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Κεφάλαιο 1
1.1 Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία το θέμα το οποίο αναλύεται είναι η ο τρόπος με τον
οποίο αποτιμούνται και καταχωρούνται τα Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, στις
οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Αρχικά κρίνεται αναγκαίο να οριστούν τα Άυλα Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία και έπειτα γίνεται μία εκτενής αναφορά μεταξύ του τρόπου καταχώρισης
τους, τόσο βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, όσο και βάσει των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία εφαρμόζουν όλες οι εισηγμένες
επιχειρήσεις.
Στην καταχώρηση με γνώμονα τα όσα επιβάλλει το ΕΓΛΣ, παρατίθεται μία
επιμέρους ανάλυση, που περιλαμβάνει το πότε τα Άυλα Πάγια καταχωρούνται στα
λογιστικά βιβλία της εκάστοτε επιχείρησης, τον τρόπο με τον οποίο καταχωρούνται
λογιστικά, τις μεθόδους απόσβεσης, παύσης χρήσης ή πώλησης ενός Άυλου Παγίου.
Επίσης παρατίθενται και οι λογιστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την
παραχώρηση της χρήσης ενός Άυλου Παγίου, την αντιμετώπιση των
Ιδιοπαραγόμενων Άυλων Παγίων, την απόσβεση και την φορολογία εισοδήματος.
Έπειτα ακολουθεί μία παρόμοιας λογικής παράθεση των όσων επιβάλλουν
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η οποία περιλαμβάνει το πότε τα Άυλα Πάγια
εντάσσονται στα λογιστικά βιβλία, την λογιστική τους παρακολούθηση, και
λεπτομερέστερα την αρχική καταχώρηση των εξωτερικώς, αλλά και εσωτερικώς
δημιουργούμενων Άυλων Παγίων. Στην ενότητα της λογιστικής παρακολούθησης
δίδεται και ο λογιστικός χειρισμός των μεταγενέστερων δαπανών, και της
μεταγενέστερης αποτίμησης, είτε αυτή γίνεται στο κόστος κτήσης, είτε στην εύλογη
αξία. Ακολούθως, ήταν αδύνατο να μην δοθεί ο απαραίτητος χώρος στην απόσβεση
των Άυλων Παγίων, όπου υπάρχει η έννοια και ο χειρισμός της Ωφέλιμης Ζωής, της
Υπολειμματικής Αξίας και σαφώς υπάρχουν και οι μέθοδοι απόσβεσης που
εφαρμόζονται.
Οι ενότητες που έπονται, έχουν ως θέμα τα Μη Αποσβέσιμα Άυλα Πάγια, το
Κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση των Άυλων Παγίων, όπως και τα όσα
επιβάλλει το γράμμα του νόμου σχετικά με τον Φόρο της Προστιθέμενης Αξίας.
Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στις σημαντικότερες
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην καταχώρηση των Άυλων Παγίων σύμφωνα
με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στην καταχώρηση τους σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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Το κεφάλαιο που ακολουθεί, έχει ως αντικείμενο την ανάλυση του κάθε
Άυλου Παγίου κατά λογαριασμό διεξοδικά. Στο αρχικό μέρος του κεφαλαίου
εντάσσεται η Υπεραξία, η οποία αναλύεται κατά ΕΓΛΣ και κατά ΔΛΠ. Έπονται τα
Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το Franchising, τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας,
οι Άδειες Παραγωγής και Εκμεταλλεύσεως, τα Σήματα, οι Μέθοδοι (Know – How),
τα Δικαιώματα, όπως π.χ. παραχωρήσεις, Εκμεταλλεύσεως Ορυχείων – Μεταλλείων
– Λατομείων, οι Λοιπές Παραχωρήσεις, τα Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Πάγιων
Στοιχείων, τα Λοιπά Δικαιώματα που συστήνονται από τα Μισθωτικά Δικαιώματα,
την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Λογισμικά Προγράμματα, και τέλος τις
Προκαταβολές Κτήσεως Ασώματων ακινητοποιήσεων.
Το επόμενο τμήμα της παρούσας εργασίας αποτελεί το κεφάλαιο όπου
αναλύονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αποτίμηση των Άυλων παγίων.
Με έναυσμα την αναγκαιότητα της αποτίμησης των Άυλων Παγίων, αναπτύσσεται
το πέμπτο κεφάλαιο, με θέμα του τις επικρατέστερες και ορθότερες μεθόδους
αποτίμησης των Άυλων Παγίων.
Ακολούθως, γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία εξετάζεται
η απόδοση στα Άυλα Πάγια Ωφέλιμης Ζωής, μέσω της μεθόδου Capitalization of
Residual Income, και της μεθόδου Relief from Royalty. Έπειτα επιχειρείται να
αποσαφηνιστεί ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα και
τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, αυτό της αποτίμησης της αξίας μίας φίρμας.
Κατόπιν παρουσιάζεται η μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών
(Discounted Cash Flow), η οποία εφαρμόζεται ευρέως στην εποχή μας. Ένα άλλο
σημείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η πραγματική ωφέλιμη ζωή των Άυλων
Παγίων, πέρα από όσα προβλέπουν οι νομικές συμβάσεις. Και εδώ γίνεται μία
λεπτομερής περιγραφή αυτού του καίριου ζητήματος. Ακόμη κρίθηκε αναγκαία η
ύπαρξη μίας αναφοράς στην υπόθεση της Newark Morning Ledger, η δικαστική
επιτυχία της οποίας αποτελεί σταθμό στην απόσβεση των Άυλων Παγίων. Η
βιβλιογραφική ανασκόπηση ολοκληρώνεται με μία έκθεση των χρησιμοποιούμενων
μεθόδων αποτίμησης Άυλων Παγίων στην Αυστραλία, και με την παράθεση του
αντίκτυπου των χαρακτηριστικών των Άυλων Παγίων, στην προσπάθεια αποτίμησης
τους.
Η επόμενη ενότητα πραγματεύεται τον υπό εξέταση κλάδο. Αρχικά
παρουσιάζεται ο κλάδος, και έπεται η ανάλυση των χαρακτηριστικών του, το ύψος
των Άυλων Παγίων που απέκτησε και διατηρεί, και οι συνέπειες στην πορεία του
από την απόφαση των διοικήσεων των επιχειρήσεων που τον αποτελούν, να
επενδύουν σε Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία.
Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από
την συγκεκριμένη εργασία, σχετικά με την αποτίμηση και την καταχώρηση των
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Άυλων Παγίων, καθώς και τη σημασία τους στην πορεία των σύγχρονων
επιχειρήσεων, και ιδίως αυτών που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο της
Τεχνολογίας.
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Κεφάλαιο 2
2.1 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία και η καταχώρηση τους
2.1.1 Ορισμοί
Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα
στοιχεία που χαρακτηρίζει τη δομή και την πορεία μιας επιχείρησης.
«Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία είναι εκείνα που αποφέρουν οικονομικά
οφέλη για την επιχείρηση σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την λογιστική ετήσια
περίοδο.»
Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία αποτελούν υποκατηγορία της ομάδας 1 του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του
Παγίου Ενεργητικού της εκάστοτε επιχείρησης. Η ομάδα αποτελείται από τους εξής
υψηλόβαθμους ή τροφοδοτούμενους λογαριασμούς με τους αντίστοιχους
διψήφιους κωδικούς αριθμούς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.Εδαφικές εκτάσεις
11.Κτίρια, κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα
12.Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
13.Μεταφορικά μέσα
14.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
15.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης πάγιων
στοιχείων
16.Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 17. …………………………………………………………………………………….
18.Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και
19.Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 στο άρθρο 42ε §2, «στο πάγιο ενεργητικό
περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, που προορίζονται
να παραμείνουν μακροχρόνια και με την ίδια περίπου μορφή στην εταιρία, με στόχο
να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της.»
Τα Πάγια είναι δηλαδή «τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για
διαρκή και μόνιμη χρησιμοποίηση στην επιχείρηση και τα οποία κυκλοφορούν
βραδύτατα σε περισσότερες χρήσεις.»
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Το Πάγια Στοιχεία επιμερίζονται σε ενσώματα και ασώματα. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.
«ενσώματα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η επιχείρηση με
σκοπό να χρησιμοποιήσει ως μέσα δράσης της κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος.» (ν.2190/1920 42ε §4).
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1, «ενσώματα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά (ενσώματα)
περιουσιακά στοιχεία τα οποία:
•

•

Κατέχονται από μια επιχείρηση για χρήση στη παραγωγή ή στην παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους ή διοικητικούς σκοπούς ,
και
Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσότερων της μιας
χρήσεων.»

Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. άυλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις) «είναι τα
ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως
και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε
μαζί με την οικονομική μονάδα.» Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτώνται με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος,
διακρίνονται δε στις εξής κατηγορίες:
1. Δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά
σήματα, ή πνευματική ιδιοκτησία
2. Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως η πελατεία, η φήμη,
η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας, ή η ειδίκευση στην
παραγωγή ορισμένων αγαθών.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο
λόγο, την έννοια του γνωστού όρου της «υπεραξίας» ή «φήμης και πελατείας»
της οικονομικής μονάδας και τα οποία προσδίνουν στην μονάδα που λειτουργεί
παραγωγικά συνολική αξία μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την
αποτίμηση των επί μέρους περιουσιακών της στοιχείων.
Σύμφωνα με το FASB [Financial Accounting Standards Board (FASB)]: «Τα
Άυλα είναι Πάγια Στοιχεία χωρίς υλική υπόσταση που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
γεγονότων του παρελθόντος, που έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο και που προσφέρουν
μελλοντικό όφελος.»
Συνεχίζοντας με έναν ακόμη πρόσφατο αλλά και εύστοχο ορισμό, σύμφωνα
με τον Bouteiller (2002): «Τα Άυλα Πάγια προκύπτουν ως αποτέλεσμα γεγονότων
του παρελθόντος και κατέχουν τρεις κύριες ιδιότητες: δεν έχουν φυσική υπόσταση,
είναι σε θέση να παράγουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, και είναι
προστατευόμενα από το νόμο.»
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Ο Lev (2003) ορίζει τα Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ως εξής: «Είναι μη
φυσικές πηγές ωφέλειας (αξιώσεις για μελλοντικό όφελος) προερχόμενες από την
καινοτομία (περιεχόμενο ανακάλυψης), μοναδικά οργανωτικά σχέδια, ή πρακτικές
εκμετάλλευσης των πηγών του ανθρώπινου κεφαλαίου.»
Οι Volkov και Garanina, (2007) ορίζουν τα Άυλα Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία ως: «Κάθε πάγιο που ανήκει σε μία επιχείρηση ή ελέγχεται από αυτή, και
δεν έχει φυσική ή χρηματοοικονομική (σε περίπτωση επένδυσης) μορφή, αλλά είναι
ικανό να παρέχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη.»
Τα κύρια χαρακτηριστικά των άυλων πάγιων στοιχείων είναι πως:
1.
2.
3.
4.

δεν έχουν φυσική υπόσταση
εξασφαλίζουν στον κάτοχο τους ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα,
παρέχουν στην επιχείρηση ορισμένα μελλοντικά οφέλη, και
έχουν σχετικά μεγάλη ωφέλιμη ζωή.

Κατά τον ν.2190/1920, άρθρο 42ε §3, «ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα
πάγια στοιχεία) είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που αποκτώνται από την
εταιρία με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα
οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των
ασώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την
απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρία
για τη δημιουργία των αγαθών αυτών.»
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38, «άυλο πάγιο στοιχείο ενεργητικού είναι ένα
αναγνωρίσιμο μη νομισματικό στοιχείο ενεργητικού χωρίς φυσική υπόσταση που
κατέχει η επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών,
για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς.»
Για να θεωρηθεί ένα στοιχείο ως άυλο περιουσιακό, και να καταχωρηθεί
διακεκριμένα στα λογιστικά βιβλία, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. αναγνωρισιμότητα
2. να ελέγχεται από την επιχείρηση,
3. και να προσδοκάται ότι θα αποφέρει στην επιχείρηση μελλοντικά
οικονομικά οφέλη.
Σε περίπτωση που ένα στοιχείο δεν καλύπτει αθροιστικά τα τρία αυτά
χαρακτηριστικά, οι δαπάνες για την απόκτηση ή τη δημιουργία του στοιχείου από
την επιχείρηση την επιχείρηση καταχωρούνται στα τρέχοντα έξοδα της χρήσεως
στην οποία πραγματοποιούνται. Μόνο στην περίπτωση που τα τελευταία αυτά
στοιχεία αποκτώνται από ενοποίηση επιχειρήσεων (συγχώνευση, εξαγορά) η
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συνολική αξία των στοιχείων αυτών καταχωρείται ως υπεραξία (goodwill) κατά τον
χρόνο ενοποίησης των επιχειρήσεων.

2.1.2 Καταχώρηση βάσει του ΕΓΛΣ
2.1.2.1 Πότε τα Άυλα Πάγια καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία

Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο , μια πληθώρα άυλων
παγίων είναι αναγκαίο να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία. Ειδικότερα
καταχωρούνται τα άυλα πάγια που αποκτώνται από τρίτους, τα οποία
καταχωρούνται στους οικείους υπολογισμούς του 16 με την αξία κτήσεώς τους, που
συνίστανται από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε σε τρίτους για την απόκτηση
του στοιχείου και από τυχόν ειδικά έξοδα.
Παράλληλα, είναι απαραίτητη η καταχώρηση των άυλων στοιχείων που
δημιουργούνται από την επιχείρηση μόνον όταν για την δημιουργία τους
πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά εκτιμάται βάσιμα ότι θα
αποδώσουν έργο μακρόχρονης αξιοποιήσεως.

2.1.2.2 Λογιστική παρακολούθηση

Τα άυλα πάγια παρακολουθούνται στους παρακάτω δευτεροβάθμιους
λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 16 - «ασώματες ακινητοποιήσεις
και έξοδα πολυετούς απόσβεσης»:
16.00
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.98

Υπεραξία επιχειρήσεως (goodwill)
Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
Λοιπές παραχωρήσεις
Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων
Λοιπά δικαιώματα
Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων

Τα άυλα πάγια τα οποία η επιχείρηση τα αποκτά από τρίτους,
καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του στην αξία κτήσης τους. Όσα άυλα
πάγια δημιουργούνται από την ίδια την επιχείρηση, απεικονίζονται λογιστικά μόνο
στην περίπτωση που α) κατά την δημιουργία τους πραγματοποιούνται έξοδα, και β)
εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο.
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Στη περίπτωση που τα άυλα πάγια που αγοράζονται, δίδονται μετοχές της ίδιας της
επιχείρησης, η συναλλαγή υπάγεται στην κατηγορία της εισφοράς σε είδος, και η
αξία του στοιχείου προσδιορίζεται από εκτιμητές του άρθρου 9 του νόμου
2190/1920. Εφόσον η επιχείρηση είναι εισηγμένη, η αποτίμηση γίνεται στη μέση
σταθμισμένη τιμή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 2190/1920.
Η θέση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών:
Η αποτίμηση των άυλων παγίων μιας ανώνυμης εταιρείας για την εξεύρεση
της χρηματικής τους αξίας (για να υπολογιστεί η αξία της μετοχής ή να μετατραπεί
σε επιχείρηση άλλης νομικής μορφής ή να συγχωνευθεί με εξαγορά τμήματος της ή
του συνόλου της από άλλη) είναι δυνατή εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
1. «Να είναι εφικτή η χρηματική αποτίμηση αυτών, του γεγονότος αυτού
αποτελούντος θέμα πραγματικό για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
2. Να σταθμιστεί η πραγματική αξία που θα έχουν τα περιουσιακά αυτά
στοιχεία στην ιδρυόμενη ή προκύπτουσα από συγχώνευση κ.λπ. ανώνυμη
εταιρεία, σε συνάρτηση πάντα με τον σκοπό της τελευταίας.
3. Να είναι δεκτικά εμφανίσεως στον Ισολογισμό της επιχείρησης και να
εμφανίζονται σ’ αυτόν ως ενεργητικά στοιχεία της περιουσίας της.
4. Οι αντίστοιχες εγγραφές στον οικείο Ισολογισμό να είναι συνταγμένες με
ακρίβεια και να στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία» (Γνωμάτευση
476/95 Νομ. Συμβούλου Υπ. Εμπορίου που έγινε δεκτή από τον Υπουργό
Εμπορίου – έγγρ. Κ2 – 5238/1.10.95)

2.1.2.3 Απόσβεση, παύση χρήσης ή πώληση ενός άυλου παγίου

Απόσβεση:
Όταν ολοκληρώνεται η απόσβεση της αξίας κτήσης των άυλων παγίων οι
αποσβέσεις μεταφέρονται από τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 16.99 –
Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς
απόσβεσης στους οικείους λογαριασμούς του λογαριασμού 16, και έτσι οι
λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται.

Οριστική παύση χρήσης:
Όταν ένα άυλο πάγιο δεν χρησιμοποιείται πια από την επιχείρηση, ενώ όμως
δεν έχει ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσης του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο
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της αξίας κτήσης μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 – Λοιπές
έκτακτες ζημίες.

Πώληση:
Σε περίπτωση πώλησης του άυλου παγίου πρέπει αρχικά να υπολογιστούν οι
αποσβέσεις ως την ημέρα της πώλησης και να γίνει η εγγραφή με χρέωση
«αποσβέσεις» του παγίου και πίστωση το εν λόγω «αποσβεσμένο» πάγιο. Στην
πίστωση του λογαριασμού του στοιχείου μεταφέρονται οι σωρευμένες αποσβέσεις
και το αντίτιμο πώλησης και συνεπώς ο λογαριασμός καθίσταται μικτός και το
αποτέλεσμα που προκύπτει, κέρδος ή ζημία, θεωρείται έκτακτο αποτέλεσμα.
Ο φόρος 20% που προβλέπεται για την πώληση άυλου παγίου, καταχωρείται
σε υπολογαριασμό του 33.13 (άρθρο 13 §1 ν. 2238/1994). Το κέρδος που προκύπτει
καταχωρείται διαδοχικά στους λογαριασμούς 80.00 – Γενική εκμετάλλευση, 86 –
Αποτελέσματα χρήσεως και 88.99 – Κέρδη προς διάθεση, και υποβάλλεται σε
πλήρη φορολογία όταν δικαιούχος του εισοδήματος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και λοιπά
πρόσωπα του άρθρου 101 § 1ν.2238/94.

2.1.2.4 Παραχώρηση της χρήσης άυλου παγίου

Κάθε επιχείρηση που κατέχει ένα άυλο πάγιο, διατηρεί το δικαίωμα να
παραχωρήσει την χρήση του, σε άλλη επιχείρηση. Σε μία τέτοια περίπτωση το
κόστος κτήσεως του στοιχείου εξακολουθεί να εμφανίζεται στον αρμόδιο
υπολογαριασμό του 16 – Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς
απόσβεσης, υποβάλλεται σε απόσβεση, και το αποκτώμενο δεδουλευμένο έσοδο
καταχωρείται στη πίστωση του λογαριασμού 75.03 – Έσοδα από προνόμια και
διοικητικές παραχωρήσεις. Σε περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης άυλου
παγίου, δεν οφείλεται αυτοτελής φόρος 20% (άρθρο 13 §1 ν. 2238/1994), αφού
στη περίπτωση αυτή δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του άυλου παγίου.

2.1.2.5 Λογιστική αντιμετώπιση των ιδιοπαραγόμενων άυλων παγίων

Το κόστος των ιδιοπαραγόμενων άυλων παγίων που προσδιορίζεται στην
αναλυτική λογιστική, χρεώνεται στους κατάλληλους υπολογαριασμούς του 16 –
Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης, και παράλληλα
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πιστώνονται οι υπολογαριασμοί του 78 – Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα
από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων.
Το κόστος των ιδιοπαραγόμενων άυλων πάγιων καταχωρείται στον
λογαριασμό 93.99 – Κόστος ανάπτυξης προϊόντων (πολυετούς απόσβεσης). Από
τους υπολογαριασμούς του 94 – Αποθέματα, μεταφέρεται το κόστος των
αναλωμένων υλικών στον λογαριασμό 93.99. Από τον λογαριασμό 92.02 – Έξοδα
λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως, μεταφέρεται το κόστος των ερευνών που
απόδωσαν έργο μακροχρόνιας απόδοσης και αξιοποίησης, και άρα των ερευνών
που απόδωσαν ένα άυλο πάγιο στοιχείο. Το συνολικό κόστος των ιδιοπαραγόμενων
άυλων πάγιων μεταφέρεται από τους υπολογαριασμούς του 93.99 – Κόστος
ανάπτυξης προϊόντων, στη χρέωση των κατάλληλων υπολογαριασμών του 96.22.78
– Ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων. Στην πίστωση αυτών των λογαριασμών
μεταφέρεται το υπολογιστικό έσοδο που στη γενική λογιστική καταχωρείται στους
αρμόδιους λογαριασμούς του 78 – Ιδιοπαραγωγή παγίων – Τεκμαρτά έσοδα από
αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι
υπολογαριασμοί του 96.22.78 εξισώνονται.

2.1.2.6 Απόσβεση των άυλων παγίων

Σχετικά με την απόσβεση των άυλων παγίων, το άρθρο 43 § 4 του νόμου
2190/1920 επιβάλλει:
1. Οι λογαριασμοί
• 16.11 - Έξοδα ερευνών ορυχείων – μεταλλείων – λατομείων
• 16.12 - Έξοδα λοιπών ερευνών
• 16.02 - Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων –
λατομείων
• 16.03 - Λοιπές παραχωρήσεις
αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεως τους, είτε
τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία, εκτός αν οι ειδικές διατάξεις
του νόμου προβλέπουν κάτι διαφορετικό.
2. Ο λογαριασμός 16.00 – Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) μπορεί να
αποσβεστεί είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεως τους, είτε
τμηματικά και ισόποσα μέσα σε περίοδο το πολύ ίση με μία πενταετία.
3. Ο λογαριασμός 16.01 – Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποσβένεται
σε ίσες δόσεις μέσα στο χρόνο παραγωγικής χρησιμότητας του κάθε άυλου
παγίου. Η απόσβεση πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του χρόνου της
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παρεχόμενης από το νόμο προστασίας, σε περιπτώσεις που η προστασία
αυτή έχει περιορισμένη διάρκεια.
4. Τα ποσά των λογαριασμών 16.04 – Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων
παγίων και 16.05 – Λοιπά δικαιώματα αποσβένονται σε ίσες ετήσιες δόσεις,
μέσα στο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για τη χρήση του κάθε άυλου
παγίου.
Η εγγραφή που γίνεται είναι η εξής:
Χρέωση:
66
66.05
66.05.00
66.05.01

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις Υπεραξίας επιχειρήσεως
Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κλπ.

Πίστωση:
16
16.99
16.99.00
16.99.01

Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
Αποσβεσμένες ασώματες ικανοποιήσεις
Αποσβεσμένη υπεραξία επιχειρήσεως
Αποσβεσμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κλπ.

Σε περίπτωση που οι αποσβέσεις δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό
κόστος η πίστωση παραμένει η ίδια, αλλά η χρέωση είναι η εξής:
Χρέωση:
85
85.05
85.05.00
66.05.01

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
Αποσβέσεις Υπεραξίας επιχειρήσεως
Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κλπ.

Το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει «σε περίπτωση ολοκλήρωσης της αποσβέσεως της
αξίας κτήσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων οι διενεργηθείσες αποσβέσεις
μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 – Αποσβεσμένες
ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς απόσβεσης στους
οικείους λογαριασμούς του 16 – Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς
απόσβεσης, και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται». (§2.2.110 περ. Ι υποπαρ.8)
Προφανώς προκύπτει πως τα άυλα πάγια στοιχεία μετά την πλήρη
απόσβεση τους δεν παρακολουθούνται λογιστικά, σε αντίθεση με τα υλικά πάγια,
που παρακολουθούνται με τη λογιστική αξία ενός λεπτού του ευρώ.
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2.1.2.7 Φορολογία εισοδήματος

Το υπουργείο οικονομικών καθιστά σαφές πως τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που η ωφέλιμη
διάρκεια ζωής είναι περιορισμένη αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος, για τα οποία δεν
ορίζεται κατώτατος και ανώτερος συντελεστής απόσβεσης, αποσβένονται με βάση
την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
κατώτερου και ανώτερου συντελεστή απόσβεσης, διότι τα πάγια αποσβένονται
υποχρεωτικά με τον συντελεστή απόσβεσης που προκύπτει από την αποσβεστέα
αξία και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής. Η τελευταία προσδιορίζεται από την ίδια την
επιχείρηση.

2.1.3 Καταχώρηση βάσει του ΔΛΠ 38
2.1.3.1 Πότε τα Άυλα Πάγια καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία

Το Δ.Λ.Π. 38, προβλέπει την διχοτόμηση των άυλων παγίων σε δύο
κατηγορίες:
1. Σε καταχωρούμενα στα λογιστικά βιβλία.
2. Σε μη καταχωρούμενα στα λογιστικά βιβλία.

Στα καταχωρούμενα στα λογιστικά βιβλία, είναι διακριτά τα εξής τρία
χαρακτηριστικά:
1. Η Αναγνωρισιμότητα του Άυλου παγίου.
2. Ο Έλεγχος του άυλου παγίου.
3. Η Προσπόριση μελλοντικών ωφελειών.
Όταν και μόνο ένα από τα παρακάτω στοιχεία, δεν περιγράφει το άυλο
πάγιο, αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των μη καταχωρούμενων άυλων παγίων,
και θεωρείται μέρος της υπεραξίας.
Ακολουθεί ο εννοιολογικός προσδιορισμός του κάθε κριτηρίου εκ των τριών:
1. Η Αναγνωρισιμότητα του Άυλου παγίου
Η αναγνωρισιμότητα αναφέρεται στο κατά πόσο ένα άυλο πάγιο
είναι προσδιορίσιμο. «Αναγνωρίσιμο θεωρείται το στοιχείο που έχει
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ατομικότητα και η επιχείρηση μπορεί να εκμισθώσει, πωλήσει,
ανταλλάξει ή να διανείμει τα αναμενόμενα από μελλοντικά οφέλη,
χωρίς τη διάθεση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
απορρέουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία
χρησιμοποιούνται στην ίδια δραστηριότητα με το άυλο στοιχείο για
την απόκτηση εσόδων». Η δυνατότητα διαχωρισμού δεν είναι
απαραίτητη για να επιτευχθεί η αναγνωρισιμότητα, καθώς η
επιχείρηση δύναται να αναγνωρίσει ένα περιουσιακό στοιχείο και με
άλλους τρόπους.
2. Ο Έλεγχος του άυλου παγίου
Ο έλεγχος ενός άυλου παγίου βασίζεται στην δυνατότητα της
επιχείρησης να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
απορρέουν από τον υποκείμενο πόρο και επίσης να μπορεί να
απαγορεύει την πρόσβαση τρίτων, ξένων προς την επιχείρηση, σε
αυτά τα οφέλη. Αν και δεν είναι μονόδρομος να υπάρχουν νόμιμα
δικαιώματα για να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος, η ύπαρξη τους
διευκολύνει σημαντικά το έργο του ελέγχου, καθώς τα νόμιμα
δικαιώματα προστατεύονται δικαστικά. Παρόλα αυτά, η επιχείρηση
είναι δυνατόν να μπορεί να ασκήσει τον έλεγχο αποτελεσματικά και
με άλλο τρόπο.
3. Προσπόριση μελλοντικών ωφελειών
Η τελευταία προϋπόθεση προβλέπει πως η επιχείρηση θα είναι σε
θέση στο μέλλον να προσπορίζεται τα οικονομικά οφέλη που θα
προέρχονται από την κατοχή του εν λόγω άυλου παγίου. Σε αυτά τα
οφέλη εντάσσονται τα έσοδα από πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, η
εξοικονόμηση κόστους ή άλλα οφέλη που προέρχονται από τη χρήση
του παγίου από την επιχείρηση.
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2.1.3.1 Λογιστική παρακολούθηση

2.1.3.1.1 Αρχική καταχώρηση εξωτερικώς αποκτώμενου άυλου παγίου

Η καταχώρηση ενός εξωτερικώς αποκτώμενου άυλου παγίου, σύμφωνα με
τα Δ.Λ.Π. γίνεται αρχικά στο κόστος κτήσης. Αυτό αποτελεί το άθροισμα της τιμής
αγοράς, του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ, κάθε εισαγωγικού δασμού, αλλά και κάθε
άμεσα επιρριπτέου κόστους, ώστε να καταστεί το κόστος έτοιμο να προσφέρει την
χρήση για την οποία αγοράστηκε.

2.1.3.1.2 Αρχική καταχώρηση εσωτερικώς δημιουργούμενου άυλου παγίου

Στην περίπτωση ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου άυλου παγίου, και
εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το ΔΛΠ 38, η αρχική καταχώρηση
γίνεται στο κόστος παραγωγής, το ποίο αποτελεί το άθροισμα των εξής:
1.
2.
3.
4.

Κόστος αναλωθέντων υλικών
Αμοιβές προσωπικού
Δαπάνες κατοχύρωσης των νόμιμων δικαιωμάτων
Αναλογία των γενικών βιομηχανικών εξόδων (αποσβέσεις ενσώματων
παγίων, ασφάλιστρα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.)
5. Δανειακοί τόκοι ( μπορεί να περιλαμβάνονται σύμφωνα με την εναλλακτική
μέθοδο του ΔΛΠ 23)

2.1.3.1.3 Μεταγενέστερες δαπάνες

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όσες δαπάνες απαιτούνται για να
μπορέσει το άυλο πάγιο να διατηρηθεί στην βέλτιστη απόδοση του. Οι δαπάνες
αυτές εντάσσονται στα τρέχοντα έξοχα χρήσης, ως έξοδα συντήρησης.
Βάσει του Δ.Λ.Π. 38, Οι μεταγενέστερες δαπάνες δεν καταχωρούνται ως
έξοδα όταν πραγματοποιούνται στις παρακάτω δύο περιπτώσεις:
1. Είναι πιθανό τα έξοδα αυτά να καταστήσουν το περιουσιακό στοιχείο ικανό
να δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη υψηλότερα, από αυτά που
είχαν προβλεφθεί για την πρότυπη απόδοση του.
2. Τα εν λόγω έξοδα είναι πιθανό να αποτιμούνται και να αποδίδονται στο
άυλο πάγιο με αξιοπιστία.
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Στις παραπάνω καταστάσεις οι μεταγενέστερες δαπάνες εντάσσονται στο
κόστος του άυλου παγίου.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως υπάρχουν λίγες πιθανότητες μετά την
αρχική καταχώρηση του λογαριασμού ή μετά την ολοκλήρωση ενός εσωτερικά
δημιουργούμενου άυλου παγίου να πραγματοποιηθούν μεταγενέστερες δαπάνες
αυτού του τύπου, διότι:
1. Δεν είναι εφικτό τις περισσότερες φορές να αποσαφηνιστεί αν
μεταγενέστερες δαπάνες μπορούν να ενισχύσουν την αξία ή να
διατηρήσουν τα οικονομικά οφέλη που εισρέουν στην επιχείρηση από το εν
λόγω πάγιο, και
2. είναι πρακτικά ακατόρθωτο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να
αποδίδονται αυτές οι δαπάνες σε ένα ορισμένο άυλο πάγιο, παρά σε όλη
την επιχείρηση συνολικά.
Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εσωτερικώς
υπεραξίας, οι μεταγενέστερες δαπάνες που αφορούν :
1.
2.
3.
4.
5.

δημιουργούμενης

Εμπορικά σήματα
Τίτλους εφημερίδων
Τίτλους περιοδικών
Τίτλους εκδόσεων
Πελατολόγια, κλπ

καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα.

2.1.3.1.4 Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μετά την αρχική καταγραφή τους στους κατάλληλους λογαριασμούς, τα
άυλα πάγια αποτιμώνται ξανά κάθε φορά που απαιτείται σύνταξη ισολογισμού. Οι
μέθοδοι αποτίμησης είναι δύο, η μέθοδος της αποτίμησης στο κόστος κτήσης, και
η μέθοδος αποτίμησης στην εύλογη αξία.

2.1.3.1.4.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσης

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, τα άυλα αποτιμώνται με κριτήριο το αν η
ωφέλιμη ζωή τους είναι προσδιορίσιμη ή όχι. Στη πρώτη κατηγορία τα άυλα πάγια
συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό στο κόστος κτήσης τους, μειωμένο με
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τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Στη
δεύτερη κατηγορία όπου η ωφέλιμη ζωή είναι απροσδιόριστη, τα άυλα
αποτιμώνται στο κόστος τους, το οποίο ερευνάται για απομείωση τουλάχιστον
ετησίως, βάσει των κανόνων που επιβάλλει το ΔΛΠ 36.

2.1.3.1.4.2 Αποτίμηση στην εύλογη αξία

Η αποτίμηση στην εύλογη αξία επιβάλλει τα άυλα πάγια να καταχωρούνται
στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους, η οποία προκύπτει από την εύλογη αξία κατά
την ημερομηνία της αποτίμησης, μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις ζημιές απομείωσης.
Η εύλογη αξία ενός άυλου παγίου είναι αυτή που προσδιορίζεται σε μία
ενεργό αγορά. Η ενεργός αγορά περιγράφεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Τα στοιχεία που διαπραγματεύονται στη αγορά είναι ομοιογενή.
2. Συνήθως μπορούν να βρεθούν άμεσα πρόθυμοι αγοραστές και πωλητές.
3. Οι τιμές είναι διαθέσιμες στο κοινό.
Αν για κάποιο άυλο πάγιο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, το πάγιο αυτό
αποτιμάται στο κόστος μειωμένο με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες
απομείωσης του.
Σύμφωνα με τις επιταγές του ΔΛΠ 38 τα άυλα πάγια είναι πολύ δύσκολο να
έχουν ενεργό αγορά στην οποία να δραστηριοποιούνται, καθώς τα παραπάνω
στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια ενεργό αγορά σπανίως συγκεντρώνονται όλα. Το
γεγονός αυτό αποτελεί συνέπεια της ατομικότητας που εμφανίζουν τα άυλα πάγια.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενεργές αγορές για κάποιες κατηγορίες άυλων παγίων
όπως, είναι οι ελεύθερα μεταβιβάσιμες άδειες ταξί, οι αλιευτικές άδειες, κλπ.
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2.2.1.3 Απόσβεση των άυλων παγίων

2.2.1.3.1 Ωφέλιμη διάρκεια ζωής

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, τα άυλα πάγια κατηγοριοποιούνται σε άυλα
στοιχεία με προσδιορίσιμη διάρκεια ζωής, και σε άυλα στοιχεία με μη
προσδιορίσιμη ωφέλιμη ζωή. Για τα άυλα πάγια που θεωρείται πως έχουν
καθορισμένη διάρκεια ζωής, το ΔΛΠ 38 καθορίζει πως είναι επιβεβλημένο να
μπορεί να προσδιοριστεί η ωφέλιμη ζωή, και η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση
να καθορίζει την διάρκεια τους, ή τον αριθμό των μονάδων παραγωγής, ή άλλων
μονάδων που συνιστούν την ωφέλιμη ζωή τους.
Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου παγίου που παραχωρείται σε μία επιχείρηση με
σύμβαση, δεν πρέπει να ξεπερνά τη νόμιμη περίοδο, εκτός αν τα νόμιμα
δικαιώματα είναι ανανεώσιμα, η ανανέωση είναι δεδομένη, και παράλληλα το
κόστος ανανέωσης δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για την τέλεση της ή μη,
συγκρινόμενο πάντα με τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που μπορεί να
εξασφαλίσει στην επιχείρηση.

2.2.1.3.2 Υπολειμματική αξία

Η υπολειμματική αξία προβλέπεται να αποτιμάται τουλάχιστον μία φορά
ανά έτος, και σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης
πρέπει να ακολουθούνται όσο επιβάλλει το ΔΛΠ 8 για αυτή την περίπτωση. Η
υπολειμματική αξία θεωρείται μηδενική, εκτός αν λαμβάνουν χώρα κάποιο από τα
εξής:
1. Υπάρχει δέσμευση από ένα τρίτο πρόσωπο να προβεί σε αγορά του άυλου
παγίου, μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
2. Υπάρχει μία ενεργός αγορά για το περιουσιακό στοιχείο και υπολειμματική
αξία που μπορεί να προσδιοριστεί σε αυτήν την αγορά, και πιθανολογείται
πως αυτή η αγορά θα συνεχίσει να υφίσταται και στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής του παγίου.
Αν η υπολειμματική αξία διαπιστωθεί πως υπερβαίνει την αναπόσβεστη
αξία του παγίου, τότε ο λογαριασμός αποσβέσεων παύει να τηρείται.
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2.2.1.3.3 Μέθοδοι απόσβεσης

Βάσει του ΔΛΠ 38 η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται για την εκάστοτε
περίπτωση απόσβεσης του άυλου, πρέπει να αντανακλά το πρόγραμμα με το οποίο
η επιχείρηση θα αναλίσκει τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Σε περίπτωση που το παραπάνω πρόγραμμα δεν είναι
δυνατό να εφαρμοστεί, η μέθοδος που επιλέγεται είναι η σταθερή.
Η απόσβεση ενός άυλου παγίου αρχίζει όταν είναι έτοιμο να προσφέρει τη
χρήση για την οποία προορίζεται, και διακόπτεται την προγενέστερη ημερομηνία
μεταξύ α) της ημερομηνίας που το στοιχείο ταξινομείται ως κατεχόμενο για πώληση
και β) της ημερομηνίας που το στοιχείο διαγράφεται.

2.2.1.4 Μη αποσβέσιμα άυλα πάγια

Τα άυλα πάγια τα οποία έχουν ωφέλιμη ζωή με μη προσδιορίσιμη διάρκεια,
δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται για τυχόν απομειώσεις βάσει των αρχών του
ΔΠΛ 36.

2.2.1.5 Φορολογική αντιμετώπιση των άυλων παγίων

Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων, μέσω του άρθρου 12, επιβάλλει την
έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σε επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο νόμος 2859/2000 ορίζει στο άρθρο 8, πως
«παροχή υπηρεσίας είναι η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου
αγαθού». Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο μεταβίβασης ή εκχώρησης του
αγαθού.

2.2.1.5.1 Κέρδος από τη μεταβίβαση άυλων παγίων

Το άρθρο 13 § 1 περ. β’ του νόμου 2238/1994 ορίζει πως «φορολογείται με
συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή
μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση
της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή
υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων
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παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων
μηχανημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση
εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα».
Επίσης ισχύει πως πρέπει να καταρτίζεται ελεύθερα και οικιοθελώς,
σύμβαση μεταβιβάσεως του δικαιώματος με αντάλλαγμα, ώστε η ωφέλεια που
προκύπτει να απαιτείται να φορολογηθεί. Η ωφέλεια που υπόκειται σε
φορολόγηση υπολογίζεται σύμφωνα με το ποσό που αναφέρει το σχετικό
συμβόλαιο ως τίμημα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η φορολογική αρχή
μπορεί να αποδείξει πως το συμφωνηθέν αντίτιμο είναι μεγαλύτερο από αυτό που
αναγράφεται στο πωλητήριο συμβόλαιο.
Η παραπάνω μέθοδος φορολόγησης εφαρμόζεται όταν η ωφέλεια
προέρχεται από μεμονωμένη πράξη, που μόνη της δεν αποτελεί εισόδημα. Όταν οι
μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων διενεργούνται συστηματικά, τότε η προκύπτουσα
ωφέλεια αποτελεί κέρδος φορολογούμενο ως εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις.
Το κέρδος που προκύπτει για την επιχείρηση φορολογείται «κατά τον χρόνο
και κατά τα μέτρο που καθίσταται απαιτητή και εκκαθαρισμένη η αξίωση του
εκχωρητή για τη συμφωνηθείσα αντιπαροχή. Αν η αντιπαροχή καταβάλλεται
τμηματικά, κάθε τμήμα της αντιπαροχής φορολογείται στη χρήση που αυτό
καθίσταται απαιτητό και καταβλητέο».
Οι προσωπικές επιχειρήσεις ολοκληρώνουν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις καταβάλλοντας φόρο 20%, και το υπόλοιπο 80% καταχωρείται στα
έσοδα τους. Το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρείται από τα λογιστικά κέρδη της
χρήσης, ώστε να είναι δυνατό να υπολογιστεί ορθά το φορολογητέο εισόδημα της
χρήσης.

2.2.1.5.2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Σχετικά με τον ΦΠΑ, ο χειρισμός που ακολουθείται για τα άυλα πάγια, είναι
ο ίδιος που ισχύει για κάθε κατηγορίας πάγιο περιουσιακό στοιχείο.
Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής:
1.

Θεωρούνται παροχή υπηρεσίας και υπόκειται σε ΦΠΑ 19% οι εξής
περιπτώσεις:
Ø Μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσεως ενός άυλου στοιχείου
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Ø Εισφορά από εταίρο στην εταιρία άυλων αγαθών, με τη προϋπόθεση ότι ο
εταίρος που εισφέρει τα αγαθά είναι πρόσωπο υπαγόμενο σε ΦΠΑ και η
εισφορά γίνεται με αμοιβή.
Ø Μεταβίβαση αντιπροσώπευσης οίκου εξωτερικού που πραγματοποιείται με
αντάλλαγμα
2.
Θεωρείται πράξη λήπτη και υπόκειται σε ΦΠΑ 19% η περίπτωση
μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών
και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων σε επιχείρηση που
είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε
άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε, ή από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εκτός
Ε.Ε.
Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο μεταβιβάζων ή ο
παραχωρών τη χρήση ενός άυλου στοιχείου είναι εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε. και
αν ο λήπτης υπόκειται σε φόρο. Για την απόδοση του φόρου υπεύθυνος είναι ο
αντιπρόσωπος του αλλοδαπού νομικού προσώπου, ή αν αυτός δεν υπάρχει, ο
λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών.

2.1.4 Διαφορές στην καταχώρηση των Άυλων Παγίων μεταξύ ΕΓΛΣ
και ΔΛΠ
Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν υπάρχουν έξοδα εγκατάστασης.
Στην πραγματικότητα όμως, οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονταν στα έξοδα
εγκατάστασης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε ένα μεγάλο βαθμό,
με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς.
Έτσι, π.χ. το λογισμικό δεν ανήκει πλέον στα έξοδα εγκατάστασης, αλλά βάσει του
ΔΛΠ 38, παρακολουθείται, στα άυλα πάγια.
Έξοδα που αφορούσαν απόκτηση ακινητοποιήσεων και αποσβένονταν σε
διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια, τώρα εντάσσονται στο κόστος απόκτησης
αυτών των ακινητοποιήσεων και αποσβένονται σύμφωνα με τους συντελεστές
απόσβεσής τους. Άλλα έξοδα που εμφανίζονταν στα έξοδα εγκατάστασης, όπως τα
έξοδα αύξησης κεφαλαίου, τώρα μειώνουν απευθείας την καθαρή Θέση. Τέλος,
έξοδα κεφαλαιοποίησης τόκων ή συναλλαγματικών διαφορών, τώρα μπορούν να
εμφανίζονται στο κόστος των παγίων ή των αποθεμάτων που αφορούν και εφόσον
είναι πάγια, να αποσβένονται με τους συντελεστές απόσβεσης των παγίων.
Ορισμένοι λογαριασμοί όπως τα έξοδα «αναδιοργάνωσης» που
περιλαμβάνονταν στα έξοδα εγκατάστασης και είχαν ένα γενικά ασαφές
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περιεχόμενο, πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν στα αποτελέσματα, στη χρήση
στην οποία πραγματοποιούνται.
Το ΔΛΠ 38 περιλαμβάνει αρκετές ενδεικτικές περιπτώσεις εξόδων, τα οποία
δεν μπορούν να αποτελέσουν άυλα στοιχεία, αλλά πρέπει να μεταφέρονται στα
Αποτελέσματα Χρήσεως. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΔΛΠ
38, ήταν συνήθης πρακτική στην Ελλάδα να μεταφέρονται στα έξοδα εγκατάστασης,
να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται τμηματικά.
Τα άυλα στοιχεία του ΔΛΠ 38 δεν αφορούν κάθε άυλο που εμφανίζεται στον
Ισολογισμό. Π.χ. οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι άυλο πάγιο
στοιχείο, αλλά δεν καλύπτονται από το ΔΛΠ 38, αλλά από ειδικό πρότυπο. Η
υπεραξία που προέρχεται από τις συνενώσεις και όλοι οι χειρισμοί που την
αφορούν, δεν καλύπτεται από το ΔΛΠ 38 αλλά από το ΔΠΧΠ 3 και από το ΔΛΠ 36
για τις απομειώσεις.
Για τις συνενώσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι αναφερόμαστε μόνο στην
υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση και όχι στα άυλα πάγια στοιχεία που
αποκτούνται με τη συνένωση. Τα δεύτερα εντάσσονται πια στα άυλα πάγια, είτε
στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρίας αν αφορά εξαγορά, είτε στις ιδιαίτερες
οικονομικές καταστάσεις της, αν αφορά συγχώνευση.
Υπάρχουν και άυλα πάγια, που δεν αφορούν το ΔΛΠ 38 και συνδέονται με
άλλα πρότυπα, όπως με το ΔΛΠ 2 για τα αποθέματα, το ΔΛΠ 11 για τα τεχνικά έργα,
το ΔΛΠ 17 για τις μισθώσεις, το ΔΛΠ 19 για τις παροχές σε εργαζόμενους, το ΔΠΧΠ 4
για τις ασφαλιστικές εταιρίες (τα έξοδα πρόσκτησης) κλπ.
Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου είναι δύσκολο να διαχωριστεί ένα ενσώματο
πάγιο, από ένα άυλο πάγιο. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως μηχανήματα, τα
οποία περιλαμβάνουν και λογισμικό. Σε μερικές περιπτώσεις η αξία του λογισμικού
είναι η σημαντική και η αξία του παγίου μικρή ή και μηδαμινή, σε άλλες
περιπτώσεις συμβαίνει το αντίστροφο. Ο σωστότερος χειρισμός θα προέβλεπε
διαχωρισμό για ένα τέτοιο πάγιο, στο τμήμα που αφορά ενσώματη ακινητοποίηση
και στο τμήμα που αφορά άυλο στοιχείο, εφόσον αυτός ο διαχωρισμός είναι
εφικτός. Εφόσον δεν είναι δυνατός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λογιστικά με βάση
της κατευθύνσεις που δίνονται από το ΔΛΠ 38.
Με το ΔΛΠ 38, όπως γενικά συμβαίνει με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
άυλα πάγια μπορεί να έχουν αποκτηθεί και με χρηματοδοτική μίσθωση. Σε μία
τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 για τις μισθώσεις, τα εν λόγω άυλα πάγια
εμφανίζονται στο ενεργητικό από τη στιγμή που αρχίζει η χρηματοδοτική μίσθωση.
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Ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν προφανώς άυλα στοιχεία, όπως
δικαιώματα για ταινίες, για DVDs, για CDs και για συγγραφικά και καλλιτεχνικά
δικαιώματα, εξαιρούνται ρητώς από το ΔΛΠ 38 και δεν αντιμετωπίζονται με βάση
αυτό το πρότυπο.
Τέλος, αναφέρεται με σαφήνεια στο ΔΛΠ 38, κάτι που ίσχυε και με βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ότι η υπεραξία που δημιουργείται εσωτερικά από μια
εταιρία ή όταν εξετάζουμε ένα όμιλο εσωτερικά από τον όμιλο, δεν είναι άυλο
στοιχείο και δεν κεφαλαιοποιείται. Με τον ίδιο τρόπο ορισμένα πάγια που
σχετίζονται με την εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία, επίσης δεν μπορούν να
θεωρηθούν σαν άυλα πάγια. Τέτοια άυλα πάγια είναι τα σήματα ή άλλα
χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ της εταιρίας. Αυτά δεν μπορούν να αποτιμηθούν
και να εμφανιστούν με αξίες στις οικονομικές καταστάσεις.
Το ΔΛΠ 38 καθορίζει και τα κριτήρια ώστε να μπορεί κάτι να λογιστεί σαν
άυλο πάγιο. Υπάρχουν κάποια γενικά κριτήρια, ενώ για τα άυλα στοιχεία τα οποία
δημιουργούνται εσωτερικά από την ίδια την εταιρία, υπάρχουν πάρα πολύ
αυστηρότερα κριτήρια.
Τα βασικά κριτήρια είναι ότι, για να καταχωρηθεί κάποιο στοιχείο στα άυλα,
πρέπει οι εισροές που αναμένονται από αυτό να είναι αφενός πιθανές και
αφετέρου να μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση της αξίας του στοιχείου. Είναι
αυτονόητο ότι όταν πρόκειται για κάτι που το αγοράσαμε, γνωρίζουμε το κόστος
του, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ότι οι πιθανές
εισροές θα καλύψουν ή θα υπερκαλύψουν αυτό το κόστος.
Τα άυλα στοιχεία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτά που
αποκτούμε με αγορά από τρίτους η μέσω συνενώσεων και σε αυτά τα οποία
δημιουργούνται εσωτερικά από την εταιρία. Τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα
στοιχεία, στην ελληνική πραγματικότητα είναι σχετικά λίγα. Στο εξωτερικό όμως, σε
επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σημαντικά ποσά στην έρευνα, είναι σημαντικά.
Για αυτά τα εσωτερικά δημιουργούμενα στοιχεία, τα κόστη διαχωρίζονται σε
δύο φάσεις, σε δύο κατηγορίες. Στη φάση της έρευνας και στη φάση της ανάπτυξης.
Το ΔΛΠ 38 ορίζει με σαφήνεια τι περιλαμβάνει η φάση της έρευνας και τι
περιλαμβάνει εκείνη της ανάπτυξης. Τα κόστη που αφορούν έρευνα, με βάση το
ΔΛΠ 38 μεταφέρονται σε βάρος των αποτελεσμάτων στη χρονιά στην οποία
γίνονται. Είναι δηλαδή το κόστος που εμφανίζεται στη λειτουργία της έρευνας και
ανάπτυξης. Τα κόστη που αφορούν ανάπτυξη, μπορούν να κεφαλαιοποιούνται,
εφόσον πληρούν συγκεκριμένα και πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία πρέπει να
επανεξετάζονται με κάθε ισολογισμό.
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Η καταχώρηση των άυλων στοιχείων αρχικά γίνεται στο κόστος, που
περιλαμβάνει το συνολικό κόστος, με βάση τη λογική που διέπει τα ΔΛΠ και όχι
μόνο την τιμολογιακή αξία. Μετά τη απόκτηση τους, τα άυλα στοιχεία μπορούν να
παρακολουθούνται είτε στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και μείον τις πιθανές
προβλέψεις, ή σε αξίες αναπροσαρμογής.
Είναι προφανές ότι οι περιπτώσεις που είναι δυνατόν να παρακολουθείται
ένα άυλο στοιχείο σε αξίες αναπροσαρμογής, είναι γενικά περιορισμένες και στην
χώρα μας πολύ περισσότερο. Παρόλα αυτά, παρέχεται αυτή η δυνατότητα από το
ΔΛΠ 38, αρκεί φυσικά να υπάρχουν τιμές αγοράς που βοηθούν στην εκτίμηση της
εύλογης αξία ενός άυλου στοιχείου. Τέτοιες τιμές μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις
να συνδέονται με τιμές στο χρηματιστήριο, αλλά μπορεί να συνδέονται και με τιμές
της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σε χώρες που θα μπορούσαν οι άδειες ταξί
ή κάποιες άλλες άδειες να αποτελούν αντικείμενο της αγοράς, δηλαδή να
πουλιούνται και να αγοράζονται και επομένως να υπάρχουν τιμές αγοράς για αυτές,
θα μπορούσαν να αποτιμούνται σε εύλογες αξίες. Σε αυτήν την περίπτωση,
δημιουργούνται αποθεματικά εύλογης αξίας, όπως γίνεται και με τα άλλα πάγια τα
οποία παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες.
Αν εξετάσουμε επομένως συνολικά το ΔΛΠ 38 σε σχέση με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, είναι πράγματι μια διαφορετική και μια πιο πλήρης
προσέγγιση. Πολλά από τα έξοδα εγκατάστασης δεν μπορούν πλέον να
κεφαλαιοποιηθούν, ενώ κάποια άλλα έξοδα εγκατάστασης μεταφέρονται σε άλλους
λογαριασμούς και όχι στα άυλα στοιχεία, και κάποια λίγα έξοδα εγκατάστασης,
παρακολουθούνται σαν άυλα πάγια.
Το ΔΛΠ 38 καθιερώνει εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις για την εμφάνιση
στον ισολογισμό των άυλων στοιχείων, σε σχέση με τις γενικές αρχές που
περιέγραφαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, το ΔΛΠ 38 περιλαμβάνει ένα
πλήθος γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνονται για τα άυλα στοιχεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση το ΔΛΠ 38, θεωρείται ότι μπορεί να
υπάρξουν και άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας, δηλαδή άυλα στοιχεία τα οποία
θα μπορούν να παρακολουθούνται στο κόστος και να μην αποσβένονται. Αυτό
αποτελεί κάτι σπάνιο έως αδύνατο στις ελληνικές συνθήκες. Δεν είναι όμως σπάνιο
ή αδύνατο σε διεθνές επίπεδο. Για αυτά τα αόριστης διάρκειας άυλα στοιχεία, όπως
και για την υπεραξία, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο έλεγχος της απομείωσης τους,
με βάση τις ρυθμίσεις του ΔΛΠ 36.
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Κεφάλαιο 3
3.1 Ανάλυση των άυλων παγίων κατά λογαριασμό
3.1.1 Υπεραξία (Goodwill)
Παρακάτω, αναλύεται ο λογαριασμός της Υπεραξίας, και περιγράφεται ο
χειρισμός της όπως επιβάλλεται, τόσο από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όσο
και από τα ΔΛΠ.

3.1.1.1 Υπεραξία (Goodwill) κατά ΕΓΛΣ

Το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο ορίζει την υπεραξία ως εξής: «Η
υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην εκτίμηση για την ικανότητα της
να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήμης, της εκτεταμένης
πελατείας, της μεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερης
της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισμένων αγαθών, της καλής προοπτικής
αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων της
θέσεως όπου είναι εγκατεστημένη, της υψηλής στάθμης των στελεχών που
απασχολεί (επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία) και του κύρους, δυναμισμού και
αποτελεσματικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της μηχανισμού.»
Σύμφωνα με τον νόμο 2190/20 «υπεραξία επιχειρήσεως είναι η υπεραξία
που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής
μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τμήματος αγοράς και
της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων».
Η υπεραξία δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης
επιχείρησης. Η υπεραξία ισούται ποσοτικά με τη διαφορά μεταξύ του ολικού
τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επί μέρους περιουσιακών της
στοιχείων. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως η πραγματική αξία της επιχειρήσεως
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 2190/1920.
Όταν πραγματοποιείται συγχώνευση με απορρόφηση ή με σύσταση νέας
εταιρίας, η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που εκδίδει η απορροφούσα ή η
νέα εταιρία, δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη της συνολικής αξίας που
αποκτήθηκε από τις εξαφανιζόμενες εταιρίες. Αν αυτό ίσχυε, θα εκδίδονταν μετοχές
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υπό το άρτιο, κάτι που απαγορεύεται βάσει νόμου. Άρα η φήμη και πελατεία
προκύπτει μόνο σε περίπτωση εξαγοράς εταιρίας από άλλη εταιρία.
Ο χειρισμός που ακολουθείται σε περίπτωση αγοράς μετοχών Α.Ε. ή
μεριδίων Ε.Π.Ε. μιας επιχείρησης που εξακολουθεί να λειτουργεί ως ιδιαίτερο
νομικό πρόσωπο είναι διαφορετικός από τον χειρισμό, της περίπτωσης εξαγοράς ή
της συγχώνευσης ολόκληρης εταιρίας η οποία μετά την συγχώνευση παύει να
υπάρχει ως ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο. Στη πρώτη περίπτωση η αποκτώμενη
φήμη και πελατεία καταχωρείται στον λογαριασμό 18.00 – Συμμετοχές σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή 18.01 – Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις, κατά
περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση όπως έχει αναφερθεί, όπου η επιχείρηση που
εξαγοράζεται δεν υφίσταται πλέον, παραχωρείται ο λογαριασμός 16.00 – Υπεραξία
επιχειρήσεως.
Ο όρος «εκχώρηση ολόκληρης επιχείρησης» που χρησιμοποιείται εκτενώς
σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναφέρεται στη μεταβίβαση πλέγματος δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων και περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση ενός κλάδου της
επιχείρησης.
Η υπεραξία που προκύπτει όταν μεταβιβάζεται μια επιχείρηση, υπόκειται σε
φορολογία. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 του νόμου 2238/1994,
ισχύει ότι κάθε κέρδος ή ωφέλεια φορολογείται με 20% όταν προέρχεται από τη
μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία της, όπως αέρας,
επωνυμία, σήμα, προνόμια κτλ, ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό
ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΒΣ. Επίσης με 20%
φορολογούνται τα εταιρικά μερίδια, ή οι εταιρικές μερίδες, τα ποσοστά συμμετοχής
σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία,
εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.
Ο νόμος 2859/2000 αποσαφηνίζει πως η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης
συνολικά, κλάδου, ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή
εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ,
διότι δεν αποτελεί παράδοση. Σε περίπτωση που ο αποκτών τα αγαθά συνεχίσει την
λειτουργία της επιχείρησης, τα πρόσωπα που μεταβιβάζουν τα αγαθά, όσο και αυτά
που τα αποκτούν είναι υποκείμενοι σε ΦΠΑ.
Σχετικά με την απόσβεση της υπεραξίας υπάρχουν δύο μέθοδοι που
μπορούν να εφαρμοστούν: η υπεραξία αποσβένεται εφάπαξ ή τμηματικά σε
περισσότερες από μία χρήσεις, σε 5 δόσεις το πολύ.
Αναφορικά με την περίπτωση απορρόφησης θυγατρικής από μητρική,
ισχύει ο νόμος 2166/93 που επιβάλλει ότι «σε περίπτωση απορροφήσεως
ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία η οποία κατέχει το σύνολο (το 100%)
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των κοινών μετοχών της απορροφούμενης (απορρόφηση θυγατρικής από μητρική
Α.Ε.) κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-5 του κοινοποιούμενου
νόμου, δεν θα εκδίδονται νέες μετοχές από την απορροφώσα εταιρία για το μέρος
του εισφερόμενου κεφαλαίου της απορροφώμενης, για το οποίο επέρχεται
απόσβεση αυτού με την αξία την αξία των συμμετοχών που εμφανίζεται στα βιβλία
της απορροφώσας. Εάν κατά την απόσβεση αυτή προκύψει χρεωστική διαφορά,
αυτή θα εμφανιστεί σε λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από μετασχηματισμό
ν.2166/1993». Το χρεωστικό όμως αυτό ποσό δεν έχει τη δυνατότητα η
απορροφώσα εταιρία να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της προκειμένου
υπολογισμού των φορολογητέων κερδών της». Αν προκύψει η παραπάνω
χρεωστική διαφορά και αντιπροσωπεύει βάσει των λογιστικών αρχών υπεραξία,
αυτή θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό 16.00 – Υπεραξία επιχειρήσεως. Εάν η
παραπάνω διαφορά δεν αφορά υπεραξία επιχείρησης, καταχωρείται στο
λογαριασμό 81.02 – Έκτακτες ζημίες.

3.1.1.2 Υπεραξία (Goodwill) κατά ΔΛΠ
Τα ΔΛΠ στο 38ο πρότυπο, αποσαφηνίζουν το εννοιολογικό περιεχόμενο της
υπεραξίας. Έτσι, υπεραξία καλούνται τα αποτελέσματα των ενεργειών στις οποίες
προβαίνουν οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και δεν
αποτελούν άυλα πάγια όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 38. Υπενθυμίζουμε πως κάθε
άυλο πάγιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από αναγνωσιμότητα, δυνατότητα ελέγχου
και δυνατότητα αποκόμισης μελλοντικών ωφελειών.
Η υπεραξία τηρείται ως λογαριασμός στα βιβλία του αγοραστή όταν:
1. Αγοράζονται μετοχές ή τίτλοι συμμετοχής μιας άλλης επιχείρησης και
δημιουργείται σχέση μητρικής – θυγατρικής, ή επενδυτή – συγγενούς, ή
επενδυτή – κοινοπραξίας, κτλ.
2. Εξαφανίζονται κατά τη συγχώνευση επιχειρήσεων ή κλάδου της
επιχείρησης με απορρόφηση το νομικό πρόσωπο της απορροφούμενης
επιχείρησης και τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της
απορροφούμενης περιέρχονται στην απορροφούσα.
3. Κατά τη συγχώνευση επιχειρήσεων μ εξαγορά.
Οι μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν για την συγχώνευση δύο ή
περισσότερων επιχειρήσεων είναι η έκδοση μετοχών και τίτλων ιδίων κεφαλαίων,
η καταβολή μετρητών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού, και φυσικά ο συνδυασμός
των παραπάνω.
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Αριθμητικό παράδειγμα αγοράς μετοχών με μετρητά:

Έστω ότι την 2/1/20+1 η Κάρπαθος ΑΕ αγοράζει το 30% των μετοχών της
Κάσος ΑΕ αντί του ποσού 9.000€. Η λογιστική και η εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων της Κάσος ΑΕ, κατά την ημερομηνία (2/1/20+1),
είχαν ως εξής:

Πάγια
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια

Λογιστική Αξία
20.000
6.000
5.000
2.000
(12.000)
21.000

Εύλογη Αξία
26.000
8.000
4.000
2.000
(14.000)
26.000

Η Κάσος ΑΕ δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Κατά την αγορά (2/1/20+1) η
Κάρπαθος ΑΕ θα διενεργήσει την εγγραφή:

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συμμετοχή στην Κάσος ΑΕ
Εύλογη αξία (26.000 × 30%)=7.800
Υπεραξία
(9.000 – 7800)=1.200
(εις) Διαθέσιμα

9000

9000

Αριθμητικό παράδειγμα αγοράς μετοχών με πίστωση:

Αν υποθέσουμε ότι η αγορά των μετοχών του προηγούμενου παραδείγματος
έγινε με πίστωση 3 ετών και συνομολογήθηκε να καταβληθεί την 21/12/2002 ποσό
12.000€, θα γίνουν οι επόμενες εγγραφές:
1/1/20+1:
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συμμετοχή στην Κάσος ΑΕ
Εύλογη αξία (26.000 × 30%)
Υπεραξία
(9.000 – 7800)
(εις) Πιστωτές Διάφοροι
(Α. Ανδρέου)

7.800
1.200
9.000
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31/12/20+1:
Τόκοι έξοδα
(9.000 × 10,06424%)
(εις) Πιστωτές Διάφοροι
(Α. Ανδρέου)

905,78
905,78

31/12/20+2:
Τόκοι έξοδα
[(9.000 + 905,78) × 10,06424%)]
(εις) Πιστωτές Διάφοροι
(Α. Ανδρέου)

996,94
996,94

31/12/20+3:
Τόκοι έξοδα
[(9.000 + 905,78 + 996,94) × 10,06424%)]
(εις) Πιστωτές Διάφοροι
(Α. Ανδρέου)

1097,28
1097,28

Πιστωτές Διάφοροι
(Α. Ανδρέου)
(εις) Διαθέσιμα

12000
12000

Σημείωση: Οι τόκοι υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και
βάρυναν τα αποτελέσματα και των τριών χρήσεων διάρκειας της πίστωσης.

Αριθμητικό παράδειγμα αγοράς μετοχών εξοφλητέων με ίδιες μετοχές της
αγοράστριας:

Υποθέτουμε ότι το τίμημα της αγοράς των μετοχών του προηγούμενου
παραδείγματος (9.000€) συμφωνήθηκε να εξοφληθεί με μετοχές που θα εκδώσει η
αγοράστρια Κάρπαθος ΑΕ και ότι η μετοχή της εταιρίας αυτής έχει ονομαστική αξία
6€ ενώ η εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία αγοράς ανέρχεται σε 10€.
Η Κάρπαθος ΑΕ θα εκδώσει 900 (9.000:10) νέες μετοχές και θα τις δώσει
στους πωλητές μετόχους της Κάσος ΑΕ. Η απαραίτητη εγγραφή είναι η εξής:
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Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συμμετοχή στην Κάσος ΑΕ
(Εύλογη αξία)
(Υπεραξία)
(εις) Μετοχικό Κεφάλαιο
(μετοχές 900 × 6)
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(μετοχές 900 × 4)

7.800
1.200
5.400
3.600

Το ΔΛΠ 38, κατά την ανάλυση της υπεραξίας, εισάγει τις έννοιες της θετικής
και αρνητικής υπεραξίας. Κατά την ημερομηνία αγοράς , το κόστος αγοράς πρέπει
να κατανεμηθεί στα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία , στις υποχρεώσεις και στις
ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, τα οποία αποτιμώνται
στην εύλογη αξία τους. Εξαίρεση αποτελούν σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5, τα μη
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται ως «κατεχόμενα για
πώληση» και τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μειωμένη με τα έξοδα
πώλησης. Οι όροι αυτοί της θετικής και αρνητικής υπεραξίας χρησιμοποιούνται
διότι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς που καταβάλλει ο αγοραστής και της
εύλογης αξίας της καθαρής περιούσιας που αποκτά και συνιστά την υπεραξία, να
είναι θετική η αρνητική.

Παράδειγμα θετικής υπεραξίας:

Αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί η αρχική υπεραξία. Έτσι ισχύουν για το
παράδειγμα:
Κόστος κτήσης της συμμετοχής
μείον:
Εύλογη αξία
- Στοιχεία ενεργητικού
- Στοιχεία υποχρεώσεων
- Στοιχεία ενδεχόμενων υποχρεώσεων
Υπεραξία

1.000.000

1.100.000
(200.000)
(100.000)

800.000
200.000

Η θετική υπεραξία αποτελεί στοιχείο ενεργητικού και μετά την αρχική της
καταχώρηση πρέπει να αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις γιατί, μπορεί η υπεραξία να μην υπόκειται σε απόσβεση (από την
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1/4/2004 και μετά), είναι αναγκαίο όμως να ελέγχεται το λιγότερο σε ετήσια βάση
για τυχόν απομειώσεις.

Παράδειγμα αρνητικής υπεραξίας:

Αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί η αρχική υπεραξία, όπως έγινε και
προηγουμένως . Έτσι ισχύουν για το παράδειγμα τα εξής:
Κόστος κτήσης της συμμετοχής
μείον:
Εύλογη αξία
- Στοιχεία ενεργητικού
- Στοιχεία υποχρεώσεων
- Στοιχεία ενδεχόμενων υποχρεώσεων
Υπεραξία

1.000.000

1.400.000
(200.000)
(100.000)

1.100.000
100.000

Οι ενέργειες του αγοραστή σε μία τέτοια περίπτωση είναι ο άμεσος έλεγχος
και επανεκτίμηση των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της
συγγενούς εταιρίας, καθώς και του κόστους κτήσης της συμμετοχής. Με αυτόν τον
τρόπο επαληθεύει και ενδεχομένως διορθώνει το ποσό της προκύπτουσας
αρνητικής υπεραξίας. Έπειτα καταχωρεί στα Αποτελέσματα χρήσης οποιοδήποτε
ποσό παραμείνει από την παραπάνω επανεκτίμηση.
Παραπάνω αναφέρθηκε πως η υπεραξία δεν υπόκειται σε απόσβεση.
Πράγματι, μετά την 1/4/2004, η υπεραξία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5
ως μη αποσβέσιμο στοιχείο του ενεργητικού και δεν αποσβένεται. Αντίθετα η
υπεραξία μπορεί να απομειωθεί όπως περιγράφουν οι διατάξεις του ΔΛΠ 36.
Η υπεραξία που έχει καταχωρηθεί έως την 31/3/2004 αποσβένεται
σύμφωνα με το ΔΛΠ 22, «σε μία συστηματική βάση κατά την διάρκεια της ωφέλιμης
οικονομικής της ζωής, η οποία, κατά μαχητή εκδοχή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
είκοσι έτη. Η απόσβεση πρέπει να λογίζεται με τη σταθερή (ευθεία) μέθοδο και να
καταχωρείται στα έξοδα χρήσης.»
Όταν η επιχείρηση έως την 31/3/2004 έχει αφαιρέσει την υπεραξία από τα
ίδια κεφάλαια, δεν θα πρέπει να καταχωρήσει την υπεραξία αυτή στα
αποτελέσματα χρήσης όταν εκποιήσει ολόκληρη την επιχείρηση ή μέρος αυτής με
την οποία σχετίζεται η υπεραξία ή όταν υπάρχει απομείωση μίας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών με την οποία σχετίζεται η υπεραξία.
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3.1.2 Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Τα Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελούν μία πολύ σημαντική
κατηγορία άυλων παγίων, καθώς αποτελούν εκείνα τα άυλα στοιχεία, τα οποία με
την κατοχή και αξιοποίηση τους προσδίδουν στην εταιρία πλεονεκτήματα
μονοπωλιακής ή εξειδικευμένης δράσης στην αγορά, για το χρονικό διάστημα που
αυτή κατέχει τα εν λόγω πάγια. Στη κατηγορία των δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής άυλα πάγια:
1.
2.
3.
4.
5.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως
Σήματα
Μέθοδοι (Know-How)
Πρότυπα και σχέδια, κτλ

Ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση αυτών των άυλων
παγίων είναι ο 16.01 – Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Τα άυλα πάγια
καταχωρούνται στο κόστος κτήσης το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε περίπτωση
παγίου:
1. Άυλα πάγια που αγοράζονται από τρίτους: το κόστος κτήσης είναι η αξία
αγοράς προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς (συμβολαιογραφικά,
αμοιβές δικηγόρων).
2. Άυλα πάγια που αποκτώνται λόγω συγχώνευσης με άλλη εταιρία ή λόγω
εισφοράς τους σε αύξηση ή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας: το κόστος κτήσης είναι η αξία εκτιμήσεως αυτών των άυλων
παγίων, από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του νόμου 2190/20.
3. Άυλα πάγια που παράγονται από την ίδια την εταιρία: το κόστος κτήσης
είναι το κόστος παραγωγής.
Το κόστος κτήσης καταχωρείται στον λογαριασμό 16.01 – Δικαιώματα
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η πεποίθηση πως τα
συγκεκριμένα άυλα στοιχεία θα εξασφαλίσουν έσοδα στην επιχείρηση. Αν ισχύει το
αντίθετο, «απαγορεύεται να καταχωρείται στους λογαριασμούς αυτούς κόστος
κτήσεως άυλων στοιχείων που βάσιμα προσδοκάται ότι δεν θα αποφέρουν στην
επιχείρηση έσοδα».
Για να μεταβιβαστούν από το Κράτος, από επιχειρήσεις ή από ιδιώτες
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας απαιτείται σύμβαση εκχωρήσεως, σύμφωνα
με την οποία ο εκχωρητής εκχωρεί στον εκδοχέα το δικαίωμα χρήσεως για μία
ορισμένη χρονική περίοδο ή απεριόριστα.
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Σχετικά με τα έσοδα αλλά και τον χρόνο απόσβεσης του κόστους κτήσεως
των δικαιωμάτων αυτών, δεν υπάρχει προς το παρόν μια γενική οδηγία λογιστικού
χειρισμού τους. Παρόλα αυτά, ισχύει πως τα έσοδα από την εκχώρηση δικαιωμάτων
δεν αντιμετωπίζονται ως έσοδα μίας μόνο λογιστικής περιόδου και το κόστος
κτήσης ως έξοδο μίας λογιστικής περιόδου. Δυστυχώς όμως, δεν υπάρχει
αναγνωρισμένη μέθοδος επιμερισμού τους στις επόμενες χρήσεις. Επιπρόσθετα,
όταν γίνονται περιοδικές καταβολές για την εκχώρηση ενός δικαιώματος
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αυτές θεωρούνται ως έξοδο της τρέχουσας λογιστικής
περιόδου, δηλαδή της περιόδου στην οποία οι καταβολές πραγματοποιούνται ή
λογίζονται, και βαρύνουν το κόστος παραγωγής και τα αποτελέσματα χρήσης της
περιόδου.
Το ΕΓΛΣ ορίζει πως η αξία κτήσης των δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας αποσβένεται τμηματικά σε ισόποσες ετήσιες δόσεις μέσα στο χρόνο
παραγωγικής χρησιμότητας, κάθε στοιχείου, και εφόσον το άυλο στοιχείο έχει από
το νόμο προστασία περιορισμένης διάρκειας, μέσα στο χρόνο της περιορισμένης
αυτής διάρκειας.
Από τα ακαθάριστα έσοδα από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
«εκπίπτουν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων,
σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και
άλλων συναφών δικαιωμάτων».

3.1.3 Franchising
Με τον όρο Franchising ορίζεται η πώληση ή παραχώρηση χρήσης και
εκμετάλλευσης άυλων παγίων στοιχείων. Το franchising αποτελεί δικαίωμα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όμως λόγω της ιδιαιτερότητας του, καθώς και της
σημασίας του στην αγορά άυλων παγίων, επιλέγουμε να το αναλύσουμε σε
ξεχωριστή ενότητα.
Η σχέση που συστήνεται μέσω franchising συνδέει μια κύρια επιχείρηση, τον
δικαιοπάροχο (franchisor) και μίας ή περισσότερων μικρότερων επιχειρήσεων, των
δικαιούχων (franchisees). Η κύρια επιχείρηση δίνει το δικαίωμα στις
συνεργαζόμενες να χρησιμοποιούν την εμπορική της επωνυμία, το σήμα, και τις
τεχνικές και άλλες γνώσεις της. Οι δικαιούχοι από τη πλευρά τους εκμεταλλεύονται
τα προϊόντα του δικαιοπάροχου τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη φήμη και
δυνατότητα εύκολης διάθεσης στην αγορά. Ο δικαιοπάροχος ωφελείται από αυτήν
την συνεργασία, κυρίως μέσω της εύκολης προώθησης των προϊόντων του στην
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αγορά, χωρίς να πραγματοποιεί επιπρόσθετες δαπάνες για νέες εγκαταστάσεις,
αφού αυτές τις αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι.
Το ΕΓΛΣ διχοτομεί τις περιπτώσεις franchising εξής:
1. Πώληση ενός άυλου παγίου
Σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται ο παρακάτω λογιστικός χειρισμός:
1. Πίστωση του οικείου λογαριασμού του παγίου με το τίμημα της πώλησης και
χρέωση του με τα έξοδα που τυχόν πραγματοποιούνται για τη
πραγματοποίηση της πώλησης.
2. Στην πίστωση του εν λόγω λογαριασμού μεταφέρονται και όλες οι
αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της πώλησης.
3. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι είτε ζημία, οπότε μεταφέρεται στον
λογαριασμό 81.02.05 – Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών
ασώματων ακινητοποιήσεων, είτε κέρδος, οπότε μεταφέρεται στον
λογαριασμό 81.03.05 – Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών
ασώματων ακινητοποιήσεων.
Ο φόρος εισοδήματος που καταβάλλεται κατά την πώληση άυλου παγίου,
καταχωρείται σε αρμόδιο υπολογαριασμό του 33.13 – Ελληνικό δημόσιο και
προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι. Το κέρδος που προκύπτει
καταχωρείται στους λογαριασμούς 80 – Γενική εκμετάλλευση, 86 – Αποτελέσματα
χρήσεως και 88.99 – Κέρδη προς διάθεση. Υποβάλλεται σε πλήρη φορολόγηση
κατά τις γενικές διατάξεις όταν ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι ΑΕ ή ΕΠΕ και
λοιπά πρόσωπα του άρθρου 101 §1 του νόμου 2238/1994.

2. Παραχώρηση χρήσης ενός άυλου παγίου
Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος κτήσης του άυλου παγίου εμφανίζεται σε
υπολογαριασμό του λογαριασμού 16 - Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα
πολυετούς απόσβεσης, και υποβάλλεται σε απόσβεση. Το δεδουλευμένο έσοδο
που αποκτάται καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 75.03 – Έσοδα από
προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις.
Το άρθρο 12 του ΚΒΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του νόμου 2859/2000 για
κάθε μεταβίβαση δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και άρα για τη σύναψη
συνεργασίας franchising, επιβάλλει την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
Αυτό συμβαίνει διότι η συνεργασία αυτή αποτελεί εμπορική δραστηριότητα.
Σχετικά με τη φορολόγηση δικαιωμάτων από τη σύναψη franchise, τα
δικαιώματα που καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σήματα ,
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μεθόδους εμπορίας και διανομής, καθώς και από μικτές επιχειρήσεις κατά το μέρος
που αφορούν τον εμπορικό κλάδο, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων μόνο μετά από έγκριση αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου
Οικονομικών.
Από την πλευρά του δικαιοπάροχου έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις
σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης:

1. Το δικαίωμα χρήσης μεταβιβάζεται μέσω της πώλησης του.
Σε αυτήν την κατηγορία ο δικαιοπάροχος αποκτά κάποιο υπερτίμημα χωρίς
να δημιουργείται σε αυτόν αντίστοιχο εύλογο κόστος εκτός των εξόδων
μεταβίβασης, το οποίο αποτελεί κέρδος βάσει του άρθρου 13 § 1 περ. β’ του νόμου
2238/1994, και καταχωρείται στον λογαριασμό 81.03.05 – Κέρδη από μεταβίβαση
δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων. Ο συντελεστής
φορολογίας είναι 20%.

2. Το δικαίωμα χρήσης μισθώνεται και παρέχεται με την καταβολή
περιοδικών καταβολών.
Εδώ διακρίνονται δύο υποκατηγορίες:
1. Είναι δυνατό ο δικαιοπάροχος να παρέχει τη χρήση σήματος και να
εξασφαλίζει έσοδο από αυτή, χωρίς όμως να προβαίνει σε κάποια δαπάνη
για την απόκτηση του. Η υποκατηγορία αυτή περιγράφει έσοδα από
εκμετάλλευση δικαιωμάτων, και τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στον
λογαριασμό 75.09 – Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων.
2. Υπάρχει όμως και η περίπτωση, ο δικαιοπάροχος να αποκτά έσοδο ως
αντάλλαγμα για την παραχώρηση ενός άυλου παγίου, και να απαιτείται να
προβαίνει σε συγκεκριμένες δαπάνες σε καθημερινή και μόνιμη βάση, ως
απόρροια έννομου συμφέροντος του δικαιοπάροχου για την προστασία του
κύρους, της φήμης, και της ποιότητας του μισθωμένου δικαιώματος. Το
έσοδο αυτό αποτελεί κανονική εκμετάλλευση, και το αποτέλεσμα της
διαμορφώνεται στην ομάδα 9, όταν αυτή επιβάλλεται να τηρείται. Το εν
λόγω έσοδο καταχωρείται στον λογαριασμό 73 – Πωλήσεις υπηρεσιών.
Είναι σύνηθες να εκμισθώνεται ή να παραχωρείται χρήση καταστήματος με
καθορισμένο μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο πρέπει να καταχωρείται κατά ένα μέρος
στον λογαριασμό 75.09 – Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων, και κατά ένα μέρος
στον λογαριασμό 75.05 – Ενοίκια κτιρίων, αντιστοιχιζόμενο στα άυλα πάγια και στο
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κτίριο που μισθώνεται αντίστοιχα. Τα προαναφερθέντα δεν βρίσκουν εφαρμογή σε
τέτοιες περιπτώσεις γιατί δεν τίθεται θέμα μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου.
Επίσης αποκλείονται από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και οι ειδικές
περιπτώσεις εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης καταστήματος στο οποίο
προηγούμενα λειτουργούσε επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον
όμως είναι σίγουρο πως ο ιδιοκτήτης του δεν εισέπραξε επιπλέον ποσό πέρα από
τα συμφωνηθέντα μισθώματα που αναγράφονται στο συμβόλαιο με το μισθωτή.
Τέλος, το άρθρο 8 του νόμου 2859/2000 επιβάλλει ΦΠΑ στις περιπτώσεις
παραχώρησης πακέτου δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.1.4 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τα οποία τηρούνται στον λογαριασμό 16.01.00
– Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, χορηγούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, και προστατεύουν τις εφευρέσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην
βιομηχανία.
Ο νόμος 1733/1987 επιβάλλει τα παρακάτω κριτήρια ώστε να χορηγηθεί
ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μία εφεύρεση:
1. Η εφεύρεση πρέπει να είναι νέα, και να μην είναι γνωστή πουθενά στον
κόσμο κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης για χορήγησης του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
2. Η εφεύρεση πρέπει να επιδέχεται βιομηχανική εφαρμογή, ώστε το
αντικείμενο της να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα της
παραγωγικής διαδικασίας.
3. Η εφεύρεση πρέπει να μην έχει παράνομο ή ανήθικο χαρακτήρα, αλλά να
συμβαδίζει με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα χρηστά ήθη και τους
νόμους.
Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο
κάτοχος του έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάζει, περιορισμένα ή απεριόριστα, τα
δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, καθώς και να παραχωρεί άδειες
εκμετάλλευσης του, μέσω των royalties. Κάθε άδεια εκμετάλλευσης που
παραχωρείται από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε τρίτο, δεν γίνεται
να ξαναμεταβιβαστεί, εκτός αν αυτό συμβεί μαζί με ολόκληρη την επιχείρηση. Μετά
το πέρας της εικοσαετίας κάθε εφεύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
οποιονδήποτε ελεύθερα, γιατί καθίσταται κοινής χρήσης, σύμφωνα με όσα
επιβάλλει ο νόμος.
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Κάθε ευρεσιτεχνία καταχωρείται στον λογαριασμό 16.01.00 – Διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης στις περιπτώσεις που η
ευρεσιτεχνία αποτελεί προϊόν εξέλιξης της ίδιας της επιχείρησης μέσω του
τμήματος ερευνών της , εντοπίζεται στο σύνολο των εξόδων έρευνας, πειραμάτων,
προτύπων, σχεδίων, των εξόδων νομικής κατοχύρωσης της εφεύρεσης καθώς και
των εξόδων απονομής του διπλώματος και δικαστικών αγώνων για τυχόν
υπεράσπιση του, εφόσον αυτοί δικαιώνονται. Στη περίπτωση που η εφεύρεση είναι
προϊόν αγοράς, το κόστος κτήσης περιορίζεται στο ποσό που καταβλήθηκε από την
επιχείρηση για την απόκτηση του.
Αν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αγοράζονται με καταβολές δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης, των royalties που προαναφέρθηκαν, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν
εμφανίζεται στο ενεργητικό της επιχείρησης αλλά αποτελούν έξοδα της τρέχουσας
χρήσης, και συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των Γενικών βιομηχανικών
εξόδων.
Η απόσβεση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας γίνεται με βάση τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του. Η απόσβεση ολοκληρώνεται με την ακύρωση του ή με την
έκπτωση του δικαιούχου. Η ακύρωση γίνεται στο τέλος της εικοσαετίας, η οποία δεν
γίνεται να παραταθεί. Οπότε αν ένας επιχειρηματίας αγοράσει ένα δίπλωμα × έτη
(είναι αυτονόητο πως ×<20) μετά την χορήγηση του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα
δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχή του, για χρονικό διάστημα διάρκειας
20 - × ετών.
Ένα σημείο που αξίζει να αναλυθεί περεταίρω είναι η περίπτωση που η
ωφέλιμη ζωή είναι μικρότερη από την διάρκεια της νόμιμης ζωής του. Αυτό
συμβαίνει πολύ σε προϊόντα μόδας και πληροφορικής, που η ζήτηση τους συχνά
μειώνεται σύντομα και μάλιστα ραγδαία. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει η
αναπόσβεστη αξία της ευρεσιτεχνίας να αποσβεστεί, αφού η οικονομική της αξία
εκμηδενίζεται.
Παρόμοιες περιπτώσεις ιδιαίτερου χειρισμού του εν λόγω άυλου παγίου
είναι οι εξής:
1. Η περίπτωση της ενδεχόμενης αποδυνάμωσης του, οπότε και πρέπει να
επανεξεταστεί η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του.
2. Η περίπτωση της αγοράς ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας με σκοπό την
αχρήστευση του, προς όφελος των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση,
οπότε και αυτή πρέπει να αποσβεστεί σύμφωνα με τη διάρκεια της δυνατής
ωφέλιμης ζωής του.
3. Η περίπτωση αγοράς μιας ευρεσιτεχνίας για να προστατευτεί μια
υπάρχουσα ευρεσιτεχνία, στην οποία η απόσβεση γίνεται στην
απομένουσα ωφέλιμη ζωή της υπάρχουσας ευρεσιτεχνίας.
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4. Η περίπτωση αγοράς ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την ωφέλιμη ζωή ενός υπάρχοντος διπλώματος,
στην οποία παρέχεται η δυνατότητα το αναπόσβεστο κόστος κτήσης της
προϋπάρχουσας ευρεσιτεχνίας, να διατηρηθεί για να αποσβεστεί
μελλοντικά μαζί με το κόστος κτήσης της νέας. Για να γίνει δεκτός από τον
νόμο ο χειρισμός αυτός, είναι αναγκαίο να εξακριβωθεί πως οι η πρώτη
ευρεσιτεχνία διατηρεί την παραγωγικότητα της, βασιζόμενη στην δεύτερη.
5. Η περίπτωση της παύσης της ισχύος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας από
το κράτος, οπότε και η αναπόσβεστη αξία αποσβένεται πλήρως.
Η παραχώρηση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση
επιβαρύνεται με ΦΠΑ διότι η πράξη θεωρείται παροχή υπηρεσίας. Επιπρόσθετα το
έσοδο από πώληση ενός διπλώματος αποτελεί εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου (20%) και σε ΦΠΑ (19%). Το κέρδος
από τη μεταβίβαση διπλώματος από πρόσωπα του άρθρου 101 § 1 του νόμου
2238/94 από 1/1/2001 και μεταγενέστερα, υπόκειται στο έτος που
πραγματοποιήθηκε σε πλήρη φορολογία κατά τις γενικές διατάξεις,
συμψηφιζόμενου και του φόρου.
Τέλος, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρέπει βάσει του ΔΛΠ 38 να ελέγχονται
σε ετήσια βάση για τυχόν απομειώσεις.

3.1.5 Άδειες Παραγωγής και Εκμεταλλεύσεως
Οι Άδειες Παραγωγής και Εκμεταλλεύσεως είναι γνωστές με τον όρο licenses
και τηρούνται στον λογαριασμό 16.01.01 – Άδειες Παραγωγής και
Εκμεταλλεύσεως. Αποτελούν άυλα πάγια και ισχύουν για αυτές όσα
προαναφέρθηκαν και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο όρος περιγράφει τις
άδειες και τις εγκρίσεις που παρέχονται από κρατικούς φορείς, ώστε το πρόσωπο
που τις κατέχει να μπορεί να προβεί σε πράξεις οι οποίες χωρίς αυτήν θα ήταν
παράνομες. Τις περισσότερες φορές οι licenses έχουν μη μεταβιβάσιμο χαρακτήρα.
Στις άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως περιλαμβάνονται και οι άδειες που
παραχωρούνται για χρήση μιας ευρεσιτεχνίας από τους δικαιούχους τους. Τέλος,
άδεια παραγωγής και εκμεταλλεύσεως θεωρείται και κάθε άδεια που εξασφαλίζει
υπερβολική ελευθερία στον κάτοχο της, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα των άλλων,
που παρέχεται υπό το πνεύμα της μη καταπάτησης αλλότριων δικαιωμάτων.
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3.1.6 Σήματα
Τα Σήματα αποτελούν μία από τις κατηγορίες άυλων παγίων στα οποία έχει
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τον επιχειρηματικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Αυτό
αποτελεί απόρροια του χαρακτηριστικού ενός επιτυχημένου σήματος, να
εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κάτοχο του, όπως και σε κάθε
δικαιούχο χρήσης του.
Ο ορισμός που δίδεται για τα σήματα από το 1ο άρθρο του νόμου 2239/1994
προβλέπει πως: «Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως,
ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων
επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών
ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι
αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του
προϊόντος ή της συσκευασίας του.» Επίσης αναφέρεται πως στα σήματα
συμπεριλαμβάνονται και οι τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών. Η λογιστική
παρακολούθηση των σημάτων γίνεται στον λογαριασμό 16.01.02 – Σήματα.
Τα σήματα έχουν διάρκεια ζωής μία δεκαετία, η οποία ξεκινά την ημέρα που
καταγράφεται το σήμα στα κατάλληλα βιβλία, και μπορεί να παραταθεί για ακόμη
μία δεκαετία εφόσον το επιθυμεί ο κάτοχος του και καταβάλλει εμπρόθεσμα (κατά
τη διάρκεια του τελευταίου έτους) στο δημόσιο τα προβλεπόμενα τέλη. Αν ο
κάτοχος του σήματος όμως δεν καταβάλλει κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου μετά
το πέρας της δεκαετούς ζωής του σήματος, τα απαραίτητα τέλη στους κατάλληλους
φορείς, το σήμα διαγράφεται.
Τα σήματα αποτελούν μεταβιβάσιμα άυλα πάγια, και η μεταβίβαση τους
μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την επιχείρηση με την οποία πιθανώς σχετίζονται.
Το ίδιο ισχύει και για τα σήματα φυσικών και νομικών προσώπων. Για να επιτευχθεί
η μεταβίβαση, θα πρέπει να γίνει η σχετική καταχώρηση της στο βιβλίο σημάτων,
συνοδευόμενη από σχετική σύμβαση, που θα αποδεικνύει ότι καταβλήθηκαν στο
δημόσιο τα απαραίτητα τέλη για την συγκεκριμένη διαδικασία. Για κάθε
μεταβίβαση θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κατά τον χρόνο
της μεταβίβασης των δικαιωμάτων.
Η παραχώρηση χρήσης ενός σήματος υπόκειται σε ΦΠΑ 19%, καθώς
θεωρείται παροχή υπηρεσίας.
Η κατάσχεση και η εκποίηση ενός σήματος είναι δυνατές. Όταν μία
επιχείρηση οδηγηθεί σε πτώχευση, το σήμα της μπορεί να εκποιηθεί. Αν όμως το
σήμα είναι το ίδιο το όνομα του δικαιούχου, προφανέστατα είναι ανέφικτες και η
κατάσχεση και η εκποίηση του σε περίπτωση πτώχευσης.
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Τα αποκτώμενα σήματα από μία επιχείρηση πρέπει πάντοτε να
καταχωρούνται στα βιβλία στο κόστος κτήσης τους, ανάλογα με τον τρόπο
απόκτησης τους. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η σχέση που συνδέει τον τρόπο
απόκτησης ενός σήματος με την καταγραφή τους στα βιβλία:

Τρόπος απόκτησης του σήματος

Καταχώρηση στα βιβλία

Δι’ εκπονήσεως του από την ίδια την
εταιρία, δηλαδή διά ιδιοπαραγωγής

Το κόστος κτήσης το συνιστούν οι
δαπάνες που πραγματοποίησε η
επιχείρηση για την εκπόνηση του

Δι’ αγοράς του από άλλη δικαιούχο του
σήματος επιχείρηση μεμονωμένα,
δηλαδή χωρίς την απόκτηση της
δικαιούχου του σήματος επιχειρήσεως

Το κόστος κτήσης το συνιστά το
αντίτιμο αγοράς

Διά της απόκτησης της δικαιούχου του
σήματος επιχειρήσεως (δι’ εξαγοράς,
συγχωνεύσεως, κτλ)

Σε περιπτώσεις εξαγοράς,
συγχωνεύσεων, κλπ, το κόστος κτήσης
το συνιστά η αξία εκτιμήσεως των
εκτιμητών του άρθρου 9 του νόμου
2190/1920.

Σε κάθε περίπτωση το κόστος σήματος πρέπει να εμπεριέχει και το κόστος
των τελών στο δημόσιο που καταβάλλονται από την επιχείρηση για να
καταχωρηθεί, κατοχυρωθεί, και προστατευθεί το σήμα της.
Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, η προστασία ενός σήματος γίνεται για μία
δεκαετία, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δέκα έτη. Τα σήματα αποσβένονται
σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, εκτός κι αν η διάρκεια ζωής ενός σήματος είναι
μικρότερη του έτους, οπότε αποσβένεται μέσα στο χρόνο της παραγωγικής του
χρησιμότητας, από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κόστος κτήσης ενός σήματος
αποσβένεται συνήθως σε δέκα ισόποσες ετήσιες δόσεις. Στο εξωτερικό, σε
περιπτώσεις που το κόστος κτήσης ενός σήματος είναι περιορισμένο, είναι σύνηθες
να θεωρείται το κόστος αυτό έξοδο της χρήσης στην οποία πραγματοποιείται και να
μην κεφαλαιοποιείται.
Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν τη χρήση κάποιου
σήματος, χωρίς όμως να προβαίνουν στην αγορά του, τα ποσά που διαθέτουν για
αυτόν τον σκοπό, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
Οι ιδιοκτήτριες επιχειρήσεις του σήματος, που το παραχωρούν προς χρήση,
αμείβονται με ποσοστό επί των πωλήσεων της επιχείρησης που έχει συμφωνηθεί
να το χρησιμοποιήσει. Το έσοδο για την ιδιοκτήτρια καταγράφεται στην πίστωση
του λογαριασμού 75.09 – Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων. Το έσοδο από τα
ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων φορολογείται αυτοτελώς με 20%, ή πλήρως
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συμψηφιζομένου του παρακρατηθέντος φόρου 20%, αν πρόκειται για ΑΕ, ΕΠΕ , και
λοιπά πρόσωπα του άρθρου 101 § 1 του νόμου 2238/94.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα για τα σήματα είναι απαραίτητο να
σημειώσουμε τις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις:
1. Κατά την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς του εμπορικού σήματος της
επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση που βρίσκεται στην αλλοδαπή εφαρμόζεται
το άρθρο 13 § 1 περ. β΄του νόμου 2238/94.
2. Η μεταβίβαση σήματος από μέλος εταιρίας που έχει διακόψει τη λειτουργία
της, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 20% χωρίς να εξετάζεται
αν η εταιρία λειτουργεί ή όχι, ή αν ο εταίρος προς τον οποίο δόθηκε το σήμα
διαλυθείσας εταιρίας ασκεί επιχείρηση ή όχι, ή τελεί σε αδράνεια.
3. Ο εταίρος της διαλυθείσας εταιρίας ως δικαιούχος της ωφέλειας από την
μεταβίβαση του σήματος επιβαρύνεται με την εφάπαξ καταβολή του φόρου.
Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου από τον δικαιούχο της ωφέλειας ο
αγοραστής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος για την
πληρωμή του φόρου.

3.1.7 Μέθοδοι (Know – How)
Με τον όρο Know – How αναφερόμαστε στο σύνολο των ειδικών γνώσεων
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία, τη διεύθυνση, και τον έλεγχο ενός
συστήματος, δηλαδή τη γνώση της πρακτικής για την εκτέλεση εργασιών τεχνικού
και βιομηχανικού χαρακτήρα.
Οι μέθοδοι που εξασφαλίζουν το Know – How, συνήθως δεν διαφέρουν
πολύ από τις κατοχυρωμένες εφευρέσεις που περιλαμβάνονται στα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας. Η διαφορά μεταξύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των μεθόδων
του Know – How έγκειται πως τα πρώτα κατοχυρώνονται από τον εφευρέτη, ενώ οι
δεύτερες χαρακτηρίζονται από μυστικότητα. Ο λόγος που οι κάτοχοι του Know –
How επιλέγουν να μην κατοχυρώσουν τις τεχνικές τους, και να ρισκάρουν μία
ενδεχόμενη αντιγραφή τους, είναι πως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας όπως έχει
αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και ως
φυσική συνέπεια, περιορισμένη διασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Αντιθέτως, οι μη κατοχυρωμένες μέθοδοι, διατηρούμενες κρυφές, διασφαλίζουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το αντίτιμο για
αυτήν την επιλογή είναι πως οι μέθοδοι του Know – How διασφαλίζονται
αποκλειστικά από τις διατάξεις του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού και όχι και
από τις διατάξεις περί προστασίας της εφεύρεσης.
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Το Know – How καταχωρείται στον λογαριασμό 16.01.03 – Μέθοδοι (Know –
How) πάντοτε στο κόστος κτήσης, το οποίο αποσβένεται μέσα στο χρονικό
διάστημα που εκτιμάται πως διασφαλίζει ωφέλεια στην επιχείρηση.
Οι τρόποι απόκτησης Know – How, είναι δύο:
1. Μέσω αγοράς μεθόδων παραγωγής.
2. Μέσω ιδιοπαραγόμενων μεθόδων παραγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση το
κόστος των ιδιοπαραγόμενων προσδιορίζεται στον λογαριασμό 93.98 Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων της αναλυτικής λογιστικής.

Το κέρδος που προκύπτει σε μία επιχείρηση από την πώληση μεθόδων Know
– How φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%. Προφανώς αν επιλεχθεί η
τμηματική καταβολή του εισοδήματος σε περισσότερες από μία χρήσεις, αυτό
φορολογείται τμηματικά, βάσει των εισπράξεων που γίνονται σε κάθε χρήση. Όταν
ο δικαιούχος είναι πρόσωπο του άρθρου 101 § 1 του νόμου 2238/1994, τότε το
εισόδημα φορολογείται κατά τις γενικές διατάξεις, και με την καταβολή του φόρου
δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Επιπρόσθετα, εφόσον η επιχείρηση που
παρέχει τη γνώση και τη τεχνολογία είναι αλλοδαπή, με μη μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα, το εισόδημα φορολογείται και πάλι με 20%.
Η περίπτωση που η παροχή τεχνολογικών μεθόδων γίνεται σε Ανώνυμη
εταιρία, με αντάλλαγμα μετοχές της, θεωρείται εκχώρηση δικαιώματος και
φορολογείται όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Το έγγραφο
Α1506/35/2.7.1987 επεξηγεί πως: «η εισφορά του Know – How θεωρείται εισφορά
σε είδος και η αξία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μετοχικού
κεφαλαίου ή την αύξηση αυτού. Επίσης, όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από τη διοίκηση
και το ΣτΕ, η προσδιορισθείσα αξία από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου
2190/1920 των εισφερομένων σε είδος στην ΑΕ είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ. Τέλος η εισφορά του Know – How σε
ΑΕ έναντι μετοχών αυτής τις οποίες λαμβάνει το πρόσωπο (δικαιούχος του Know –
How), αναμφισβήτητα αποτελεί εκχώρηση δικαιώματος και κατά συνέπεια υπάγεται
στην περ. β της § 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.»

3.1.8 Δικαιώματα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) Εκμεταλλεύσεως
Ορυχείων – Μεταλλείων - Λατομείων
Τα δικαιώματα αυτά αναλύονται στον λογαριασμό 16.02 – Δικαιώματα
(όπως π.χ. παραχωρήσεις) Εκμεταλλεύσεως Ορυχείων – Μεταλλείων – Λατομείων
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και περιλαμβάνουν το κόστος κτήσης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
των
ορυχείων, των μεταλλείων, και των λατομείων, αλλά και τα έξοδα που
πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση για να εξασφαλίσει το δικαίωμα
εκμετάλλευσης ορυχείων, μεταλλίων και λατομείων από την αντίστοιχη αρμόδια
αρχή, όταν αυτά βρίσκονται στην έκταση της.
Στο κόστος κτήσης αυτής της κατηγορίας άυλων παγίων , συνυπολογίζονται
και τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την παραχώρηση του δικαιώματος
εκμεταλλεύσεως στους κύριους των εν λόγω περιουσιακών στοιχειών (ορυχεία,
μεταλλεία, λατομεία) καθώς και τα ειδικά έξοδα που περιλαμβάνουν
συμβολαιογραφικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, κτλ. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί
σχετικά με τα έξοδα που πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση για να
εξασφαλίσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή, όταν
αυτά βρίσκονται στην έκταση της, πως η επιχείρηση είναι αυτή που θα αποφασίσει
αν τα έξοδα αυτά πρέπει να ενταχθούν στο κόστος κτήσης.
Στο κόστος κτήσης δεν καταχωρείται το κόστος κτήσης της κυριότητας των
σχετικών εδαφικών εκτάσεων, οι φόροι μεταβίβασης τους, τα έξοδα των
διενεργούμενων ερευνών, κλπ.
Για τα δημόσια , τα κοινοτικά και ιδιωτικά λατομεία καθώς και τα για τα
λατομεία που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δίνεται άδεια
εκμετάλλευσης από τον νομάρχη εικοσαετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να
παραταθεί.
Οι αποσβέσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση γίνονται κατά τη διάρκεια της
περιόδου που τα δικαιώματα εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ωφέλεια για τους
κατόχους τους. Αν η περίοδος αυτή έχει βάσει νόμου περιορισμένη χρονική
διάρκεια, η απόσβεση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της περιόδου αυτής.
Τέλος, τα κέρδη από εκμετάλλευση ορυχείων, μεταλλείων και λατομείων
φορολογείται με συντελεστή 20%.

3.1.9 Λοιπές Παραχωρήσεις
Η κατηγορία των Λοιπών Παραχωρήσεων αναφέρεται στα ποσά τα οποία
καταβάλλονται στις αρμόδιες αρχές για να χορηγήσουν άδειες νόμιμης άσκησης
κάποιου κλειστού επαγγέλματος. Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνο όταν
καλύπτονται και οι κατάλληλες προϋποθέσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται κατά
περίπτωση. Ο λογαριασμός στον οποίο τηρούνται τα παραπάνω ποσά, είναι ο 16.03
– Λοιπές Παραχωρήσεις.
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Το κόστος κτήσης των λοιπών παραχωρήσεων πρέπει βάσει νόμου να
αποσβένεται μέσα στη περίοδο παραγωγικής χρησιμότητας του συγκεκριμένου
άυλου παγίου. Η δαπάνη της απόσβεσης εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.

3.1.10 Δικαιώματα Χρήσεως Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων
Τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται στα πάγια εκείνα των οποίων η αξία
εισφέρεται σε είδος για ορισμένη χρονική διάρκεια σε μία ανώνυμη εταιρία με
σκοπό την σύσταση της ή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αξία τους
υπολογίζεται από τους εκτιμητές βάσει του άρθρου 9 του νόμου 2190/1920, και η
εισφορά αυτή αποτελεί εισφορά σε είδος. Αναλύοντας λίγο εκτενέστερα την
παραπάνω πρόταση σημειώνουμε πως ο νόμος 2190/1920 ορίζει στο άρθρο 8 § 5
πως «το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που
μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης». Με δεδομένο πως είναι δυνατή η
χρήση των ενσώματων παγίων να αποτιμηθεί σε χρήμα, προκύπτει πως μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο μίας ανώνυμης εταιρίας.
Ο λογαριασμός ο οποίος τηρείται είναι ο 16.04 – Δικαιώματα Χρήσεως
Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων, και χρεώνεται με το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί
βάσει των υπολογισμών των αρμόδιων εκτιμητών στην χρήση των ενσώματων
παγίων. Η αντίστοιχη πίστωση γίνεται στον κατάλληλο υπολογαριασμό του
λογαριασμού 40 – Κεφάλαιο και πιθανώς και πιθανά στον λογαριασμό 41.00 –
Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Τα δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων υπόκεινται και αυτά
σε απόσβεση η οποία πρέπει να γίνεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέσα στο
χρόνο της ωφέλιμης ζωής του άυλου παγίου. Η εγγραφή που γίνεται είναι η εξής:

66.05.04 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων ΧΧ
16.99.04 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων ΧΧ

Το όφελος για την επιχείρηση που εισφέρει τα ενσώματα πάγια είναι οι
μετοχές εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας στην οποία εισφέρει τα εν λόγω πάγια. Η
εγγραφή σε αυτήν την περίπτωση είναι η παρακάτω:
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Χρέωση:
18.00
18.01
34

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ή
Χρεόγραφα

Πίστωση:
56.00.ΧΧ Υπολογαριασμός του λογαριασμού 56.00 - Έσοδα επόμενων χρήσεων

Έπειτα, από τον υπολογαριασμό του λογαριασμού 56.00 - Έσοδα επόμενων
χρήσεων, μεταφέρεται στον αρμόδιο λογαριασμό εσόδων από ενοίκια το ποσό των
ενοικίων που αναλογεί στη χρήση. Ο αρμόδιος λογαριασμός είναι ένας από τους
παρακάτω:
75.04
75.05
75.06
75.07
75.08

Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων
Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων
Ενοίκια μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού μηχανολογικού
εξοπλισμού
Ενοίκια μεταφορικών μέσων
Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Το έσοδο που αναλογεί σε κάθε χρήση είναι το πηλίκο που προκύπτει από
τη διαίρεση της αξίας χρήσης των ενσώματων παγίων με τον αριθμό των ετών για
τα οποία εισφέρεται. Ν
Ο εισφέρων τα ενσώματα πάγια οφείλει να προβεί στις απαραίτητες
αποσβέσεις των στοιχείων, βασιζόμενος στους ισχύοντες συντελεστές απόσβεσης.
Σχετικά με τα παραπάνω, η ΠΟΛ. 1005/14.01.2005 ορίζει με σαφήνεια πως «κατά
την εισφορά χρήσης ακινήτου σε ομόρρυθμη, ή ετερόρρυθμη εταιρία, ή και εταιρία
περιορισμένης ευθύνης, για ορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον η εταιρία δεν
αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου, για την αποκατάσταση της
απώλειας του κεφαλαίου της, λόγω περιέλευσης του ακινήτου στον κύριο αυτού
μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εισφοράς χωρίς αποζημίωση, η εν λόγω
εταιρία εκπίπτει την αξία της εισφερθείσας χρήσης του ακινήτου από τα
ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που διαρκεί η εισφορά. Το
εκπιπτόμενο αυτό ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα της κάθε διαχειριστικής
περιόδου είναι ίσο με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας της
εισφερόμενης χρήσης του ακινήτου με τα έτη διάρκειας της εισφοράς».
Στην περίπτωση όπου μία επιχείρηση εισφέρει τη χρήση ακινήτων σε μία
ανώνυμη επιχείρηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, και λαμβάνει για αυτήν
εισφορά ως αντάλλαγμα μετοχές της ανώνυμης εταιρίας με αξία ίση με τη
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μισθωτική αξία του ακινήτου, το μίσθωμα αποτελεί για τον μέτοχο εισόδημα εξ
οικοδομών. Το εισόδημα αυτό είναι ανεξάρτητο από την πραγματοποίηση ή μη
κερδών από την ανώνυμη εταιρία και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της. Η
φορολόγηση επιμερίζεται στα έτη στα οποία ισχύει η μίσθωση.
Αντίθετα, δεν θεωρούνται εισόδημα για την επιχείρηση που παραχωρεί τη
χρήση των ενσώματων παγίων, η παραχώρηση της χωρίς αντάλλαγμα , και τα έξοδα
για την ανακαίνιση και τη διαρρύθμιση των ακινήτων αυτών, από την εταιρία που
τα μισθώνει.

3.1.11 Λοιπά Δικαιώματα
Τα Λοιπά Δικαιώματα τηρούνται στον λογαριασμό 16.05 - Λοιπά
Δικαιώματα, και σε αυτόν παρακολουθούνται τα άυλα πάγια τα οποία δεν
εντάσσονται στους εξής λογαριασμούς:
16.00
16.01
16.02
16.03
16.04

Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Δικαιώματα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκμεταλλεύσεως ορυχείων – μεταλλείων
– λατομείων
Λοιπές παραχωρήσεις
Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων

Οι σημαντικότερες κατηγορίες άυλων παγίων που εντάσσονται στα λοιπά
δικαιώματα είναι:

3.1.11.1 Μισθωτικά Δικαιώματα

Είναι συχνό φαινόμενο ένας ενοικιαστής ενσώματου ή ασώματου παγίου, να
μεταβιβάζει τα Μισθωτικά του Δικαιώματα σε μία επιχείρηση. Το αντάλλαγμα που
εξασφαλίζει από τη μεταβίβαση αυτή, συμφωνείται με την επιχείρηση που αποκτά
τα δικαιώματα, καταχωρείται στον κατάλληλο υπολογαριασμό του λογαριασμού
16.05 - Λοιπά δικαιώματα, και αποσβένεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέσα στη
διάρκεια ζωής του άυλου παγίου.
Στον εν λόγω λογαριασμό μπορούν να καταχωρηθούν και τα ποσά που ο
μισθωτής καταβάλλει στον ιδιοκτήτη του παγίου, πέραν των μισθωμάτων, δηλαδή
για αέρα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τα ποσά που δίδονται για αέρα να
θεωρηθούν συμπληρωματικά μισθώματα της περιόδου διάρκειας της μίσθωσης,
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και να ενταχθούν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Και αυτά τα ποσά πρέπει να
αποσβεστούν σε ίσες ετήσιες δόσεις, στη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε περιπτώσεις εξώσεων και
αποδέσμευσης των παγίων δεν καταχωρούνται στον λογαριασμό αυτό. Η
καταχώρηση γίνεται σε αρμόδιο υπολογαριασμό του λογαριασμού 81.00 –
Έκτατα και ανόργανα έξοδα.
Σχετικά με τα μισθωτικά δικαιώματα οφείλουμε να κάνουμε τις παρακάτω
επισημάνσεις:
1. Καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος υπολογισμού της υπεραξίας,
αυτή καθορίζεται βάσει του ποσοστού που αντιπροσωπεύει στη συνολική
υπεραξία της επιχείρησης.
2. Τα ποσά που καταβάλλονται για αέρα, αποτελούν έξοδα πρώτης
εγκατάστασης και η επιχείρηση οφείλει να τα αποσβέσει είτε εφάπαξ κατά
τη περίοδο πραγματοποίησης τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε
περίοδο πέντε ετών. Ο δικαιούχος του ποσού που δίνεται για αέρα, το
εντάσσει στα εισοδήματα του από ακίνητα.
3. Η φορολόγηση για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέραν από τα μισθώματα
γίνεται με συντελεστή 20%. Με τον ίδιο συντελεστή φορολογείται και το
κέρδος από την εκχώρηση ή μεταβίβαση ενός μισθωτικού δικαιώματος.
Εφόσον ο δικαιούχος είναι πρόσωπο του άρθρου 101 § 1 του νόμου
2238/94, η φορολογική του υποχρέωση δεν εξαντλείται, αλλά το εισόδημα
αυτό φορολογείται κατά τις γενικές διατάξεις του νόμου.
4. Εάν ένας μισθωτής παραιτηθεί οικιοθελώς από τα μισθωτικά του
δικαιώματα, το έσοδο που αποκτά φορολογείται με 20%. Εάν όμως
αναγκαστεί βάσει νόμου να στερηθεί τα μισθωτικά του δικαιώματα, το ποσό
που λαμβάνει ως αποζημίωση δεν φορολογείται, γιατί θεωρείται πως η
αποζημίωση θα χρησιμοποιηθεί για την μεταστέγασή του.
5. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας γίνει
αποδέκτης αποζημίωσης λόγω καταγγελίας σύμβασης εμπορικής μίσθωσης,
οφείλει στα βιβλία της να εντάξει και το ποσό της αποζημίωσης, και θα
φορολογηθεί για το μέρος της αποζημίωσης που απομένει μετά την
έκπτωση των δαπανών που θα πραγματοποιήσει λόγω της μετεγκατάστασης
της σε άλλο ακίνητο. Για να ισχύσουν τα παραπάνω πρέπει α) η αποζημίωση
να εισπραχθεί και β) οι δαπάνες να πραγματοποιηθούν εντός της ίδιας
διαχειριστικής περιόδου. Αν οι δαπάνες γίνουν σε επόμενη χρήση, η
επιχείρηση φορολογείται για όλο το ποσό της αποζημίωσης. Οι δαπάνες
μετεγκατάστασης που αναβάλλονται για την επόμενη χρήση θα εκπέσουν
από τα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου, όταν πραγματοποιηθούν. Άρα το
ποσό της αποζημίωσης δεν δύναται να μεταφερθεί στα έσοδα της επόμενης
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διαχειριστικής περιόδου, ακόμη κι εάν οι δαπάνες μετεγκατάστασης
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της.
6. Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή σε
περίπτωση συμβατικής ή υποχρεωτικής βάσει νόμου απομάκρυνσης του
από το μίσθιο, δεν υπόκειται σε φορολογία. Αντιθέτως αν η αποζημίωση
γίνεται λόγω λύσης της μισθωτικής σχέσης, υπόκειται σε φορολογία, διότι τα
μισθώματα που καταβάλλονται για την εκτέλεση της μίσθωσης υπόκεινται
και αυτά σε ΦΠΑ.

3.1.11.2 Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι νόμοι 2387/1920 και 2121/1993 ορίζουν για τα πνευματικά δικαιώματα
τα παρακάτω: «Οι συγγραφείς, οι μουσικοί, οι ζωγράφοι ή οι σχεδιογράφοι, οι
γλύπτες, οι τορνευτές, οι χαράκτες προτύπων ή από διασκευή, αντιγραφή ή
μετάφραση έργων τέχνης έχουν εφ’ όρου ζωής το αποκλειστικό δικαίωμα της
εκδόσεως ή του πολλαπλασιασμού των έργων αυτών με αναπαραγωγή ή αντιγραφή
με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε τύπο ή της δημόσιας εκτελέσεως
μουσικών θεατρικών έργων, μουσικών συνθέσεων, τεμαχίων ή αποσπασμάτων
αυτών».
Ο κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας πληρώνεται με δύο τρόπους για την
παραχώρηση της χρήσης της:
1. Με ποσοστά επί των εσόδων που εξασφαλίζει η πώληση προϊόντων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
2. Με εφάπαξ αμοιβή που συμφωνείται ώστε ο κάτοχος των πνευματικών
δικαιωμάτων να παραχωρήσει οριστικά τα δικαιώματα του.
Τα πνευματικά δικαιώματα υπόκεινται σε απόσβεση η οποία εκπίπτει από
τα ακαθάριστα έσοδα. Η απόσβεση πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές μέσα
σε χρονικό διάστημα μικρότερο από όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι
συχνό φαινόμενο τα πνευματικά δικαιώματα να χάνουν την αξία τους και να
μειώνεται συνεπώς η ωφέλιμη ζωή τους συντομότερα από το αναμενόμενο. Όπου
είναι δυνατόν, είναι θεμιτό να συνδέεται η απόσβεση με τον αριθμό των
πωλούμενων μονάδων.
Κάθε κέρδος και ωφέλεια που σχετίζεται με την χρήση πνευματικών
δικαιωμάτων υπόκειται σε απόσβεση με συντελεστή 20%. Επίσης κατά την
καταβολή ή πίστωση αμοιβών από συγγραφικά και μεταφραστικά δικαιώματα σε
φυσικά πρόσωπα κάτοικους αλλοδαπής ή νομικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου 20%. Στις
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περιπτώσεις διμερών συμβάσεων με χώρες του εξωτερικού, επειδή τίθεται το θέμα
διπλής φορολόγησης, ακολουθείται σε αυτό το θέμα ότι επιβάλλει το καταστατικό
της σύμβασης. Σχετικά με τα κληρονομούμενα πνευματικά δικαιώματα συγγραφέα,
αυτά υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς και όχι εισοδήματος. Για τον λόγο αυτό δεν
υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

3.1.11.3 Λογισμικά Προγράμματα

Τα Λογισμικά Προγράμματα σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΛΟΤ 310/2005,
δεν εντάσσονται πλέον στα έξοδα αναδιοργάνωσης και συγκεκριμένα στον
λογαριασμό 16.17.00 – Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ, αλλά καταχωρούνται στον
λογαριασμό 16.05 – Λοιπά Δικαιώματα καθώς θεωρούνται άυλα πάγια.
Κάθε πρόγραμμα για ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν
την κατηγορία , και να προστατευτεί ως πνευματικό δημιούργημα, με εξαίρεση
όμως τον αλγόριθμο. Η προστασία συνίσταται στην απαγόρευση αναπαραγωγής,
μετάφρασης, προσαρμογής, διασκευής, ή οποιασδήποτε μετατροπής ή εμπορίας
του προγράμματος χωρίς την άδεια του δημιουργού.
Η παροχή λογισμικού και η κατασκευή ιστοσελίδων, θεωρούνται παροχή
υπηρεσιών, και βάσει νόμου υποχρεώνονται σε παρακράτηση φόρου με
συντελεστή 20%, επί των ακαθάριστων κερδών.
Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 § του προεδρικού
διατάγματος 299/2003 είτε ετησίως με συντελεστή από 24% έως 30%, είτε εφάπαξ
κατά τη χρήση που τίθενται σε λειτουργία τα λογισμικά προγράμματα.
Τέλος, δίνεται στον παρακάτω πίνακα η κατηγοριοποίηση των λογισμικών
προγραμμάτων βάσει του τρόπου εξασφάλισης τους.

Τρόπος εξασφάλισης ενός λογισμικού
προγράμματος
Εισαγωγή τυποποιημένων λογισμικών
προγραμμάτων (π.χ. ηλεκτρονικά
παιχνίδια)
Εισαγωγή ειδικών λογισμικών
συστημάτων κατασκευασμένα
κατόπιν παραγγελίας
Παροχή λογισμικών συστημάτων από
ένα Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ένα άλλο

Κατηγορία ένταξης
Εισαγωγή αγαθού
Εισαγωγή αγαθού ή
Παροχή υπηρεσίας
Παροχή υπηρεσίας
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3.1.12 Προκαταβολές Κτήσεως Ασώματων Ακινητοποιήσεων
Στον λογαριασμό 16.98 – Προκαταβολές Κτήσεως Ασώματων
Ακινητοποιήσεων παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνει οι επιχείρηση για
την απόκτηση πάσης φύσεως ασώματων ακινητοποιήσεων. Μετά την απόκτηση των
ακινητοποιήσεων, εκδίδεται το σχετικό δικαιολογητικό , και ο λογαριασμός
πιστώνεται με χρέωση των οικείων λογαριασμών των ασώματων άυλων παγίων.
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Κεφάλαιο 4
4.1 Η Αναγκαιότητα της Αποτίμησης των Άυλων Παγίων
Στις προηγούμενες ενότητες έγινε μία εκτενής ανάλυση των σημαντικότερων
εννοιών, του τρόπου αποτίμησης, καταχώρησης και κάθε άλλου σημαντικού
σημείου που αφορά την λογιστική περιγραφή των άυλων παγίων. Στην παρακάτω
ενότητα επιχειρείται μια πιο πρακτική προσέγγιση, με την έμφαση να εστιάζεται
στο ποια άυλα πάγια στοιχεία αποτελούν τον πόλο έλξης του ενδιαφέροντος για τις
σύγχρονες επιχειρήσεις, πως μπορεί να αποτιμηθεί η αξία τους, αλλά και με ποιες
μεθόδους μπορεί να γίνει η σύγκριση των άυλων παγίων που κατέχει μία
επιχείρηση, τόσο με τις μέσες τιμές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, όσο
και απευθείας με άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
Αφετηρία στην αναζήτηση των απαντήσεων στα παραπάνω θέματα που
θίγονται είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (The World
Intellectual Property Organization). Ο οργανισμός αυτός αποτελεί ειδική υπηρεσία
των Ηνωμένων Εθνών, που έχει συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη ενός
ισορροπημένου και προσβάσιμου συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο
ανταμείβει την δημιουργικότητα, διεγείρει την πρωτοπορία, και συνεισφέρει στην
οικονομική ανάπτυξη διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον.
Οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού είναι οι εξής:
1. Εξισορρόπηση των διεθνών νορμών και πλαισίων για το πνευματικό
κεφάλαιο και ανάπτυξη προοδευτικά διεθνούς νομοθεσίας για αυτό.
2. Πρόνοια για την προσφορά υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών αναφορικά με την
προστασία του Πνευματικού Κεφαλαίου διεθνώς.
3. Διευκόλυνση της χρήσης του πνευματικού κεφαλαίου ώστε να αναπτυχθεί
ένα ισορροπημένο σύστημα πνευματικού κεφαλαίου και αναγνώριση των
δυνατοτήτων ανάπτυξης του μέσω της ενδυνάμωσης της υποδομής, των
εγκαταστάσεων και των ανθρώπινων πόρων.
4. Ανάπτυξη των διεθνών υποδομών πνευματικού κεφαλαίου.
5. Ανάπτυξη διεθνών πηγών πνευματικού κεφαλαίου προς πληροφόρηση και
ανάλυση.
6. Διεθνής συνεργασία για την οικοδόμηση του σεβασμού για το πνευματικό
κεφάλαιο.
7. Διαχείριση του πνευματικού κεφαλαίου σε σύνδεση τα ζητήματα της
διεθνούς πολιτικής.
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8. Επικοινωνία που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις επικοινωνίας
ανάμεσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, στα μέλη του
και όσους επηρεάζονται από αυτές.
9. Εδραίωση μιας διοικητικής και χρηματοοικονομικής δομής που να θέτει τον
Οργανισμό σε θέση να δίνει στα προγράμματα του μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα στο management και στις διαδικασίες διοίκησης.
Το συμβούλιο αναγνωρίζει το πνευματικό κεφάλαιο ως το σημαντικότερο
περιουσιακό κεφάλαιο στις περισσότερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις
παγκοσμίως, καθώς αποτελεί το κύριο συστατικό της κυριαρχίας στην αγορά και της
συνεχούς κερδοφορίας τους στον κλάδο δραστηριοποίησης τους. Είναι τις
περισσότερες φορές ο καθοριστικός παράγοντας που αξιολογείται κατά τις
συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Επίσης οι επιχειρήσεις με υψηλού επιπέδου
γνωστική βάση, χρησιμοποιούν με επιτυχία εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, ώστε
να μεταφέρουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε περιοχές χαμηλής φορολόγησης
ανά τον κόσμο.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρακολουθείται αναλυτικά η ισχύουσα τάση την
εικοσαετία 1982 ως 2002. Παρατηρούμε πως την πρώτη δεκαετία της περιόδου
σημειώθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 24% του ποσοστού των Υλικών
έναντι των Άυλων, η οποία συνεχίστηκε με το άκρως θαυμαστό επιπλέον 20% για το
δεύτερο μισό της υπό εξέταση περιόδου. Παρόλο που φαινομενικά η αύξηση δεν
ακολουθεί τον τόσο γοργό ρυθμό, το σημείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η
εκπληκτική συμπίεση των Υλικών Παγίων στο 18% επί του Συνόλου των Παγίων, και
μάλιστα προμηνύεται περαιτέρω μείωση τους.
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Προφανέστατα η Διαχείριση των Άυλων Παγίων είναι το κλειδί της επιτυχίας
των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Η Sumantra Ghoshal, καθηγήτρια του London Business School αναφέρει: «Η
Διαχείριση των Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων είναι ο ποιος σημαντικός
παράγοντας για το κορυφαίο management στην παρούσα φάση…»
Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται προφανές πως κάθε επιχείρηση με
στόχο μια σταθερά ανοδική πορεία, οφείλει να ενισχύσει τα άυλα πάγια στοιχεία
της και ιδιαιτέρως το κεφάλαιο της γνώσης της. Η παραπάνω διαπίστωση όμως δεν
αποτελεί αντανάκλαση της πραγματικότητας όπου ο ρόλος των άυλων στοιχείων
και των πνευματικών δικαιωμάτων όχι μόνο δεν έχει την θέση που του αρμόζει
στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων της επιχείρησης, αλλά αντιθέτως για την ηγεσία
πολλών σύγχρονων επιχειρήσεων το περιεχόμενο του πνευματικού κεφαλαίου είναι
τοπίο στην ομίχλη. Ένα σημαντικό αίτιο για την ισχύουσα κατάσταση είναι το
γεγονός ότι τα πάσης φύσεως λογιστικά πρότυπα αποτυγχάνουν να προσδώσουν
στο πνευματικό κεφάλαιο την πραγματική του αξία, και συνεπώς αυτό εμφανίζεται
υποεκτιμημένο, κακοδιαχειρισμένο, ή ανεπαρκώς εκμεταλλευμένο.
Παρά την ευρύτητα του περιεχομένου του πνευματικού κεφαλαίου και του
κεφαλαίου της γνώσης, το κεφάλαιο αυτό μπορεί να περιοριστεί ώστε να
περιλαμβάνει μόνο τα σχετικά αντικείμενα με την δράση της επιχείρησης, και έτσι
να αποσαφηνιστεί και να εκτιμηθεί με μεγάλο βαθμό επιτυχίας.
Το Συμβούλιο προτείνει τα παρακάτω ερωτήματα, απαντώντας τα οποία μία
επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει το πνευματικό της κεφάλαιο:
1. Ποια είναι τα στοιχεία πνευματικού κεφαλαίου που χρησιμοποιεί η
επιχείρηση;
2. Ποια είναι η αξία τους και επομένως το επίπεδο κινδύνου τους για
την επιχείρηση;
3. Ποιου ιδιοκτησία είναι; Μπορώ αν χρειαστεί να μηνύσω κάποιον για
την χρήση τους, ή αντιστρόφως να μηνυθώ εγώ για τον ίδιο λόγο;
4. Πως θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από την επιχείρηση
πληρέστερα (π.χ. εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων της
τεχνολογίας της επιχείρησης);
5. Σε τι βαθμό απαιτείται η ασφάλιση της επιχείρησης έναντι του
κινδύνου που απορρέει από τα εν λόγω στοιχεία πνευματικού
κεφαλαίου;
Για να μπορέσει μία επιχείρηση να εδραιωθεί στον κλάδο της, οφείλει να
επιτύχει υψηλό βαθμό εκμετάλλευσης του πνευματικό κεφαλαίου και παράλληλα
ορθή εκτίμηση του σχετικού κινδύνου. Όπως οι managers οφείλουν και
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επιτυγχάνουν να γνωρίζουν τα συνολικά ενσώματα πάγια, ομοίως πρέπει να
συμβαίνει και με τα άυλα πάγια. Και αυτό γιατί αν η διοίκηση δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει την αξία και το περιεχόμενο όλων των περιουσιακών της στοιχείων,
οποιοσδήποτε σχεδιασμός και έλεγχος είναι άτοπος.
Αναλύοντας τα παραπάνω σημεία, θεωρείται πρέπον να περιγραφεί το
δικαίωμα εκμετάλλευσης και ο κίνδυνος που απορρέει από την κατοχή και χρήση
του πνευματικού κεφαλαίου και των άυλων παγίων γενικότερα. Αναφέροντας το
δικαίωμα εκμετάλλευσης ενός άυλου παγίου εννοούμε κατά βάση κάτι από τα εξής:
1. Δικαίωμα πώλησης του παγίου.
2. Σύναψη joint ventures, δηλαδή συνένωση δύο ή και περισσότερων
επιχειρήσεων με σκοπό το κοινό τους όφελος από μία
επιχειρηματική ευκαιρία.
3. Χορήγηση αδειών για χρήση του ονόματος της επιχείρησης ή/και
πώληση των προϊόντων της, κλπ.
Τα παραπάνω παραδείγματα δεν είναι φυσικά τα μοναδικά. Είναι όμως
αντιπροσωπευτικά τόσο στατιστικά, ως τα συνηθέστερα, όσο και λόγω του
περιεχομένου τους, καθώς καταδεικνύουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η
εκμετάλλευση του πνευματικού κεφαλαίου λαμβάνει χώρα, αυξάνοντας και τον
κίνδυνο αποτυχίας για την επιχείρηση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
Μία σύντομη αναφορά πρέπει να γίνει και στην αξιολόγηση και την
εκτίμηση των άυλων παγίων, έννοιες που χρησιμοποιούνται ευρέως, χωρίς όμως να
είναι σαφές το περιεχόμενο τους. Έτσι ορίζουμε την εκτίμηση της αξίας των άυλων
παγίων κυρίως «ως την ένωση του οικονομικού σχεδιασμού με την αξία και το
νομικό πλαίσιο της ιδιοκτησίας». Η ύπαρξη ενός άυλου παγίου συνίσταται
ουσιαστικά στην ικανότητα του να αποφέρει όφελος πέραν από την κάλυψη της
δαπάνης για την δημιουργία ή αγορά του. Ο θεμελιώδης κανόνας της εκτίμησης της
ωφέλειας του άυλου παγίου συνίσταται στο να αντιμετωπίζεται η αξία ως μέρος
ενός συνόλου και όχι μόνη της αποκομμένη. Δηλαδή η αξία εξαρτάται και από
παραμέτρους που συχνά παραμελούνται όπως ο χρόνος, ο χώρος, και οι ειδικές
περιστάσεις που επιβάλλει το περιβάλλον κατά την διάρκεια της αξιολόγησης (π.χ.
πολιτικές συνθήκες, απρόσμενα καιρικά φαινόμενα, κλπ). Τέλος, πάντα κατά την
αξιολόγηση πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιον απευθυνόμαστε και με ποιον σκοπό.
Αποτυχία στο να απαντηθούν με σαφήνεια αυτά τα ζητήματα, συνεπάγεται και
αποτυχημένη αξιολόγηση και εκτίμηση των άυλων παγίων.
Η αξιολόγηση και η αντιστοίχηση της αξίας τους ποσοτικά σε χρήμα, δεν
είναι μία υπόθεση περίπλοκη για τα άυλα στοιχεία, όταν αυτά προστατεύονται
μέσω εμπορικών σημάτων, πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας. Όμως αυτό
δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις και έτσι άυλα πάγια όπως το Know – How, που
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περιλαμβάνει ενδεχόμενα και ταλέντα, δεξιότητες, και γνώσεις του υπαλληλικού
προσωπικού, μεθόδους εκπαίδευσης του προσωπικού, τεχνικές και μεθόδους
παραγωγής, πελατολόγια, κτλ. Αυτά τα πάγια είναι υψηλής σημασίας, αλλά και
υψηλής δυσκολίας στο να εκτιμηθούν, και άρα να επιμεριστούν σε αυτά τα έσοδα
και τα κέρδη της επιχείρησης. Σε καταστάσεις όπου η εκτίμηση είναι δυσεπίλυτα
πεπλεγμένη, απαιτείται η συνδρομή δικηγόρων με ειδίκευση στο πνευματικό
κεφάλαιο, και οι οικονομικές γνώσεις των λογιστών της επιχείρησης.
Η αποτίμηση και η αξιολόγηση των άυλων παγίων γίνεται βάσει των
τεχνικών που επιμερίζονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες:
1. Η τιμή του ιδιοκτήτη (owner value): περιγράφει την τιμή που
διαπραγματεύεται ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του σε περίπτωση
που αποστερούνταν την ιδιοκτησία του.
2. Η τιμή της αγοράς (market value): βασίζεται στη θεώρηση πως αν τα
συγκρίσιμα πάγια έχουν κάποια μέση αξία στην αγορά, η αξία του
περιουσιακού στοιχείου που μελετάμε θα βρίσκεται κοντά σε αυτήν.
3. Η δίκαιη τιμή (fair value): αντανακλά την επιθυμία για συναλλαγή και
από τις δύο μεριές. Η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται στην
ελεύθερη αγορά, αλλά οι δύο συναλλασσόμενοι έχουν έρθει σε
επαφή μέσω κάποιας νόμιμης συμφωνίας.
4. Η φορολογητέα τιμή (tax value): αποτελεί το επίκεντρο της
νομοθεσίας και ποικίλει καθώς υπάρχουν τεχνικές που βασίζονται
στην επενδυόμενη αξία, στην αξία της ρευστοποίησης, στην αξία της
επιχείρησης ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, κλπ.
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Κεφάλαιο 5
5.1 Μέθοδοι για την αποτίμηση των άυλων παγίων

Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η διαχείριση των Άυλων Παγίων, δεν νοείται αν
αυτά δεν μπορούν να μετρηθούν, παρά το γεγονός της άυλης φύση τους.
Ο George O. Odiorne πολύ εύστοχα έχει γράψει για τα άυλα πάγια: «Εάν δεν
μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να το διοικήσεις.»
Επίσης στο ίδιο θέμα έχουν διατυπώσει την άποψη τους και οι Robert S.
Kaplan και David P. Norton: «Η μέτρηση της αξίας των Άυλων Πάγιων είναι το Άγιο
Δισκοπότηρο της Λογιστικής.»
Οι μέθοδοι μέτρησης των άυλων παγίων από την δεκαετία του 1950 ως το
2004 ξεπερνούν τις 34. Παρακάτω παραθέτουμε τις τέσσερις πιο
αντιπροσωπευτικές και τις πιο λειτουργικές προσεγγίσεις που εντάσσονται σε τρεις
ευρύτερες κατηγορίες:
1. Μέθοδοι που βασίζονται στην σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά
στην αγορά (market based methods)
2. Μέθοδοι που βασίζονται στο κόστος (cost based methods)
3. Μέθοδοι που βασίζονται σε εκτιμήσεις της οικονομικής ωφέλειας
στο παρελθόν και το μέλλον(methods based on estimates of past
and future economic benefits η αλλιώς income methods)
Ιδανικά, η ανάλυση πρέπει να γίνεται με μεθόδους της πρώτης κατηγορίας,
καθώς τα ποσά είναι άμεσα συγκρίσιμα και εύκολα ξεχωρίζει η πιο συμφέρουσα
πρόταση οικονομικά, όταν αυτό ζητηθεί. Δυστυχώς η σύγκριση των τιμών και των
συναλλαγών με αντίστοιχες στην αγορά δεν είναι πάντα εύκολη, γιατί είναι σχεδόν
απίθανο να βρεθεί παρόμοια συναλλαγή με αυτή που μας αφορά. Όταν αυτό
επιχειρείται ιδίως με άυλα πάγια στοιχεία, η απόπειρα μοιάζει μάταιη. Ο λόγος
είναι όχι μόνο η δυσκολία να βρεθούν συναλλαγές με παρόμοια άυλα πάγια, αλλά
κυρίως ότι αυτά και κατά βάση το πνευματικό κεφάλαιο, δεν αναπτύσσονται από
τις επιχειρήσεις για να πουληθούν. Επιπροσθέτως οι πωλήσεις τους όταν
πραγματοποιούνται είναι μικρό μέρος μιας μεγαλύτερης και γενικότερης
συναλλαγής, της οποίας οι λεπτομέρειες σπάνια αποκαλύπτονται. Άλλοι
ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρμογή μεθόδων της πρώτης κατηγορίας είναι
οι ξεχωριστοί αγοραστές, οι διαφορετικές ικανότητες διαπραγμάτευσης του
εκάστοτε συναλλασσόμενου, και οι στρεβλώσεις που προκαλούνται ως συνέπεια
των ορέων και των κοίλων που εμφανίζουν οι οικονομικοί κύκλοι.
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Οι μέθοδοι της δεύτερης κατηγορίας, όπως το «κόστος δημιουργίας» ή το
«κόστος αντικατάστασης» ενός άυλου παγίου, θεωρούν ως δεδομένο πως υπάρχει
στενή σχέση μεταξύ του κόστους και της αξίας, και είναι αρκετά εύκολες στην
εφαρμογή τους. Το αρνητικό χαρακτηριστικό τους έγκειται σε μη υπολογισμό της
αλλαγής της αξίας του χρήματος στη πάροδο του χρόνου.
Στην τρίτη περίπτωση έχουμε τον παρά κάτω επί μέρους επιμερισμό:
1. Κεφαλαιοποίηση των κερδών του παρελθόντος (capitalization of historic
profits)
2. Διαφορικές μέθοδοι μεικτού κέρδους (gross profit differential methods)
3. Μέθοδοι των περίσσιων κερδών (excess profits methods)
4. Μέθοδος της απαλλαγής από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (the relief
from royalty method)

1. Capitalization of historic profits:

Η αξία των άυλων παγίων προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ιστορικό κέρδος
διατήρησης του παγίου (the maintainable historic profitability of the asset) με έναν
πολλαπλασιαστή που προκύπτει μετά τον υπολογισμό της σχετικής ισχύος του
παγίου (relative strength).
Π.χ. ένας πολλαπλασιαστής προκύπτει με την αξιολόγηση μιας φίρμας βάσει
κάποιων παραγόντων όπως η ηγεσία, η σταθερότητα, το μερίδιο στην αγορά, η
επέκταση στην διεθνή αγορά, η τάση για κερδοφορία, η σταθερότητα και η
προστασία σε τομείς όπως το marketing και η διαφήμιση. Παρά το γεγονός ότι η
μέθοδος λαμβάνει υπόψη κάποιους ουσιώδεις παράγοντες, έχει και σημαντικές
ελλείψεις, σχετικές κυρίως με την δέσμευση του με τα ιστορικά έσοδα (historic
earning capability), με συνέπεια να μη δίνεται έμφαση στο μέλλον.

2. Gross profit differential methods:

Αυτές σχετίζονται κατά βάση με τα εμπορικά σήματα (trade marks) και με
την αποτίμηση φιρμών (brand valuation). Οι μέθοδοι ελέγχουν τις διαφορές στις
τιμές πώλησης, προσαρμοσμένες στις διαφορές στα κόστη marketing (marketing
costs). Η διαφορά αυτή στα κόστη marketing είναι ίση με τη διαφορά ανάμεσα στο
περιθώριο κέρδους ενός προϊόντος φίρμας και προστατευμένο από μία πατέντα,
και ένα προϊόν χωρίς φίρμα και πατέντα. Η παραπάνω τεχνική χρησιμοποιείται για
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να υπολογιστούν οι ταμειακές ροές (cash flows) και να καθοριστεί η αξία. Η εύρεση
Finding γενικών ισοδύναμων για μία πατέντα και αδιαμφισβήτητες τιμές είναι κάτι
σχεδόν αδύνατο για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση.

3. The excess profits method:

Η μέθοδος αρχικά εστιάζεται στην τρέχουσα τιμή των καθαρών ενσώματων
παγίων (net tangible assets) τα οποία αποτελούν το σημείο αναφοράς (benchmark)
για να εκτιμηθεί ένας ύψος απόδοσης της επιχείρησης. Αυτή η εκτιμώμενη τιμή
χρησιμοποιείται για να υπολογιστούν τα κέρδη τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να
πειστούν οι επενδυτές να επενδύσουν σε αυτά τα καθαρά ενσώματα πάγια. Κάθε
απόδοση πέρα από τα προλεχθέντα απαραίτητα κέρδη, αποδίδεται στα άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος έχει το
θεωρητικό υπόβαθρο να λαμβάνει υπόψη και τα μελλοντικά κέρδη από την χρήση
του παγίου, παρουσιάζει έντονα κενά στην κάλυψη των ενδεχομένων εναλλακτικών
χρήσεων του παγίου.

4. Relief from royalty:

Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη έως ποιο ποσό ο αγοραστής
προθυμοποιείται ή μπορεί να πληρώσει για να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης
ενός παρόμοιου άυλου παγίου. Το επίπεδο της τιμής του παγίου έπειτα καθορίζεται
και κεφαλαιοποιείται αντανακλώντας στην τιμή του την απόδοση και τον κίνδυνο
που εμπεριέχει η επένδυση στο εν λόγω πάγιο.

Discounted cash flow (DCF) analysis:

Η προεξοφλητική μέθοδος των ταμειακών ροών (DCF) αποτελεί το σημείο
σύγκλισης των παραπάνω τριών μεθόδων και είναι πιθανώς η πιο αναλυτική και
περιεκτική μέθοδος για την αξιολόγηση ενός άυλου παγίου. Εδώ, τα πιθανά κέρδη
και οι πιθανές ταμειακές ροές πρέπει να εξακριβώνονται με προσοχή και
ακολούθως να μεταφέρονται στην παρούσα αξία τους μέσω των καταλλήλων
προεξοφλητικών επιτοκίων. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μεταφέροντας την
αναμενόμενη αξία του χρήματος μελλοντικά, σε σημερινές νομισματικές τιμές
χρησιμοποιώντας τον περισσότερο δόκιμο συντελεστή προεξόφλησης. Τα επιτόκια
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προεξόφλησης που βρίσκουν εφαρμογή σε αυτές τις περιπτώσεις συμβιβάζουν τον
αποδεχόμενο κίνδυνο από την επένδυση σε ένα άυλο πάγιο καθώς και τις τιμές στις
οποίες αναμένεται πως θα κινηθεί ο πληθωρισμός την περίοδο για την οποία
γίνεται η προεξόφληση.
Προβαίνοντας τελικά στην επένδυση, γίνεται δεκτό πως ο εκτιμητής οφείλει
να διερευνήσει το περιβάλλον στο οποίο καλείται να προσφέρει και να
λειτουργήσει το πάγιο και να εξακριβώσει πιο είναι η πιθανή απόδοση και
μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης. Η εκτίμηση του μεριδίου αγοράς
είναι κομβικό σημείο για την επιτυχία της πρόβλεψης του, γιατί πρέπει να γίνεται
συνυπολογίζοντας την διάρκεια της περιόδου που το πάγιο θα είναι ωφέλιμο για
την εταιρία, την εμπορευσιμότητα του, στην οποία εντάσσεται η εξέταση του
κόστους διακράτησης του, καθώς και την υπολειμματική του αξία, αν στο τέλος
υπάρχει. Η επιτυχία του μοντέλου εντοπίζεται στην αξιολόγηση των παραγόντων
της αγοράς, όμως η απόδοση και η προοπτική εκμετάλλευσης του, αλλά και η αξία
του χρήματος διαχρονικά. Είναι άκρως διαφωτιστικό, προσφέροντας μια
εμπεριστατωμένη πρόβλεψη των αναμενόμενων ταμειακών ροών, όπως και μία
εικόνα των άυλων παγίων που έχουν υψηλή αναγνώριση και ευρεία εφαρμογή στην
χρηματοοικονομική κοινότητα.
Το ύψος του συντελεστή προεξόφλησης των ταμειακών ροών μπορεί να
προκύψει από μία πληθώρα μοντέλων(build-up method, dividend growth model,
κλπ) με κύριο εκπρόσωπο τους το μοντέλο Capital Asset Pricing Model (CAPM) στο
οποίο χρησιμοποιείται ένας σταθμικός μέσος για το κόστος του κεφαλαίου.
Οι παραπάνω διεργασίες μπορούν να αποβούν άκαρπες αν δεν γίνουν με
φροντίδα ώστε να εξασφαλίζεται η ποσοτικοποίηση της αξίας του παγίου, το
υπόλοιπο της διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, και ο ρυθμός απόσβεσης του. Η
μέθοδος οδηγεί στον προσδιορισμό της μικρότερης από την φυσική, λειτουργική,
τεχνολογική, οικονομική και νόμιμη ζωή του άυλου παγίου, πράγμα αναγκαίο
καθώς όπως κάθε πάγιο τα άυλα και ιδίως το πνευματικό κεφάλαιο, έχουν
μεταβλητή ικανότητα να δημιουργούν οικονομική ωφέλεια, η οποία εξαρτάται από
αυτές τις κύριες ζωές’.
Επεξηγηματικά, αναφέρουμε ένα παράδειγμα, της προεξοφλητικής μεθόδου
των ταμειακών ροών, βάσει της οποίας δεν θα ήταν ορθό να υπολογιστούν οι
ταμειακές ροές για ολόκληρη την περίοδο που ένα copyright προστατεύεται νομικά,
που ενδεχομένως εκτείνεται σε περισσότερα από εβδομήντα έτη, όταν η εκτίμηση
ορίζει πως τα λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν διάρκεια ωφέλιμης ζωής
ενός ή δύο ετών.
Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια πως η νόμιμη διάρκεια ζωής ενός copyright
άυλου παγίου που εκτείνεται σε μία εικοσαετία μπορεί και να είναι ύψιστης
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σημασίας για λόγους αξιολόγησης και αποτίμησης, όπως π.χ. σε κλάδους όπως η
φαρμακοβιομηχανία, όπου οι κύριοι ανταγωνιστές που εισέρχονται στην αγορά
προσπαθούν άμεσα να διακόψουν την κυριαρχία ενός προϊόντος μετά την λήξη της
νομικής προστασίας της παρασκευής του. Η ουσία της ανάλυσης μας, είναι πως
όταν χρησιμοποιείται το μοντέλο της προεξοφλητικής μεθόδου των ταμειακών
ροών, ο εκτιμητής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτείνει την μελέτη του σε
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που επιβάλουν ρεαλιστικά οι
προαναφερθέντες ‘ζωές’.
Επίσης πρέπει να γίνει η παραδοχή σε πολλές περιπτώσεις μετά την εξέταση
αυτών των ζωών ώστε να προκύψουν οι προβλέψεις των ταμειακών ροών, είναι
άσκοπο να γίνουν εκτιμήσεις για περιόδους μεγαλύτερες των πέντε ή έξι ετών. Το
μαθηματικό μοντέλο δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί λύση σε αυτήν την περίπτωση,
όπου τελειώνει το διάστημα της δόκιμης πενταετούς περιόδου αλλά οι προβλέψεις
δείχνουν ότι οι ταμειακές ροές δεν θα καταρρεύσουν, με μία καταληκτική τιμή που
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν συντηρητικό συντελεστή ανάπτυξης, στον
συγκεκριμένο χρόνο, και παράλληλα επιτυγχάνει να προεξοφλεί τις εκτιμήσεις στην
απαιτούμενη χρονική στιγμή.
Πολλές από τις παραπάνω μεθόδους χρησιμοποιούνται ευρέως στις
χρηματοοικονομικέ μελέτες, πρέπει να σημειωθεί πως η αποτίμηση είναι κατά
βάση τέχνη παρά επιστήμη, με έργο που καλύπτει περισσότερα επιστημονικά πεδία
όπως η νομική, τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, η λογιστική, και η ανάλυση
επενδύσεων. Είναι επιπόλαιο να επιχειρηθεί οποιασδήποτε μορφής αποτίμηση
υιοθετώντας πρότυπα κλάδων και βιομηχανίας, αδιαφορώντας για το θεμελιώδες
θεωρητικό υπόβαθρο της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια μίας αξιολόγησης των
άυλων παγίων , το πλαίσιο της ανάλυσης πρέπει να είναι ισχυρά εδραιωμένο, και ο
αποτιμητής οφείλει να το λάβει υπόψη, ώστε το έργο του να έχει ανταπόκριση στην
πραγματικότητα.
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Κεφάλαιο 6
6.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
6.1.1 Απόδοση στα άυλα πάγια ωφέλιμης ζωής
Ένα σημείο που αξίζει να μελετηθεί διεξοδικότερα είναι ο λόγος αλλά και ο
τρόπος με τον οποίο μπορεί η ωφέλιμη ζωή των άυλων παγίων να τους αποδοθεί,
και φυσικά μετά από αυτό το στάδιο, να αποτιμηθεί, φαντάζει χρησιμότερο, από
κάθε άλλο, το άρθρο του Mr. Vaughan1, με τίτλο «Give intangible assets useful life»
(2000).
Αρχικά ο συγγραφέας τονίζει στο έργο του την σημασία της απόδοσης στα
άυλα πάγια ωφέλιμης ζωής, η οποία δίδεται για να διαχωριστεί η υπεραξία, από τα
υπόλοιπα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ο διαχωρισμός αυτός στοχεύει αρχικά στη
μείωση της φορολογίας της υπεραξίας, αφού αυτή μειώνεται καθώς μέρος της
αποδίδεται στα λοιπά άυλα, και έπειτα στην αύξηση των ταμειακών ροών της
επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διαχωρίσουμε πως τα άυλα πάγια που
δεν έχουν σαφή ωφέλιμη ζωή εντάσσονται στην υπεραξία, ενώ όταν η ωφέλιμη ζωή
είναι δυνατό να προσδιοριστεί επαρκώς, μπορούν να ενταχθούν σε κατηγορίες
λοιπών άυλων παγίων.
Για να επιτευχθεί η αποτίμηση εφαρμόζεται η μέθοδος της
κεφαλαιοποίησης των περιοδικών εσόδων, η οποία αναφέρεται στην ξένη
βιβλιογραφία ως «Capitalization of residual income» και αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα της κατηγορίας κεφαλαιοποίησης των κερδών του παρελθόντος
(capitalization of historic profits), που αναφέρθηκε παραπάνω.

6.1.1.1 Capitalization of Residual Income

Η μέθοδος περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
1. Υπολογισμός της παρούσας αξίας των μελλοντικών ωφελειών που πηγάζουν
από την ιδιοκτησία των άυλων παγίων. Αυτή η ωφέλεια μπορεί να

1

Ο κύριος Vaughan είναι Senior Vice President – Consulting of Marsall and Stevens Incorporated,
appraisal and valuation consultants. Έχει γνωμοδοτήσει πολλές φορές σε δικαστικές διαμάχες πάνω
στην αξιολόγηση άυλων παγίων. Επίσης είναι επαγγελματίας μηχανικός και μέλος του Panel of
Arbitrators του American Arbitration Association.
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αναφέρεται σε εισόδημα, σε κεφαλαιακή ανάπτυξη, ή να συνδυάζει και τα
δύο.
2. Διανομή και σύνδεση των ωφελειών αυτών στα πάγια που απαιτούνται για
να εξασφαλιστεί το επιπρόσθετο εισόδημα. η διανομή περιγράφεται στα
παρακάτω στάδια, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται με την ακόλουθη
σειρά:
I.
II.
III.
IV.

Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αγοράζονται.
Στα άυλα πάγια που έχουν προσδιορίσιμη ωφέλιμη ζωή.
Στο κεφάλαιο της εργασίας που απαιτείται .
Στα αμιγώς άυλα πάγια ή στην υπεραξία.

Υπάρχουν στοιχεία για ύπαρξη και καταγραφή της υπεραξίας από
τουλάχιστον το 1925, και μάλιστα γίνεται αναφορά σε σήματα, επωνυμίες,
πατέντες, και πνευματικά δικαιώματα.
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, μία από τις πιο γνωστές μεθόδους
ποσοτικοποίησης των άυλων παγίων είναι η ARM – 34. Η ονομασία της προέρχεται
από την §34 του Appeals and review memorandum of the Τreasury Department,
ένα εγχειρίδιο συνταγμένο για αυτόν τον σκοπό.
Βάσει της ARM – 34, το μέσο εισόδημα που προέρχεται από τη λειτουργία
της επιχείρησης τη τελευταία πενταετία, αποτελεί κριτήριο για την εκτίμηση της
αξίας της επιχείρησης. Έτσι, 8-10% πάνω από την αξία των καθαρών ενσώματων
παγίων θεωρείται αποδεκτό ως απόρροια των λειτουργικών δραστηριοτήτων της
εταιρίας. Κάθε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% κεφαλαιοποιείται, συνήθως η
κεφαλαιοποίηση γίνεται με ποσοστό 15-20%, και αποτελεί δείκτη του ύψους των
άυλων παγίων της επιχείρησης.
Άρα η συνολική αξία της επιχείρησης ισούται με το άθροισμα των
καθαρών ενσώματων παγίων της, συν την υπεραξία που δίνεται μέσα από αυτή
τη μέθοδο.
Η ARM – 34 εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, και οι έρευνες δείχνουν πως
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Το μόνο της μειονέκτημα είναι η
παράβλεψη της απόκλισης της αγοραίας αξίας από την λογιστική αξία, η οποία
ενδέχεται να είναι σημαντική.
Ο συντάκτης του άρθρου, επίσης αναλύει τη μέθοδο Relief from royalty,
μέσα από ένα παράδειγμα:

66

Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η αποτίμηση και η καταχώρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές
καταστάσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο κλάδος της Τεχνολογίας

6.1.1.2 Relief from Royalty

Σύμφωνα με το παράδειγμα η Smith Company θέλει να προβεί στην αγορά
της Jones Company. Μεταξύ των υπόλοιπων παγίων που αξιολογήθηκαν , η πρώτη
εταιρία αξιολόγησε πως η δεύτερη έχει στην κατοχή της πατέντες αξίας $50.000,
ένα ποσό που συμπίπτει με την τιμή με την οποία αγοράστηκαν αρχικώς από την
Smith.
Βάσει της μεθόδου, ο αποτιμητής υποθέτει πως εάν η επιχείρηση δεν είχε
στην κατοχή της τις πατέντες, θα όφειλε να πληρώσει ένα λογικό αντίτιμο στον
ιδιοκτήτη τους, για να τις αποκτήσει. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να υπολογιστεί
είτε βάσει των παραχθέντων μονάδων, είτε ως ποσοστό των πωλήσεων των
πατενταρισμένων προϊόντων. Στην δεύτερη περίπτωση, το ποσοστό εξαρτάται από
την κερδοφορία των πατενταρισμένων προϊόντων. Το συνηθέστερο ποσοστό σε
αυτόν τον υπολογισμό είναι το 5%, και αυτό υιοθετούμε και εμείς στο παράδειγμα.
Οι προϋπολογισμοί των πωλήσεων της Smith φανερώνουν πως μετά την
αγορά, η επιχείρηση είναι σε θέση να επιτύχει πωλήσεις πατενταρισμένων
προϊόντων ύψους $1.800.000, κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής των
πατέντων, που εκτείνεται σε οκτώ έτη. Έχοντας κάνει τους απαραίτητους
υπολογισμούς, η Smith θεωρεί πως πρέπει να κεφαλαιοποιεί το εισόδημα της με
ποσοστό 15%.
Το 5% (που ανταποκρίνεται στο royalty rate) θα αποδώσει ετήσιο εισόδημα
ύψους $90.000. Επίσης το 15%, για περίοδο οκτώ ετών, αντιστοιχεί σε έναν
πολλαπλασιαστή 4,487. Κάνοντας τον υπολογισμό (90.000 × 4,487), προκύπτει αξία
ύψους $403.830 ,η οποία στρογγυλοποιείται στις $400.000.
Στο σημείο αυτό πρέπει να περιληφθεί και η εκτίμηση των συνολικών ροών
της Jones. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι εκτιμήσεις τους, οι οποίες
έγιναν βάσει της μεθόδου ARM-34, που αναλύθηκε προηγούμενα.
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Η βελτίωση και η εξέλιξη της Relief from royalty από την ARM-34 εντοπίζεται
σε δύο σημεία:
1. Χρησιμοποιούνται εκτιμώμενες τιμές για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αντί
για τα ιστορικά κόστη,
2. και εμπερικλείεται η υποτίμηση και οι αποτίμηση των άυλων παγίων για τα
οποία έχει καθοριστεί ωφέλιμη ζωή, πεπερασμένης διάρκειας.
Συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις αναθεωρήσεις, η αποτίμηση των άυλων
παγίων μπορεί να περιγραφεί αποκρυσταλλωμένα στα παρακάτω πέντε βήματα:
1. Εκτίμηση του εισοδήματος που θα προκύψει μέσα από την παραγωγική
διαδικασία, πριν από οποιαδήποτε υποτίμηση, αποτίμηση, φορολόγηση, και
τις λοιπές χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν.
2. Συσχέτιση μέρους αυτού του εισοδήματος με την υποτίμηση των
ενσώματων παγίων.
3. Απομόνωση των στοιχείων της άυλης περιουσίας που έχουν πεπερασμένη
ωφέλιμη ζωή και υπολογισμός της αποτίμησης που απαιτείται για την
αναπλήρωση του ποσού της επένδυσης μέσα στο χρόνο της υπολειπόμενης
ωφέλιμης ζωής. Επίσης, αφαίρεση όλων των ετήσιων αποτιμήσεων και
υποτιμήσεων από το εισόδημα που προέρχεται από τις λειτουργικές
δραστηριότητες της επιχείρησης, ώστε να καθοριστεί το εισόδημα που
αποτελεί απόδοση λόγω της επένδυσης.
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4. Από την συνολική επένδυση που απαιτείται για την λειτουργία της
επιχείρησης, συμπεριλαμβανόμενης της απαιτούμενης εργασίας του
υπαλληλικού προσωπικού, υπολογίζεται μια λογική απόδοση. Το εισόδημα
που λογίζεται υπέρ της υπεραξίας, προκύπτει αφαιρώντας το αποτέλεσμα
του προηγούμενου υπολογισμού από το διαθέσιμο εισόδημα.
5. Κεφαλαιοποίηση του εναπομείναντος εισοδήματος με ένα κατάλληλο
ποσοστό, ώστε να προκύψει η αξία της υπεραξίας.

6.1.2 Αποτίμηση της αξίας μιας φίρμας
Η αποτίμηση της αξίας μίας φίρμας είναι ένα θέμα που δεν συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον που του αρμόζει. Στο άρθρο του «Value of the brand», για το περιοδικό
CA Magazine του Canadian Institute of Chartered Accountants ο Stephen Cole
καταπιάνεται με αυτό το ζήτημα. Συγκεκριμένα ο Stephen Cole μελετά την
απόσταση που χωρίζει την πραγματική αξία της φίρμας από την υπεραξία που
αναγράφεται στους ισολογισμούς που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις. Η πραγματική
της αξία είναι αυτή που θα κατείχε αν βρισκόταν σε μία ελεύθερη αγορά.
Ο Michael Eisner, CEO της Disney αναφέρει πως «Μία φίρμα είναι ένας
ζώντας οργανισμός που εμπλουτίζεται και υποβιβάζεται συσσωρευτικά στο
πέρασμα του χρόνου, ως αποτέλεσμα χιλιάδων μικρότερων ενεργειών».
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η αξία των εικοσιπέντε πρώτων φιρμών
του Καναδά όπως υπολογίστηκε με την μέθοδο Relief from royalty, που
περιγράφεται στη προηγούμενη ενότητα:
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Παρατηρούμε πως η brand value είναι υποπολλαπλάσια της market value,
σε σημείο που υπάρχουν περιπτώσεις όπως της Manulife όπου ο λόγος των δύο
είναι μόνο 0,02! Ο παρακάτω πίνακας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στο να απεικονίσει
τόσο την αναγκαιότητα, όσο και την σπουδαιότητα της μεθόδου Relief from royalty
για την αποτίμηση των άυλων παγίων.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει αναφορά σε ένα ακόμη μέρος του
άρθρου. Έτσι λοιπόν, αν υπολογιστεί η αξία των άυλων παγίων ως ποσοστό των
συνολικών πάγιων στοιχείων, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι
εντυπωσιακά. Στους κλάδους της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και των
τηλεπικοινωνιών είναι περίπου 75%, στον βιομηχανικό κλάδο, στον ενεργειακό, και
στον μεταλλουργικό 50% και στον κλάδο παροχών κοινής ωφέλειας 25%.
Καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο την σημασία των άυλων παγίων στις
σύγχρονες επιχειρήσεις.
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6.1.1.2 Μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών
Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (Discounted Cash flow)
είναι όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα ίσως η πληρέστερα τεκμηριωμένη και
ευρύτερης αποδοχής από τη επιστημονική κοινότητα μέθοδος, βάσει της οποίας
μπορεί να γίνει η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης,
και συγκεκριμένα των άυλων παγίων της.
Για να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση της, ο Mike Vorster, στο άρθρο
του “Discounted Cash Flοw, Explained , Asset managers need to understand how
this concept, and others like it, affect equipment decisions” για λογαριασμό του
επιστημονικού περιοδικού Construction Equipment (June 2007), προβαίνει σε μία
απλουστευμένη προσέγγιση της μεθόδου, οι βασικές αρχές της οποίας κρίνεται
απαραίτητο πως πρέπει να περιγραφούν.
Ο συγγραφέας αποσαφηνίζει πως το αίτιο που οδήγησε στην ανάπτυξη της
θεωρίας είναι το γεγονός πως ένα Χ ποσό έχει μεγαλύτερη αξία στο παρόν από ότι
θα έχει μελλοντικά. Οι λόγοι που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο είναι οι εξής
δύο:
1. Το χρηματικό αυτό ποσό χρησιμοποιούμενο στο παρόν είναι σε θέση να
αυξήσει τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης, ή και να μειώσει τα
ενδεχόμενα χρέη της.
2. Κάθε μελλοντική επένδυση συμπεριλαμβάνει ένα μικρό ή μεγάλο ποσοστό
κινδύνου.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, έγινε αναγκαία η ανάπτυξη της
θεωρίας της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, ώστε να καταστεί δυνατή να
βρεθεί η πραγματική αξία μιας επένδυσης στο παρόν, αφού έχει πρώτα μειωθεί
λόγω των παραπάνω παραγόντων, δηλαδή λόγω κυρίως της επιθυμίας των
επενδυτών να περιέλθει το ‘χρήμα’ στην κατοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Θα παρατεθεί σε αυτό το σημείο ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα ώστε να
γίνει κατανοητή η πρακτική εφαρμογή της μεθόδου:
Υποθέτουμε ότι πουλάμε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, και μας
οφείλονται ακόμη $10000. Ο οφειλέτης μας, μας προτείνει να αναβάλει την
πληρωμή του χρέους του για τρία έτη, και ως αντάλλαγμα να λάβουμε τόκο 10% για
κάθε χρόνο. Το 10% αναλύεται σε 6 % για το ακίνδυνο επιτόκιο και 4% ως αμοιβή
για την ανάληψη του κινδύνου. Ορίζουμε P την παρούσα αξία, i το επιτόκιο, n τα
έτη αποπληρωμής, και F την μελλοντική αξία.
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Με βάση τους υπολογισμούς
1ο έτος: 10000 × (1 + 0.1) = 11000
2ο έτος: 11000 × (1 + 0.1) = 12100
προκύπτει ότι στο τέλος της διετίας θα πάρουμε $12100.
Αν υποθέσουμε τώρα ότι εμείς οφείλουμε ένα ποσό ύψους $10.000 που
πρέπει να αποπληρωθεί σε μία διετία, και εμείς επιλέγουμε να το αποπληρώσουμε
άμεσα με τόκο 10%,, θα ισχύουν οι παρακάτω υπολογισμοί:
1ο έτος: 10000 / (1 + 0.1) = 9090
2ο έτος: 9090 / (1 + 0.1) = 8264

Άρα θα πρέπει να πληρώσουμε 8264 σε σημερινές τιμές.
Αυτές είναι οι ουσιαστικές εφαρμογές της μεθόδου της προεξόφλησης των
ταμειακών ροών, η μεταφορά δηλαδή μία αξία από την παρούσα της αξία σε μία
μελλοντική χρονική στιγμή, και αντιστρόφως.
Τα παραπάνω παραδείγματα συνοψίζονται σε δύο γενικές μαθηματικές
σχέσεις:
Μελλοντική αξία μίας συναλλαγής που
συμβαίνει στο παρόν

F = P × (1 + i)n

Παρούσα αξία μίας συναλλαγής που θα
συμβεί στο μέλλον

F = P / (1 + i)n

Παρακάτω θα αναλυθεί μία κατάσταση πολύ συνηθισμένη για τις
περισσότερες επιχειρήσεις όπου η διοίκηση καλείται να αξιολογήσει και να
αποτιμήσει μία επένδυση.
Θεωρούμε ότι προβαίνουμε ως επιχείρηση στην αγορά ενός πάγιου
περιουσιακού στοιχείου, ενδεχομένως άυλου, με κόστος $180000 τα οποία
καταβάλλονται στην αρχή του πρώτου έτους, και επιλέγουμε να το μεταπωλήσουμε
στο τέλος του πέμπτου έτους για $50000. Για την περίοδο που θα το έχουμε στην
κατοχή μας, αποβλέπουμε σε κέρδος, όπως αυτό περιγράφεται στον πίνακα που
έπεται. Οι αντίστοιχες ταμειακές ροές φαίνονται επίσης στον ακόλουθο πίνακα για
κάθε έτος χωριστά. Η συνολική ταμειακή ροή είναι $45000, ένα άκρως δελεαστικό
νούμερο για επένδυση ύψους $180000. Υποθέτουμε ότι το ασφάλιστρο του
κινδύνου είναι 7%
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Ο πίνακας που έπεται συμπληρώθηκε χρησιμοποιώντας τις παραπάνω δύο
γενικές σχέσεις.

1
2
3
4
5
6
7

Έτος
Αγορά

Κέρδος από
χρήση του
παγίου
Πώληση
Ετήσιες
ταμειακές ροές
επιτόκιο
Παρούσα αξία
των ταμειακών
ροών

0
(180000)

1

2

3

4

5

40000

40000

35000

35000

25000

Σύνολο

50000
(180000)

40000

40000

35000

35000

75000

1

0.93

0.87

0.82

0.76

0.71

180000

37383

34938

28570

26701

53474

45000

1066

Παρατηρούμε πως παρόλο που φαινομενικά η επένδυση θα απέφερε
$45.000 ωφέλεια, η πραγματική ωφέλεια περιορίζεται σε μόνο $1066. Αυτό
συμβαίνει γιατί η αξία του χρήματος μειώνεται σε βάθος χρόνου. Αν επενδύεται
μεγάλο χρηματικό ποσό για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αξία του χρήματος θα
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της μακρόχρονης διάρκειας της επένδυσης.

6.1.1.3 Η πραγματική ωφέλιμη ζωή των άυλων παγίων

Ένα σημείο που δεν έχει αναλυθεί όσο θα έπρεπε από την σχετική
επιστημονική κοινότητα, είναι το θέμα της πραγματικής ωφέλιμης ζωής, και ο
προσδιορισμός της ουσιαστικής διάρκειας της. Αν και έχει γίνει εκτενής αναφορά σε
όσα επιβάλλει το γράμμα του νόμου, συνήθως η πραγματικότητα απέχει από αυτά.
Η Jennifer M. Mueller, στο άρθρο της Amortization of Certain Intangible
Assets, που δημοσιεύτηκε το 2004 στο επιστημονικό περιοδικό Journal of
Accountancy, επιτυγχάνει να πληροφορήσει τόσο για το πότε είναι αντικειμενικά
προσδιορίσιμη η ωφέλιμη ζωή, και πόσος είναι ο πραγματικός χρόνος παροχής της
ωφέλειας στην επιχείρηση που έχει στην κατοχή της το άυλο πάγιο.
Η συγγραφέας εξηγεί πως φαινομενικά το εύρος της ωφέλειας ζωής είναι
εύκολο να καθοριστεί, έχοντας φυσικά εξαιρέσει την περίπτωση της υπεραξίας.
Πρακτικά όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό δεν είναι τόσο σαφές. Π.χ. τα
δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα με συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως οι
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πατέντες, οι άδειες χρήσης, οι επωνυμίες, το franchise, έχουν συγκεκριμένη
διάρκεια ωφέλιμης ζωής, που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Τι γίνεται όμως εάν
υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο που καθιστά εφικτή την παράταση της συμφωνίας;
Προφανώς η ωφέλιμη ζωή γίνεται απροσδιόριστη.
Προσπερνώντας τον σκόπελο αυτό, δεχόμαστε πως δεν υπάρχει τέτοια
παράγραφος στο συμβόλαιο. Ακόμη και όταν τελικά η ωφέλιμη ζωή βάσει νόμου
εξαντλείται, υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί πως η παροχή της ωφέλειας θα
σταματήσει να είναι διαθέσιμη στην επιχείρηση; Προφανώς και δεν γίνεται το
ερώτημα να απαντηθεί μονολεκτικά.
Για να λυθούν αυτά τα ζητήματα, πρέπει να απατώνται πρωταρχικά τρία
σημαντικά ερωτήματα:
1. Έχει η επιχείρηση την πρόθεση ή/και τη δυνατότητα να ανανεώσει
την συμφωνία;
2. Υπάρχει σημαντικό κόστος που πρέπει να δαπανηθεί για να γίνει
αυτή η παράταση/ανανέωση;
3. Απαιτείται να γίνουν ουσιώδεις αλλαγές;
Φυσικά αν διαπιστωθεί πως τα οφέλη από την αρχική συμφωνία δεν
φτάνουν μέχρι την αρχική λήξη της ωφέλιμης ζωής, δεν υπάρχει κανένας λόγος να
μπει η επιχείρηση σε αυτήν την διαδικασία.
Ξεκινώντας από το πρώτο, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα
προηγούμενα ερωτήματα. Έτσι αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε τα ερωτήματα
που έπονται, είναι περιττά, και η ωφέλιμη ζωή, ισούται με αυτήν που περιγράφεται
στο συμβόλαιο που περιγράφει τη συμφωνία των δύο μερών.
Αν όμως η επιχείρηση απαντήσει θετικά, πρέπει έπειτα να καθοριστεί κατά
πόσο η ανανέωση είναι εφικτή, ένα θέμα που πάμπολλες φορές λύνεται ορίζοντας
στο συμβόλαιο κατηγορηματικά το δικαίωμα αυτό της επιχείρησης. Αν δεν υπάρχει
η σχετική παράγραφος, πρέπει να γίνει αναδρομή στα ιστορικά δεδομένα της
εταιρίας, και να βρεθεί κατά πόσο έχει επιτύχει αντίστοιχες ανανεώσεις σε
παρόμοιες καταστάσεις. Ακόμη, αν το συμβόλαιο αυτό, είναι κάτι καινούριο για την
επιχείρηση, τα δεδομένα μπορούν να αντληθούν από τον κλάδο δραστηριοποίησης
της.
Άπαξ και προσδιοριστεί πως η παράταση είναι επιθυμητή και εφικτή, το
επόμενο βήμα είναι να βρεθεί το κόστος που επωμίζεται η επιχείρηση για την
ανανέωση. Το FASB Emerging Issues Task Force (EITF) έχει πάρει θέση για αυτό το
επιπρόσθετο κόστος. Τα κόστος επιμερίζεται στο κόστος των σχετικών διαδικασιών
(συμβολαιογραφικά έξοδα, παράβολα, κτλ),και στο κόστος διαπραγματεύσεων των
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δύο πλευρών (αύξηση ή μείωση της τιμής για την παραχώρηση του άυλου παγίου).
Μετά πρέπει το συνολικό κόστος να αντιπαραβληθεί με το ύψος της ωφέλειας που
εξασφαλίζει. Εδώ οφείλουμε να αναφέρουμε πως δεν υπάρχει κάποιο
απαγορευτικό όριο για λήψη ή μη της απόφασης συνέχισης της συναλλαγής. Η
κρίση είναι περισσότερο υποκειμενική για την σημασία εξασφάλισης της εν λόγω
ωφέλειας.
Περνώντας στο τρίτο ερώτημα, είναι αναγκαίο να απαντηθεί κατά πόσο το
άυλο πάγιο έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, η οποία είναι τόση όση αναφέρει το
συμβόλαιο, ή η διάρκεια της αλλάζει, με την επιχειρούμενη επέκταση. Αν η
διαπραγμάτευση αποφέρει ένα επί της ουσίας διαφορετικό άυλο πάγιο, τότε η
ωφέλιμη ζωή του τρέχοντος παγίου ολοκληρώνεται με το πέρας του συμβολαίου.
Αντιθέτως, αν από την διαπραγμάτευση προκύψουν μόνο αλλαγές στους όρους της
συμφωνίας, η ωφέλιμη ζωή του παγίου επεκτείνεται. Και στο θέμα αυτό το EITF
πήρε θέση, αναφέροντας πως κατά πόσο το άυλο διαφοροποιείται τόσο ώστε να
αλλάξει η υπόσταση του, είναι στο μεγαλύτερο βαθμό θέμα υποκειμενικής κρίσης.
Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα νέο πάγιο, είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί
και η ωφέλεια που εξασφαλίζει στην επιχείρηση που θα το πάρει στην κατοχή της.
Αν το πάγιο δεν διαφοροποιηθεί, και η επιχείρηση θεωρεί πως το πάγιο θα
συνεχίσει να εξασφαλίζει για λογαριασμό της την σχετική ωφέλεια, τότε το άυλο
πάγιο έχει απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν θα πρέπει να αποσβεστεί. Ο νόμος
επιβάλλει όμως τα άυλα πάγια να επανεξετάζονται, και αν μεταγενέστερα βάσει
των νέων συνθηκών, η ωφέλιμη ζωή αποφασιστεί πως είναι πεπερασμένη, ή πως
μειώνεται, τότε το άυλο πάγιο θα πρέπει να αποσβεστεί.
Τα παραπάνω συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα:
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6.1.1.4 Η υπόθεση Newark Morning Ledger
Η υπόθεση του εκδοτικού οίκου Newark Morning Ledger Co., αποτελεί
σημείο σταθμό για την λογιστική παρακολούθηση των άυλων παγίων. Στο άρθρο
τους «The amortization of purchased intangible assets» οι Mark Wertlieb, Judy
Scarabello και Tracy L. Curran, που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 1993 στο
επιστημονικό περιοδικό The Tax Adviser, όπως και στο άρθρο «Amortization of
intangible assets: Impact of a Supreme Court decision» των James Jackson και
Andrew Coen, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1993, στο επιστημονικό
περιοδικό Ohio CPA Journal, καταπιάνονται με αυτό το ζήτημα.
Η Newark Morning Ledger συγχωνεύτηκε με την Herald Company το 1987. Το
1976 η Herald Company απέκτησε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Booth
Newspapers Inc., που εξέδιδε οκτώ εφημερίδες με συνολικά 460.000 συνδρομές. Η
Herald συνέχισε για ένα έτος την έκδοση των οκτώ εντύπων, και μετά έλαβε την
απόφαση να ρευστοποιήσει την Booth Newspapers. Τα $328.000.000 που
προέκυψαν ήταν αναγκαίο να διανεμηθούν μεταξύ των παγίων της επιχείρησης,
κάτι που όντως έγινε.
Η Herald έκανε τον παρακάτω επιμερισμό των $328.000.000:
1. $234.000.000 σε ενσώματα πάγια και σε λοιπά χρηματικά διαθέσιμα
2. $26.000.000 σε υπεραξία και στην κατηγορία της καλής πορείας της
επιχείρησης
3. $68.000.000 σε αξία που οφείλεται στις συνδρομές
Το ποσό αυτό των $68.000.000 αποτελεί την πρόβλεψη της επιχείρησης για
μελλοντικά οφέλη λόγω των συνδρομών που εκτίμησε πως θα διατηρηθούν μετά
την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Έχοντας διαχωρίσει το ποσό αυτό από
την υπεραξία, η επιχείρηση προέβη στις αντίστοιχες αποσβέσεις.
Το αμερικάνικο δημόσιο είχε αντίθετη άποψη με αυτήν την πρακτική της
εταιρίας, και θεώρησε πως τα $68.000.000 αποτελούν μέρος της υπεραξίας και
λαθεμένα αποσβέστηκαν. Η διαφορά των δύο πλευρών λύθηκε δικαστικά,
φτάνοντας στο ανώτατο δικαστικό όργανο του αμερικάνικου κράτους, με νίκη της
Newark Morning Ledger.
Η νίκη αυτή είχε ως συνέπεια οι Newark να προβεί νόμιμα στις αποσβέσεις των
$68.000.000, τα οποία συρρικνώθηκαν μετά από αυτές σε μόλις $3.000.000, με
προφανές όφελος στην φορολογία της. Μετά από αυτόν τον δικαστικό αγώνα, είχε
πια ανοίξει ο δρόμος και για όλες τις επιχειρήσεις προς την απόσβεση των άυλων
παγίων τους, κάτι που μέχρι τότε αδίκως δεν ήταν εφικτό. Έτσι η υπόθεση της
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Newark αποτελεί σταθμό στην οικονομική ιστορία, και κυρίως στη λογιστική
παρακολούθηση και απόσβεση των άυλων παγίων.

6.1.1.5 Η αποτίμηση των άυλων παγίων στην Αυστραλία
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσίευση ενός πρότυπου χρήσης
των μεθόδων αποτίμησης των άυλων παγίων από την κυβέρνηση της Αυστραλίας.
Σε αυτόν τον οδηγό, εμπεριέχεται αναλυτική περιγραφή και μεθοδολογία των
κυριότερων μεθόδων αποτίμησης της άυλης περιουσίας των επιχειρήσεων, όπως
αυτές εφαρμόζονται σήμερα
Για να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί, πρέπει να είναι γνωστά τα
παρακάτω στοιχεία, στα οποία δίνονται οι αντίστοιχες τυχαίες τιμές:

Australian Government, IP Australia

Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι τα εξής:
•

Sales: είναι το συνολικό ποσό που επιτυγχάνεται λόγω πωλήσεων που
οφείλονται στο πνευματικό κεφάλαιο που έχει στη κατοχή της η επιχείρηση.
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•
•

•
•

•
•

NPAT: αντανακλά ένα συνηθισμένο ύψους κερδών, που είναι σε θέση η
επιχείρηση να διατηρήσει σε βάθος χρόνου
Ρ/Ε: αντιπροσωπεύει τον πολλαπλασιαστή των κερδών των μετοχών,
δηλαδή είναι ο λόγος της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη της εταιρείας σε
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
Equity value: είναι η αξία της επιχείρησης που είναι διαθέσιμη στους
κατόχους μεριδίων της (μετοχών)
ΝΤΑ: είναι το άθροισμα των συνολικών παγίων της επιχείρησης μειωμένο
κατά το σύνολο των υποχρεώσεων από προηγούμενες συναλλαγές όπως
αυτές περιγράφονται στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων
Royalty Rate: επιλέγεται βάσει των πληροφοριών που αντλούνται από την
αγορά και εμπεριέχουν στοιχεία για τα royalty rates
Maintenance Costs: είναι τα κόστη διατήρησης των άυλων παγίων

6.1.1.5.1 Relief From Royalty

Η μέθοδος, όπως αναλύεται στον δημοσιευμένο οδηγό, βασίζεται στην
υπόθεση πως αν μία επιχείρηση πάψει να είναι ιδιοκτήτρια ενός συγκεκριμένου
άυλου παγίου, οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη του ένα συγκεκριμένο ποσό,
ώστε να ξαναποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του. Το ύψος αυτού του δικαιώματος
μπορεί να εξαρτάται από ένα πλήθος μεταβλητών, οι οποίες συνήθως εντοπίζονται
στις χρηματικές αποδόσεις. Το ύψος του δικαιώματος επίσης, μπορεί να ποικίλει
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του άυλου, όπως αυτά διαμορφώνονται στον τον
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Η αξία του άυλου παγίου με αυτήν την μέθοδο είναι η αξία των
δικαιωμάτων μετά φόρων που κεφαλαιοποιείται λόγω της απαλλαγής πληρωμής
τους από την επιχείρηση, η οποία απαλλαγή προκύπτει λόγω κατοχής του παγίου.
Ο καθορισμός ενός προσεγγιστικού συντελεστή για τα δικαιώματα είναι το
κλειδί της προσπάθειας, και ιδανικά υπολογίζεται βάσει των σχετικών δεικτών του
κλάδου της επιχείρησης.
Ακολουθεί ένα απλοποιημένο παράδειγμα:
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Australian Government, IP Australia

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχει επιλεχθεί ένα royalty rate της τάξης του 5%.
Η επαύξηση των ταμειακών ροών που προέρχονται από την κατοχή των άυλων
παγίων είναι $2.700.000. Αυτά κεφαλαιοποιούνται με ένα ρυθμό Ρ/Ε ύψους 8,0 και
προκύπτει αξία για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία $21.600.000.

6.1.1.5.2 Excess Profits Or Notional Maximum Royalty Payable

Η μέθοδος χρησιμοποιείται πρωταρχικά για να εκτιμηθεί η αξία μίας φίρμας
μιας επιχείρησης. Επίσης εκτιμά την δίκαια την τρέχουσα τιμή των καθαρών
ενσώματων παγίων που χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το επώνυμο προϊόν.
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Ένας δείκτης απόδοσης εφαρμόζεται για να εκτιμηθούν τα κέρδη που
απαιτούνται ώστε να γίνει αποδεκτή η επένδυση στα εν λόγω πάγια στοιχεία, κάθε
επιπλέουσα απόδοση από αυτήν (η οποία αντιπροσωπεύει τη μέγιστη πληρωμή
που θα γινόταν δεκτή για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων χρήσης των άυλων
παγίων) κεφαλαιοποιείται, και αντανακλά την αξία των συνολικών άυλων παγίων
που κατέχει η επιχείρηση.
Με βάση τα δεδομένα που δίνονται στην αρχή του άρθρου, παρατίθεται μια
απλή προσέγγιση της αποτίμησης του πνευματικού κεφαλαίου:

Australian Government, IP Australia

Η απαιτούμενη απόδοση σε NPAT προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη
φύση και τον κίνδυνο που εμπεριέχει κάθε άυλο πάγιο. Το αποτέλεσμα για τη
μέγιστη πληρωμή που θα γινόταν δεκτή για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων
χρήσης των άυλων παγίων, ανέρχεται σε $2.600.000, τα οποία κεφαλαιοποιούνται
ώστε να προκύψει αξία για τα άυλα πάγια ύψους $20.800.000.
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6.1.1.5.3 Capitalisation of Earnings

Η μέθοδος εμπερικλείει εφαρμογή ενός κατάλληλου πολλαπλασιαστή στα
έσοδα μίας επιχείρησης ώστε να προκύψει μία κεφαλαιοποιημένη αξία. Έπειτα
αφαιρείται η τρέχουσα αξία των χρηματοοικονομικών και των ενσώματων παγίων
που απαιτούνται για να προκύψουν αυτά τα έσοδα, κατ' αυτό τον τρόπο προκύπτει
η συνολική αξία για όλα τα άυλα πάγια.
Οι μέθοδοι της κεφαλαιοποίησης των κερδών απαιτούν έναν εκτιμητή που
πρέπει να γνωμοδοτήσει τι μέρος της συνολικής άυλης αξίας αντιστοιχεί στην
υπεραξία, και τι μέρος στα υπόλοιπα άυλα που έχουν προσδιορίσιμη ωφέλιμη ζωή.

Australian Government, IP Australia

Συχνά η αξία των λοιπών άυλων παγίων (δηλαδή πλην της υπεραξίας) να
εκτιμηθεί λαμβάνοντας ένα μέρος της συνολικής αποτιμηθείσας αξίας των άυλων
παγίων. Για να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του συντελεστή αυτού, πρέπει να
συνυπολογίζονται και ένα πλήθος χαρακτηριστικών του βιομηχανικού κλάδου
δραστηριοποίησης της εταιρίας.
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6.1.1.5.4 Net Present Value Of Incremental Cash Flows

Η μέθοδος ορίζει πως η αξία των άυλων παγίων εμπεριέχεται στην παρούσα
αξία των ταμειακών ροών που οφείλονται σε αυτά, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής του.
Η ωφέλιμη ζωή του άυλου παγίου βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με την
οικονομική ζωή. Σημαντικοί παράγοντες είναι ο κύκλος ζωής των προϊόντων, ο
βαθμός των τεχνολογικών αλλαγών, και οι δυσκολίες εισόδου στον κλάδο.
Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο διότι βασίζεται
στις ταμειακές ροές, το πραγματικό οικονομικό μέτρο αξίας που δεν εξαρτάται από
ιδιοτροπίες που προκύπτουν από διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς. Επίσης
εστιάζει το ενδιαφέρον του εκτιμητή στα μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται
με αυτά τα πάγια, καθώς και με την διάρκεια της οικονομικής ζωής τους.
Σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανό εύκολα να προσδιοριστούν οι ταμειακές
ροές που είναι σχετικές με τα άυλα πάγια. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την
καθαρή παρούσα αξία των ταμειακών ροών που υπάρχουν στο επενδυτικό
πρόγραμμα μίας επιχείρησης, για ωφέλιμη ζωή χρονικής διάρκειας τριών ετών. Οι
μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται με επιτόκιο 12.5%, το οποίο
υπολογίστηκε βάσει των αναλαμβανόμενων κινδύνων των ταμειακών ροών.
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6.1.1.5.5 Gross Profit Differential

Η εν λόγω προσέγγιση αξιολογεί και κεφαλαιοποιεί τα άυλα πάγια με βάση
τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο ακαθάριστο κέρδος μειούμενο με το
κόστος διατήρησης (εμπερικλείεται και το κόστος μάρκετινγκ) των επώνυμων από
τα μη επώνυμων προϊόντων.
Η κύρια δυσκολία με την μέθοδο αυτή έγκειται στην υπόθεση ότι η διαφορά
μεταξύ των ακαθάριστων κερδών, που σχηματίζουν τα επώνυμα προϊόντα από τα
μη επώνυμα, είναι πλήρως συσχετισμένη με την εμπορική επωνυμία.
Για να χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτελεσματικά, απαιτείται η ύπαρξη
ενός μη επώνυμου όμοιου προϊόντος, ή ενός παρόμοιου υποκατάστατου, ώστε να
πραγματοποιηθεί η σύγκριση. Επίσης απαιτείται η πρόσβαση σε ένα πλήθος
χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με το μη επώνυμο προϊόν. Όμως ακόμη
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και όταν τον υποκατάστατο προϊόν εντοπιστεί, η μέθοδος αποτυγχάνει να λάβει
υπόψη τις διαφορές στα άλλα πάγια που κατέχει και χρησιμοποιεί η κάθε
επιχείρηση, όπως και τα υπόλοιπα κόστη που περιλαμβάνονται στην τιμή πώλησης
των προϊόντων και δεν έχουν ακόμη συνυπολογιστεί.

Australian Government, IP Australia
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6.1.1.5.6 Premium Price Sales

Η τεχνική αυτή αποτελεί μία παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου, και
ομοίως απαιτείται ο υπολογισμός του επιπλέοντος κέρδους στην τιμή πώλησης ενός
επώνυμου προϊόντος σε σχέση με αυτήν ενός μη επώνυμου. Μαζί με τα άλλα
μειονεκτήματα της Gross profit differential μεθόδου, εδώ έρχεται να προστεθεί η
αδυναμία συνυπολογισμού των εξόδων λειτουργίας και του αντίκτυπου που έχουν
στον όγκο των πωλήσεων. Βάσει αυτής της μεθόδου ένα επώνυμο προϊόν που
παράγεται σε μεγάλη ποσότητα, εξαιτίας των οικονομιών κλίμακας, έχει σημαντικά
πλεονεκτήματα, τα οποία όμως θα εμφανιστεί πως έχουν μικρή αξία.
Πρακτικά πολλά από αυτά τα οφέλη για τους παραγωγούς επώνυμων
προϊόντων σχετίζονται με την εξασφάλιση της ζήτησης, του όγκου πωλήσεων, του
μεριδίου αγοράς, και την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων παγίων,
παρά της προνομιακής τιμολογιακής πολιτικής.

6.1.1.5.7 Comparable Market Transactions

Εδώ ο υπολογισμός της αξίας των άυλων παγίων γίνεται αναφέροντας τις
τιμές που επιτυγχάνονται για συγκρίσιμα άυλα πάγια, σε πρόσφατες συναλλαγές ,
με συναφείς συμφωνίες για τις άδειες χρήσης. Η μέθοδος είναι αξιόπιστη,
αντικειμενική, και σχετική με το περιεχόμενο της αποτίμησης άυλων ειδικότερα
στον τομέα του μάρκετινγκ.
Αναγκαίες προϋποθέσεις για την σωστή εφαρμογή της μεθόδου είναι η
ύπαρξη αποτελεσματικής αγοράς, η δυνατότητα συναλλαγής συγκρίσιμων παγίων,
πρόσβαση σε πληροφορίες για την τιμολόγηση των παγίων που συναλλάσσονται, κ
οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε τιμές που αντανακλούν την αγορά. Η
κτηματομεσιτική αγορά αποτελεί ορθό παράδειγμα περίπτωσης, όπου οι
προαναφερθείσες παράμετροι καλύπτονται.
Παρόλα αυτά, ακόμη και όταν η απαραίτητη πληροφόρηση εξασφαλίζεται,
μπορεί να υπάρξουν στην αποτίμηση των άυλων παγίων δυσκολίες, οι οποίες
οφείλονται σε παράγοντες που δεν μπορούν να αποτιμηθούν. Τέτοιοι είναι η
ελλιπής πληροφόρηση και των δύο πλευρών αναφορικά με την
πραγματοποιούμενη συναλλαγή, αδυναμία στην διαπραγματευτική ικανότητα, οι
καίριες διαφορές μεταξύ των παγίων που συναλλάσσονται. Αυτοί επηρεάζουν
ενδεχομένως την αξία των άυλων παγίων, υπερτιμώντας, ή υποτιμώντας την.
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6.1.1.5.8 Cost Based

Η μέθοδος επιδιώκει να αποτιμήσει τα μελλοντικά οφέλη της κατοχής των
άυλων παγίων τα οποία επιχειρείται να αξιολογηθούν ποσοτικά, υπολογίζοντας το
ποσό που δαπανήθηκε για την ανάπτυξη του κάθε παγίου στην παρούσα του
μορφή, ή το ποσό που απαιτείται για να αντικατασταθεί η μελλοντική υπηρεσία
που αυτό θα προσφέρει από κάποιο αντίστοιχο.
Γενικά, είναι ακατάλληλη η χρήση του ιστορικού κόστους ως βάση για τον
υπολογισμό των άυλων παγίων. Το θεμελιώδες ζήτημα που προκύπτει είναι πως η
μέθοδος λαθεμένα υποθέτει πως η αξία ανάπτυξης των άυλων παγίων
αντανακλάται στην ικανότητα του να αποκομίζει μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
Επιπροσθέτως υπάρχει η δυσκολία τα περισσότερα άυλα πάγια
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μίας εκτενούς χρονικά περιόδου. Η επιτυχημένη
εφαρμογή της μεθόδου προϋποθέτει πως τα συναφή κόστη ανάπτυξης που
ανακύπτουν σε βάθος χρόνου, προσδιορίζονται και καταμερίζονται. Για να γίνει
αυτό απαιτείται ορθή κρίση του επιπέδου στο οποίο τα έξοδα σχετίζονται με την
ανάπτυξη ή την επένδυση ενός άυλου παγίου, σε σχέση με το κόστος διατήρησης
του. Ακόμη και αν αυτό είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση, το κόστος κεφαλαιοποίησης
κοστών που ανέκυψαν χρόνια πριν, παραβλέπει τον πληθωρισμό και τις λοιπές
μεταβολές στην αξία του χρήματος κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.
Επιπροσθέτως μπορεί να παραποιηθεί από διαφορές στις ισχύουσες λογιστικές
πολιτικές, οι οποίες είναι σε θέση να προκαλέσουν υπερεκτίμηση μη αξιόλογων
παγίων, στα οποία όμως έχει παρατηρηθεί αυξημένη δαπάνη, και αντιστρόφως.
Παρά το γεγονός ότι οι μέθοδοι που βασίζονται στο τρέχον κόστος
αντικατάστασης, δεν επηρεάζονται από αυτού του τύπου τα προβλήματα με την
αξία του χρήματος, πρακτικά η εκτίμηση αυτού του κόστους είναι μία δύσκολη
διαδικασία, που είναι ευεπηρέαστη σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας.

6.1.1.5.9 Brand Strength

Οι αποτιμητές που ενδιαφέρονται κυρίως για την ισχύ του μάρκετινγκ της
ονομασίας του προϊόντος εκμεταλλεύονται ιδιαίτερα αυτή την τεχνική. Η μέθοδος
βασίζεται στην εφαρμογή ενός συντελεστή στα κέρδη της επιχείρησης,
σχηματιζόμενο βάσει της ισχύος του ονόματος της φίρμας ή του προϊόντος στην
αγορά.
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Η ισχύς της επωνυμίας αξιολογείται έχοντας σαν κριτήριο την απόδοση της,
σε σχέση με κάποιους δείκτες όπως το μερίδιο αγοράς, τον λόγο ηγεσία/
επηρεασμό (leadership/influence), τη σταθερότητα, τη γενίκευση σε παγκόσμια
κλίμακα, τον λόγο support/marketing spend, και τη προστασία που εξασφαλίζουν
στην επιχείρηση. Οι παράγοντες αυτοί έπειτα συγκρίνονται με αυτούς άλλων
ανταγωνιστών του κλάδου, στο τρέχον ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η διαδικασία
εμπεριέχει μία υποκειμενική εκτίμηση κάθε μιας από αυτές τις ιδιότητες και τέλος
μία αποτίμηση και εκροή ενός συνολικού αποτελέσματος.
Όταν αυτές οι μετρήσεις έχουν πια πραγματοποιηθεί, μπορούν να
αθροιστούν ώστε να δημιουργηθεί μία συνολική εικόνα για την ισχύ της επωνυμίας,
απέναντι στις υπόλοιπες φίρμες του κλάδου. Η συνολική αυτή εικόνα
χρησιμοποιείται για να σχηματιστεί μία άποψη για το αν και ποιες προσαρμογές
πρέπει να γίνουν στον συντελεστή της φίρμας.

6.1.1.5.10 Real Options

Η τελευταία μέθοδος βασίζεται σε μία επέκταση της μεθόδου
χρηματοοικονομικής αποτίμησης σε δικαιώματα πραγματικών παγίων, που
εμπορεύονται σε χαμηλής ρευστότητας αγορές. Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως
σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, σε νέα τεχνολογικά εγχειρήματα, και άλλα πάγια
υψηλού κινδύνου.
Η περίπτωση στην οποία η τεχνική εφαρμόζεται εύστοχα είναι αυτή, η
οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα για το μέλλον, αλλά και την
ικανότητα του μάνατζμεντ να ανταποκριθεί σε αλλαγές που θα προκύψουν σε
βάθος χρόνου.
Χτίζοντας στρατηγικές εξόδου και δυνατότητες λήψης αποφάσεων στο
μοντέλο, η μέθοδος μπορεί να προσδιορίσει την αξία της ευελιξίας του μάνατζμεντ,
με έναν τρόπο που οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτυγχάνουν. Αντίθετα με αυτές, όχι
μόνο συλλαμβάνει την ικανότητα του μάνατζμεντ να επιλέγει μεταξύ δύο εκδοχών,
αλλά καταφέρνει και να εμφανίσει για πόσο καιρό θα πρέπει μία επιχείρηση να
δραστηριοποιηθεί στον κλάδο, πριν αποχωρήσει από αυτόν, και πότε να
νεοεισέλθει.
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6.1.1.6 Ο αντίκτυπος των χαρακτηριστικών των άυλων παγίων,
στην προσπάθεια αποτίμησης τους.
To RICS Plant and Machinery Faculty, τον Μάρτιο του 2003 δημοσίευσε μία
εκτενή και εμπεριστατωμένη μελέτη, με τίτλο Valuing intangible assets. Σε αυτή
αναλύονται με μεγάλη λεπτομέρεια το περιεχόμενο των άυλων παγίων, τα
χαρακτηριστικά τους και οι μέθοδοι αποτίμησης τους, καλύπτοντας πτυχές αυτού
του μεγάλου κεφαλαίου που λέγεται άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες σε
μεγάλο βαθμό έχουν αναλυθεί ήδη στην παρούσα εργασία.
Το ζήτημα το οποίο οφείλουμε να σχολιάσουμε, και γίνεται η αφορμή για
αναφορά στην εν λόγω μελέτη, είναι ο αντίκτυπος που έχουν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των άυλων παγίων, σε κάθε προσπάθεια προσδιορισμού της αξία
τους.
Τα άυλα πάγια έχουν χαρακτηριστικά , τα οποία επιφέρουν δύο σημαντικές
συνέπειες στην αποτίμηση τους. Πρώτον, την καθιστούν σύνθετη και μία αληθινή
πρόκληση, και δεύτερον κάνουν αναγκαία την εκτίμηση από την πλευρά του
αποτιμητή μία σειρά παραγόντων, καθιστώντας την αποτίμηση άκρως ευαίσθητη σε
υποκειμενικά και αμφισβητούμενα κριτήρια.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την επίδραση των χαρακτηριστικών των
άυλων παγίων, στην αποτίμηση τους:

Χαρακτηριστικά
των Άυλων
Παγίων

Ασαφή όρια
επιχείρησης

Ασθενείς δεσμοί
ιδιοκτησίας

Μη ορατότητα
Εσωτερικώς

Επίδραση τους στην αποτίμηση
Εξαρτά την επιτυχία της από την επιτυχία μίας άλλης
επιχείρησης. Π.χ. μία εταιρία παραγωγής που παράγει μέρη
της κατασκευής ενός αυτοκινήτου, οφείλει την επιτυχία ή
αποτυχία
της
στην
τύχη
του
μοντέλου
της
αυτοκινητοβιομηχανίας, και όχι στα δικά της προϊόντα.
Δυσκολία στο να εντοπιστεί ποιος θα είναι ο «ιδιοκτήτης» των
αναμενόμενων ωφελειών που θα προέρχονται από τα άυλα
πάγια στο μέλλον. Π.χ. ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της γνώσης
που προκύπτει από την επένδυση μίας επιχείρησης στην
εκπαίδευση του προσωπικού της.
Δυσκολία στον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο η
κερδοφορία ενός σχετικού προϊόντος ή μίας υπηρεσίας
επηρεάζεται από τα άυλα πάγια.
Δυσκολία στην εκτίμηση της αξίας του άυλου ανεξάρτητα από
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εξαρτώμενη
αξία

Αμφίβολη η
ανθοφορία της
επιχείρησης
Ρίσκο και
αβεβαιότητα
Μη
αναστρέψιμες
και
αποτυχημένες
επενδύσεις

Ιδιαιτερότητες
των παγίων

Ανυπαρξία
ανταγωνισμού

Επιπτώσεις του
δικτύου

Αδυναμία
συναλλαγής

τα υπόλοιπα πάγια. Π.χ. η αξία της φίρμας μίας επιχείρησης
πολλές φορές δεν γίνεται να εκτιμηθεί ανεξάρτητα από το
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της, και την δυνατότητα του να
παράγει καινοτομίες.
Καθώς η αξία των άυλων παγίων εξαρτάται από την συνέχιση
της πορείας της επιχείρησης, τα άυλα πάγια βρίσκονται πάντα
εκτεθειμένα στον κίνδυνο της χρεωκοπίας.
Λόγω των μεγάλων ποσοστών αποτυχίας, είναι δύσκολο να
εκτιμηθούν οι μελλοντικές ταμειακές ροές, ιδίως αν οι αυτές οι
ταμειακές ροές εκτείνονται σε μεγάλη χρονική περίοδο.
Η αποτίμηση των άυλων παγίων είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες
στις υποθέσεις που γίνονται από μοντέλα εκτίμησης, καθώς
αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μειώνουν την πιθανότητα ότι οι
τιμές στην αγορά θα μείνουν σταθερές.
Η αξία ενός άυλου παγίου μπορεί να είναι μεγαλύτερη αν
χρησιμοποιείται από την επιχείρηση που το δημιούργησε,
παρά από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Οι πολλαπλασιαστές
βάσει της αγοράς που προκύπτουν, μπορεί να είναι άσχετοι με
την διαδικασία αποτίμησης. Π.χ. ένα τέτοιο άυλο πάγιο είναι
η εσωτερική οργάνωση που οδηγεί την εταιρία σε καλύτερη
απόδοση.
Δεν υπάρχει κανένα κόστος ευκαιρίας (η χρήση ενός άυλου
παγίου σε μία δραστηριότητα δεν διακόπτει την χρήση του σε
κάποια άλλη). Η εκτίμηση της αξίας ενός άυλου παγίου
περιορίζεται από το μέγεθος της αγοράς και όχι από την
παραγωγική δυναμικότητα του παγίου.
Η αξία του δικτύου πρέπει να ενσωματώνεται στην αξία του
άυλου παγίου. Π.χ. η ζήτηση ενός λογισμικού ηλεκτρονικού
υπολογιστή εξαρτάται όχι μόνο από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του, αλλά και από τα αν και κατά πόσο είναι
συμβατό με άλλα λογισμικά.
Εξ ορισμού, οι μέθοδοι που βασίζονται στην αγορά,
αντανακλούν την αληθινή αξία του παγίου. Καθώς όμως δεν
υπάρχουν
συγκεκριμένες
αγορές
και
δυνατότητα
ρευστοποίησης για πολλά άυλα πάγια, η χρήση των μεθόδων
αυτών περιορίζεται.
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Κεφάλαιο 7
7.1 Κλάδος υπό εξέταση
Για να επιτευχθεί καλύτερα η κατανόηση των όσων αναλύονται στις
προηγούμενες ενότητες, θα μελετήσουμε ένα μέρος των εισηγμένων επιχειρήσεων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και συγκεκριμένα τον κλάδο Τεχνολογίας, με σκοπό να
γίνει σαφέστερος ο ρόλος των άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε αυτές, ο
χειρισμός τους από τις εταιρίες, και ο τρόπος με τον οποίο τα άυλα πάγια
περιουσιακά προάγουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την μεγέθυνση του
μεριδίου που κατέχουν στην αγορά.

7.1.1 Ο Κλάδος της Τεχνολογίας
Ο κλάδος των Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποτελεί έναν από
τους πιο ανοδικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας παγκοσμίως και
ιδιαίτερα στο ελληνικό χώρο. Όντας δυναμικός παράγοντας στην πορεία της
ελληνικής οικονομίας, διευρύνεται συνεχώς με νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και
προσφέρει παρά την περίοδο κρίσης που διανύουμε, μεγάλο αριθμό θέσεων
εργασίας. Όπως μας πληροφορεί Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) μέσω της μελέτης του «The Greek ICT Sector –
Outlook» μέχρι το έτος 2000 ο ρυθμός ανάπτυξης του κυμάνθηκε σε διψήφια
νούμερα, και παρά το γεγονός ότι στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας που διανύουμε
εμφάνισε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του, πράγμα που παρατηρείται και για τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται τώρα πάλι σε κούρσα ανόδου, και οι
ειδικοί αναλυτές πιθανολογούν πως η άνοδος θα συνεχιστεί.
Στα γραφήματα που ακολουθούν φαίνεται η πορεία του κλάδου στην
Ελλάδα διαχρονικά (σελ 93) και η σύγκριση της με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο
(95).
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Στα
διαγράμματα που
βλέπουμε παραπλεύρως, είναι
ξεκάθαρο πως ο υπό μελέτη
κλάδος
παρουσιάζει
συνεχή
άνοδο, υποσκελίζοντας μάλιστα
κατά πολύ τους υπόλοιπους τομείς
τεχνολογικής δραστηριότητας.

The Greek ICT Sector – Outlook

Ειδικότερα στο δεύτερο
σχήμα είναι ξεκάθαρο, πως όχι
μόνο ο κλάδος συνολικά κινείται
ανοδικά, αλλά και κάθε επί μέρους
στοιχείο του.
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ICT Market by Country in € billions (Source: EITO, 2004)

Βασιζόμενοι στην μελέτη της Grant Thorton, με τίτλο «Εισηγμένες Εταιρείες,
Χρήση 2008 – Συνοπτική παρουσίαση χρηματοοικονομικής κατάστασης», που
δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2009, καθώς και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν
και αξιοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας, οδηγούμαστε στις
διαπιστώσεις που αναπτύσσονται στην επόμενη ενότητα, αφού πρώτα περιγραφεί
φυσικά η σύνθεση του συγκεκριμένου κλάδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Έτσι, παρουσιάζονται οι παρακάτω εταιρείες, που συστήνουν τον κλάδο της
τεχνολογίας, οι οποίες παρατίθενται μαζί με τα συγκεντρωτικά ποσά του
ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και των υποχρεώσεων τους, όπως αυτά
καταγράφηκαν στους ισολογισμούς τους για το έτος 2008. Οι επιχειρήσεις
ταξινομούνται σύμφωνα ταξινομημένες σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στο
συνολικό ενεργητικό του υπερκλάδου:
Α/
Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Εταιρίες

Ενεργητικό

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
Forthnet A.E.
Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.
ALTEC ΑΒΕΕ
SINGULARLOGIC S.A.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.
SPACE HELLAS
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1.166,54
1.055,02
402,71
296,90
186,79
164,45
58,64
57,13
54,20

Ίδια
κεφάλαια

468,49
388,85
193,29
-78,97
62,83
49,38
31,67
12,85
14,31

Υποχρεώσεις

698,05
666,17
209,42
375,87
123,96
115,07
26,96
44,28
39,89
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛΑ.Β.Ε.Ε.∆.Ε.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
INFORMER Α.Ε.
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΒΕΕ
ΙΛΥ∆ΑΑΕ
Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Ε.
RAINBOW A.E.
Σύνολο:

53,19
46,26
44,09
41,33
41,12
29,88
24,22
22,40
19,33
17,07

14,58
26,83
21,35
7,36
23,18
15,02
1,73
10,95
13,51
4,48

38,61
19,43
22,74
33,97
17,94
14,86
22,49
11,46
5,82
12,59

14,89

4,49

10,40

14,10

11,52

2,59

12,11

6,66

5,45

9,82

6,74

3,08

3.832,18

1.311,08

2.521,10

Επίσης παρατίθεται και η ανάλυση των στοιχείων του ενεργητικού του
κλάδου, με τα ποσά να αναφέρονται σε εκατομμύρια ευρώ:
2008

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Υπεραξία επιχείρησης
‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (που
ενοποιούνται µε τη μέθοδο της καθαρής
θέσης)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού (εκτός εμπορικών
απαιτήσεων)
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιημένα ως
κρατούμενα προς πώληση
Σύνολο ενεργητικού
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2007

Μεταβο
λή

799
82
366
428
127

586
63
84
153
123

36%
30%
335%
180%
3%

Σύνολο ΧΑ
εκτός
τραπεζών
& ασφ/κών
46.369
4.494
6.626
5.418
1.965

73
39

43
51

70%
-24%

1.513
1.978

240
1.053
363
261
1

280
989
323
247
16

-14%
6%
12%
5%
-95%

8.913
15.717
7.868
10.96
637

3.832

2.959

30%

112.457
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Είναι προφανής ο ρόλος των άυλων περιουσιακών στοιχείων και το μέγεθος
της συμβολής τους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι διοικήσεις των παραπάνω
εταιριών, έχοντας γνώση της σημασίας των άυλων, πραγματοποιούν οικονομικές
επενδύσεις σε αυτά, που κάθε έτος αυξάνονται αλματωδώς. Από τα στοιχεία που
παρατίθενται, προκύπτει πως η Υπεραξία αυξήθηκε κατά 335%, τα λοιπά άυλα κατά
180%, και οι όλα μαζί κατά 235%, μόλις σε ένα έτος, από το 2007 μέχρι το 2008.
Είναι παράλληλα άξιο αναφοράς η αύξηση των άυλων παγίων όχι μόνο ποσοστιαία,
αλλά και ποσοτικά. Αυξήσεις της τάξεως των 282, 275 και 557 εκατομμυρίων ευρώ
συνολικά, φανερώνουν τον όγκου των επενδύσεων, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν
και πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ίσως οικονομικής
κρίσης των τελευταίων αιώνων στην παγκόσμια οικονομία.
Η αξία της επένδυσης σε άυλα πάγια μπορεί να καταδειχθεί και μέσα από το
ποσοστό που αυτή συμβαίνει, συγκρινόμενη με την αύξηση του συνόλου των
παγίων, όπως και του συνόλου του ενεργητικού. Έτσι προκύπτουν τα παρακάτω:
•

Συνολικά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία = Υπεραξία Επιχείρησης + Άυλα
περιουσιακά Στοιχεία. Άρα προκύπτει:

Συνολικά Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία

•

2008

2007

Μεταβολή

794

237

235%

Συνολικά Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία = Ενσώματες ακινητοποιήσεις +
Επενδύσεις σε ακίνητα + Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (που ενοποιούνται µε
τη μέθοδο της καθαρής θέσης) + Άυλα περιουσιακά στοιχεία + Υπεραξία
Αναβαλλόμενες
φορολογικές
απαιτήσεις
+
Πάγια
στοιχεία
κατηγοριοποιημένα ως κρατούμενα προς πώληση. ‘Άρα προκύπτει:

Συνολικά Πάγια
Περιουσιακά Στοιχεία

2008

2007

Μεταβολή

1876

1053

78%

Ø Υπενθυμίζουμε πως ισχύει:

Σύνολο Ενεργητικού

2008
3.832

2007
2.959

Μεταβολή
30%

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να προβούμε στους παρακάτω
υπολογισμούς:
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Συνολικά Άυλα
Περιουσιακά Στοιχεία /
Συνολικά Πάγια
Περιουσιακά Στοιχεία
Συνολικά Άυλα
Περιουσιακά Στοιχεία /
Σύνολο Ενεργητικού
Συνολικά Πάγια
Περιουσιακά Στοιχεία /
Σύνολο Ενεργητικού

2008

2007

Μεταβολή

0,42

0,23

88%

0,21

0,08

159%

0,49

0,36

38%

Παρατηρούμε πως ο λόγος των συνολικών άυλων παγίων προς τα συνολικά
πάγια περιουσιακά στοιχεία για τον υπερκλάδο της τεχνολογίας, αυξήθηκε από 0.23
το έτος 2007 σε 0.42 το έτος 2008, σημειώνοντας μία αύξηση κατά 88%, πράγμα
που φανερώνει την σημασία που έχουν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία στην
προώθηση των συμφερόντων κάθε μίας επιχείρησης που αποτελεί συστατικό μέρος
του κλάδου.
Ακόμη εντυπωσιακότερα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τον λόγο
συνολικών άυλων παγίων προς σύνολο του ενεργητικού. Εδώ παρατηρείται αύξηση
159%, αφού ο λόγος των τιμών εκτινάχθηκε από το 0.08 στο 0.21. Αναλογιζόμενοι
και πως η μεταβολή του ενεργητικού συνολικά περιορίστηκε στο 30%,
καταλαβαίνουμε τη σημασία που δίνει η διοίκηση των εταιριών στην άυλη
περιουσία της, περιορίζοντας προς όφελος τους τις επενδύσεις στους υπόλοιπους
τομείς.
Η παραπάνω διαπίστωση, πως οι επενδύσεις σε άυλα υποσκελίζουν κάθε
άλλη πραγματοποιούμενη επένδυση, φαίνεται και από τον λόγο των συνολικών
παγίων της επιχείρησης προς το συνολικό ενεργητικό, ο οποίος σημείωσε άνοδο της
τάξης των 38%, από 0,36 το 2007 σε 0,49 το 2008, συνδυαζόμενο με τον λόγο των
συνολικών ενσώματων παγίων προς το σύνολο του ενεργητικού που φαίνεται
παρακάτω, ο οποίος από διατηρείται καθηλωμένος στο 0,28.

Συνολικά Ενσώματα Πάγια
Περιουσιακά Στοιχεία
Συνολικά Ενσώματα
Περιουσιακά Στοιχεία /
Σύνολο Ενεργητικού

2008

2007

Μεταβολή

1082

816

266

0,28

0,28

0%
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Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε είναι πως ο κύριος όγκος των
επενδύσεων σε πάγια, κατευθύνεται στα άυλα πάγια, παρά στα ενσώματα πάγια,
τα οποία ευθύνονται και για την άνοδο των δεικτών που αφορούν τα άυλα πάγια,
όσο και όλα τα πάγια στοιχεία συνολικά. Σε αντίθεση με την πολιτική τους για τα
άυλα πάγια, οι επιχειρήσεις φανερώνουν πως εφαρμόζουν μία τακτική, βάσει τις
οποίας προκύπτει πως μετά από κάποιο βαθμό (κοντά στο 0,28) δεν είναι
επιθυμητή μία περεταίρω αύξηση τους σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό.
Ένα άλλο σημείο που αξίζει προσοχή, αν και είναι φαινομενικά άσχετο, είναι
η μεταβολή των υποχρεώσεων του κλάδου από το 2007 στο 2008. Παρακάτω
παρατηρούμε τα στοιχεία του παθητικού και της καθαρής θέσης του κλάδου για το
έτος 2007 έως 2008.

Συνολικές Υποχρεώσεις
Συνολικά Ίδια Κεφάλαια

2008
2.521
1.311

2007
1.669
1.290

Μεταβολή
51%
2%

Παρατηρούμε ότι τα συνολικά ίδια κεφάλια παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο,
παρουσιάζοντας μια μεταβολή της τάξης του +2%, λόγω αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 27%, ενώ όμως οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν
δραματικά, από το 2007 ως το 2008, με την ποσοστιαία μεταβολή τους να ξεπερνά
το 51%. Οι υποχρεώσεις αυτές που αφορούν κυρίως την δανειακή επιβάρυνση,
αποτελούν μεγάλο βάρος για την διοίκηση κατά τον σχεδιασμό της οικονομικής
πολιτικής της επιχείρησης. Και σε αυτό το σημείο φαίνεται η σημασία των άυλων
παγίων. Οι διοικήσεις των εταιριών του κλάδου, προτίμησαν να αφήσουν την
δανειακή τους επιβάρυνση να αυξηθεί, κατά 51%, μια μεταβολή που μεταφράζεται
σε επιπλέον 852 εκατομμύρια ευρώ χρέους, και να διοχετεύσουν τα κεφάλαια τους
στο άυλο πάγιο ενεργητικό τους η θέση αυτή τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι
δείξαμε πρωτύτερα πως για την μεγαλύτερη αύξηση των παγίων ‘ευθύνονται’ τα
άυλα στοιχεία, και όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, η μεταβολή του
κυκλοφορούντος ενεργητικού δεν εμφανίζει σημαντική μεταβολή (+3%).

Κυκλοφορούν ενεργητικό

2008
1.956

2007
1.905

Μεταβολή
3%

Η ανάλυση συνεχίζεται με την ανάλυση των εξαγορών που
πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο και την μεταβολή που προκάλεσαν στην εκάστοτε
υπεραξία.
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Υπεραξία που έχει
αναγνωρισθεί σωρευτικά
Υπεραξία που αναγνωρίσθηκε
στη χρήση
Αποµείωση υπεραξίας στη
χρήση
Διαγραφή υπεραξίας από
πώληση θυγατρικήςθυγατρικών
Εταιρείες που έχουν
αναγνωρίσει υπεραξία
Εταιρείες που δεν έχουν
αναγνωρίσει υπεραξία
Άυλα στοιχεία ενεργητικού που
αναγνωρίσθηκαν στη χρήση
λόγω εξαγορών
Υπεραξία/Ενεργητικό
Υπεραξία/Ίδια κεφάλαια

2008

2007

Μεταβολή

Σύνολο ΧΑ
εκτός
τραπεζών
& ασφ/κών

365,90

84,02

335%

6.626,32

294,14

49,30

497%

1.195,26

11,83

0,28

4186%

329,97

0,51

0,00

10

9

11,11%
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13

14

7%

144

0

8,28

-100%

0,75

10%
28%

3%
7%

233%
300%

6%
16%

34,69

Παρατηρούμε πως η υπεραξία που έχει αναγνωριστεί σωρευτικά το 2008 σε
σχέση με το 2007 έχει πολλαπλασιαστεί φτάνοντας σε 365,90 από 84,02
εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξης του 335%.
Επίσης η αναγνωριζόμενη υπεραξία κατά τη διάρκεια της χρήσης την
αναλυόμενης περιόδου από 49,30 έφτασε σε 294,14 εκατομμύρια ευρώ,
σημειώνοντας την επίσης εντυπωσιακή άνοδο κατά 497%.
Η αύξηση της απομείωσης της υπεραξίας από 0,28 σε 11,83 εκατομμύρια
ευρώ, που μεταφράζεται σε 4186% είναι δικαιολογημένη και φυσική συνέπεια της
ανόδου της υπεραξίας που σημειώνεται διαχρονικά, με εκθετικούς ρυθμούς
μάλιστα. Η αυξανόμενη υπεραξία είναι φυσικό, ανά χρήση να παρουσιάζει κάποιο
βαθμό απομείωσης, ο οποίος και αυτός αυξάνεται αντιστοίχως.
Από τους υπόλοιπους δείκτες αξίζει να σημειωθεί πως 10 από τις 23
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον υπερκλάδο της τεχνολογίας, έχουν
αναγνωρίσει υπεραξία, σχηματίζοντας ένα ποσοστό 43%, το οποίο τείνει να αυξηθεί
σε βάθος χρόνου. Και το γεγονός αυτό φανερώνει με τη σειρά του, μαζί με τόσα
άλλα, την σημασία της υπεραξίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, και την επιθυμία
της διοίκησης των εταιριών να ενισχύσουν τα ποσοστά τους σε αυτόν τον
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λογαριασμό, όπως και στους υπόλοιπους λογαριασμούς που περιγράφουν άυλα
πάγια.
Επιπροσθέτως αναφορά πρέπει να γίνει στον λόγο της υπεραξίας προς το
ενεργητικό, ο οποίος από 3% το 2007, έφτασε στο 10% το 2008, σημειώνοντας
αύξηση κατά 233%, όπως και ο λόγος της υπεραξίας προς τα ίδια κεφάλαια, ο
οποίος από 7% εκτινάχθηκε στο 28%, προκαλώντας μία άνοδο στον δείκτη κατά
300%.
Η κατανομή του υπερβάλλοντος τιμήματος των εξαγορών μεταξύ της
υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού περιγράφεται παρακάτω:

Υπεραξία
Εταιρείες που
πραγματοποίησαν εξαγορές στη
χρήση από τις οποίες προέκυψε
υπεραξία
Εταιρείες που
πραγματοποίησαν εξαγορές στη
χρήση και αναγνώρισαν άυλα

2008

2007

Μεταβολή

100%

86%

16%

Σύνολο ΧΑ
εκτός
τραπεζών
& ασφ/κών
99,94%

7

4

75%

51

0

2

-100%

1

Παρατηρούμε ότι η υπεραξία από 86% το 2007, έφτασε σε 100% το 2008,
ανεβαίνοντας κατά 16%. Οι εταιρείες που πραγματοποίησαν εξαγορές στη χρήση
από τις οποίες προέκυψε υπεραξία από 4 έγιναν 7, φτάνοντας στο +75%, και οι
εταιρείες που πραγματοποίησαν εξαγορές στη χρήση και αναγνώρισαν άυλα από 2
το 2007, μηδενίστηκαν το 2008.
Για την απομείωση της υπεραξίας έχουμε τα παρακάτω στατιστικά δεδομένα
του κλάδου, για την περίοδο 2007 – 2008:
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Ποσοστό εταιρειών που
παρέχουν πληροφορίες
για τον έλεγχο απομείωσης της
υπεραξίας
(τρόπος καθορισμού του
ανακτήσιμου ποσού,
μέθοδοι αποτίμησης,
ευαισθησία, διαφορά
λογιστικής αξίας με ανακτήσιμο
ποσό,
σημαντικές παραδοχές κ.τ.λ.)
Ποσοστό εταιρειών που
διενήργησαν
απομείωση της υπεραξίας

2008

2007

Μεταβολή

Σύνολο ΧΑ
εκτός
τραπεζών
& ασφ/κών

70%

56%

25%

24%

20%

11%

82%

27%

Παρατηρούμε πως το ποσοστό των εταιριών που παρέχουν πληροφορίες για
τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας από 56% το 2007 ανέβηκε σε 70% το 2008,
σημειώνοντας αύξηση κατά 25%, και το ποσοστό των εταιριών που διενήργησαν
απομείωση της υπεραξίας από 11% το 2007 έφτασε σε 20% το 2008, αγγίζοντας
82% θετική μεταβολή. Οι τιμές αυτές δικαιολογούνται αφού αποτελούν συνέπεια
της αύξησης της υπεραξίας των εταιριών, και άρα λόγω αυτού αυξάνεται και ο
αριθμός των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε παροχή πληροφοριών για τον έλεγχο
τυχών απομειώσεων, και φυσικά αυξάνεται και ο αριθμός των επιχειρήσεων που
τελικά τις πραγματοποιούν.
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Κατανομή των άυλων παγίων του κλάδου

Η κατανομή των άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων για τον κλάδο της
τεχνολογίας παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

∆απάνες ανάπτυξης
Λογισµικό
∆ικαιώµατα
Λοιπά άυλα
Ποσοστό εταιρειών που έχουν
αναγνωρίσει δαπάνες
ανάπτυξης
Ποσοστό εταιρειών που έχουν
αναγνωρίσει λογισµικό
Ποσοστό εταιρειών που έχουν
αναγνωρίσει δικαιώµατα
Ποσοστό εταιρειών που έχουν
αναγνωρίσει λοιπά άυλα

2008

2007

Μεταβολή

Σύνολο ΧΑ
εκτός
τραπεζών
&
ασφ/κών

€ 27,79
€ 41,49
€ 327,58
€ 31

€ 25,41
€ 60,58
€ 62,01
€5

9%
-32%
428%
542%

€ 92,28
€ 185,16
€ 4.007
€ 1.134

30,43%

30,43%

0%

11,06%

73,91%

73,91%

0%

68,09%

30,43%

34,78%

-12,5%

32,77%

17,39%

21,74%

-66,33%

25,96%

Τα στοιχεία που αντλούμε από τον παραπάνω πίνακα μας φανερώνουν μία αύξηση
στις δαπάνες λογισμικού, της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, με αυτές μέσα στο
διάστημα ενός έτους να αυξάνονται από 27,79 σε 25,41 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα το λογισμικό παρουσιάζεται μειωμένο κατά 32%, με τα επενδυμένα
κεφάλαια σε αυτό να μειώνονται από 60,58 σε 41,49 εκατομμύρια ευρώ.
Το σημείο που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η επόμενη
κατηγορία των δικαιωμάτων, τα οποία παρουσίασαν κατακόρυφη άνοδο κατά 428
ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας σε 327,58 εκατομμύρια, από 62,01 το
προηγούμενο έτος. Αυτή η επένδυση σε 265,57 εκατομμύρια επιπλέον μέσα σε ένα
έτος δείχνει ξεκάθαρα, ποια άυλα αποτελούν την πηγή κερδοφορίας και εδραίωσης
στην αγορά, για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τα δικαιώματα, αποτελούν μία ευρεία
κατηγορία, που εμπεριέχει δικαιώματα εκμετάλλευσης μεταλλείων, λατομείων και
ορυχείων, δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων, μισθωτικά δικαιώματα, και μία
πληθώρα άλλων δικαιωμάτων που μπορεί κάθε ένα από αυτά να εξασφαλίσει στον
κάτοχο του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, και διεύρυνση του μεριδίου
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των πωλήσεων, όπως και ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης. Όλα αυτά είναι
γνωστά και έχουν αξιολογημένα από τις διοικήσεις των εταιριών, οι οποίες και
έχουν επιλέξει ορθά να διοχετεύσουν στα δικαιώματα μεγάλο μέρος των
κεφαλαίων που προορίζονται να επενδυθούν σε άυλα πάγια. Συγκεκριμένα, για το
2008, τα δικαιώματα αποτέλεσαν το 76,24% των άυλων παγίων πλην της υπεραξίας,
και το 41,26% μαζί με αυτήν, από 40,52% και 26,16% αντίστοιχα. Η αύξηση στην
πρώτη περίπτωση ανήλθε σε 88.9% και στην δεύτερη 57,72%, νούμερα που
αποτυπώνουν με σαφήνεια τις επενδυτικές επιλογές των επιχειρήσεων πάνω στο
θέμα τις κατανομής των άυλων παγίων.

Δικαιώματα/ Άυλα
Περιουσιακά Στοιχεία
(πλην της Υπεραξίας)
Δικαιώματα/ Συνολικά
Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία

2008

2007

Μεταβολή

76,54%

40,52%

88,9%

41,26%

26,16%

57,72%

Συνεχίζοντας αναφέρουμε πως τα λοιπά άυλα από 5 εκατομμύρια έφτασαν
σε 31 εκατομμύρια, επιτυγχάνοντας την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ
όλων των άυλων παγίων (542%), η οποία όμως δεν μπορεί αντιστοιχιστεί με κάποιο
συγκεκριμένο άυλο, παρά μόνο αντανακλά την τάση της εποχής, για επένδυση σε
άυλα πάγια.
Τα ποσοστά των εταιριών του κλάδου που έχουν αναγνωρίσει δαπάνες
ανάπτυξης και λογισμικό παρέμειναν αμετάβλητα, με ποσοστά 30,43% και 73,91%
αντίστοιχα. Τέλος τα ποσοστά των εταιρειών που έχουν αναγνωρίσει δικαιώματα
και λοιπά άυλα έχουν μειωθεί κατά 12.5% και 66,33% αντίστοιχα.
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Κεφάλαιο 8
8.1 Συμπεράσματα
Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά
σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Καταρχήν πρέπει να αναγνωριστεί η δυσκολία
σε κάθε απόπειρα αποτίμησης των άυλων παγίων, πράγμα που πηγάζει τόσο από
την φύση τους, όσο και από τον παράγοντα της υποκειμενικής κρίσης τους από τους
αποτιμητές που αναλαμβάνουν αυτό το δύσκολο έργο της αποτίμησης τους.
Παρά τις δυσκολίες που εμφανίζει κάθε τέτοιας μορφής προσπάθεια, έχει
αποδειχθεί πως είναι αναγκαία, διότι μία επιχείρηση προβαίνει μόνο σε αβάσιμες
υποθέσεις χαράζοντας την μελλοντική της πορεία μη γνωρίζοντας την συνολική της
αξία, μεγάλο μέρος της οποίας αποτελούν τα άυλα πάγια. Στοιχειοθετημένοι
προϋπολογισμοί και στρατηγικοί σχεδιασμοί γίνονται εφόσον η διοίκηση της
εκάστοτε επιχείρησης είναι σε θέση να γνωρίζει, με μεγάλη προσέγγιση την αξία
των άυλων παγίων της.
Στο συμπέρασμα αυτό οι επιχειρήσεις κατέληξαν πολύ νωρίς, και άρχισαν να
αναπτύσσουν σχετικές μεθόδους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν τεχνικές
που αντανακλούν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και αντικειμενικότητας την
πραγματικότητα αναφορικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Με δεδομένη την γνώση της αξίας των άυλων παγίων της, η κάθε επιχείρηση
μπορεί να προβεί σε ασφαλή συμπεράσματα για την αξία των υπαρχόντων άυλων
παγίων, όσο και των άυλων παγίων που επιθυμεί να αποκτήσει. Επίσης είναι σε
θέση να αξιολογήσει την απόδοση τους διαχρονικά.
Τα ερευνητικά δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την
διάρθρωση των παγίων των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και
συγκεκριμένα τα στοιχεία που αντλούνται μέσα από την εν λόγω εργασία
αναφορικά με τις επιχειρήσεις του κλάδου της τεχνολογίας στον ελλαδικό χώρο,
φανερώνουν μία τάση επένδυσης των εταιριών σε άυλα πάγια, παρά σε ενσώματα
πάγια, με τα δεύτερα να συρρικνώνονται διαρκώς. Όπως προκύπτει, η στάση αυτή
των διοικήσεων έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην επιτυχία, την μακροημέρευση
και την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Με γνώμονα τα παραπάνω, καταλήγουμε πως κάθε επιχείρηση που
επιθυμεί την καλύτερη δυνατή πορεία σε βάθος χρόνου, οφείλει να μπορεί να
αναγνωρίσει τα άυλα πάγια της, να μπορεί να τα αποτιμήσει, και βάσει αυτών των
δεδομένων να χαράξει την μελλοντική στρατηγική της. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση του
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όγκου των άυλων παγίων, είναι σε θέση να επιφέρει μεγάλη ωφέλεια σε κάθε
επιχείρηση, ακόμη και να της εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, φέρνοντας
σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ειδικότερα αυτών
που δεν έχουν προβεί σε επένδυση σε άυλα πάγια. Κάθε επιχείρηση που αδυνατεί
να πραγματοποιήσει κάποιο από τα παραπάνω βήματα, είναι καταδικασμένη να
διευρύνει συνεχώς την απόσταση από την κορυφή του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιείται, συχνά με ολέθρια αποτελέσματα.
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