαλαιοποίηση 

<5 ετών (αλλιώς 

τεκµηρίωση) 

Κεφαλαιοποίηση 

< 5 ετών, 

τεκµηριωµένη 

Κεφαλαιοποίηση 

µόνο για 

εξαγοραζόµενη 

Κεφαλαιοποίησ

η και αυστηρή 

εξέταση µε 

βάση το ∆ΠΧΠ 

3 

Κεφαλαιοποίηση 

µόνο για 

εξαγοραζόµενη 

Έξοδα 

Έρευνας κι 

Ανάπτυξης 

(R&D 

Costs)  

Εξοδοποίηση 

Κεφαλαιοποίηση 

µόνο έξοδα 1 έργου 

που έχουν χρήση και 

σε άλλο 

Εξοδοποίηση στην 

χρονιά που 

συνέβησαν. Υπό 

συγκεκριµένα 

κριτήρια η 

Κεφαλαιοποίηση 

Υπό προϋποθέσεις 

κεφαλαιοποίηση > 

5 ετών, έλεγχος 

για αποµείωση, 

επιτρέπεται και η 

εσωτερικώς 

αναπτυσσόµενη 

Κυρίως 

εξοδοποίηση 

Εξοδοποίηση Έρευνας στα 

Αποτελέσµατα 

Χρήσης.  

Ανάπτυξης 

Κεφαλαιοποίησ

η υπό 

προϋποθέσεις  

Κεφαλαιοποίηση 

εφόσον αφορούν την 

δηµιουργία ενός 

άυλου περιουσιακού 

στοιχείου.  
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5.5 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
Κατά το Ε.ΓΛΣ η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για 

την ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήµης, της 

εκτεταµένης πελατείας, της µεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της 

ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, της καλής 

προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών 

πλεονεκτηµάτων της θέσεως όπου είναι εγκαταστηµένη, της υψηλής στάθµης των 

στελεχών που απασχολεί (επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία) και του κύρους, 

δυναµισµού και αποτελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της µη-

χανισµού
39 

Γίνεται γενικά δεκτό, ότι η δηµιουργούµενη από την κερδοφόρα πορεία της 

επιχείρησης υπεραξία δεν απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία και τις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχειρήσεως για δύο βασικούς λόγους: (α) δεν πραγµατοποιούνται 

άµεσες και αναγνωρίσιµες δαπάνες για τη δηµιουργία της, όπως στην περίπτωση των 

άλλων στοιχείων, των στοιχείων που αγοράζονται ή κατασκευάζονται από την 

επιχείρηση και (β) στην έκταση που πραγµατοποιούνται δαπάνες (κόστος 

προωθήσεως) που είναι δυνατόν έµµεσα να συµβάλλουν στη δηµιουργία του, οι 

δαπάνες αυτές θεωρούνται έξοδα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται, γιατί 

κάθε προσπάθεια διαχωρισµού τους σε τρέχοντα έξοδα και σε κόστος κτήσεως 

υπεραξίας θα οδηγούσε σε αυθαιρεσία. 

Η Υπεραξία µιας επιχειρήσεως δεν είναι δυνατό να αποτελέσει µόνη της αντικείµενο 

αγοραπωλησίας. Η υπεραξία µεταβιβάζεται µόνο µαζί µε την επιχείρηση ή µε τη 

µεταβίβαση ενός παραγωγικού κλάδου ή µιας οµάδας περιουσιακών στοιχείων αυτής. 

∆ηλαδή, υπεραξία άλλης επιχείρησης αποκτάται µε την αγορά της επιχειρήσεως ή µε 

τη συγχώνευση αυτής µε άλλες επιχειρήσεις ή την απόκτηση, έναντι µετρητών ή 

µετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενός παραγωγικού κλάδου ή µιας οµάδας 

περιουσιακών στοιχείων άλλης επιχειρήσεως. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις ως υπεραξία θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ του 

αντιτίµου που καταβάλλεται για την απόκτηση της επιχειρήσεως ή του παραγωγικού 

κλάδου αυτής ή της οµάδας των περιουσιακών στοιχείων και της συνολικής 

ακριβοδίκαιης πραγµατικής αξίας, της εύλογης αξίας  (fair market value) των 

                                                 
39 Βλ.The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, (2002). «Discussion Paper: Goodwill 
Impairment»Toronto, Ontario, Canada    www.businessvaluators.com 
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αποκτώµενων περιουσιακών στοιχείων (ενσώµατων και ασώµατων), µειωµένης κατά  

τις υποχρεώσεις του παραγωγικού κλάδου ή της οµάδας των περιουσιακών στοιχείων. 

Γίνεται δεκτό ότι στις παραπάνω περιπτώσεις το κόστος κτήσεως της υπεραξίας, 

εγγράφεται ως περιουσιακό στοιχείο στα βιβλία και στις οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχειρήσεως, Π.χ.: 

Τιµή αγοράς της επιχειρήσεως                                           10.000 ευρώ 

Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εταιρία Ψ (αξία αγοράς) 

- Ενσώµατα                                        8.0000 

- Ασώµατα:                                      

Προνόµοια ευρεσιτεχνίας                         1.000 

∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας           2.000 

Σύνολο                               11.000 ευρώ 

Μείον: Εκχωρούµενες υποχρεώσεις της εταιρίας Ψ                     2.0000 

Καθαρή αξία αγοράς των αποκτηθέντων                    9.000   

Κόστος κτήσεως υπεραξίας                                        1 .000 ευρώ                                                                                                         

5.5.1  Λογιστική παρακολούθηση του Goodwill 
Στο λογαριασµό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως» παρακολουθείται η υπεραξία που 

δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικον. µονάδας η όποία 

είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής 

αξίας των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση συγχωνεύσεως η 

πραγµατική αξία της οικον. µονάδας προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία που ορίζει το 

άρθρο 9 του ν. 2190/192040 

5.5.2 Ορισµοί και Έννοιες  

5.5.2.1 Λογιστική καθαρή  θέση 
Λογιστική καθαρή  θέση είναι η διαφορά µεταξύ της συνολικής λογιστικής αξίας των 

δεκτικών χρηµατικής αποτιµήσεως περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των 

προς τρίτους υποχρεώσεων, που προκύπτει από νόµιµα καταρτισµένο ισολογισµό' 

δηλαδή, από ισολογισµό που έχει καταρτισθεί µε βάση τους κανόνες και λογιστικές 

αρχές που προβλέπονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43 του κωδ. Ν. 

2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν.3604/2007 

                                                 
40 Βλ. Σακέλλη  Εµ., (1997). «Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Πάντειο Πανεπιστήµιο, Ά τόµος, 1997, 
σελ 295-301 
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Η λογιστική καθαρή θέση ισούται µε το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, 

προσαυξηµένο µε τα σχηµατισµένα πραγµατικά αποθεµατικά, τη διαφορά από 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, τις διαφορές αναπροσαρµογής και το υπόλοιπο 

κερδών εις νέο (ή µειωµένο µε τις ζηµίες εις νέο). 

Υπογραµµίζεται ότι πάντοτε λαµβάνεται υπόψη το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, 

γιατί το οφειλόµενο κεφάλαιο προέρχεται από συµβατική υποχρέωση των µετόχων 

και η εµφάνισή του στο ενεργητικό απεικονίζει συµβατική απαίτηση και όχι 

απαίτηση που προήλθε από µετασχηµατισµό στοιχείων του ενεργητικού (από πώληση 

εµπορευµάτων µε πίστωση, χορήγηση δανείου µε καταβολή µετρητών κ.λπ.), όπως 

προέρχονται όλες οι άλλες απαιτήσεις. Για τους ίδιους λόγους, στα δεκτικά 

χρηµατικής αποτιµήσεως περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού δεν περιλαµβάνονται 

οι απαιτήσεις κατά µετόχων από οφειλόµενες δόσεις µετοχικού κεφαλαίου41. 

5.5.2.2 Πραγµατική καθαρή θέση 
Πραγµατική καθαρή θέση είναι η διαφορά µεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας 

αποκτήσεως των δεκτικών χρηµατικής αποτιµήσεως περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού και των προς τρίτους υποχρεώσεων, που προκύπτει από ισολογισµό του 

οποίου τα πάγια στοιχεία, τα αποθέµατα και τα χρεόγραφα έχουν αποτιµηθεί στην 

πραγµατική τους αξία' δηλαδή στην τρέχουσα αξία αποκτήσεώς τους κατά την ηµέρα 

κλεισίµατος του ισολογισµού.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι, µε ενδεχόµενη εξαίρεση κάποιων ειδικών περιπτώσεων, ούτε η 

λογιστική καθαρή θέση , ούτε η πραγµατική καθαρή θέση ταυτίζεται µε την τρέχουσα 

(αγοραία) αξία του συνόλου της επιχειρήσεως. Τούτο οφείλεται στο ότι, τα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία, από τη στιγµή που θα ενταχθούν στο παραγωγικό 

συναλλακτικό κύκλωµα επιχειρήσεως, παύουν να έχουν αυτοτελή αξία και αποκτούν 

συνολική ενιαία αξία, η οποία είναι διαφορετική (µεγαλύτερη ή µικρότερη) του α-

θροίσµατος της επιµέρους αξίας τους (είναι ανάλογη της αποδοτικότητας της 

επιχειρήσεως).  

 

 

 

 

                                                 
41 Βλ. Γρηγοράκου Γ. Θεοδώρου, (2004). «Ανάλυση και Ερµηνεία του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», 
2004, σελ 338-348 
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5.5.2.3 Τρέχουσα (αγοραία) αξία 
Τρέχουσα (αγοραία) αξία του συνόλου της επιχείρησης είναι το ποσό που 

προσδιορίζεται µε βάση κυρίως την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως και την 

εφαρµογή παραδεκτών µεθόδων, µε σκοπό να χρησιµεύσει για τη µεταβίβαση του 

συνόλου της επιχειρήσεως ή ενός µεγάλου πακέτου µετοχών της. Όπως 

προαναφέρθηκε, η προσδιοριζόµενη µε τον τρόπο αυτό αξία της επιχειρήσεως δεν 

ταυτίζεται µε τη λογιστική της καθαρή θέση, αλλά ούτε και µε την πραγµατική της 

καθαρή θέση. 

5.5.3  Εξειδικευµένες περιπτώσεις  του Goodwill 
Στις περιπτώσεις που µια επιχείρηση ή ένας παραγωγικός κλάδος ή µια οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων αγοράζεται αντί συνολικού τιµήµατος µικρότερου από τη 

λογιστική αξία (book value) της επιχειρήσεως, του κλάδου ή της οµάδας των 

στοιχείων κατά περίπτωση, πολλοί οµιλούν για αρνητικό (negative) goodwill. Όπως 

είναι προφανές η διαφορά αυτή δε συνιστά αρνητική υπεραξία, αφού για τον 

προσδιορισµό της υπεραξίας απαιτείται επανεκτίµηση των ενσώµατων και άϋλων 

στοιχείων της επιχειρήσεως στην πραγµατική τους αξία στη βάση µιας αµφοτερο-

βαρούς συµβάσεως αγοραπωλησίας της επιχειρήσεως και υπεραξία υπάρχει όταν το 

συνολικό τίµηµα αγοράς υπερβαίνει την τελευταία αυτήν αξία και όχι τη λογιστική 

αξία της επιχειρήσεως.  

Αλλά και στις περιπτώσεις που το συνολικό τίµηµα αγοράς είναι µικρότερο από την 

τρέχουσα τιµή πωλήσεως των επιµέρους στοιχείων δεν υπάρχει αρνητική υπεραξία, 

γιατί η τρέχουσα τιµή πωλήσεως καθενός στοιχείου µεµονωµένα µπορεί να µην είναι 

η ίδια µε εκείνη που θα επιτυγχανόταν αν όλα τα στοιχεία πωλούνταν ως σύνολο, µε 

µια µόνο αγοραπωλησία.  
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5.5.4  ∆ιακρίσεις της Υπεραξίας  
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη φορολογική νοµοθεσία και τον κωδ. 

Ν.2190/1920, πρέπει να διακρίνουµε δύο είδη υπεραξίας, που προκύπτουν κατά τη 

µετατροπή ή συγχώνευση (και µεταβίβαση) επιχειρήσεως:  

1. Υπεραξία από µεταβολή των τιµών και 

2.  Υπεραξία αποδοτικότητας (Goodwill) 

 

Υπεραξία από µεταβολή των τιµών, ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής 

καθαρής θέσεως της επιχειρήσεως και της λογιστικής καθαρής θέσεώς της . Η υπερα-

ξία αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 κωδ. Ν. 2190/1920 και στις 

περιπτώσεις συγχωνεύσεως ή µετατροπής επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος 

κατά το χρόνο της συγχωνεύσεως ή µετατροπής, αλλά κατά το χρόνο της διαλύσεώς 

της. 

Τα περιουσιακά στοιχεία της µετατρεπόµενης ή συγχωνευόµενης εταιρείας 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία της απορροφούσας ή της από µετατροπή ή 

συγχώνευση προερχόµενης νέας εταιρείας, µε την αξία που προσδιορίζεται, σύµφωνα 

µε τα προηγούµενα, από την επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 2190/1920 και η υπεραξία 

που προκύπτει, κατ' απαίτηση της διατάξεως του άρθρου 2 § 2 Ν.∆. 1297/1972 

«<περί κινήτρων για την συγχώνευση ή µετατροπή επιχειρήσεων», εµφανίζεται 

«απαραιτήτως σε ειδικούς λογαριασµούς της συγχωνεύουσας ή της νέας εταιρείας» 

(φορολογούµενη κατά το χρόνο διαλύσεώς της κ.λπ.). Οι «ειδικοί λογαριασµοί» που 

απαιτεί η διάταξη αυτή, δεν είναι δυνατόν, κατ' αρχήν, να είναι λογαριασµοί ουσίας, 

παρά µόνο ειδικό ζεύγος λογαριασµών τάξεως, που θα ενταχθεί στους λογαριασµούς 

του Ε.Γ.Λ.Σ. 04 "διάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών χρεωστικοί» και 08 «διάφοροι 

λογαριασµοί πληροφοριών πιστωτικοί», όπως προβλέπεται από την § 3.2.105 του 

Ε.Γ.Λ.Σ. Εάν, όµως, η απορροφούσα εταιρεία κατέχει όλες τις µετοχές της 

απορροφούµενης και γενικά εάν συµµετέχει στην απορροφώµενη επιχείρηση κατά 

100%, τότε η υπεραξία θα καταχωρηθεί σε λογαριασµούς ουσίας της απορροφούσας 

εταιρείας και συγκεκριµένα σε ειδικό δευτεροβάθµιο, που θα ανοιχθεί µε τη 

χρησιµοποίηση ενός από τους κενούς δευτεροβάθµιους του Ε.Γ.Λ.Σ. 41.93-41.98, και 

µε τίτλο «αφορολόγητη υπεραξία  από συyxώνευση Ν.∆. 1297/1972». Σε περίπτωση 

που η απορροφούσα κατέχει µέρος των µετοχών της απορροφούµενης (συµµετέχει 

µερικώς σ' αυτή), στον ειδικό αυτό λογαριασµό ουσίας θα καταχωρηθεί το αναλογούν 
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στη συµµετοχή τµήµα της υπεραξίας, το δε υπόλοιπο θα καταχωρηθεί στους 

λογαριασµούς τάξεως. 

Υπεραξία αποδοτικότητας (Goodwill) είναι η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας 

(αγοραίας) αξίας της επιχειρήσεως (προηγ. αριθ. 8) και της πραγµατικής καθαρής 

θέσεως που προσδιορίζει η επιτροπή του άρθρου 9 κωδ. Ν. 2190/1920 (προηγ. αριθ. 

9). Η υπεραξία αυτή από την ελληνική επιστήµη ονοµάζεται «υπερπρόσοδος» ή 

«αξία υπερ προσόδου» ή «υπεραξία της επιχειρήσεως», χρησιµοποιούµενου 

συγχρόνως και του διεθνούς επιστηµονικού όρου «Goodwίll» καθώς και του 

Γαλλικού «Fonds de Commerce». 

Στην ελληνική πρακτική έχουν επικρατήσει οι όροι: 

Α) «Αέρας», προφανώς γιατί δεν πρόκειται περί συγκεκριµένου υλικού περιουσιακού 

στοιχείου ή δικαιώµατος, αλλά περί άυλου στοιχείου που συνιστά µία πραγµατική 

κατάσταση και αντιπροσωπεύει κατ' ουσία, για τον αγοραστή, απλή ελπίδα και  

Β)«Φήµη και Πελατεία», προφανώς γιατί η αποδοτικότητα πηγάζει βασικώς από την 

ύπαρξη πολυπληθούς πελατείας και καλής φήµης της επιχειρήσεως στην αγορά. 

Στο Γεν. Λογιστικό Σχέδιο και στο κωδ. Ν. 2190/1920 αποκαλείται «υπεραξία της 

επιχειρήσεως (Goodwill) ». 

Σύµφωνα µε το Ε.ΓΛΣ. (παράγρ. 2.2110 περ. 3) και το άρθρό 43 § 4 περ. β' κωδ. Ν. 

2190/1920, στο λογαριασµό 16.00 καταχωρείται η υπεραξία της επιχείρησης 

(Goodwill) που προκύπτει κατά την εξαγορά ή συγχώνευση µιας επιχειρήσεως στο 

σύνολο της και είναι ίση µε τη διαφορά, µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της 

προσδιοριζόµενης σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 πραγµατικής αξίας των 

επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Τέτοια υπεραξία υπάρχει µόνο όταν 

πρόκειται από επιχείρησης που λειτουργεί για ετών αποδοτικά, η δε µελλοντική της 

αποδοτικότητα προδιαγράφεται ανοδική. Τονίζεται ότι η ύπαρξη υπεραξίας ε-

ξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τις προοπτικές του µέλλοντος, δηλαδή από την 

προβλεπόµενη (εκτιµώµενη) µελλοντική αποδοτικότητα. 

Η ύπαρξη υπεραξίας στηρίζεται στην εκτίµηση, ότι η επιχείρηση θα έχει την 

ικανότητα να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη (πάνω από τα κανονικά) λόγω κυρίως της 

καλής φήµης της, της πολυπληθούς πελατείας, της µεγάλης πίστεως στην αγορά, της 

καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων 

αγαθών, της καλής προοπτικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο ανήκει, των 

εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της θέσεως όπου είναι εγκαταστηµένη, της υψηλής 
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στάθµης των στελεχών που απασχολούνται και του κύρους, δυναµισµού και απο-

τελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της µηχανισµού. 

Η καταχωρούµενη  στο λογαριασµό 16.00 υπεραξία (σύµφωνα µε το άρθρο 43 § 4 

περ. β Άκωδ. Ν. 2190/1920) αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα, 

σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι συνεχείς και να µην 

υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

5.5.5 Η Φορολογία Της Υπεραξίας Στην Ελληνική Νοµοθεσία 
Η αξία της υπεραξίας που προκύπτει σε µια επιχείρηση, υπολογίζεται βάσει της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας
42, από το µέσο όρο κερδών από την λειτουργία της 

επιχείρησης, κατά την τελευταία 5ετία.  

Η ωφέλεια ή το κέρδος που προκύπτει αν και δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά 

γνωρίσµατα της κτήσης περιουσίας, του εισοδήµατος, παρόλα αυτά υπόκειται σε 

φορολογία ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις φορολογούµενο αυτοτελώς, 

όπως ορίζει το άρθρο 13 του Ν2238/94. 

Η διαφορά ανάµεσα στην µεταβιβαζόµενη αξία και την αρχική πραγµατική αξία, 

αποτελεί την υπεραξία της επιχείρησης που µεταβιβάζεται (αέρα, Goodwill), 

οφείλεται στην καλή πορεία της επιχείρησης και την φήµη και πελατείας
43. Η 

υπεραξία αυτή, φορολογείται µε συντελεστή 20%. Στην περίπτωση που η επιχείρηση 

ή τα µερίδια, µεταβιβάζεται σε συγγενή Α ή Β βαθµού, τότε φορολογείται µε 

συντελεστή 1,2% ή 2,4% αντίστοιχα. Επίσης, αν η πώληση ή µεταβίβαση γίνεται από 

επαχθή αιτία, πχ συνταξιοδότηση, τότε δεν οφείλεται φόρος αφού δεν προκύπτει 

υπεραξία. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο πωλητής. Εάν απ τα έγγραφα 

µεταβίβασης (ιδιωτικά συµφωνητικά ή συµβόλαια), προκύπτει µεγαλύτερη αξία 

πώλησης της επιχείρησης , τότε ως αξία µεταβίβασης, λαµβάνεται η µεγαλύτερη 

αξία. 

Η υπεραξία που αποκτάται σε συνένωση επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει µια καταβολή 

του αποκτώντος εν όψει µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από περιουσιακά 

στοιχειά που δεν δύναται να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να αναγνωριστούν 

ιδιαιτέρως. Οι µελλοντικές οικονοµικές ωφέλειες µπορεί να προέλθουν από 

σύµπραξη µεταξύ των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή 

από περιουσιακά στοιχεία τα οποία, κατ’ ιδίαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 

                                                 
42 Βλ. Ν.2238/1994, άρθρο 13, και Αποφ.Υπ.Οικ.1030366 Πολ.1053/03 
43 Βλ. Αληφαντής Γ. “Η λογιστική της υπεραξίας επιχείρησης ή λογιστική του Goodwill”, Τιµ.τόµος 
για τον Οµότιµο Καθηγητή Αριστ. Ιγνατιάδη, Παν.Μακεδ.2007 
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αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά για τα οποία ο αποκτών είναι 

προετοιµασµένος να προχωρήσει σε µια πληρωµή κατά την συνένωση επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρο 13 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994), η ελληνική 

νοµοθεσία αντιµετωπίζει την υπεραξία που προέκυψε από την µεταβίβαση 

επιχείρησης ως εισόδηµα το οποίο φορολογεί αυτοτελώς µε συντελεστή 20%44.  

Έτσι λοιπόν, η Υπεραξία είναι ίση µε την διαφορά που προκύπτει µεταξύ ολικού 

τµήµατος αγοράς ή συγχώνευσης και της πραγµατικής αξίας των επί µέρους 

περιουσιακών στοιχείων.  

Για τον υπολογισµό της άυλης αξίας λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των κερδών, 

που εµφανίζει η επιχείρηση κατά την τελευταία 5ετία, µειωµένο κατά τους τόκους 

των Ιδίων Κεφαλαίων και την εµπορική αµοιβή
45. Το ποσό που προκύπτει, 

αναπροσαρµόζεται µε βάση ετήσια ράντα που εκδίδει κάθε χρόνο το Υπουργείο 

Οικονοµικών
46, προσαυξηµένου µε συντελεστή ανάλογο των ετών λειτουργίας της 

επιχείρησης. Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά το ποσό της Καθαρής 

Θέσης όπως προκύπτει από τα λογιστικά της βιβλία, αν η επιχείρηση τηρεί Γ’ 

Κατηγορίας βιβλία, είτε εξωλογιστικά, αν η επιχείρηση τηρεί Β’ Κατηγορίας βιβλία. 

Το άθροισµα της Καθαρής Θέσης και της άυλης αξίας αυξάνεται κατά το ποσό της 

αντικειµενικής αξίας των ακινήτων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της εταιρίας και 

µειώνεται κατά το ποσό της τιµής κτήσης των ακινήτων αυτών. Το σύνολο που 

προκύπτει αποτελεί την ελάχιστη ή κατώτατη πραγµατική αξία της επιχείρησης.  

Η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής αξίας και του κόστους απόκτησης αποτελεί την 

υπεραξία της επιχείρησης η οποία φορολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων µε συντελεστή 

20%, ο δε φόρος που προκύπτει καταβάλλεται στην οικεία ∆.Ο.Υ µε 

συνυποβαλλόµενο το έντυπο «∆ήλωσης Προσδιορισµού της Φορολογητέας Αξίας 

από την µεταβίβαση µεριδίων ή ολόκληρης της εταιρίας»  

                                                 
44 Βλ. παρ.1 άρθ.13 Ν2238/1994 
45 ΠΟΛ.1005 Αριθ. Πρωτ.: 1002494/42/Α0012, 10/01/2008 « Το ποσό της ετήσιας αµοιβής, ανέρχεται 
στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800) για τις επιχειρήσεις εµπορίας ή παραγωγής 
αγαθών. Προκειµένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αµοιβή αυτή 
προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), για το έτος 2008 
46 Βλ. ΠΟΛ.1005 10/01/2008, για το έτος 2008 το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο µε 4,18% µε αντίστοιχο συντελεστή προσαρµογής από την 
οικεία ράντα 4,429 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,4 
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5.5.6.  Απόσβεση της Υπεραξίας 
Κατά το Ε.ΓΛΣ η υπεραξία της οικον. µονάδας αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε 

τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες από µια χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό 

να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Αυτά επαναλαµβάνονται και από τη διάταξη του 

άρθρου 43 § 4β του ν. 2190/1920. 

Εκτός Ελλάδος υποστηρίζονται οι ακόλουθες απόψεις: 

 Το κόστος κτήσεως της υπεραξίας πρέπει να διατηρείται στα βιβλία και να 

εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως άυλο πάγιο στοιχείο µέχρις ότου 

υπάρξουν βάσιµες ενδείξεις για µείωση της αξίας του. 

Κατά την άποψη αυτή δεν δικαιολογείται απόσβεση του κόστους κτήσεως του 

goodwill καθόλου το διάστηµα που η επιχείρηση πραγµατοποιεί κέρδη σε επίπεδο 

υψηλότερο του «κανονικό». Μόνο όταν υπάρξουν βάσιµες ενδείξεις ότι άρχισε η 

βαθµιαία εξαφάνιση των πλεονεκτηµάτων που δηµιουργούσαν τα υπερκέρδη στην 

επιχείρηση, τότε επιβάλλεται η έναρξη της βαθµιαίας αποσβέσεως του κόστους 

κτήσεως της υπεραξίας.  

5.5.7. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία που αναγνωρίζονται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
Ο όρος της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι η µετάφραση του Intellectual Property και 

περιλαµβάνει όλες τις νοµοθεσίες, βάσει των οποίων, παραχωρούνται αποκλειστικά 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης στους δικαιούχους άυλων αγαθών, προϊόντων 

ανθρώπινου νου47.  

Η ελληνική νοµοθεσία αναγνωρίζει τις εξής µορφές διανοητικής ιδιοκτησίας:  

1. Εφευρέσεις 

2. Βιοµηχανικά Σχέδια και Υποδείγµατα 

3. Σήµατα 

4. Τοπογραφίες ηµιαγωγών 

5. Πνευµατική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα 

6. Γεωγραφικές Ενδείξεις και Ονοµασίες Προέλευσης.  

 

Όλα τα ανωτέρω, εκτός της τελευταίας περίπτωσης, χαρακτηρίζονται ως µορφές 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (industrial Property) σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

                                                 
47 Βλ. ΕΜΠ, Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού, “∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας και 
Εκµετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων”, Μάρτιος 2008 
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Οργανισµό ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization – 

WIPO).  

5.5.7.1 Εφευρέσεις – ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας 
Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας είναι το πιο πολύπλοκο και το πιο σύνηθες από τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που απαντώνται στην ελληνική και διεθνή λογιστική αλλά και 

εµπορική πρακτική.  

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται σήµερα οι 

επιχειρήσεις, ο στόχος είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έναντι των 

υπολοίπων επιχειρήσεων. Η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη συχνά δίνουν ένα 

τέτοιο αποτέλεσµα. Οι επιχειρήσεις συχνά αναπτύσσουν έναν νέο τρόπο παραγωγής, 

µια νέα µεθοδολογία ή συχνότερα από ένα προϊόν. Όταν η επιχείρηση διαπιστώσει 

ότι ένα δηµιούργηµά της, που προήλθε µετά από έρευνα, συµβάλλει παράγοντας κάτι 

το οποίο συµµετέχει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, φέρνοντας σε 

καλύτερη θέση την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές τους, επιθυµεί να προστατέψει 

αυτό το νέο προϊόν ή διαδικασία παραγωγής, από τους ανταγωνιστές της. Έτσι 

λοιπόν, µπορεί να κατοχυρώσει τα δικαιώµατα σε µια εφεύρεση, µέσω ενός 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.  

Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, είναι ένας τίτλος ιδιοκτησίας, που χορηγείται από µια 

εξουσιοδοτηµένη αρχή, είτε εθνική είτε διεθνής, µετά από υποβαλλόµενη αίτηση του 

δικαιούχου.  

Το δίπλωµα περιγράφει πλήρως και αναλυτικά την εφεύρεση, στην οποία 

αναφέρεται, δίνει το δικαίωµα εκµετάλλευσης της εφεύρεσης σε συγκεκριµένο 

γεωγραφικό χώρο. Η ισχύς ενός διπλώµατος είναι 20 έτη. Οι κάτοχοι του διπλώµατος 

µπορούν µέσα σε αυτήν την διάρκεια ισχύος του διπλώµατος µπορούν είτε να 

απαγορεύσουν µε νοµικές συνέπειες, την χρήση του προϊόντος, την πώληση και 

γενικά την οικονοµική του εκµετάλλευση, είτε σε περίπτωση που η εφεύρεση είναι 

µέθοδος, να απαγορεύουν την χρήση της µεθόδου αυτής και την εκµετάλλευση των 

προϊόντων που παράγονται µε αυτήν την µέθοδο.  

Υπάρχει η δυνατότητα της εκµετάλλευσης της εφεύρεσης, στον συγκεκριµένο 

γεωγραφικό χώρο που ισχύει το δικαίωµα, είτε για χρήση της από την ίδια την 

επιχείρηση- κάτοχο, είτε την δυνατότητα της µεταβίβασης του τίτλου και της 

αποκλειστικής ή µη αποκλειστικής παραχώρησης των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης.  
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Στην Ελλάδα, υπεύθυνος για την χορήγηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι ο 

Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος ιδρύθηκε µε τον ν.1733/87, 

νόµος που αναφέρει και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδειγµάτων χρησιµότητας και τις προϋποθέσεις 

για την ισχύ τους. Το δίπλωµα που παρέχεται από τον ΟΒΙ, έχει ισχύ µόνο στην 

Ελλάδα, αφού χορηγείται από εθνικό φορέα, όπως ισχύει και µε τις άλλες χώρες. ∆εν 

υπάρχει µέχρι σήµερα ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  

Προκειµένου να χορηγηθεί ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, απαιτείται η εφεύρεση να 

είναι νέα, να έχουν εφευρετικό βήµα και να έχουν βιοµηχανική εφαρµογή. ∆ηλαδή, 

θα πρέπει να τυγχάνει εφαρµογής σε οποιοδήποτε βιοµηχανικό κλάδο.  

 

Με τον όρο εφεύρεση εννοείται η λύση ενός τεχνικού προβλήµατος. Έτσι λοιπόν ως 

εφεύρεση, αναγνωρίζεται οτιδήποτε έχει τεχνικό χαρακτήρα όπως :  

� Συσκευές και µηχανήµατα  

� Μεµονωµένες οµάδες (modules) συσκευών και µηχανηµάτων  

� Συστήµατα και διατάξεις συσκευών και µηχανηµάτων  

� Παραγωγικές µεθόδους στην βιοµηχανία 

� Μέθοδοι διακίνησης και επεξεργασίας πληροφοριών σε πληροφοριακά και 

τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 

� Χηµικές ουσίες, ενώσεις και προϊόντα καθώς και οι µέθοδοι παραγωγής τους 

� Χρήσεις των ανωτέρω 

� Νέα χρήση υπάρχοντος προϊόντος 

 

Ενώ ως εφευρέσεις δεν είναι :  

� Επιστηµονικές Θεωρίες 

� Μαθηµατικές Μέθοδοι 

� Αισθητικές ∆ηµιουργίες 

� Ανακαλύψεις 

� Προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

� Μέθοδοι Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων  

� Παρουσίαση πληροφοριών 

� Ποικιλίες ζώων και φυτών  

� ∆ιαγνωστικές Μέθοδοι 

� Μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής  
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Ενώ λοιπόν ανακάλυψη είναι κάτι που προϋπάρχει στην φύση, είναι ευδιάκριτο ότι 

ως εφεύρεση αναγνωρίζεται κάτι που βρίσκει ή φτιάχνει ο ανθρώπινος νους. Αξίζει 

να σηµειωθεί, για τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις µεθόδους 

οικονοµικών δραστηριοτήτων, τις διαγνωστικές µεθόδους και τις µεθόδους 

χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής, όχι ότι δεν κατοχυρώνονται, απλά δεν 

αναγνωρίζονται ως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.  

Είναι πολύ σηµαντικό να ακολουθηθούν µε µεγάλη προσοχή τα βήµατα που 

απαιτούνται προκειµένου να κατοχυρωθεί ένα δικαίωµα ευρεσιτεχνίας, προκειµένου 

να αποφευχθούν ελλείψεις στην κατάθεση των προτάσεων, στις αξιώσεις που αιτείται 

µια εφεύρεση, ή πλεονασµοί που πάλι θα οδηγούσαν στην απόρριψη της αξίωσης. Θα 

πρέπει λοιπόν, πριν την αίτηση για κατοχύρωση κάποιας εφεύρεσης, να 

διευκρινίζονται µε σαφήνεια οι αξιώσεις της συγκεκριµένης εφεύρεσης.  

Η αίτηση για την χορήγηση ενός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, συνοδεύεται από κείµενο 

το οποίο περιγράφει πλήρως την εφεύρεση και ορίζει τι ακριβώς αιτείται για 

προστασία η επιχείρηση. Το κείµενο αυτό περιλαµβάνει α)τις αξιώσεις β)την 

περιγραφή ενός τρόπου υλοποίησης της εφεύρεσης, γ) τα σχέδια και δ) µια περίληψη.  

Οι αξιώσεις ορίζουν σαφώς τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα 

αντικείµενο για να προστατεύεται από το δίπλωµα. Αυτό χρησιµοποιείται και στην 

περίπτωση της εξέτασης της αντιγραφής ενός αντικειµένου, του συγκεκριµένου 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, αν το αντικείµενο αυτό δηλαδή, έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις αξιώσεις. Η τελική διατύπωση των αξιώσεων 

είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ της αρχής που χορηγεί τα διπλώµατα και 

του δικαιούχου.  
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5.5.7.2 Βιοµηχανικά Σχέδια Και Υποδείγµατα- Industrial Designs  
Όπως ορίζεται από τον Ν.2417/1996 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 259/1997, ως 

σχέδια και υποδείγµατα είναι η εξωτερικά ορατή µορφή ενός προϊόντος ή µέρους 

αυτού, που απαρτίζεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών, ως γραµµές, 

περιγράµµατα, σχήµατα , χρώµατα κλπ.  

Ο δικαιούχος ενός σχεδίου, αποκτά το αποκλειστικό δικαίωµα να χρησιµοποιεί ή να 

απαγορεύει την χρήση του σχεδίου σε οποιονδήποτε τρίτο. Στην Ελλάδα, η διάρκεια 

ισχύος ενός βιοµηχανικού σχεδίου µπορεί να φτάσει και τα 25 έτη , από την 

ηµεροµηνία που θα κατατεθεί η αίτηση στην αρµόδια αρχή, την ίδια στιγµή που 

διεθνώς κυµαίνεται από τα 10 έως 25 έτη.  

Στην Ελλάδα, υπεύθυνη αρµόδια αρχή είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 

(Ο.Β.Ι), ο οποίος εκδίδει και το σχετικό «Πιστοποιητικό Καταχώρησης Βιοµηχανικού 

Σχεδίου και Υποδείγµατος». Η διαδικασία καταχώρησης του σχεδίου και χορήγηση 

του πιστοποιητικού, ξεκινά µε την κατάθεση αίτησης στον οργανισµό. Η αίτηση 

αυτή, περιλαµβάνει εκτός των στοιχείων του καταθέτη και του δηµιουργού του 

σχεδίου και αφετέρου τον προσδιορισµό του αντικειµένου στα οποία το σχέδιο ή το 

υπόδειγµα, προορίζεται να ενσωµατωθεί. Συνοδεύεται µε γραφική ή φωτογραφική 

παράσταση του σχεδίου. Η περιγραφή δεν αφορά τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε 

την λειτουργία του αντικειµένου στο οποίο ενσωµατώνεται και αναφέρεται µόνο στα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχέδιο. Έπειτα από τυπική εξέταση της αίτησης, το 

πιστοποιητικό χορηγείται και ο κάτοχος είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει το 

δικαίωµα. Αν υπάρχει από κάποιον τρίτο ένσταση ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές 

προϋποθέσεις του νόµου, µπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια, το οποίο αφού 

εξετάσει τους ισχυρισµούς του, θα αποφανθεί για το αν το πιστοποιητικό που 

χορηγήθηκε θα συνεχίσει να έχει ισχύ ή θα ακυρωθεί. Για την ισχύ ενός 

πιστοποιητικού, προϋπόθεση είναι η πληρωµή τελών ανανέωσης. Εκτός από τα 

εθνικά σχέδια, για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να χορηγηθεί 

πιστοποιητικό µε ευρωπαϊκή ισχύ, σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, χωρίς επιπλέον 

διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Για την διεθνή προστασία, υπάρχει η δυνατότητα 

χορήγησης πιστοποιητικού από τον WIPO, που ισχύει σε κράτη µέλη της Συνθήκης 

της Χάγης, µε 47 κράτη το 2007.  
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5.5.7.3. Σήµατα- Trade Marks  
Ως σήµα, θεωρείται κάθε σηµείο, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός 

προσώπου, φυσικού ή νοµικού, από εκείνα άλλων προσώπων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα σηµάτων είναι λέξεις, ονόµατα φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, ήχοι, σχήµατα προϊόντων ή 

συσκευασίες αυτών. Το σήµα είναι βοηθητικό για τους καταναλωτές για να 

ξεχωρίζουν και να επιλέγουν το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία που χαρακτηρίζονται 

από αυτά, εµποδίζοντας τον αθέµιτο ανταγωνισµό που προκαλεί σύγχυση των 

καταναλωτών µε αποµιµήσεις που συνήθως είναι χαµηλότερης ποιότητας.  

∆εν πρέπει να συγχέεται το σήµα µε την επωνυµία. Ενώ οι επωνυµίες χαρακτηρίζουν 

την επιχείρηση, τα σήµατα χαρακτηρίζουν συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η 

αρµόδια Αρχή στην Ελλάδα, για την καταχώρηση εθνικού σήµατος, είναι η 

∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής  Ιδιοκτησίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ τα µητρώα των επωνυµιών 

τηρούνται στα κατά τόπους επιµελητήρια.  

Ο κάτοχος του σήµατος, έχει το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης του για το 

χαρακτηρισµό των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς και το αποκλειστικό δικαίωµα 

χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης του σε τρίτους. Η περίοδος ισχύς, µπορεί να 

διαρκέσει επ’ αόριστο, µε την συνεχή πληρωµή των τελών ανανέωσης.  

5.5.7.4 Τοπογραφίες Προϊόντων Ηµιαγωγών – Semiconductors  
Τοπογραφία ενός προϊόντος ηµιαγωγών, θεωρείται µια σειρά συναφών εικόνων, 

όποιος κι αν είναι ο τρόπος µε τον οποίο είναι καθορισµένες ή κωδικοποιηµένες, 

αναπαριστώντας την τρισδιάστατη διάταξη των στρωµάτων από τα οποία ένα προϊόν 

ηµιαγωγών αποτελείται. Η κάθε εικόνα περιλαµβάνει την διάταξη ή τµήµα της 

διάταξης µιας επιφάνειας του προϊόντος ηµιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο 

παραγωγής του.  

Η ελληνική νοµοθεσία, προστατεύει τις τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών, µε το 

προεδρικό διάταγµα Π∆ 45/1991, το οποίο τροποποιήθηκε µε το Π∆ 415/1995. Η 

προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ηµιαγωγών, υφίσταται µε την αναγνώρισή 

τους και την καταχώρησή τους στον Ο.Β.Ι. Η ισχύς του πιστοποιητικού 

καταχώρησης, έχει 10 χρόνια, χορηγείται από τον Ο.Β.Ι, µετά από αίτηση του 

δικαιούχου. Προϋπόθεση για την προστασία της τοπογραφίας είναι να αποτελεί 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 65 

προϊόν διανοητικής προσπάθειας του δηµιουργού της και η οποία δεν είναι 

αποτέλεσµα αντιγραφής ή κοινοτοπία στην βιοµηχανία ηµιαγωγών.  

Η Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά µε την προστασία της τοπογραφίας προϊόντος 

ηµιαγωγών, είναι η κοινοτική οδηγία 87/54/ΕΟΚ , η οποία ενσωµατώνεται στα 

προεδρικά διατάγµατα της Ελληνικής Νοµοθεσίας. 

5.5.7.5 Πνευµατική Ιδιοκτησία – Copyright  
Ο όρος πνευµατική ιδιοκτησία καλύπτει τα πρωτότυπα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά και 

επιστηµονικά πνευµατικά δηµιουργήµατα, µε οποιοδήποτε µορφή, έργα ψηφιακής 

τεχνολογίας, βάσεις δεδοµένων και πολυµέσα. Όλα αυτά προστατεύονται µε τον 

δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας. Με τον όρο έργο, εννοείται κάθε πρωτότυπο 

δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή. Ο 

νόµος, απαριθµεί χαρακτηριστικά παραδείγµατα έργων, χωρίς να είναι µόνο αυτά 

αποκλειστικά και περιοριστικά. Επιπλέον έργα αναγνωρίζονται οι µεταφράσεις, οι 

διασκευές, οι προσαρµογές έργων καθώς και οι συλλογές έργων ή απλών στοιχείων 

(εγκυκλοπαίδειες, ανθολογίες, βάσεις δεδοµένων κλπ), εφόσον έχουν πρωτότυπο 

περιεχόµενο.  

Η πνευµατική ιδιοκτησία περιλαµβάνει 2 δικαιώµατα. Την εκµετάλλευση του έργου, 

το οποίο είναι η εκµετάλλευση ως περιουσία και το δικαίωµα της περιουσίας του 

προσωπικού δεσµού του δηµιουργού προς αυτό, το οποίο είναι το ηθικό 

αµεταβίβαστο δικαίωµα. Η απόκτηση δικαιωµάτων από τον δηµιουργό είναι 

απόρροια της δηµιουργίας του έργου, χωρίς να απαιτούνται νοµικές κατοχυρώσεις 

όπως στην περίπτωση άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η πνευµατική 

ιδιοκτησία έχει διάρκεια, όσο και η διάρκεια ζωής του δηµιουργού και µετά τον 

θάνατό του για άλλα εβδοµήντα χρόνια, προστατεύοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό το 

ηθικό και περιουσιακό δικαίωµα της δηµιουργίας πρωτότυπου διανοητικού έργου.  

Η ελληνική νοµοθεσία περί προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και των υπόλοιπων συγγενικών δικαιωµάτων, είναι ο ν.2121/1993, ενώ το 

αντικείµενο της προστασίας είναι η µορφή, η έκφραση –όχι η ιδέα ή η πληροφορία. 

∆ηλαδή, η ανάπτυξη του ίδιου λογισµικού, που επιτυγχάνει τον ίδιο σκοπό, 

θεωρούνται δυο διαφορετικοί κώδικες και όχι αντιγραφή ο ένας του άλλου.  
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5.5.7.6. Ονοµασίες Προέλευσης και Γεωγραφικές Ενδείξεις  
Με τον όρο «ονοµασία προέλευσης», εννοείται το όνοµα µιας περιοχής, 

συγκεκριµένου τόπου, µιας χώρας, το οποίο είναι σηµείο αναφοράς για την 

αναγνώριση της ποιότητας ή της περιγραφής ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου 

που παράγεται σε εκείνη την περιοχή, την χώρα. Η ποιότητα του παραγόµενου 

προϊόντος εξαρτάται κυρίως από τα χαρακτηριστικά που οφείλονται στο γεωγραφικό 

περιβάλλον µε τους παράγοντες φυσικούς και ανθρώπινους, ενώ η παραγωγή, 

µεταποίηση, επεξεργασία γίνονται σε µια οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή.  

Η γεωγραφική ένδειξη, είναι η ονοµασία της περιοχής, τόπου ή χώρας απ το οποίο 

προέρχεται ένα προϊόν ή τρόφιµο, ενώ η ποιότητα, η φήµη και άλλα χαρακτηριστικά, 

αποδίδονται στην περιοχή αυτή αλλά και στην παραγωγή, µεταποίηση και 

επεξεργασία που γίνονται σε αυτήν την περιοχή.   

Όταν µια ένδειξη καταχωρηθεί στο κοινοτικό µητρώο ως προστατευόµενης 

ονοµασίας προέλευσης «ΠΟΠ», ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Η 

αναγνώριση αυτή, που έχει ευρωπαϊκή ισχύ, γίνεται στην Ελλάδα από τον Οργανισµό 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, έπειτα από ανάθεση µε ΚΥΑ
48. 

Μέχρι σήµερα υπάρχουν στην κοινοτική νοµοθεσία 61 ελληνικά προϊόντα 

Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης µε πιο πρόσφατη την αναγνώριση του 

λευκού σκληρού ελληνικού τυριού, της Ελληνικής Φέτας ως Προστατευόµενη 

Ονοµασία Προέλευσης, αναγνώριση που κέρδισε στα διεθνή δικαστήρια, από την 

αντίστοιχη «ανταγωνιστική» της ∆ανίας. Πλέον, µόνο το ελληνικό τυρί, έχει την 

ονοµασία φέτα. Επίσης υπάρχουν και 23 προϊόντα προστατευόµενης γεωγραφικής 

ένδειξης, όπως ελαιόλαδα, ελιές, τυριά, µέλι, φρούτα, σιτηρά, λαχανικά, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, προϊόντα ζωικής προέλευσης κ.α.  

5.5.7.7 Βάσεις ∆εδοµένων  
Με τον όρο βάσεις δεδοµένων, ερµηνεύεται η συλλογή δεδοµένων για την 

πραγµατοποίηση του σκοπού ενός έργου τα οποία έχουν διευθετηθεί και αποθηκευθεί 

και µε προσιτά ηλεκτρονικά µέσα και άλλο υλικό που είναι αναγκαίο για την 

λειτουργία του (λεξικά, ευρετήρια, εγκυκλοπαίδειες κ.α). Η ελληνική νοµοθεσία, ο 

ν.2121/1993, που έχει ενσωµατώσει και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/9/ΕΟΚ, 

αναγνωρίζει τα έργα ψηφιακής τεχνολογίας και τις βάσεις δεδοµένων για την 

πρωτοτυπία τους ως προς την επιλογή και την διαρρύθµιση του περιεχόµενου τους, 

                                                 
48 Κοινή Υπουργική Απόφαση 282303/12.01.2004 
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ενώ ο δικαιούχος έχει το sui generis , δικαίωµα απαγόρευσης της χωρίς την άδεια 

εξαγωγής και επαναχρησιµοποίησης του περιεχοµένου της, ανεξάρτητα εάν η 

συγκεκριµένη βάση δεδοµένων είναι άξια προστασίας µε δικαίωµα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας.  

5.5.7.8. Λογισµικό 
Τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του 

σχεδιασµού τους ως έργα λόγου, προστατεύονται µε δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, µε τον όρο ότι είναι πρωτότυπα, βάσει τις αρχές που θέσπισε η 

Κοινοτική Οδηγία 91/250, στην οποία προσαρµόστηκε ο ελληνικός νόµος (αρθ.2 

παρ.3 ν2121/1993). Ως λογισµικό, για πνευµατική ιδιοκτησία, εννοούνται τα 

προγράµµατα υπολογιστών τα οποία προστατεύονται από αντιγραφή, ενώ δεν 

καλύπτονται οι αλγόριθµοι και γενικότερα οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται 

οποιοδήποτε στοιχείο προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα συστήµατα 

διασύνδεσής του.  

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Τελικά, το θέµα των άυλων περιουσιακών στοιχείων, είναι µια καθηµερινή 

ενασχόληση για τις επιχειρήσεις. Η µέτρηση και διοίκηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων δεν είναι τόσο εύκολο και δεν γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε τα υλικά. Από 

εµπειρική έρευνα, διαπιστώνεται ότι παραδοσιακές βιοµηχανία όπως 

αεροναυπηγικής, άµυνας, πετρελαίου έχουν µεγάλη και έντονη παρουσία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων
49. Θα µπορούσε να αποτελέσει στοιχείο µελλοντικής 

έρευνας η σύγκριση της σχέσης των άυλων τόσο σε παραδοσιακές βαριές 

βιοµηχανίες αλλά και σε νέες βιοµηχανίες όπως η βιοµηχανία των πολυµέσων.                     

Όπως παρατηρεί ο καθηγητής S.Zambon, η υπό διερεύνηση επιστηµονική περιοχή 

γνωστή και ως «Άυλα περιουσιακά στοιχεία ή Πνευµατικό Κεφάλαιο», δεν δίνει 

ακόµα ένα σαφές και αυστηρό όρο ενώ πιθανών να µην µπορέσει ποτέ να οριοθετηθεί 

σαφώς τι είναι τελικά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία50. Παρόλο που το πεδίο έρευνας 

αυτό, δείχνει να στερείται µια διεθνώς αποδεκτή γλώσσα επικοινωνίας, εν τούτοις οι 

έρευνες βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο προσδιορισµού του στόχου (άυλων 

                                                 
49 Βλ. Gu F.and Lev B.(2001), “Intangible Assets- Measurement, Drivers, Usefulness”, Working Paper, 
Boston University,/ New York University. 
50 Βλ. Zambon St., “Is there a Disciplinary field called Intangibles and Intellectual Capital?”, 
Introduction From Journal of Intellectual Capital, Vol 7, Iss4 
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στοιχείων) αλλά και άλλων στοιχείων που σχετίζονται µε αυτά. Πλήθος άρθρων, 

απόψεων, έχουν γραφεί και ένα ευρύ ενδιαφέρον έχει εκφραστεί για την κατανόηση 

από όλα τα εµπλεκόµενα µε τις επιχειρήσεις µέρη (διευθυντικά στελέχη, λογιστές, 

ακαδηµαϊκοί, σύµβουλοι κλπ) των άυλων αυτών στοιχείων της επιχείρησης.  

Το παράδοξο που έχει να αντιµετωπίσει η οικονοµική πρακτική, παρά την αβέβαια 

επιστηµονική οριοθέτηση του συγκεκριµένου θέµατος, είναι ότι όσο περισσότερο το 

οικονοµικό σύστηµα και οι επιχειρήσεις στηρίζονται στα άυλα και στο πνευµατικό 

κεφάλαιο, τόσο πιο ισχυροί καθίστανται, µιας και αυτοί οι πόροι είναι πλέον οι 

ακρογωνιαίοι λίθοι για την ανάπτυξη και την δηµιουργία αξίας της επιχείρησης. 

Βέβαια όσο πιο έντονη επένδυση σε άυλους πόρους κάνουν οι επιχειρήσεις αλλά και 

το γενικότερο οικονοµικό σύστηµα, τόσο πιο τρωτό είναι.  

Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ότι υπάρχουν λίγα παραδείγµατα εµπειρικής 

µελέτης, καθώς και στην διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρείται έλλειψη θεωρητικού 

πλαισίου το οποίο, θα µπορούσε να τεκµηριωθεί στην πράξη. Απουσιάζει δηλαδή, 

ένας συγκεκριµένο ορισµός των άυλων και του διανοητικού – πνευµατικού 

κεφαλαίου ενώ και ο διαχωρισµός σε 3 κατηγορίες, δεν είναι ικανοποιητικός. Τα 

περισσότερα µοντέλα επίσης που διεθνώς έχουν αναπτυχθεί για την µέτρηση και 

αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και του διανοητικού κεφαλαίου, είναι 

περισσότερο ποιοτικά παρά ποσοτικά, γεγονός που δεν καθιστά τα µοντέλα αυτά 

ιδιαίτερα χρήσιµα για τις επιχειρήσεις. Οι στόχοι της διεθνούς βιβλιογραφίας, είναι 

συχνά πολύ στενοί και δεν µπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση στην διαχείριση 

των πόρων αυτών. Επικεντρώνονται συνήθως στην παροχή πληροφοριών σχετικά µε 

την απόκτηση των άυλων, χωρίς ωστόσο να περιγράφουν πως µπορούν τέτοιες 

πληροφορίες να είναι χρήσιµες για την επιχείρηση.  

Είναι φανερή η έλλειψη πρακτικής προσέγγισης, στο θέµα των άυλων, η οποία θα 

µπορούσε να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στις επιχειρήσεις. Σε µελλοντική 

έρευνα, θα µπορούσαν να αποτελούν αντικείµενο έρευνας, διάφορα θέµατα όπως : 

συγκεκριµενοποίηση των στόχων της έρευνας στα άυλα µε παράλληλες προτάσεις για 

διαχείριση των άυλων αυτών στοιχείων, προτάσεις για εκµετάλλευση και αξιοποίηση 

στην πράξη των πληροφοριών που προκύπτουν από την µελέτη των άυλων αντί να 

µένουµε µόνο στον εντοπισµό τους, εξέταση της εφαρµογής ή όχι στην πράξη, των 

θεωριών που έχουν αναπτυχθεί,  επικέντρωση σε συγκεκριµένα θέµατα των άυλων 

εκτός της γνώσης, ανάπτυξη θεωρητικού υπόβαθρου, εφαρµόσιµο στην πράξη 

αναφορικά µε την διαχείριση της περιουσίας αυτής των επιχειρήσεων, γενίκευση 
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µοντέλου µέτρησης, το οποίο θα µπορεί να εκφράζει, να απεικονίζει και να 

περιλαµβάνει όλα τα είδη των άυλων στοιχείων που πιθανών να κατέχει η επιχείρηση, 

είτε αυτό σηµαίνει την ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου , είτε την βελτιστοποίηση ενός 

ήδη υπάρχοντος. Επίσης σηµαντικό θα ήταν και η προσπάθεια για υλοποίησης στην 

πράξη της εµπειρικής έρευνας, για να διερευνηθεί αν και κατά πόσο είναι λειτουργική 

η διαχείριση των άυλων στοιχείων.  

 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να διαπιστώσουµε, πόσο ευδιάκριτο είναι η συµβολή 

τους στην δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και συνεπώς διατήρηση της 

επιχείρησης σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισµού. 

Η επόµενη πρόκληση για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (επιχειρήσεις- κράτος- µέτοχοι- 

επενδυτές- εργαζόµενοι- διοίκηση- οικονοµικοί σύµβουλοι- λογιστές – ακαδηµαϊκοί 

κλπ), είναι η αναγνώριση και η καθιέρωση τρόπου διαχείρισης, επιµέτρησης και 

απεικόνισης στο ολοένα και πιο Άυλο- Βασισµένο Οικονοµικό Περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 70 

7. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: 
 

� Article from The FASB Report,May 22, 2003  By Jeffrey J. Johnson, FASB 
Project Manager 

 
� Akwasi A. Amporfo Sellani Robert “Examining the differencies between US 

GAAP and IASB. Implications for the harmonization of accounting 
standards”,  ACCOUNTING FORUM 29 2005 219-231 

 
� “An Introduction to IP. What it is, how you measure it and why you need to”, 

Managerial Law, Vol 48, N6, pp. 529-532 
 

� Andriessen D. “Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for 
Valuation of Intangible” 2004.p.4 

 
� Blai, M.M/ Wallman S.M.H(2001), “Unseen Wealth – Report of the 

Brookings Task Force on Intangibles”, The Brookings Institution, Washington 
2001 

 
� Bontis N, Dragonetti N.C, Jacobsen K. and Roos G (1999), “The knowledge 

toolbox: A Review of the tools available to measure and Manage Intangible 
Resource”, European Management Journal , Vol 17, N4, pp 391-402 

 
� Bounfour A, (2003) “The IC-dVAL approach”, Journal of Intellectual Capital, 

Vol 4, No 3, pp 396-412 
 

� Brennan N, Connell B.(2000),  “Intellectual Capital: Current Issues and Policy 
Implications”, paper presented at the 23rd Annual Congress of the European 
Accounting Association, Munich, 29-31 March 2000 

 
� Canibano L, Sanchez P, Chaminade C, Olea M, Escobar C.G, Garcia-Ayuso 

M (1999), “Measuring Intangibles to understand and Improve Innovation 
Management”, working paper, Autonomus University of Madrid/ University 
of Sevilla,   

 
� Convergence of Accounting Principles Will Cause Changes in U.S. GAAP  Pat 

McConnell, Janet Pegg, Chris Senyek, CFA, Dane Mott, Adam Calingasan, 
 

� Edvinsson L.Malone M.S (1997) “Intellectual Capital-the Proven way to 
establish your company’s real value by measuring its hidden brainpower”, 
Judy Piatkus Ltd, London, p22 

 
� Epstein, B.J/Mirza, A.A (2005), “IFRS 2005- Interpretation and Application 

of” 
 

� GLOBAL CONVERGENCE – NEAR OR FAR? JAMES M. SYLPH 
TECHNICAL DIRECTOR, IAASB NEW ORLEANS – JANUARY 14, 2005 

 
 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 71 

� Granstrad O, (1999), “The Economics and the Management of Intellectual 
Property”, Edward Elgar Publishing, Cheltenham  

 
� Gu F.and Lev B.(2001), “Intangible Assets- Measurement, Drivers, 

Usefulness”, Working Paper, Boston University,/ New York University. 
 

� Gunther T. (2001) , “Controlling Intangible Assets under the Framework of 
value-based Management”, Kostenrechnungspraxis No Sonderheft 1, pp 53-62 

 
� Hoegh Joachim –Krohn, Henry Knivsfla K., “Accounting fir Intangible Assets 

in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: Challenges and a Solution”, 
The international Journal of Accounting Vol 35, No 2, pp.243-265 

 
� INTERNATIONAL CONVERGENCE—STATUS and PLANS Financial 

Accounting Standards Advisory Council June 2005 
 

� International Convergence Impacts FASB Policies and Procedures 
 

� Kaufmann and Schneider (2004), “Intangibles: A synthesis of current 
research”, Journal of Intellectual Capital, Vol 5, No 3, 2004 p.366-388 

 
� Key Differences Between IFRSs and US GAAP, Deloitte June 2004 – Special 

Edition 
 

� Kristandl G. “Trying to Define Intellectual Capital: a Review of terms, 
Definitions, and suggestions, and the attempt to find a positive definition of 
Intellectual Capital, Intangibles and Intangible Assets”, draft Paper 

 
� Lev B., (2001), “Intangibles- Management, Measurement and Reporting”, the 

Brookings Institution, Washington, DC 
 

� Lev B. “Remarks on the Measurement, Valuation , and Reporting of 
Intangible Assets”,  FRBNY Economic Policy Review, September 2003 

 
� MERITUM (2002), “Guidelines for managing and reporting on intangibles”, 

Canibano L, Garcia-Ayuso M, Chaminade C (eds), Fundacion Airtel Movil 
 

� Mouritsen et all (2002), “Developing and Managing Knowledge through 
intellectual capital statements”, Journal of Intellectual Capital, Vol.3,N1, p 10-
29 

 
� Ordonez de Pablos, P(2003), “Intellectual Capital reporting in Spain: a 

comparative review”, Journal of Intellectual Capital, Vol 4, No 1. pp 61-81 
 

� Petty R.-Guthrie J. (2000) “Intellectual Capital literature Review-
Measurement, Reporting and Management”, Journal of Intellectual Capital, 
Vol.1, No2, pp.155-176 

 
� Sanchez P, Chaminade C, Olea M, “ Management of Intangibles- an attempt 

to build a theory”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No4, pp 312-27 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 72 

 
� Similarities and Differences – A comparison of IFRS and US GAAP – PwC :  

October 2006 
 

� Similarities and Differences – A comparison of IFRS and US GAAP – PwC : 
October 2004 

 
� Stewart T.A (1998) “Intellectual Capital- the new wealth of organization” ,1st 

edition , Nicolas Brealey Publishing, London  
 

� Sullivan P.H, (2000) “Value-Driven Intellectual Capital- How to Convert 
Corporate Assts into Market Value”, Wiley, New York, NY, p.228 

 
� Sveiby K.E., (1997), “ The New Organization Wealth- Managing and 

Measuring Knowledge-Based Assets”, Berrett- Koehler Publishers, San 
Francisco, CA. 

 
� Sveiby K.E., (1997), “Intellectual Capital – The New Wealth of 

Organizations”, 1st Edition, Nicolas Brealey Publishing, London 
 

� The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, (2002). «Discussion 
Paper: Goodwill Impairment»Toronto, Ontario, Canada    
www.businessvaluators.com 

 
� Upton W.S.(2001), “Business and Financial Reporting, Challenges from the 

New Economy”, Special Report FASB, 2001 
 

� Upton (2001) http://www.stern.nyu.edu/ross/ ProjectInt/ 
 

� Vandemaele S.N, Vergauuwen P.G.M.C., Smits A.J “Intellectual Capital 
disclosure in the Netherlands,Sweden, and the UK. A longitudinal and 
comparative study”, Journal of Intellectual Capital, Vol 6, No3, pp 417-426, 
2005 

 
� Zambon St., “Is there a Disciplinary field called Intangibles and Intellectual 

Capital?”, Introduction From Journal of Intellectual Capital, Vol 7, Iss4. 
 

� Αληφαντής Γ. “Η λογιστική της υπεραξίας επιχείρησης ή λογιστική του 
Goodwill”, Τιµ.τόµος για τον Οµότιµο Καθηγητή Αριστ. Ιγνατιάδη, 
Παν.Μακεδ.2007 

 
� Γρηγοράκου Γ. Θεοδώρου, (2004). «Ανάλυση και Ερµηνεία του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου», 2004, σελ 338-348. 
 

� ΕΜΠ, Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού, “∆ικαιώµατα 
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας και Εκµετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων”, 
Μάρτιος 2008. 

 
� Κοινή Υπουργική Απόφαση 282303/12.01.2004 

 



Η Άυλη Περιουσία των Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Συστήµατα ∆ιεθνώς 

Επιµέλεια : Γκίνογλου ∆. Εµµανουήλ , Επιβλέπων: Καθηγητής ∆.Παπαδόπουλος 73 

� ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, Ιανουάριος 2002 

 
� Ν.2238/1994, άρθρο 13, και Αποφ.Υπ.Οικ.1030366 Πολ.1053/03 

 
� ΠΟΛ.1005 Αριθ. Πρωτ.: 1002494/42/Α0012, 10/01/2008 « Το ποσό της 

ετήσιας αµοιβής, ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(11.800) για τις επιχειρήσεις εµπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειµένου για 
επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αµοιβή αυτή προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), για το έτος 2008 

 
� ΠΟΛ.1005 10/01/2008, για το έτος 2008 το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων 

του Ελληνικού  
 

� Σακέλλη  Εµ., (1997). «Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
Ά τόµος, 1997, σελ 295-301 

 
� Σ.Ο.Λ.: ∆ΛΠ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


