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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί ν’ αγγίξει ένα από τα πιο πολύπλοκα 

θέµατα της σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής, τη µέτρηση και αποτύπωση των 

άϋλων στοιχείων µιας επιχειρηµατικής οντότητας. Οι εγγενείς δυσκολίες στην 

εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών για τέτοιου είδους µετρήσεις πηγάζει από 

την ίδια τη φύση των προς µέτρηση στοιχείων. 

Η εργασία ξεκινά µε µια εισαγωγή για την ολοένα αυξανόµενη σηµασία 

που αποκτά η αποτίµηση των άϋλων στοιχείων για µια επιτυχηµένη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το κύριο µέρος της εργασίας χωρίζεται σε έξι 

κεφάλαια : 

� Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός των άϋλων παγίων καθώς και µια 

σύντοµη περιγραφή των µορφών εµφάνισης τους. 

� Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια πρώτη προσέγγιση στην 

κατηγοριοποίηση των άϋλων στοιχείων καθώς και στις δυσκολίες που 

παρουσιάζονται για τη µέτρηση τους.  

� Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πλέον χρησιµοποιούµενες µέθοδοι 

αποτίµησης άϋλων παγίων και οι διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης τους. 

�  Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται συνοπτικά ορισµένες βασικές αρχές της 

λογιστικής, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.).  

� Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι λογιστικοί κανόνες 

του λογαριασµού 16 του Ε.Γ.Λ.Σ. για τη λογιστική αποτύπωση των 

ασώµατων ακινητοποιήσεων µιας επιχείρησης  

� Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι λογιστικοί κανόνες 

του ∆.Λ.Π. 38 για τη λογιστική παρακολούθηση των άϋλων στοιχείων µιας 

επιχείρησης.  

Η εργασία κλείνει µε ορισµένα συµπεράσµατα που αφορούν τους τρόπους 

αποτύπωση των άϋλων στοιχείων καθώς και για το µέλλον των ∆.Λ.Π. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Ένα από τα ποιο ακανθώδη προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο 

επιχειρηµατικός κόσµος είναι το ζήτηµα της αξιολόγησης και αποτίµησης των 

άϋλων παγίων στοιχείων µιας επιχείρησης. Τα άϋλα πάγια στοιχεία µιας 

επιχείρησης παρουσιάζονται µε πολλές µορφές και τις περισσότερες φορές δεν 

αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. Τα άϋλα αυτά 

στοιχεία καθώς και τα κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα έχουν µια 

πραγµατική αξία η οποία πρέπει να αποτιµηθεί µέσα από µια προσεκτική 

διαδικασία ανάλυσης, αξιολόγησης και αντικειµενικής λογιστικής απεικόνισης. 

Τα άϋλα στοιχεία δεν αθροίζονται αλλά συνδυάζονται µεταξύ τους και 

η συνολική τους συµβολή στην επίδοση της επιχείρησης µπορεί λόγω 

συνεργιών να είναι πολλαπλάσια από το απλό άθροισµα της αξίας κάθε 

στοιχείου ξεχωριστά. Άλλωστε δεν µπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς το γεγονός 

ότι σε πολλές περιπτώσεις η πραγµατική αξία µιας επιχείρησης (π.χ. σε 

περίπτωση εξαγοράς) είναι πολλαπλάσια της λογιστικής της αξίας. 

Το πρόβληµα της αποτίµησης των άϋλων στοιχείων µιας επιχείρησης 

δεν είναι καινούργιο αυτό καθ’ αυτό, µια που µαζί του ασχολούνται ένας 

σηµαντικός αριθµός κανονισµών και λογιστικών προτύπων. Άλλωστε στο 

παραδοσιακό λογιστικό σύστηµα (είτε στα διάφορα εθνικά λογιστικά σχέδια 

είτε ακόµη και στα ∆.Λ.Π.) τα άϋλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται στους 

ισολογισµούς των επιχειρήσεων µόνο αν πληρούν τα παρακάτω τέσσερα 

κριτήρια1 : 

 

� να είναι αναγνωρίσιµα 

� να έχουν µελλοντική χρηστική αξία 

� να µπορούν να µεταβιβαστούν 

� να µπορούν να ελεγχθούν (IAS 38 - 2004) 

                                           
1 Για περισσότερες πληροφορίες ∆.Λ.Π. 38 παρ. 25-32, www.taxheaven/dlp/ 
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Σε διαφορετική περίπτωση τα άϋλα στοιχεία αγνοούνται, δεν 

συµπεριλαµβάνονται στις λογιστικές καταστάσεις και συνεπώς δεν υπάρχει 

καµία πληροφόρηση γι αυτά στην οποία να µπορεί ν’ ανατρέξει ένας 

επενδυτής, ένας µέτοχος και γενικά ο οποιοσδήποτε θα είχε συµφέρον ή/και 

ενδιαφέρον να έχει πρόσβαση σ΄ αυτήν (stakeholders). 

Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί ότι η προσπάθεια για 

καινοτοµία στον τοµέα µέτρησης και αποτίµησης ων άϋλων στοιχείων δεν 

πηγάζει τόσο από την ανάγκη µέτρησης των στοιχείων αυτών, όσο από την 

αγωνία των ίδιων των επιχειρήσεων και από το ενδιαφέρον των εµπλεκόµενων 

σ’ αυτές, να έχουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τους παράγοντες 

που δηµιουργούν αξία για την επιχείρηση και κυρίως για τις δυνατότητες 

συµµετοχής τους στη διαδικασία δηµιουργία αξίας και στο µέλλον. 

Για το λόγο αυτό, ενώ στο παρελθόν η αποτίµηση των άϋλων στοιχείων 

ήταν σε µεγάλο βαθµό σποραδική και περιθωριακή και σχεδόν πάντα 

εµφανιζόταν να παίζει ρόλο µόνο σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, 

παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά το φαινόµενο οι ίδιες οι επιχειρήσεις να 

έχουν ενσωµατώσει στην καθηµερινή επιχειρηµατική τους δραστηριότητα τη 

µέτρηση και την αποτύπωση των άϋλων στοιχείων τους κάτω από τις 

σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές συνθήκες. 

Ανταποκρινόµενοι στις σύγχρονες επιχειρηµατικές απαιτήσεις οι 

ακαδηµαϊκοί της οικονοµικής επιστήµης, πρότειναν νέες ορολογίες, 

κατηγοριοποιήσεις και νέου είδους αναφορές για τα άϋλα στοιχεία µιας 

επιχείρησης. Έτσι προέκυψαν όροι όπως το διανοητικό κεφάλαιο ή διανοητική 

ιδιοκτησία (Intellectual Capital – IC or Intellectual Property – IP), αναφορές 

διανοητικού κεφαλαίου (Intellectual Capital statements) και άλλοι2. 

Παρ’ όλες τις αδυναµίες των διαφόρων µοντέλων για τη µέτρηση των 

άϋλων στοιχείων που προτάθηκαν κατά το διάστηµα των τελευταίων δύο 

δεκαετιών, είναι αδιαµφισβήτητη η συµβολή τους στην ουσιαστική µετατόπιση 

του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων στους πραγµατικούς παράγοντες που 
                                           
2 Για περισσότερες πληροφορίες Itami, H, Mobilizing invisible assets, 1987, Cambridge 
(Massachusetts): Harvard University Press και Nonaka, I. and Takeuchi, I., The Knowledge 
Creating Company, 1995, New York: Free Press 
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δηµιουργούν αξία για την επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο 

αποτελεσµατικό το µάνατζµεντ της επιχείρησης και κυρίως να γίνονται πιο 

χειροπιαστοί οι αντικειµενικοί επιχειρηµατικοί στόχοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΑΫΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ  
 

 Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης) αλλά και µε τις Ε.Γ.Π.Λ.Α. (Ελληνικές Γενικές Παραδεκτές 

Λογιστικές Αρχές) έχουµε τον εξής ορισµό για τα άϋλα πάγια στοιχεία µιας 

επιχείρησης : 

 

Άϋλα 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 άϋλα πάγια στοιχεία αποκτούνται µε σκοπό να χρησιµοποιούνται 

παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε 

σε : 

 

α. δικαιώµατα, όπως π.χ. διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµποροβιοµηχανικά 

σήµατα ή πνευµατική ιδιοκτησία. 

 

β. πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η πελατεία, η 

φήµη, η πίστη, το ανθρώπινο δυναµικό, η καλή οργάνωση της οικονοµικής 

µονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων αγαθών. Στη δεύτερη αυτή 

κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την 

έννοια του γνωστού όρου της «υπεραξίας» ή «φήµης και πελατείας» 

(Goodwill, Fonds de Commerce) της οικονοµικής µονάδας και τα οποία 

προσδίνουν στη µονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία 

µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίµηση των επιµέρους 

περιουσιακών της στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
  

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις µιας παραγωγικής µονάδας µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε πέντε γενικές κατηγορίες ως εξής : 

 

1. Επιχειρηµατικής µορφής 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν για παράδειγµα τα εµπορικά σήµατα και 

ονόµατα, οι φίρµες (trademarks and trade names, brands), οι 

κατοχυρωµένες διαδικτυακές διευθύνσεις (domain names), οι 

επιχειρηµατικές συµφωνίες µη ανταγωνισµού κ.λ.π. 

 

2. Πελατειακής µορφής 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν για παράδειγµα οι κάθε µορφής λίστες 

πελατών (customers lists, mail-lists, phone-lists), οι κάθε µορφής σχέσεις 

επιχείρησης-πελατών συµβατικές και µη κ.λ.π. 

 

3. Πνευµατικών δικαιωµάτων 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν για παράδειγµα τα πνευµατικά  

δικαιώµατα βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων, θεατρικών και 

κινηµατογραφικών έργων, µουσικών έργων, φωτογραφιών, βίντεο κ.λ.π. 

 

4. Συµβατικής µορφής 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν για παράδειγµα τα κάθε είδους 

δικαιώµατα (royalties), οι άδειες χρήσης και εκµετάλλευσης (αέρα, 

εδάφους κ.λ.π.), οι συµφωνίες χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης (leasing), οι 

άδειες εκποµπής οπτικοακουστικού και τηλεπικοινωνιακού  υλικού 

(broadcast rights), το διανοητικό κεφάλαιο (IC), τα συµβόλαια που 

αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό κ.λ.π. 
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5. Τεχνολογικής µορφής 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν για παράδειγµα οι κάθε είδους πατέντες, 

οι ευρεσιτεχνίες, η τεχνογνωσία, η δηµιουργία καινοτοµιών, το λογισµικό 

Η/Υ, βάσεις δεδοµένων, επιχειρηµατικές φόρµουλες κ.λ.π. 

 

Η απεικόνιση των µεγεθών αυτών παρουσιάζει πολλές δυσκολίες.  

Καταρχήν η αξία που προκύπτει από τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία είναι 

έµµεση.  Μεγέθη όπως το διανοητικό κεφάλαιο, η τεχνογνωσία, η τεχνολογία 

κ.α., σπάνια έχουν ευθεία (άµεση) επίδραση στην  κερδοφορία της 

επιχείρησης. Οι βελτιώσεις τους οδηγούν σε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα 

µέσω αλυσίδων µε σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος που περιλαµβάνουν δύο, 

τρία ή και περισσότερα ενδιάµεσα στάδια.  

Για παράδειγµα η βελτίωση της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε µια 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, οδηγεί σε βελτίωση του επιπέδου των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα  υψηλότερο βαθµό 

ικανοποίησης του πελάτη. Ο αυξηµένος βαθµός ικανοποίησης οδηγεί σε 

αύξηση της  αφοσίωσης του πελάτη προς την επιχείρηση, µε αποτέλεσµα την 

αύξηση των περιθωρίων κέρδους και συνακόλουθα των εσόδων. Η αξία που 

δηµιουργείται από επένδυση σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία  δεν είναι ούτε 

γραµµική, ούτε προσθετική (Hand & Lev, 2003).   

Ένα ακόµη στοιχείο πολυπλοκότητας είναι ότι η τελική απόδοση των 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από την στρατηγική και το σκοπό 

της επιχείρησης. Για παράδειγµα χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί που 

εξειδικεύονται σε επενδύσεις  χρειάζονται εργαζόµενους µε υψηλό επίπεδο 

γνώσεων, ικανούς να διαχειρίζονται πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

και να δηµιουργούν ισχυρές σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε 

απαιτητικούς πελάτες. Τα  άτοµα αυτά δεν θα είχαν την ίδια αξία σε µια 

εµπορική τράπεζα που δίνει έµφαση στην πώληση απλών προϊόντων, µε 

σηµαντική υποστήριξη από την τεχνολογία και µε χαµηλό κόστος. 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συνήθως δεν έχουν αξία όταν είναι 

µεµονωµένα (εξαίρεση αποτελούν οι πατενταρισµένες καινοτοµίες).   
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∆ηµιουργούν αξία όταν συνδυάζονται µε άλλα ποσοτικά ή όχι µεγέθη. 

Ενδεικτικά, η εφαρµογή µιας στρατηγικής προσανατολισµένης στην αύξηση 

των πωλήσεων, µπορεί να απαιτεί νέα εκπαίδευση, νέες γνώσεις για τους 

πελάτες, νέα πληροφοριακά συστήµατα, νέα οργανωτική δοµή, νέο σύστηµα 

αµοιβών. Επενδύοντας µόνο σε ένα από τα παραπάνω ή παραλείποντας το, 

µπορεί να οδηγηθεί η στρατηγική σε αποτυχία. Η αξία δεν δηµιουργείται από 

κανένα από τα παραπάνω στοιχεία ανεξάρτητα. ∆ηµιουργείται από τον 

επιτυχηµένο συνδυασµό τους και η διαδικασία είναι πολλαπλασιαστική και όχι 

προσθετική (Kaplan & Norton, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΫΛΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Υπάρχουν διάφορα µοντέλα αποτίµησης των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων µιας παραγωγικής µονάδας και το καθένα από αυτά έχει τα 

µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα του και συνεπώς λόγω και της 

πολυµορφίας και της φύσεως των άϋλων στοιχείων, εφαρµόζονται αντίστοιχα 

ανάλογα µε την περίπτωση την οποία µπορούν να περιγράψουν πιο ρεαλιστικά. 

Κάθε µοντέλο πριν την εφαρµογή του απαιτεί την οριοθέτηση και 

παρακολούθηση κάποιων κρίσιµων παραµέτρων (Key Performance Indicators 

– KPI’s)3 που αφορούν το προς αξιολόγηση και αποτίµηση άϋλο στοιχείο 

(Parmenter, 2007). Τέτοιοι παράγοντες µεταξύ άλλων είναι : 

 

� Ιστορικοί εµπορικοί δείκτες όπως ιστορικά περιθώρια κόστους και 

κέρδους, τάσεις κύκλου εργασιών κ.λ.π. 

� ∆είκτες συµπεριφοράς απέναντι στα κυριότερα ανταγωνιστικά 

προϊόντα 

� ∆είκτες απόδοσης τη θέσης και του ρόλου του άϋλου στοιχείου στην 

παραγωγική αλυσίδα της επιχειρηµατικής µονάδας 

� ∆είκτες προσδιορισµού διάρκειας ζωής και υπολειµµατικής αξίας του 

άϋλου στοιχείου 

 

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στη διάρκεια ζωής του άϋλου στοιχείου 

µια που συναρτάται ευθέως αναλόγως µε τον προσδιορισµό της αξίας του. Σε 

µια προκαταρκτική βάση πρέπει να επισηµανθεί εξαρχής ότι οι διάφορες 

µέθοδοι µέτρησης και αποτίµηση της αξίας των άϋλων στοιχείων µιας 

                                           
3 Ο όρος των KPIs’ δεν πρέπει να συγχέεται µε τον όρο των value drivers οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για τη δηµιουργία αξίας σε µια επιχείρηση  
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επιχείρησης που έχουν προταθεί κατά καιρούς έχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ τους και δεν οδηγούν τις περισσότερες φορές στα ίδια συµπεράσµατα. 

Η βασικότερη διαφορά τους έγκειται στο γεγονός πως πολλές από αυτές 

δεν εστιάζουν στη µέτρηση της αξίας των άϋλων στοιχείων αυτών καθ’ αυτών 

αλλά κυρίως στην µέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης, η οποία 

αναγκαστικά αντανακλά άϋλους παράγοντες, συσχετιζόµενους µε µη 

χρηµατοοικονοµικές επιχειρηµατικές διατάσεις. Μια άλλη σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των διαφόρων µοντέλων προκύπτει από τους σκοπούς της χρήσης τους 

(εσωτερικούς ή εξωτερικούς).  

Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων µεθόδων µέτρησης και αποτίµησης 

άυλων στοιχείων µιας επιχείρησης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε διάφορα 

κριτήρια. Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε η κατηγοριοποίηση που 

προτάθηκε από τον Sveiby το 2001 και παρουσιάζεται στο σχήµα 1 που 

ακολουθεί : 

Σχήµα 1 – Intangible Assets Measuring Models 

 

Πηγή : Sveiby, 2001 
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Σύµφωνα µε αυτήν, ο πρώτος διαχωρισµός µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τον 

προσανατολισµό των µεθόδων σε : 

 

� µονιστικά4 ή αναλυτικά µοντέλα (atomistic or analytical models), 

δηλαδή αυτά που σκοπός τους είναι η µέτρηση και η αποτίµηση ενός 

συγκεκριµένου άϋλου στοιχείου 

 

� ολιστικά µοντέλα (holistic models), δηλαδή αυτά που ο βασικός 

προσανατολισµός τους είναι η µέτρηση και η αποτίµηση του συνόλου των 

άϋλων στοιχείων που έχει στη διάθεση της µια επιχειρηµατική οντότητα 

 

Εκτός από τον παραπάνω βασικό διαχωρισµό, µια άλλη διάκριση των 

διαφόρων µεθόδων γίνεται σύµφωνα µε το χαρακτήρα τους σε : 

 

� χρηµατοοικονοµικές (monetary) µεθόδους 

Αυτές είναι χρήσιµες σε περιπτώσεις εξαγορών, συγχωνεύσεων και σύγκρισης 

µεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου τοµέα. Λόγω του γεγονότος ότι οι µέθοδοι 

αυτές αναπτύσσονται κυρίως στη βάση ήδη υπαρχόντων ευρέως 

αναγνωρισµένων λογιστικών κανόνων, γίνονται εύκολα αποδεκτές από τους 

επαγγελµατίες του χώρου. 

 

� µη χρηµατοοικονοµικές ή µεικτές (non-monetary or mixed) µεθόδους 

Η διάδοση των µη χρηµατοοικονοµικών µεθόδων ξεκίνησε κυρίως στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 και αποτέλεσαν καινοτοµία για τη µέτρηση της αξίας 

και της απόδοσης µιας επιχείρησης. Λόγω του γεγονότος ότι η µέτρηση των 

άϋλων στοιχείων δεν γίνεται µε χρηµατοοικονοµικούς όρους, οι µέθοδοι αυτές 

µπορούν να εφαρµοστούν σε οποιοδήποτε εσωτερικό οργανωτικό επίπεδο µιας 

επιχείρησης, σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, σε επιχειρήσεις του 

                                           
4 Προτιµήθηκε να µεταφραστεί ο αγγλικός όρος atomistic models ως µονιστικά µοντέλα παρά 
ως ατοµιστικά µοντέλα µια που περιγράφει καλύτερα το είδος των µοντέλων µέτρησης 
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δηµόσιου τοµέα καθώς και σε επιχειρήσεις µε κοινωνικούς ή 

περιβαλλοντικούς αντικειµενικούς σκοπούς. 

Μια επιπλέον διάκριση που παρέχεται από την κατηγοριοποίηση του 

παραπάνω σχήµατος αφορά την τεχνική προσέγγιση που υιοθετείται από κάθε 

µέθοδο για την επίτευξη του σκοπού της µέτρησης. Έτσι σύµφωνα µε τον 

Sveiby έχουµε τις εξής τέσσερις κατηγορίες5 : 

 

1. Μέθοδοι αγοραίας κεφαλαιοποίησης (Market Capitalization 

Methods – MCM) 

 

Βασικό χαρακτηριστικό των µεθόδων αυτών είναι ότι η µέτρηση των άϋλων 

στοιχείων στηρίζεται εν πολλοίς στη διαφορά (ή σε παραλλαγές της) µεταξύ 

της αγοραίας αξίας (χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση) και της καθαρής αξίας 

του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 

2. Μέθοδοι απόδοσης παγίων (Return On Assets methods – ROA) 

 

Αυτές οι µέθοδοι στηρίζονται κυρίως στις διαφορές που εµφανίζονται µεταξύ 

διαφόρων δεικτών (π.χ. ROA) ή οικονοµικών αποτελεσµάτων (π.χ. κερδών) 

της επιχείρησης από τους αντίστοιχους µέσους όρους του κλάδου της. Για 

παράδειγµα η διαφορά του ROA µιας επιχείρησης από το µέσο όρο του κλάδου 

της µπορεί να πολλαπλασιαστεί µε το σύνολο των παγίων της και αφού 

αφαιρεθεί το αποτέλεσµα από τα καθαρά κέρδη, το υπόλοιπο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό του ποσοστού συµµετοχής των άϋλων 

στοιχείων στη δηµιουργία κερδών. Κατόπιν χρησιµοποιώντας το µέσο κόστος 

κεφαλαίου ή µια προκαθορισµένη απόδοση, µπορούν να προεξοφληθούν οι 

µέσες αναµενόµενες ροές που προέρχονται από τα άϋλα στοιχεία και να 

εκτιµηθεί έτσι η παρούσα αξία τους. 

 

                                           
5 Η κατηγοριοποίηση αυτή στην ουσία είναι µια επέκταση αυτής που πρότειναν ο Luthy 
(1998) και ο Williams (2001). Για µία παρόµοια προσέγγιση του θέµατος δες και AIAF, 2003 
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3. Άµεσοι µέθοδοι µέτρησης διανοητικού κεφαλαίου (Direct 

Intellectual Capital methods – DIC) 

 

Οι µέθοδοι αυτές εκτιµούν την χρηµατοοικονοµική αξία των άϋλων στοιχείων 

µέσω της αναγνώρισης των ιδιαίτερων συστατικών που τ’ απαρτίζουν. 

 

4. Μέθοδοι κάρτας βαθµολόγησης (Scorecard methods – SC) 

 

Στις µεθόδους αυτές η βαρύτητα δίνεται καταρχήν στην αναγνώριση των 

στοιχείων που απαρτίζουν το ∆ιανοητικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital –IC) 

µιας επιχείρησης. Κατόπιν συγκεκριµένοι δείκτες µέτρησης εξάγονται από 

αυτά και τοποθετούνται σε µια κάρτα βαθµολόγησης ή ένα διάγραµµα. Οι 

µέθοδοι SC έχουν πολλές οµοιότητες µε τις µεθόδους DIC αλλά σε αντίθεση 

µε τις τελευταίες δεν εξάγουν υποχρεωτικά οικονοµικές εκτιµήσεις για την 

αξία των άϋλων στοιχείων µιας επιχείρησης. 

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι πολλές επιχειρήσεις συµβούλων όπως η 

PricewaterhouseCoopers, η Ernst & Young Cap Gemini, η KPMG και άλλες, 

όπως επίσης και πολλοί ακαδηµαϊκοί έχουν αναπτύξει κατά καιρούς διάφορα 

µοντέλα και µεθόδους µέτρησης της αξίας των άϋλων στοιχείων µιας 

επιχείρησης χωρίς όµως επαρκή τεκµηρίωση και αναγνώριση. Μερικές από 

αυτές τις µεθόδους είναι6 : 

 

• The Technology Broker method του Brooking (1996) 

• The Quotations-important patents του Bontis (2000) 

• The Measure of knowledge management method των Darroch και 

McNaughton (2002) 

• The Learning Capacity Index των McGraw, Bassi και McMurrer (2002) 

• The Value Explorer method των Andriessen και Tiessen (2000) 

                                           
6  Για µια αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων µεθόδων δες Bergamini ans Zambon, 2003, 
ενώ για µια ιδιάιτερη προσέγγθση του θέµατος των µεθόδων αποτίµησης άϋλων παγίων των 
επιχειρήσεων δες AIAF, 2002  
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• The Intellectual Capital Valuation method του Sullivan (2000) 

• The Total Value Creation (TVC™) method των Anderson και McLean 

(2000) 

• The Accounting for the Future (AFTF) method του Nash (1998) 

• The Investor Assigned Market Value (IAMV™) method του Standfield 

(1998) 

• The Human Resource Costing & Accounting (HRCA) method του 

Johansson (1996) 

• The Calculated Intangible Value method των Stewart (1997) και Luthy 

(1998) 

• The Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) method του Pulic 

(2000) 

• The Human Capital Asset method του Jac Fitz-Enz (1994) 

• The IC-Index™ των Roos, Dragonetti και Edvinsson (1997) 

• The Innovation Capability Benchmarking System (ICBS) method του 

Viedma Marti (2002) 

  

Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές από τις σηµαντικότερες µεθόδους 

αποτίµησης της αξίας των άϋλων στοιχείων µιας επιχείρησης για τις οποίες 

υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση από τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και η 

χρησιµοποίηση τους από τις επιχειρήσεις είναι µεγάλη. 

 

3.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 

Οι κυριότερες χρηµατοοικονοµικές µέθοδοι αποτίµησης των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων µιας παραγωγικής µονάδας και τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά τους είναι : 
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3.2.1 Συναλλακτική Μέθοδος (Transactional or Market based 
method) 
 

Η συναλλακτική µέθοδος είναι από πολλές απόψεις η παλαιότερη, 

απλούστερη και πλέον εύκολα κατανοητή µέθοδος. Αποτελεί την πραγµατική 

τιµή που µπορεί να καταβληθεί για ένα παρόµοιο πάγιο κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες (Reilly & Schweihs, 1999). Η τιµή αυτή που προσδιορίζεται µε τη 

µέθοδο αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για άµεση απόκτηση ή αγορά είτε 

για το δικαίωµα χρήσης του άϋλου παγίου. Η συναλλακτική µέθοδος ή 

µέθοδος αγοραστικής αξίας είναι ελκυστική γιατί αποτελεί άµεσο µέτρο της 

προσδιορισµού της αξίας ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου µιας 

παραγωγικής µονάδας και συχνά θεωρείται η πιο αξιόπιστη από τις υπόλοιπες 

µεθόδους, όταν βέβαια µπορεί να εφαρµοστεί και να ελεγχθεί η αξιοπιστία της. 

Ο διαισθητικός χαρακτήρας της συναλλακτικής µεθόδου αποτελεί τον 

πυρήνα πολλών βασικών κανόνων αξιολόγησης όπως η «fair market value» και 

η «arm’s length standard» (Cohen, 2005), για το λόγο αυτό τα δεδοµένα της 

συναλλακτικής µεθόδου πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπόψη είτε για να 

ενσωµατωθούν στην αποτίµηση είτε για να απορριφθούν. 

Κλειδί για την επιτυχηµένη εφαρµογή της συναλλακτικής µεθόδου 

αποτελεί η εξασφάλιση της συγκρισιµότητας ανάµεσα σε παρόµοια εξωτερικά 

στοιχεία της αγοράς και του εκάστοτε προς αποτίµηση άϋλου στοιχείου. 

Επειδή η διασφάλιση της συγκρισιµότητας απαιτεί εις βάθος τεκµηριωµένη 

πληροφόρηση, συχνά τα µόνα αξιόπιστα συναλλακτικά δεδοµένα προέρχονται 

από παρόµοιες συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει πλήρη πρόσβαση στο νοµικό 

τους πλαίσιο. Καθώς όµως αυτά είναι συνήθως απόρρητα έγγραφα και είναι 

δύσκολο να αποκτηθεί ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτά, στις περισσότερες 

περιπτώσεις µόνο ένα τµήµα των συναλλακτικών δεδοµένων που ανήκει σ’ ένα 

περιορισµένο τµήµα της συναλλαγής είναι διαθέσιµο προς αξιοποίηση στα 

πλαίσια αυτής της προσέγγισης.  

Η συναλλακτική µέθοδος παρουσιάζει δυσκολίες εφαρµογής της 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η αντικειµενική αποτίµηση παίζει καθοριστικό 
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ρόλο, όπως είναι η αξιολόγηση οικονοµικών καταστάσεων, φορολογικών και 

εµπορικών αντιδικιών κ.λ.π. Αντίθετα η συναλλακτική µέθοδος εφαρµόζεται 

πιο εύκολα σε περιπτώσεις όπου η υποκειµενική εµπειρία της αποτίµησης 

παίζει έναν ρόλο καθαρά συµβουλευτικό. 

Η προσέγγιση της αποτίµησης ενός άϋλου παγίου στοιχείου 

περιλαµβάνει τυπικά δύο βήµατα, την παρακολούθηση (screening) και τις 

δέουσες προσαρµογές (adjustments). 

Η παρακολούθηση αναφέρεται στην διαδικασία προσδιορισµού και 

επιλογής των κατάλληλων, παρόµοιων συναλλαγών τρίτων οι οποίες παρέχουν 

επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση όσον αφορά στοιχεία όπως η τιµολόγηση, 

οι παραδοχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η 

σύγκριση τους µε το προς αποτίµηση άϋλο στοιχείο. 

Οι προσαρµογές αναφέρονται σε µια σειρά ποσοτικών αλλαγών της 

αξιολόγησης, θετικών ή αρνητικών, εξαιτίας ενός συγκεκριµένου πλαισίου 

θεώρησης και κριτικής. Οι προσαρµογές βασίζονται τυπικά σε ένα σύνολο 

στοχευόµενων, διακριτών συναλλαγών, οι οποίες προσοµοιάζουν αρκετά στο 

προς αξιολόγηση άϋλο στοιχείο και για τις οποίες είναι διαθέσιµη αρκετή 

πληροφόρηση για την ανάλυση των τεχνικών, νοµικών, επιχειρηµατικών και 

οικονοµικών όρων τους.  

Επίσης οι προσαρµογές είναι απαραίτητες να γίνουν ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου τα εξωτερικά δεδοµένα αποκλίνουν σηµαντικά από 

απόψεως σύγκρισης µε αυτά του υπό αξιολόγηση στοιχείου, όπως επίσης και 

στις περιπτώσεις καθαρής υποκειµενικής κρίσεως του εκάστοτε αξιολογητή. 

Στην τελευταία περίπτωση οι προσαρµογές πρέπει να γίνονται µε φειδώ και 

προσοχή έτσι ώστε να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο η 

συγκρισιµότητα µε τα εξωτερικά δεδοµένα και να διατηρείται µε τον τρόπο 

αυτό η αξιοπιστία της µεθόδου.  

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι : 
 

� Προσφέρει εµπειρική απόδειξη της αξίας ενός άϋλου στοιχείου 

� Είναι σχετικά απλή στην εφαρµογή της 

� Προσφέρει γρήγορα ικανοποιητικά αριθµητικά αποτελέσµατα 
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Ως σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου µπορούν ν’ αναφερθούν  

 

� Σε πολλές περιπτώσεις η µέθοδος δεν είναι εφαρµόσιµη λόγω της 

µοναδικότητας των συναλλαγών που αφορούν το κάθε άϋλο στοιχείο 

εξαιτίας της φύσης του 

� Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιµη η απαραίτητη 

πληροφόρηση για την πραγµατοποίηση συγκρίσιµων µετρήσεων 

 

Τέλος είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το σκεπτικό του οικονοµικού 

παραλληλισµού στα πλαίσια της συναλλακτικής µεθόδου που περιγράφηκε 

παραπάνω δεν είναι πάντα εφαρµόσιµο. Για τα άϋλα στοιχεία των 

επιχειρήσεων, µοναδικά από τη φύση τους και πολυποίκιλα, είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν παρόµοιες συναλλαγές ώστε να εφαρµοστεί η συγκεκριµένη 

µέθοδος. Κάτι ανάλογο συµβαίνει στην περίπτωση που προσπαθεί κανείς να 

αποτιµήσει ένα αριστούργηµα του Van Gogh βασιζόµενος σ’ ένα έργο του 

Rembrandt. Και τα δύο αποτελούν αριστουργηµατικά δείγµατα καλλιτεχνίας 

αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχουν πολύ διαφορετική αξία στην αγορά. 

      

3.2.2 Μέθοδοι Προσόδου ή Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών 
(Income Methods or Discounted Cash Flow Analysis - DCF) 
 

Οι µέθοδοι προσόδου αποτελούν από πολλές απόψεις την πιο 

θεµελιώδη και διαδεδοµένη µέθοδο αποτίµησης άϋλων παγίων. Ο βασικός 

ορισµός της αξίας ενός άϋλου στοιχείου εδράζεται στην ικανότητα του να 

δηµιουργεί µε κάποιο τρόπο µελλοντική πρόσοδο. Αυτό το εξέχον 

χαρακτηριστικό αναφέρεται συχνά ως εγγενής αξία του άϋλου στοιχείου και 

συνίσταται στην ικανότητα του να παράγει άµεσα ή έµµεσα θετικές 

µελλοντικές ταµειακές ροές. Αυτές οι µελλοντικές ταµειακές ροές, όταν 

προεξοφληθούν καταλλήλως, αποτελούν τη βασική προϋπόθεση εφαρµογής 

των µεθόδων αυτών (Velez-Pareja & Tham, 2003). 
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Όταν οι περιοδικές ταµειακές ροές (συνήθως σε ετήσια βάση) 

προεξοφλούνται ή προσαρµόζονται κατάλληλα σύµφωνα µε κάποιον 

παράγοντα που ευθύνεται για τη διαφορετική αξία του χρήµατος από τη µια 

περίοδο στην άλλη (π.χ. πληθωρισµός κ.λ.π.), τότε µιλάµε για την παρούσα 

αξία του άϋλου στοιχείου. Κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης οικονοµικής ζωής 

του άϋλου στοιχείου, οι ταµειακές ροές γίνονται αντικείµενο αναλυτικής 

πρόβλεψης, παράλληλα όµως λαµβάνεται υπόψη και η τυχόν υπολειµµατική 

αξία του άϋλου στοιχείου µετά το πέρας της ωφέλιµης ζωής του. 

Οι µέθοδοι προσόδου εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τρεις 

βασικούς παράγοντες : 

 

• Τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές 

• Τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής του άϋλου στοιχείου 

• Το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί 

  

Οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές αποτελούν τη µελλοντική πρόσοδο η 

οποία οφείλεται στην ύπαρξη του άϋλου στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση η 

ανάλυση πρέπει να λάβει υπόψη της και να περιλάβει όλα τα άµεσα και 

έµµεσα σε σχέση µε το άϋλο στοιχείο κόστη που συνδέονται µε αυτό όπως 

χαµένες πωλήσεις από ελαττωµατικά προϊόντα ή ανεπαρκείς υπηρεσίες, 

αυξανόµενα γενικά έξοδα, απαραίτητες επενδύσεις και πιθανά αρνητικά 

αποτελέσµατα του ανταγωνισµού στα κέρδη της παραγωγικής µονάδας ή 

αντιθέτως εξοικονόµηση πόρων που προκύπτει από την ύπαρξη του άϋλου 

στοιχείου. 

Η οικονοµική ζωή του άϋλου στοιχείου αναφέρεται στη χρονική 

διάρκεια κατά την οποία η ύπαρξη του άϋλου στοιχείου καθορίζει σε 

σηµαντικό βαθµό τις τιµές ή την υπεραξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Η 

τυπική οικονοµική ζωή του άϋλου στοιχείου καθορίζεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις από τις νοµικές δεσµεύσεις που το συνοδεύουν αλλά πολλές 

φορές είναι πολύ µικρότερη. Για παράδειγµα στο χώρο των Η/Υ και των 

ηλεκτρονικών οι διάφορες καινοτοµίες έχουν πρακτικό χρόνο ζωής λιγότερο 
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από 3 χρόνια πριν θεωρηθούν από την αγορά ως απαξιωµένες ή παρωχηµένες 

αλλά ταυτόχρονα και πολύ πριν λήξη η νοµική προστασία τους. 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο αναφέρεται στο αναµενόµενο κόστος 

χρηµατοδότησης του άϋλου στοιχείου. Για τα άϋλα στοιχεία, τα 

προεξοφλητικά επιτόκια που χρησιµοποιούνται είναι συνήθως αρκετά 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα χρηµατοδότησης του κεφαλαίου µιας 

παραγωγικής µονάδας και θα πρέπει να νοούνται αντίστοιχα µε τα 

προσδοκώµενα προεξοφλητικά επιτόκια απόδοσης που συναντώνται στα 

venture capitals, δηλαδή σε τιµές µεταξύ 20% και 50% το χρόνο !!! 

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι : 

 

� Λαµβάνει υπόψη της την υπολειµµατική αξία του άϋλου στοιχείου 

� Λαµβάνει υπόψη της τον κίνδυνο επένδυσης µέσω του καθορισµού 

του επιτοκίου προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών 

� Λαµβάνει υπόψη της τα µοναδικά οικονοµικά χαρακτηριστικά του 

άϋλου στοιχείου 

 

Ως σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου µπορούν ν’ αναφερθούν : 

 

� Βασίζεται στην ικανότητα πρόβλεψης µελλοντικών επιδόσεων µιας 

παραγωγικής µονάδας 

� ∆εν εγγυάται τη συνέπεια µετρήσεων των µελλοντικών προσόδων 

και των κοστών κεφαλαίου 

� Πιθανολογεί µε αβεβαιότητα την εναποµένουσα διάρκεια ζωής του 

άϋλου στοιχείου 

 

Οι κυριότερες µέθοδοι προσόδου που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι : 
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i. Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Ιστορικών Κερδών (Capitalization of 

Historic Profits Method) 

 

Η κεφαλαιοποίηση ιστορικών κερδών αποτιµά την αξία ενός άϋλου 

στοιχείου πολλαπλασιάζοντας τα διατηρήσιµα ιστορικά κέρδη που αποδίδονται 

στο άϋλο στοιχείο µε έναν συντελεστή ο οποίος εξάγεται κατόπιν αξιολόγησης 

και αποτίµησης της δυναµικής και της εξάρτησης της κερδοφορίας της 

παραγωγικής µονάδας από το προς αξιολόγηση άϋλο στοιχείο (Smith & Parr – 

2000).  

Παρ’ όλο που η µέθοδος αυτή αναγνωρίζει και λαµβάνει υπόψη της 

µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αποτίµηση ενός 

άϋλου στοιχείου, έχει και πολλά µειονεκτήµατα µε το σηµαντικότερο απ’ όλα 

να συσχετίζεται µε τη δυνατότητα διατήρησης της µελλοντικής κερδοφορίας 

µια παραγωγικής µονάδας. Ουσιαστικά είναι µια µέθοδος η οποία στηρίζεται 

κυρίως στο παρελθόν και δεν λαµβάνει υπόψη της στοιχεία που µπορούν να 

εµφανιστούν στο µέλλον. 

 

ii. Μέθοδος ∆ιαφοροποίησης Μεικτού Κέρδους (Gross Profit Differential 

Method) 

 

  Η µέθοδος αυτή έχει συνδεθεί κυρίως µε την αποτίµηση εµπορικών 

σηµάτων και «φιρµών» και εστιάζεται στον προσδιορισµό της διαφοράς, 

(κατάλληλα προσαρµοσµένης αναφορικά µε τα κόστη marketing) µεταξύ του 

κύκλου εργασιών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που είναι πατενταρισµένο και 

του αντίστοιχου κύκλου εργασιών ενός επιλεγµένου παρόµοιου µη 

πατενταρισµένο (Banfield, 2005). 
 

iii. Μέθοδος της Υπερπροσόδου (Excess Profits Method) 
 

Η µέθοδος αυτή έχει ως σηµείο αναφοράς της, το εκτιµώµενο ποσοστό 

συµµετοχής στην παραγωγή οικονοµικών αποτελεσµάτων µιας παραγωγικής 

µονάδας, της παρούσας αξίας των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της. Το 
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ποσοστό αυτό κατόπιν χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των απαραίτητων 

κερδών που πρέπει να εµφανίσει η παραγωγική µονάδα ώστε να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον επενδυτών που έχουν σκοπό να χρηµατοδοτήσουν την ύπαρξη 

αυτών των παγίων. Κάθε υπερβάλλον ποσό που απαιτείται πέρα αυτών των 

απαραίτητων κερδών, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, 

θεωρείται ότι αποτελεί τη συνεισφορά των άϋλων στοιχείων στην συνολική 

αποτίµηση της παραγωγικής µονάδας (Banfield, 2005).  
     

iv. Μέθοδος Απαλλαγής ∆ικαιώµατος (Relief from Royalty Method) 
 

Η µέθοδος αυτή λαµβάνει ως αφετηρία της το ποσό που θα µπορούσε ή 

που είναι διατεθειµένος κάποιος να προσφέρει για ένα άϋλο στοιχείο. Το 

τίµηµα αυτό κατόπιν κεφαλαιοποιείται µε τη βοήθεια ενός δείκτη που 

αντανακλά τον κίνδυνο και τα προσδοκώµενα κέρδη της συγκεκριµένης 

επένδυσης στο άϋλο στοιχείο (Banfield, 2005). 

Οι µέθοδοι προσόδου παρ’ όλο που είναι εξαιρετικά αναλυτικές 

πάσχουν από στοιχεία υποκειµενικότητας που εµφανίζονται κυρίως στο 

καθορισµό των αυξανόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, στον 

προσδιορισµό της υπολειµµατικής αξίας ενός άϋλου στοιχείου καθώς και στην 

επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου απόδοσης και για το λόγο αυτό 

µπορούν να οδηγήσουν σε ιδιαιτέρως παραπλανητικά αποτελέσµατα. 
 

3.2.3 Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης (Replacement or Creation 
Cost Method) 
 

Η µέθοδος κόστους αντικατάστασης εστιάζεται στο τίµηµα που 

απαιτείται για την ανάπτυξη ή απόκτηση ενός παρόµοιου άϋλου στοιχείου µε 

παραπλήσια ή και καλύτερη λειτουργικότητα πέρα όµως από τα όρια νοµικής 

του προστασίας.  

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην αρχή της ύπαρξης υποκατάστατου 

στοιχείου, µια που ένας επενδυτής δεν θα ήταν διατεθειµένος να διαθέσει για 

την απόκτηση ενός άϋλου στοιχείου περισσότερα από αυτά που θα 

απαιτούνταν για την απόκτηση παρόµοιων ωφελειών από ένα άλλο στοιχείο. 
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Για το λόγο αυτό η µέθοδος αυτή βρίσκει πεδίο εφαρµογής κυρίως εκεί όπου η 

νοµική προστασία των άϋλων στοιχείων είναι χαλαρή ή για παράδειγµα όπου η 

τεχνολογική γνώση είναι διαδεδοµένη και η ύπαρξη πατέντων δεν επιφέρει 

µόνιµη πρόσοδο (Pratt, Reilly & Schweihs, 2007). 

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι : 
 

� Αξιόπιστα αποτελέσµατα σε αγορές µε διαθέσιµα συγκρίσιµα 

στοιχεία 

� Αποτελεσµατική σε περιπτώσεις ασυνήθιστων άϋλων στοιχείων µε 

µη κανονική παραγωγή προσόδου 

� Ρεαλιστική σε περιπτώσεις αποτίµησης εσωτερικώς παραγόµενων 

άϋλων στοιχείων από την παραγωγική µονάδα και ή σε περιπτώσεις 

ρευστοποίησης στοιχείων 
 

Ως σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου µπορούν ν’ αναφερθούν : 
 

� Σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί πολυάριθµες προσαρµογές των 

οικονοµικών δεδοµένων 

� Σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εφαρµοστεί λόγω έλλειψης 

δεδοµένων 

� Σε πολλές περιπτώσεις τα κόστη που συσχετίζονται µε την ανάπτυξη 

ενός άϋλου στοιχείου έχουν µικρή σχέση µε την εγγενή αξία που έχει 

το άϋλο στοιχείο κατά την εκµετάλλευση του 
 

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η µέθοδος κόστους αντικατάστασης δεν 

πρέπει να χρησιµοποιείται στην αποτίµηση άϋλων στοιχείων γιατί : 
 

� Η νοµική προστασία των άϋλων στοιχείων στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων είναι τόσο ισχυρή και δεσµευτική ώστε αφήνει ελάχιστα 

περιθώρια για την ανάπτυξη ενός υποκατάστατου άϋλου στοιχείου και  

� Στις ελάχιστες περιπτώσεις µη ύπαρξης δεσµευτικού νοµικού 

πλαισίου η απουσία του καθιστά το κόστος αντικατάστασης πρακτικά 

µηδενικό.  
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Παρ’ όλα αυτά η µέθοδος κόστους αντικατάστασης αποτελεί ένα 

πολύτιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό ενός κατωφλίου και µιας οροφής 

στην αποτίµηση ενός άϋλου στοιχείου και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη κατά τη διάρκεια διαπραγµατεύσεων για την αγοροπωλησία ενός 

άϋλου στοιχείου. 

3.2.4 Μη Παραδοσιακοί µέθοδοι (Non-Traditional Methods) 
  

Οι τρεις προαναφερόµενες βασικές µέθοδοι αποτίµησης άϋλων 

στοιχείων (συναλλακτική, προσόδου και αντικατάστασης) είναι κατάλληλες 

για την πλειονότητα των περιπτώσεων µε τα υπέρ και τα κατά τους.  

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µία νέα οµάδα 

µεθόδων αποτίµησης βασιζόµενη στην πιθανολόγηση εµφάνισης µελλοντικών 

γεγονότων. Στην οικογένεια αυτή ανήκουν για παράδειγµα : 

 

� Η Μέθοδος Ρεαλιστικών Επιλογών (Real Options Method) 

� Η Μέθοδος Προσοµοίωσης Monte Carlo και  

� Η Μέθοδος ∆ιωνυµικής Επέκτασης (Binomial Expansion Method) 

 

Και οι τρεις αυτές µέθοδοι στηρίζονται σε δενδροειδή µοντέλα 

αποφάσεων µε τα οποία γίνεται σαφής και αυστηρή µοντελοποίηση των 

συνθηκών εκείνων που απαιτούνται ώστε ένα άϋλο στοιχείο να παράγει αξία. 

Στον πυρήνα αυτών των µοντέλων βρίσκεται ουσιαστικά µια διαδικασία δύο 

βηµάτων.  

Το πρώτο βήµα αφορά τον υπολογισµό της πιθανότητας εµφάνισης ενός 

ευνοϊκού γεγονότος το οποίο θα προσδώσει αξία στο υπό αξιολόγηση άϋλο 

στοιχείο (“in the money”), ενώ το δεύτερο βήµα αφορά στον υπολογισµό της 

προσόδου που θα επιφέρει η εµφάνιση του παραπάνω ευνοϊκού γεγονότος, 

υπολογισµός που µπορεί να γίνει µε µία από τις παραδοσιακές µεθόδους που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των µεθόδων 

αυτών. 
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i. Μέθοδος Ρεαλιστικών Επιλογών (Real Options Method) 

 

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται πάνω στο επιτυχηµένο µοντέλο 

τιµολόγησης των options (call και puts) σε µετοχές, των Fischer-Black. Βασική 

παραδοχή της µεθόδου αυτής αποτελεί ότι η αξία µιας επένδυσης µε 

ασύµµετρες αποδόσεις (π.χ. µία ενδεχόµενη µεγάλη απόδοση και µόνο λίγες 

µικρές απώλειες) θα αυξάνει όσο το επίπεδο της αβεβαιότητας 

(µεταβλητότητας ) αυξάνει παράλληλα (Bouteiller, 2003). Η χρησιµοποίηση 

της µεθόδου αυτής σε περιπτώσεις αβέβαιων επενδύσεων µεγάλων κεφαλαίων 

µε πολύ µακρινές µελλοντικές αποδόσεις όπως είναι ο χώρος των πετρελαϊκών 

και φαρµακευτικών βιοµηχανιών ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. 

 

ii. Μέθοδος Προσοµοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo Simulation 

Method) 

 

Η µέθοδος αυτή αναπαράγει µέσω πολλαπλών κύκλων επαναλήψεων τις 

συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες υπάρχει µικρή πιθανότητα ύπαρξης 

απόδοσης µιας επένδυσης. Η αποτίµηση άϋλων στοιχείων µε τη µέθοδο αυτή 

περιλαµβάνει την παραµετροποίηση πληθώρας παραγόντων τα οποία 

ενδεχοµένως να επηρεάζουν την τιµή του στοιχείου άµεσα ή έµµεσα, τη 

δηµιουργία του κατάλληλου µοντέλου και την ύπαρξη ισχυρού υπολογιστικού 

συστήµατος για την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων (Zyla, 2006). 

 

iii. Η Μέθοδος ∆ιωνυµικής Επέκτασης (Binomial Expansion Method) 

 

Η µέθοδος αυτή εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό το στοιχείο της 

διαίσθησης του αξιολογητή µια που απαιτεί την ανάπτυξη πολλών αυστηρών 

µοντέλων επιθυµητών γεγονότων και αντίστοιχων αποφάσεων, το καθένα µε 

τη δική του πιθανότητα εµφάνισης. Στη µέθοδο αυτή η δηµιουργία πιθανών 

σεναρίων και εναλλακτικών πρακτικών αποτελεί σοβαρό παράγοντα για την 

εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων (Cifuentes & O’Connor, 1996). 
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3.2.5 Η µέθοδος Market-to-book Value 
 

Η µέθοδος Market-to-book Value είναι αναµφισβήτητα µια από τις πιο 

ευρέως χρησιµοποιούµενες για τη µέτρηση και αξιολόγηση του διανοητικού 

κεφαλαίου λόγω της µαθηµατικής απλότητά και της ευκρίνεια της. Ο 

υπολογισµός προκύπτει από τη σχέση µεταξύ της αγοραίας αξίας 

(χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση) και της καθαρής λογιστικής αξίας της 

εταιρείας (που λαµβάνονται από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της). Η 

βασική υπόθεση πίσω από αυτή τη µέθοδο είναι ότι η αξία του άϋλου παγίου 

είναι ουσιαστικά ίση µε τη διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας της επιχείρησης 

και της λογιστικής της αξίας (ουσιαστικά η µέτρηση γίνεται µε το λόγο των 

δύο µεγεθών). 

Ωστόσο, η απλότητα της µεθόδου αυτής, αντισταθµίζεται από διάφορα 

προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση της. Μια βασική κριτική της εν λόγω 

µεθόδου είναι το γεγονός ότι δεν λαµβάνει υπόψη της πολλούς εξωγενείς 

παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των επενδυτών 

για τη δυναµική της εταιρείας για τη δηµιουργία µελλοντικών κερδών, 

παράγοντες συνεπώς οι οποίοι έµµεσα επηρεάζουν την αγοραία αξία της 

εταιρείας (Hulten, 2008). Μερικά παραδείγµατα τέτοιων παραγόντων είναι οι 

µακροοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν, οι τρέχουσες βιοµηχανικές 

πολιτικές, η ζήτηση και η προσφορά σε επενδυτικούς τίτλους κλπ. 

Μια δεύτερη κριτική της µεθόδου αυτής, είναι το γεγονός ότι ο 

αριθµητής και ο παρονοµαστής της σχέσεως υπολογισµού προέρχονται από 

διαφορετικές διαδικασίες υπολογισµού. Ενώ από τη µια η λογιστική αξία 

προσδιορίζεται µε βάσει τις λογιστικές πρακτικές και τις πολιτικές που έχουν 

ήδη υιοθετηθεί από την εταιρεία, συµπεριλαµβάνοντας έτσι και τις πιθανές 

επιπτώσεις σχετικά µε το τελικό αποτέλεσµα, από την άλλη η αξία αγοράς 

αντικατοπτρίζει τόσο τις σηµερινές πολιτικές, όσο και τους στρατηγικούς 

στόχους της εταιρείας.  

Με άλλα λόγια, η αγοραία αξία δεν αντανακλά µόνον τη συνδυασµένη 

αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων (που εκφράζεται από τη λογιστική 



 32 

αξία), αλλά και τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά µε τις στρατηγικές της 

επιχείρησης και τις δυνατότητές της να παράγει κέρδη στο µέλλον. 

 

3.2.6 Η µέθοδος του συντελεστή Tobin’s Q 
 

Μια άλλη µέθοδος µέτρησης του διανοητικού κεφαλαίου µιας 

επιχείρησης είναι αυτή της µέτρησης του παράγοντα Q η οποία προτάθηκε από 

τον Νοµπελίστα James Tobin το 1969. Η µέθοδος αυτή περιγράφεται από ένα 

κλάσµα στον αριθµητή του οποίου τοποθετείται και πάλι η αγοραία αξία της 

επιχείρησης αλλά στον παρονοµαστή υπάρχει το κόστος αντικατάστασης του 

κεφαλαίου της επιχείρησης, ανεξαρτήτως επιτοκίου προεξόφλησης, µε σκοπό 

να προβλεφθεί η συµπεριφορά των επενδυτών απέναντι στην εταιρεία. Ο 

συντελεστής Q λοιπόν περιγράφεται από την παρακάτω σχέση : 

 

Market Value of installed capital
q =

Replacement cost of capital 

 

Όταν ο συντελεστής Q είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα, τότε η 

επιχείρηση απολαµβάνει µονοπωλιακά κέρδη ή µεγαλύτερους συντελεστές 

αποδοτικότητας επένδυσης (ROI) από τους µέσους όρους της αγοράς. 

Προφανώς όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής Q τόσο µεγαλύτερη είναι η 

αξία των άυλων παγίων της επιχείρησης. Υψηλοί συντελεστές Q 

παρατηρούνται πιο συχνά σε επιχειρήσεις µε υψηλό βαθµό τεχνογνωσίας όπως 

επίσης και σε επιχειρήσεις όπου το ανθρώπινο δυναµικό είναι η κύρια πηγή 

έκφρασης της τεχνολογικής της υπεροχής (Cravera et al., 2001). 

Και η µέθοδος αυτή όπως και η Market-to-book Value επηρεάζεται από 

εξωγενείς παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν άµεσα µε την αξία καθαυτή 

της επιχείρησης κυρίως λόγω του διαφορετικού τρόπου υπολογισµού των 

παραγόντων του συντελεστή. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών τα δύο αυτά 

µοντέλα µέτρησης χρησιµοποιούνται κυρίως : 
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� για τη σύγκριση µεταξύ παρόµοιων επιχειρήσεων είτε του ίδιου τοµέα της 

αγοράς είτε µε παρόµοιες ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

� για την παρακολούθηση της πορείας της αξίας του διανοητικού κεφαλαίου 

µιας επιχείρησης 

 

3.2.7 Η µέθοδος EVA™ (Economic Value Added) 
 

Η µέθοδος EVA® προτάθηκε για πρώτη φορά από την Stern Stewart & 

Co. το 1991 (Stewart III, 1991) και αναπτύχθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1990 (δες Al Ehrbar and Stern Stewart & Co., 1998, Young 

and O’Byrne, 2000, Stern et al., 2001). Η µέθοδος EVA® προτάθηκε αρχικά ως 

ένας εσωτερικός συντελεστής µέτρησης της απόδοσης, ο οποίος υιοθετήθηκε 

από εταιρείες που ήθελαν να υπολογίσουν την αποδοτικότητα των 

απασχολούµενων κεφαλαίων τους. 

Η µέθοδος EVA® συγκρίνει δύο συντελεστές για τη δηµιουργία αξίας : 

 

� την αποδοτικότητα της επένδυσης (ROI) 

� το κόστος των παραγόντων που δηµιουργούν το ROI (το κόστος 

κεφαλαίου και χρέους) 

 

Έτσι ο συντελεστής  µπορεί να υπολογισθεί σύµφωνα µε µία από τις 

παρακάτω σχέσεις : 

 

( )

( )

1) EVA * επενδυµένο κεφάλαιο ή

2) EVA * επενδυµένο κεφάλαιο

ROIC WACC

NOPAT WACC





= −

= −  

 

όπου  
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- WACC (Weighted Average Cost of Capital) είναι το µεσοσταθµικό κόστος 

του χρέους µετά από φόρους και το κόστος του κεφαλαίου 

- NOPAT (Net Operating Profit After Operating Taxes) = EBIT (Earnings 

before Interest and Taxes) – Cash operating taxes7 = (Net sales – Operating 

expenses) – Cash operating taxes είναι ο αριθµοδείκτης των καθαρών 

λειτουργικών κερδών µετά την αφαίρεση των λειτουργικών φόρων 

- ROIC (Return On Invested Capital) είναι ένας αριθµοδείκτης παρόµοιος µε 

το ROI, µεταξύ NOPAT και επενδυµένου κεφαλαίου 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η µέθοδος EVA® σχεδιάστηκε κυρίως για 

τη µέτρηση της εσωτερικής απόδοσης µιας επένδυσης και µε σκοπό να 

βοηθήσει τους µάνατζερ στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Από 

πρακτικής απόψεως όµως έχει αποδειχθεί ότι η απόδοση µίας επένδυσης που 

είναι µεγαλύτερη από το χρηµατοοικονοµικό της κόστος δεν συνεπάγεται 

ταυτόχρονα και τη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση. Συνεπώς µια 

επιχείρηση θα πρέπει να αναλαµβάνει µία επένδυση η οποία προκαλεί θετικό 

και πιθανώς αυξανόµενο EVA® και κατά συνέπεια αυξάνει την αξία των 

µετόχων της. Αυτό συνεπάγεται ριζική αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης των 

µελλοντικών επενδύσεων µιας επιχείρησης από τη µεριά των µάνατζερ. 

Η αύξηση της αξίας των µετόχων µιας επιχείρησης αναφέρεται στη 

µεγιστοποίηση της διαφοράς µεταξύ της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και 

της αρχικής επένδυσης κεφαλαίου. Αυτή η διαφορά ορίζεται ως MVA ® 

(Market Value Added) ή αλλιώς παρούσα αξία του συντελεστή EVA® και 

ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη προστιθέµενη αξία της επιχείρησης. Αλλά όπως 

ήδη έχει αναφερθεί η διαφορά µεταξύ αγοραίας και λογιστικής αξίας µιας 

επιχείρησης αποτελεί µια από τις πλέον χρησιµοποιούµενες µεθόδους 

αποτίµησης των άυλων παγίων της. 

Αν µια επιχείρηση δηµιουργεί θετικό και αυξανόµενο EVA®, οι 

επενδυτές θα είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα premium πάνω από τη 
                                           
7 Οι λειτουργικοί φόροι σε µετρητά προκύπτουν αν στους αναλογούντες επιχειρηµατικούς 
φόρους προστεθεί ο προπληρωµένος φόρος και αφαιρεθεί ο οφειλόµενος παρελθόντων 
χρήσεων 
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λογιστική αξία της και έτσι δηµιουργείται αξία για την ίδια την επιχείρηση. 

Αντιθέτως αν η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου (ROIC) είναι µικρότερη 

από µεσοσταθµικό κόστος του (WACC), τότε η αγοραία αξία της επιχείρησης 

θα είναι µικρότερη από τη λογιστική της και συνεπώς θα έχουµε καταστροφή 

της αξίας της. 

Από τη στιγµή που οι επενδυτές και η αγορά ενσωµατώνει όλες τις 

πληροφορίες για τη µελλοντική δυνατότητα παραγωγής κερδών από µία 

επιχείρηση στην τιµή της µετοχής της, τότε ο συντελεστής MVA ® µπορεί να 

θεωρηθεί ως η αξία που αποδίδει η αγορά στη δυνατότητα της επιχείρησης να 

κατευθύνει αποτελεσµατικά τα κεφάλαια της σε επενδύσεις που επιστρέφουν 

µία ικανοποιητική απόδοση. Ο συντελεστής MVA ® αποτελεί ένα µέτρο της 

σταθερότητας ανάπτυξης µιας επιχείρησης και επηρεάζεται κυρίως από : 

 

• το πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον 

• τη δοµή της αγοράς 

• το συγκριτικό πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης 

 

Αν θέλαµε να µιλήσουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, τότε πρέπει να 

αναφερθεί ότι η συνολική αξία µιας επιχείρησης ισούται µε το άθροισµα του 

επενδυµένου κεφαλαίου, της παρούσας αξίας του τρέχοντος επιπέδου του 

συντελεστή EVA® (Current Operation Value® – COV) και της παρούσας αξίας 

της εκτιµώµενης µελλοντικής αύξησης του EVA® (Future Growth Value® – 

FGV). Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι µε τη σειρά του το άθροισµα 

µεταξύ COV και FGV αντιπροσωπεύει το συντελεστή MVA ® ή αλλιώς την 

συνολική παρούσα αξία της µελλοντικής αύξησης του EVA® . 

Είναι προφανές ότι ο συντελεστής EVA® και ο υπολογιζόµενος από 

αυτόν MVA ® ανήκουν στην κατηγορία των ολιστικών και 

χρηµατοοικονοµικών µεθόδων αποτίµησης άυλων παγίων µια που έµµεσα 

µετρούν την αξία αυτών των παγίων µέσω της συνολικής εκτίµησης της αξίας 

µιας επιχείρησης. 
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3.2.8 Η µέθοδος Inclusive Valuation Method 
 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες µεθόδους για την αποτίµηση  των άϋλων  

περιουσιακών στοιχείων είναι η Inclusive Valuation Method - ΙVM η οποία 

αναπτύχθηκε από τον Dr Philip McPherson του City University του Λονδίνου 

το 1999. Σύµφωνα µε τον Dr McPherson οι περισσότερες µέθοδοι αποτίµησης 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων, τείνουν να τα αξιολογούν χρησιµοποιώντας 

περισσότερο µία «λογιστική» προοπτική, παρά την συµµετοχή τους στην 

ανάπτυξη της εταιρίας. 

Επιπλέον ο Dr McPherson υποστηρίζει ότι στην αποτίµηση αυτών των 

στοιχείων χρησιµοποιούνται παραδοσιακές λογιστικές προοπτικές οι οποίες 

είναι «προσθετικές» ενώ θα έπρεπε να είναι συνδυαστικές. Μια τέτοια τεχνική 

θα υπολόγιζε την αξία του κάθε άϋλου περιουσιακού στοιχείου χωριστά και 

στο τέλος θα  άθροιζε τις αντίστοιχες αξίες.  Όµως πολύ συχνά τα µεγέθη αυτά 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους οπότε η συνολική τους αξία δεν µπορεί να 

υπολογισθεί  µε τον τρόπο αυτό. 

Ο Dr McPherson,  µετά από δέκα έτη επεξεργασίας, παρουσίασε την 

Inclusive Variation Method (IVM), η οποία περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικές 

και µη αξίες, µε κατάλληλη χρήση θεωριών διοίκησης και συνδυαστικών 

µαθηµατικών. Στην τελική της µορφή η µέθοδος έχει δύο στάδια αποτίµησης. 

Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει  την εισαγωγή των κατάλληλων µαθηµατικών 

µοντέλων αποτίµησης στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία και το δεύτερο 

συνδυάζει τις χρηµατοοικονοµικές και µη µετρήσεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο.  

Ο συνδυασµός αυτός των χρηµατοοικονοµικών µετρήσεων µε την 

αποτίµηση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων συµβάλλει στην ανίχνευση των 

«πηγών γνώσης» που προσφέρουν τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στην 

επιχείρηση. 
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3.3 ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 

Οι κυριότερες µη χρηµατοοικονοµικές µέθοδοι αποτίµησης των 

ασώµατων ακινητοποιήσεων µιας παραγωγικής µονάδας και τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά τους είναι : 

 

3.3.1 Η µέθοδος Lev’s Knowledge Capital Formula (1999a) 
 

Ο Lev ανέπτυξε το 1999 τη µέθοδο του µέτρησης του διανοητικού 

κεφαλαίου µε σκοπό να προσδιορίσει το βαθµό επίδρασης των επενδύσεων σε 

διανοητικό κεφάλαιο πάνω στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας 

οικονοµικής οντότητας. 

Το πρώτο στάδιο στη µέθοδο του Lev είναι η εκτίµηση των 

κανονικοποιηµένων (normalized) κερδών των τελευταίων τριών 

δηµοσιευµένων ιστορικών ετών (µε τελευταίο έτος το 1997 για τη µελέτη του), 

καθώς και των εκτιµώµενων κερδών των τριών επόµενων µελλοντικών ετών, 

χρησιµοποιώντας τις οµόφωνες εκτιµήσεις του IBS International που 

δηµοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 1998 (Lev, p.36). 

Βασική υπόθεση στη µέθοδο του Lev αποτελεί το γεγονός του διαχωρισµού 

των κανονικοποιηµένων κερδών σε δύο διακριτά µέρη τα οποία προκύπτουν 

από τις παρακάτω κατηγορίες αντίστοιχα : 

 

� ενσώµατες ακινητοποιήσεις και µακροπρόθεσµου χαρακτήρα επενδύσεις 

παγίων (συµπεριλαµβανοµένων και των επενδύσεων σε µακροχρόνιους 

χρηµατοοικονοµικούς τίτλους) 

 

� ασώµατες ακινητοποιήσεις  

 

Το δεύτερο στάδιο στη µέθοδο του Lev αποτελεί η αναγνώριση του 

ποσοστού µε το οποίο συµµετέχουν τα δύο παραπάνω διακριτά µέρη στο 
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σύνολο των κανονικοποιηµένων κερδών. Αυτά τα ποσοστά λαµβάνονται µε 

την εφαρµογή ενός µέσου αναµενόµενου επιπέδου απόδοσης που για τις 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις ανέρχεται στο 7% και για τις ασώµατες 

ακινητοποιήσεις στο 4,5% αντίστοιχα ανεξαρτήτως του είδους τις 

επιχειρηµατικής οντότητας, της κεφαλαιοποίησης της και του επενδυτικού της 

προφίλ. Επιπρόσθετα ο Lev υποστηρίζει ότι :  

“… Έχοντας περισσότερα χρονικά δεδοµένα και πόρους στη διάθεση 

τους, οι επιχειρήσεις µπορούν να προσαρµόσουν κατάλληλα τους 

σταθµισµένους συντελεστές ώστε να αντανακλούν ακριβότερα τις 

καταγεγραµµένες τιµές των κερδών τους. Παρ’ όλο αυτόν τον περιορισµό, η 

όλη διαδικασία παρέχει αξιόπιστες µετρήσεις των κερδών της επιχείρησης που 

συνδέονται µε τις ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις της” (Lev, p.33). 

Το µέρος λοιπόν των κερδών που προέρχονται από τα άϋλα στοιχεία της 

επιχείρησης (Knowledge Capital Earnings – KCE) προσδιορίζεται µε τη 

µέθοδο Lev ως το κατάλοιπο της διαφοράς µεταξύ των συνολικών κερδών της 

επιχείρησης και των κερδών που προέρχονται από τις ενσώµατε 

ακινητοποιήσεις. Αυτός ο υπολογισµός έχει τον αντίκτυπο του µε τη 

δυνατότητα υπολογισµού µη χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως για 

παράδειγµα του δείκτη Περιθωρίου ∆ιανοητικού Κεφαλαίου (Knowledge 

Capital Margin = KCE/Πωλήσεις) καθώς και του δείκτη Λειτουργικού 

Περιθωρίου ∆ιανοητικού Κεφαλαίου (Knowledge Capital Operating Margin = 

KCE/Λειτουργικά έσοδα). Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις µπορούν να 

εκτιµήσουν τη συνεισφορά του διανοητικού κεφαλαίου τους στην ολική τους 

επίδοση και στη δυνατότητα τους να παράγουν κέρδη. 

Επαναλαµβάνοντας τον παραπάνω υπολογισµού καταλοίπου µε 

προοπτική τη µελλοντική επίδοση της επιχείρησης, λαµβάνουµε τις 

µελλοντικές ροές κερδών της επιχείρησης οι οποίες προέρχονται από τις 

ασώµατε ακινητοποιήσεις της. Σ’ αυτό το σηµείο µπορούµε να αποτιµήσουµε 

την αξία των ασώµατων ακινητοποιήσεων της επιχείρησης υπολογίζοντας την 

παρούσα αξία αυτών των κερδών χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο (π.χ. 10,5% µετά από φόρους). 
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Ο µαθηµατικός τύπος που περιγράφει τα παραπάνω µε τη µέθοδο του 

Lev είναι : 

  

Κανονικοποιηµένα Κέρδη - Κέρδη από ασώµατες ακινητοποιήσεις
∆ιανοητικό Κεφάλαιο = 

Προεξοφλητικό επιτόκιο ∆ιανοητικού Κεφαλαίου

 

Η µέθοδος µέτρησης του Lev στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 

παραδοσιακή αποτίµηση της υπεραξίας (Goodwill) µιας επιχείρησης µέσω των 

επιπρόσθετων κερδών της. Υπάρχει όµως και µια σηµαντική διαφορά. στη 

µέθοδο Lev : τα επιπρόσθετα κέρδη µιας επιχείρησης αντικαθίστανται από το 

κατάλοιπο των κερδών που οφείλεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις της 

επιχείρησης. Συνεπώς και η µέθοδος του Lev είναι µια ολιστική 

χρηµατοοικονοµική µέθοδος. Και η µέθοδος αυτή έχει σηµαντικές αδυναµίες 

στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων. Η κυριότερη αδυναµία της 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι η µέθοδος προϋποθέτει ότι είναι δυνατόν ο 

διαχωρισµός των κερδών σε δύο διακριτά µέρη ανάλογα µε το αν προέρχονται 

από ενσώµατες ή ασώµατες ακινητοποιήσεις. Κάτι τέτοιο δεν είναι σε πολλές 

περιπτώσεις εφικτό λόγω και των περιορισµών του εκάστοτε εθνικού 

λογιστικού συστήµατος αποτύπωσης των κερδών µιας επιχείρησης (π.χ. 

Ε.Γ.Λ.Σ., Ιταλικό Λογιστικό Σύστηµα).  

Μια άλλη κριτική που ασκείται στη µέθοδο Lev έχει να κάνει µε την 

αναγνώριση των ποσοστών µε τα οποία συµµετέχουν τα δύο παραπάνω 

διακριτά µέρη στο σύνολο των κανονικοποιηµένων κερδών. Για την ακρίβεια 

δεν υπάρχει κάποια οµοφωνία στην επιστηµονική κοινότητα για τον τεχνικό 

τρόπο προσδιορισµού αυτών των ποσοστών και συνεπώς η υιοθέτηση τους 

είναι θέµα καθαρά υποκειµενικό και εµπειρικό.  

Τέλος καθαρά θέµα υποκειµενικό αποτελεί και η επιλογή του 

προεξοφλητικού επιτοκίου µε το οποίο υπολογίζεται η παρούσα αξία των 

κερδών που οφείλονται στα άϋλα πάγια µιας επιχείρησης, µια που η φύση 

αυτού καθ’ αυτού του επιτοκίου είναι αποτέλεσµα συµβατικής θεώρησης. 
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3.3.2 Η µέθοδος Scandia Navigator ™ των Edvinsson και Malone 
(1997) 
 

Η µέθοδος αποτίµησης Scandia Navigator πρωτοεµφανίστηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 από τη σουηδική εταιρεία του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα Scandia AFS και τον ∆ιευθυντή Ανάπτυξης 

∆ιανοητικού Κεφαλαίου της Leif Edvinsson8 και αναπτύχθηκε περαιτέρω από 

τον ίδιο και τον Malone το 1997. 

Η µέθοδος αυτή δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην  αποτίµηση του 

διανοητικού κεφαλαίου θεωρώντας το ως την «κρυµµένη» αξία της 

επιχείρησης. Θεωρεί ότι το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) είναι το 

άθροισµα της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital) και του 

δοµικού κεφαλαίου (structural capital) της επιχείρησης.  

Το πρώτο ορίζεται ως οι γνώσεις, οι ικανότητες, η εφευρετικότητα και 

οι δυνατότητες των εργαζοµένων σαν άτοµα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της εργασίας τους. Επίσης περιλαµβάνει τις αξίες, την φιλοσοφία και την 

κουλτούρα της επιχείρησης. Το δεύτερο περιλαµβάνει τις πατέντες, τα 

κατοχυρωµένα σήµατα, τις βάσεις δεδοµένων, τα πληροφοριακά συστήµατα 

και γενικά οτιδήποτε υποστηρίζει την παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Επίσης περιλαµβάνει την πελατειακή βάση και τις σχέσεις που έχουν 

αναπτυχθεί µε τους πελάτες. 

Σκοπός όµως της µεθόδου δεν είναι µόνο η αποτίµηση του διανοητικού 

κεφαλαίου µιας επιχείρησης αλλά και η παροχή της δυνατότητας στους 

εκάστοτε αναλυτές της να «πλοηγηθούν» (navigate) ανάµεσα στα συστατικά 

του, εστιάζοντας κυρίως σε πέντε περιοχές ενδιαφέροντος που επηρεάζουν το 

διανοητικό κεφάλαιο καθώς και στις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.  

Στο σχήµα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται γραφικά οι πέντε περιοχές 

εστίασης του µοντέλου. 

                                           
8 Η εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά αναφορά για το ∆ιανοητικό της Κεφάλαιο που 
περιλάµβανε τη µέθοδο Scandia Navigator το 1994 
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Σχήµα 2 – The Scandia Navigator Model 

 

Πηγή : Intellectual Capital Report Scandia, 1998 

 

Πιο συγκεκριµένα : 

 

i. Χρηµατοοικονοµική περιοχή (Financial Focus) 

 

Η περιοχή αυτή περιλαµβάνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να 

δηµιουργεί αξία αποτυπωµένη σε χρηµατοοικονοµικούς όρους 

Ο Edvinsson και ο Malone πρότειναν διάφορους δείκτες παρακολούθησης 

αυτής της περιοχής όπως : 

 

� Σύνολο παγίων (σε $) 

� Σύνολο παγίων / αριθµός εργαζοµένων (σε $) 

� Σύνολο κερδών προερχόµενα από νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

� Χρόνος ενασχόλησης ανά πελάτη / συνολικός εργασιακός χρόνος 

(ποσοστό %) 

� Κέρδη από νέους πελάτες / σύνολο κερδών 
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ii. Πελατειακή περιοχή (Customer Focus) 

 

Οι συγγραφείς της µεθόδου δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι 

ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο µε 

τον οποίο αντιµετωπίζουν οι πελάτες τις σχέσεις τους µε µια επιχείρηση. Το 

σύνολο αυτών των σχέσεων αποτελεί την πελατειακή υπεραξία της 

επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη 

προσοχή : 

 

� στον τύπο του πελάτη 

� στη διάρκεια της πελατειακής σχέσης (customer turnover) 

� στην προδιάθεση του πελάτη (customer role) 

� στην µετά την πώληση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη 

(customer support – customer satisfaction) 

 

Οι δείκτες µέτρησης της κεφαλαιοποίησης που προέρχεται από την 

πελατειακή βάση της επιχείρησης σχεδιάζονται έτσι ώστε να συλλαµβάνουν 

τις «ροές» των πελατειακών σχέσεων της. Έτσι τέτοιοι δείκτες είναι : 

 

� µερίδιο αγοράς (%) 

� αριθµός πελατών 

� ετήσιες πωλήσεις / σύνολο πελατών ($) 

� αριθµός διαρροών πελατών (customers lost) 

� µέση διάρκεια πελατειακής σχέσης 

� αριθµός επισκέψεων πελατών στην επιχείρηση 

� αριθµός πελατών / σύνολο εργαζοµένων 

� µέσος όρος επαφής πελάτη ανά επίσκεψη 

� δείκτης ικανοποίησης πελάτη (%) 

� βαθµός τεχνογνωσίας πελάτη 

� κόστη υποστήριξης / αριθµό πελατών ($) 
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iii. Λειτουργική περιοχή (Processes Focus) 

 

Σ’ αυτήν την περιοχή περιλαµβάνεται ο ρόλος της χρήσης της 

τεχνολογίας στη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση σε όλες τις πιθανές 

µορφές της, όπως η χρήση συστηµάτων IT, δικτύων, αρχείων και βάσεων 

δεδοµένων καθώς και εργασιακών µηχανιστικών διαδικασιών. Η διαχείριση 

αυτών των µορφών αποτελεί προφανώς κεφαλαιακής σηµασίας για την 

επιτυχία ή την αποτυχία µιας επιχείρησης. 

Οι συγγραφείς της µεθόδου προτείνουν το χειρισµό αυτών των 

παραγόντων µε τη διαµόρφωση καταλλήλων δεικτών οι οποίοι : 

 

� θα εκχωρούν αξία σε µια διαδικασία µόνο αν αυτή συντελεί στη 

δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση 

� θα αποτιµούν την ξεχωριστά τη συνεισφορά της κάθε διαδικασίας στη 

συνολική παραγωγικότητα της επιχείρησης 

� θα συσχετίζουν την αποτελεσµατικότητα της κάθε διαδικασίας µε τους 

αντικειµενικούς σκοπούς της επιχείρησης  

 

Με βάση τα παραπάνω οι συγγραφείς προτείνουν τους ακόλουθους δείκτες : 

 

• διοικητικά και διαχειριστικά έξοδα / λειτουργικά έξοδα 

• σύνολο συµβολαίων που ολοκληρώνονται χωρίς λάθη 

• αριθµός Pc’s / σύνολο εργαζοµένων 

• διοικητικά και διαχειριστικά έξοδα / σύνολο εργαζοµένων 

• αριθµός εργαζοµένων σε IT / σύνολο εργαζοµένων 

• συνολική χωρητικότητα συστηµάτων IT 

• συνολική χωρητικότητα συστηµάτων IT / σύνολο εργαζοµένων 
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iv. Περιοχή καινοτοµίας και ανάπτυξης (Focus on Innovation & 

Development) 

 

Όπως προκύπτει από το σχήµα 2, η περιοχή αυτή βρίσκεται σε 

αντιδιαµετρική θέση σε σχέση µε την χρηµατοοικονοµική περιοχή, µια που η 

τελευταία αντιπροσωπεύει την παρελθούσα απόδοση της επιχείρησης ενώ η 

πρώτη αντιπροσωπεύει τη µελλοντική απόδοση και τη δυνατότητα υιοθέτησης 

πρακτικών που θα οδηγήσουν σε µελλοντικές ευκαιρίες για επιχειρηµατική 

ανάπτυξη. Ο Edvinsson και ο Malone παρουσίασαν έξι τοµείς οι οποίοι θα 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη σ’ αυτήν την περιοχή : 

 

� οι πελάτες 

� η ελκυστικότητα της αγοράς 

� τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

� οι στρατηγικοί συνεργάτες 

� οι υποδοµές 

� το ανθρώπινο δυναµικό 
 

Οι συγγραφείς προτείνουν τους παρακάτω δείκτες µε τους οποίους 

επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των παραπάνω τοµέων και κατ’ επέκταση της 

δυναµικής µιας επιχείρησης στην περιοχή της καινοτοµίας και της ανάπτυξης : 
 

� κόστη ανάπτυξης δεξιοτήτων / σύνολο εργαζοµένων ($) 

� κόστη για καινοτοµίες / σύνολο πελατών ($) 

� έξοδα έρευνας και ανάπτυξης / διοικητικά και διαχειριστικά έξοδα 

� έξοδα εκπαίδευσης / σύνολο εργαζοµένων ($) 

� ποσοστό εργαζοµένων ηλικίας µικρότερης των 40 ετών (%) 

� ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα R & D / σύνολο ανθρώπινου δυναµικού 

� έµµεσα κόστη ανά πελάτη και ανά έτος ($) 

� επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων αγορών ($) 

� αριθµός προϊόντων υπό ανάπτυξη 

� αριθµός επιχειρηµατικών ευρεσιτεχνιών και πρωτοτύπων 
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v. Περιοχή ανθρώπινου δυναµικού (Human Resources Focus) 

 

Αυτή είναι ίσως η πιο σηµαντική περιοχή εστίασης για τη µέθοδο 

Scandia Navigator. Στη γραφική απεικόνιση της µεθόδου, που παριστάνεται 

στο σχήµα 2, σκοπίµως τοποθετείται στο κέντρο αυτής µια που η 

αλληλεπίδραση της µε τις άλλες περιοχές είναι στενή και συνεχής. Οι 

συγγραφείς της µεθόδου, λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές αλλαγές που 

παρουσιάστηκαν στο ανθρώπινο δυναµικό µιας επιχείρησης και ως προς το 

προφίλ του αλλά και ως προς τις απαιτούµενες δεξιότητες του τις τελευταίες 

δεκαετίες, δίνουν έµφαση στην κατηγοριοποίηση αυτού του δυναµικού και 

στην δηµιουργία κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση τους. Τέτοιοι 

δείκτες είναι : 

 

� δείκτης ηγετικής ικανότητας (leadership) (%) 

� δείκτης παρακίνησης ή κινήτρων (%) 

� δείκτης ανανέωσης ανθρώπινου δυναµικού (%) 

� µέσος όρος αρχαιότητας προσωπικού 

� αριθµός γυναικών µάνατζερ 

� αριθµός εργαζοµένων ηλικίας µικρότερης των 40 ετών 

� απασχολησιµότητα µονίµου προσωπικού 

� ποσοστό µάνατζερ µε ανώτατο τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων 

 

Οι συγγραφείς τελικά της µεθόδου Scandia Navigator προτείνουν τον 

παρακάτω τύπο για τον υπολογισµό του επιχειρησιακού διανοητικού 

κεφαλαίου : 

 

Επιχειρησιακό ∆ιανοητικό Κεφάλαιο = i * C 

 

όπου C η βέλτιστη αξία του διανοητικού κεφαλαίου εκφρασµένη σε 

χρηµατοοικονοµικούς όρους και i ο συντελεστής αποτελεσµατικότητας χρήσης 

του διανοητικού κεφαλαίου από µια επιχείρηση. Όπως είναι προφανές όσο 
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πλησιέστερος στη µονάδα είναι ο συντελεστής αυτός τόσο πιο αποτελεσµατική 

θεωρείται η επιχειρηµατική οντότητα στην εκµετάλλευση των δυνατοτήτων 

του διανοητικού κεφαλαίου της. 

Για τον πρακτικό υπολογισµό του C, ο Edvinsson και ο Malone 

υιοθέτησαν 21 δείκτες από τις διάφορες περιοχές του µοντέλου τους, τους 

οποίους θεώρησαν κατάλληλους για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων 

και οι οποίοι είναι : 

 

1. Σύνολο κερδών προερχόµενα από νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

2. επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων αγορών 

3. επενδύσεις στην ανάπτυξη της βιοµηχανοποίησης της επιχείρησης 

4. επενδύσεις σε νέες µονάδες παραγωγής 

5. επενδύσεις σε IT τεχνολογίες προσανατολισµένες στις πωλήσεις, στις 

υπηρεσίες και στην υποστήριξη 

6. επενδύσεις σε IT τεχνολογίες προσανατολισµένες σε διοικητικές 

υπηρεσίες 

7. αλλαγές στη χωρητικότητα πληροφοριών των IT συστηµάτων 

8. επενδύσεις στην υποστήριξη των πελατών µετά την πώληση 

9. επενδύσεις στην υποστήριξη εξυπηρέτησης του πελάτη κατά την 

πώληση 

10. επενδύσεις στην εκπαίδευση του πελάτη 

11. έξοδα µη συνδεδεµένα µε παραγωγικές δραστηριότητες 

12. επενδύσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού 

13. επενδύσεις στην εκπαίδευση των εργαζοµένων σε νέα προϊόντα 

14. ειδική εκπαίδευση σε εργαζόµενους χωρίς φυσική παρουσία στην 

επιχείρηση 

15. ιδιαίτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στην 

υποστήριξη µόνιµων πλήρως απασχολούµενων  εργαζοµένων στην 

επιχείρηση 
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16. ιδιαίτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στην 

υποστήριξη προσωρινών πλήρως απασχολούµενων εργαζοµένων στην 

επιχείρηση 

17. ιδιαίτερη εκπαίδευση και υποστήριξη προσωρινών µερικώς 

απασχολούµενων εργαζοµένων στην επιχείρηση 

18. επενδύσεις στην ανάπτυξη συνεργασιών και επιχειρηµατικών οµίλων 

19. βελτιώσεις στα πληροφοριακά συστήµατα από την πλευρά του EDI 

(Electronic Data Interchange) και της ηλεκτρονικής πρόσβασης 

20. επενδύσεις στην ανάπτυξη και την αναγνωρισηµότητα του brand name 

(logo) της επιχείρησης 

21. επενδύσεις στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών ευρεσιτεχνιών και 

πρωτοτύπων 

 

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι οι δείκτες 1-4 αφορούν την 

επιχειρηµατική ανάπτυξη, οι δείκτες 5-7 την ανάπτυξη πληροφορικών 

συστηµάτων (IT), οι δείκτες 8-11 την ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, οι 

δείκτες 12-17 την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, οι δείκτες 18-19 την 

ανάπτυξη συνεργασιών και τέλος οι δείκτες 20-21 την ανάπτυξη του brand 

name και των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Με παρόµοιο τρόπο οι συγγραφείς για τον υπολογισµό του συντελεστή 

i, χρησιµοποίησαν το µέσο όρο των τιµών άλλων 9 δεικτών εκφρασµένων σε 

ποσοστά (%), πάλι επιλεγµένους από τις διάφορες περιοχές του µοντέλου τους 

όπως : 

 

� µεριδίου αγοράς 

� ικανοποίησης πελάτη 

� ηγετικής ικανότητας 

� παρακίνησης ή κινήτρων 

� ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα R & D / σύνολο ανθρώπινου 

δυναµικού 

� ωρών εκπαίδευσης / σύνολο ωρών εργασίας 
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� απόδοσης / ποιοτικών στόχων 

� ανανέωσης ανθρώπινου δυναµικού 

� διοικητικής αποτελεσµατικότητας / κέρδη 

 

Αν και η µέθοδος Scandia Navigator είναι αυστηρά δοµηµένη και 

τεκµηριωµένη, ένα βασικό µειονέκτηµα της είναι ότι χρησιµοποιεί τη λογική 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην αποτίµηση των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει στατικότητα και να 

µη µπορεί να απεικονίσει τη δυναµική της επιχείρησης στο µέλλον.  

Πέρα από την  ορθή αποτίµηση της αγοραστικής αξίας της επιχείρησης, 

η µέθοδος Scandia Navigator χρησιµοποιείται για να κατευθύνει την ανάπτυξη 

της εταιρίας σύµφωνα µε τους στρατηγικούς της στόχους, και να διασφαλίσει 

ότι οι αποφάσεις  της  διοίκησης οδηγούν στην ανάπτυξη, την ανανέωση και 

την οικονοµική ευρωστία της επιχείρησης. 

Εν κατακλείδι πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η µέθοδος Scandia 

Navigator είναι πιθανότατα η πλέον διαδεδοµένη και επαρκώς τεκµηριωµένη 

µέθοδος µέτρησης του διανοητικού κεφαλαίου που είναι γνωστή από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και αποτελεί ένα είδος προτύπου για τις µεθόδους µέτρησης της 

κατηγορίας των µονιστικών µοντέλων αποτίµησης του διανοητικού κεφαλαίου. 

Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι παρόλο που η µέθοδος Scandia Navigator 

υιοθετεί αρκετούς χρηµατοοικονοµικής φύσεως δείκτες εντούτοις θεωρείται 

πιο ενδεδειγµένο να κατηγοριοποιηθεί ως µη χρηµατοοικονοµική µέθοδος. 

 

3.3.3 Η µέθοδος Intangible Assets Monitor του Sveiby (1997) 
 

Η µέθοδος παρακολούθησης των άυλων παγίων του Sveiby που παρουσιάζεται 

στο σχήµα 3 που ακολουθεί, είναι ένα διαγραµµατικό µοντέλο το οποίο 

παρουσιάζει και παρακολουθεί ένα σχετικά υψηλό αριθµό δεικτών 

σχετιζόµενων µε τις ασώµατες ακινητοποιήσεις αλλά µε µία απλουστευµένη 

µορφή.  
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Σχήµα 3 – The Intangible Assets Monitor 

 

Πηγή : Sveiby, 1997: 200 

 

Το παραπάνω διάγραµµα δείχνει εµφανώς, σύµφωνα µε το συγγραφέα, 

πως το διανοητικό κεφάλαιο µια επιχειρηµατικής οντότητας µπορεί να 

διαχωριστεί σε τρεις µεγάλες επιµέρους κατηγορίες : 

 

� την εξωτερική δοµή 

� την εσωτερική δοµή 

� την επάρκεια του ανθρώπινου δυναµικού 

 

Σε κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες αντιστοιχούν από την πλευρά των 

ασώµατων ακινητοποιήσεων τρεις περιοχές γενικότερου ενδιαφέροντος : 
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� καινοτοµία και ανάπτυξη 

� αποτελεσµατικότητα 

� σταθερότητα 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ίδιος ο Sveiby αντιµετωπίζει τη µέθοδο του 

κυρίως ως ένα ακόµη εργαλείο επιχειρηµατικής στρατηγικής. Με άλλα λόγια 

το περιεχόµενο και η χρησιµότητα ενός τέτοιου εργαλείου προϋποθέτει 

αλλαγές στην αντιµετώπιση του θέµατος της αποτίµησης της αξίας της 

επιχείρησης και κατ’ επέκταση στην καθιέρωση και την καταξίωση µιας 

επιχειρησιακής στρατηγικής προσανατολισµένης στη γνώση.  

Η µέθοδος εφαρµόζεται στις βασικές αρχές της για κάθε είδους 

επιχείρηση, έχοντας όµως την ευελιξία να ενσωµατώνει ανά κατηγορία και 

περιοχή διαφορετικούς κατά περίπτωση δείκτες που αντιπροσωπεύουν 

καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης που πηγάζουν 

από την οργανωσιακή και επιχειρησιακή κουλτούρα της, από την 

επιχειρηµατική της ιστορία και από τις µεταβλητές του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται. 

Το µοντέλο του Sveiby µπορεί να ενσωµατωθεί σχετικά εύκολα σ’ ένα 

σύστηµα MIS (Management Information System) και συνεπώς να αποτελέσει 

ακόµη ένα εργαλείο στην υποβοήθηση της λήψης επιχειρηµατικών 

αποφάσεων. 

Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι, λόγο του γεγονότος ότι το µοντέλο 

προσφέρει µια πληθώρα από πληροφορίες που αφορούν την ανάπτυξη των 

άυλων παγίων µιας επιχείρησης µε έναν απλό και κατανοητό τρόπο, έχει 

υιοθετηθεί από πολλές εταιρείες ειδικά στη διαµόρφωση και παρουσίαση των 

καταστάσεων διανοητικού κεφαλαίου τους. 
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3.3.4 Η µέθοδος του Πίνακα Ισορροπηµένης Μέτρησης Απόδοσης 
(The Balanced Scorecard) των Kaplan και Norton (1992, 1996, 
2001) 
 

Η συγκεκριµένη µέθοδος µέτρησης προτάθηκε για πρώτη φορά από 

τους συγγραφείς της το 1992 σ’ ένα κλασσικό πια άρθρο του Harvard Business 

Review και από τότε µέχρι σήµερα αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη διεθνή 

επιστηµονική κοινότητα. Η ανάγκη γέννησης της µεθόδου σύµφωνα µε τους 

συγγραφείς ήταν : 

 

“ … οι παραδοσιακές χρηµατοοικονοµικές µέθοδοι µέτρησης όπως η απόδοση 

ιδίων κεφαλαίων και τα κέρδη ανά µετοχή µπορούν να δώσουν παραπλανητικά 

σήµατα για τη συνεχή ανάπτυξη και καινοτοµία µιας επιχείρησης στο σύγχρονο 

άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Αυτές οι 

µέθοδοι λειτούργησαν ικανοποιητικά κατά τη βιοµηχανική περίοδο, αλλά είναι 

εκτός εποχής στη σηµερινή µεταβιοµηχανική περίοδο στην οποία οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να βρουν τρόπους να µετρήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες 

τους” 

(Kaplan & Norton, 1992: 71) 

 

Η βασική ιδέα πίσω από τη µέθοδο της Balanced Scorecard είναι όχι η 

παραγκώνιση πολλών χρηµατοοικονοµικών δεικτών και η αντικατάσταση 

τους, αλλά η εναπόθεση βαρύνουσας σηµασίας σε µη χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες οι οποίοι µπορούν για παράδειγµα να µετρούν την ικανοποίηση των 

πελατών και να αξιολογούν τις εσωτερικές διαδικασίες, τις καινοτόµες 

δραστηριότητες και τις βελτιώσεις που λαµβάνονται από µια επιχείρηση. Ο 

συνδυασµός αυτών των διαφορετικής φύσεως δεικτών, δίνει τη δυνατότητα 

στους µάνατζερ να κοιτούν από µια πιο «ισόρροπη» οπτική γωνία την απόδοση 

της επιχείρησης. 

Η µέθοδος Balanced Scorecard είναι και αυτή µια διαγραµµατική 

µέθοδος και παρουσιάζεται στο σχήµα 4 που ακολουθεί : 
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Σχήµα 4 – The Balanced Scorecard 

 

Πηγή : Kaplan and Norton, 1992: 72 

 

Οι τέσσερις βασικές οπτικές γωνίες κάτω από τις οποίες εξετάζεται η 

απόδοση µιας επιχείρησης δεν είναι τίποτε άλλο από τις απαντήσεις σε 

τέσσερα ερωτήµατα : 

 

1. Τι εικόνα έχουν οι πελάτες για την επιχείρηση µας; (Πελατειακή 

οπτική) 

 

Οι αντικειµενικοί σκοποί που πηγάζουν από αυτήν την προοπτική 

θεώρησης της απόδοσης µιας επιχείρησης µπορούν να συνοψιστούν στους 

παρακάτω : 

 

� νέα προϊόντα 

� ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

� εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη 

� τιµολόγηση παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών 
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Η µέθοδος Balanced Scorecard µετατρέπει αυτούς τους σκοπούς σε 

συγκεκριµένους δείκτες µέτρησης. Όπως είναι φυσικά αναµενόµενο υπάρχει 

ένας σηµαντικός βαθµός υποκειµενικότητας στη µέτρηση της απόδοσης µε 

βάση αυτούς τους δείκτες µια που αυτοί συσχετίζονται άµεσα µε την 

µεταβλητότητα των απαιτήσεων των πελατών. Επίσης για λόγους 

συγκρισιµότητας θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες «συγκριτικές 

αξιολογήσεις» (benchmarks) των δεικτών αυτών και σε παρόµοιες 

επιχειρήσεις. 

 

2. Σε τι υπερέχει η επιχείρηση µας ; (Εσωτερική επιχειρησιακή 

προοπτική) 

 

Σ’ αυτήν την προοπτική περιλαµβάνεται το σύνολο των εσωτερικών 

λειτουργικών διαδικασιών που αφορούν τη ζωή ενός προϊόντος, την 

παρεχόµενη ποιότητα, την παραγωγικότητα, τις βασικές απαιτούµενες 

δεξιότητες του προσωπικού και τις οποίες  εκτελεί µια επιχείρηση για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της, καθώς και 

η τεχνολογία που χρησιµοποιείται από την επιχείρηση για το σκοπό αυτό. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες του προσωπικού, βασική 

προϋπόθεση για να µετρηθεί ο βαθµός επίτευξης των αντικειµενικών στόχων 

από την επιχείρηση είναι να φθάσει το βάθος και η ανάλυση της µέτρησης 

µέχρι τα χαµηλότερα επίπεδα της επιχείρησης. Ρόλο κλειδί στην επίτευξη των 

παραπάνω παίζει η χρησιµοποίηση κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων 

τα οποία µπορούν να αναλύσουν τη συσσωρευµένη πληροφορία που 

περιέχεται στην Balance Scorecard. 

 

3. Μπορούµε να συνεχίσουµε να βελτιωνόµαστε και να δηµιουργούµε 

αξία για την επιχείρηση µας ; (Προοπτική για καινοτοµία και 

µάθηση) 
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Η παγκοσµιοποίηση των αγορών αναγκάζει τις επιχειρήσεις να 

βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις 

παρεχόµενε υπηρεσίες τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν σε 

νέες αγορές µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, µε προοπτική την αύξηση των 

περιθωρίων κέρδους τους. 

 

4. Τι εικόνα έχουν οι µέτοχοι για την επιχείρηση µας; 

(Χρηµατοοικονοµική οπτική) 

 

Η χρηµατοοικονοµική προοπτική αποτιµά παραδοσιακά το αν η 

υιοθετούµενη στρατηγική της επιχείρησης και ο βαθµός υλοποίησης της 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τη µεγέθυνση της. Οι βασικοί τυπικοί 

χρηµατοοικονοµικό σκοποί είναι η δυνατότητα παραγωγής κερδών και η 

αύξηση της αξίας των µετόχων. Παρόλη την κριτική που έχει ασκηθεί στους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες λόγω της κοντόφθαλµης προοπτικής τους και 

του γεγονότος ότι εστιάζονται σε παρελθούσες αποδόσεις, οι Kaplan και 

Norton τους θεωρούν θεµελιώδεις στο µοντέλο τους ως απαραίτητο 

συµπλήρωµα των µη χρηµατοοικονοµικών δεικτών λειτουργικής απόδοσης. 

Η µέθοδος Balanced Scorecard έχει δύο βασικά πλεονεκτήµατα. 

Πρώτον παρουσιάζει σε µία συνολική αναφορά όλους τους διαφορετικούς και 

µη συσχετιζόµενους παράγοντες του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας µιας 

επιχείρησης. Και δεύτερον βοηθά µια επιχείρηση στο να εκµεταλλευτεί 

καλύτερα τους παραγωγικούς της πόρους και στο µεγαλύτερο δυνατόν βαθµό 

µια που προσφέρει µια συνολική εικόνα για το αν πετυχαίνεται µια βελτίωση 

σ’ έναν τοµέα της επιχείρησης και µε τι κόστος, παρέχοντας έτσι τη 

δυνατότητα στους µάνατζερ της επιχείρησης να αναγνωρίζουν εύκολα και 

γρήγορα τις συσχετίσεις ανάµεσα στις διάφορες περιοχές στρατηγικού 

ενδιαφέροντος της επιχείρησης. 

Η µέθοδος αυτή ουσιαστικά αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια 

συστηµατοποίησης των αιτιών και αποτελεσµάτων ανάµεσα στους διάφορους 

παράγοντες απόδοσης µια επιχείρησης, παρέχοντας στους ιθύνοντες της ένα 
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χρήσιµο εργαλείο µέτρησης και ελέγχου των άυλων παραγόντων δηµιουργίας 

αξίας για την επιχείρηση9 και συνεπώς και παρακολούθηση των παραγόµενων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών. 

Με µια αυστηρή κριτική µατιά η µέθοδος Balanced Scorecard αποτελεί 

κυρίως ένα εργαλείο στρατηγικής διοίκησης και µόνο έµµεσα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σα µία εναλλακτική µέθοδος αποτίµησης των άυλων παγίων 

και του διανοητικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης. ∆εν πρέπει όµως να 

παραληφθεί η επισήµανση πως η συγκεκριµένη µέθοδος έχει παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη χρησιµοποίηση και εξάπλωση µη 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών οι οποίοι µε τη σειρά τους αποτελούν τη βάση 

των περισσοτέρων µεθόδων αποτίµησης άυλων στοιχείων µιας επιχείρησης. 

Αξιοσηµείωτη άλλωστε είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος για τη 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, όταν το µοντέλο της 

Balanced Scorecard αποτέλεσε βασικό εργαλείο του στρατηγικού µάνατζµεντ 

ενώ παράλληλα, η αποτίµηση των άυλων στοιχείων αντιµετωπίστηκε ως 

θεµελιώδης ζήτηµα για την στρατηγική ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής 

οντότητας. Ως συνέπεια των παραπάνω ήταν αρκετοί συγγραφείς όπως οι 

Bontis et al (1999) και οι Petty και Gruthie (2000) να προτείνουν την ιδέα 

αντιµετώπισης της µεθόδου Balanced Scorecard ως ένα από τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά για την µέτρηση του ∆ιανοητικού Κεφαλαίου µιας 

επιχείρησης. 

 

3.3.5 Η µέθοδος Lev’s Value Chain Scoreboard (2001) 
 

Σκοπός της πιο πρόσφατης µεθόδου του Lev είναι η αναγνώριση των 

ιδιαίτερων συστατικών των επιχειρηµατικών λειτουργιών και διαδικασιών 

ώστε να αποµονωθεί και να είναι δυνατόν να µετρηθεί η επίδραση τους πάνω 

στη διαδικασία δηµιουργίας αξίας για την επιχείρηση. Ουσιαστικά µε άλλα 

                                           
9 Ένα από τα προβλήµατα για τα οποία κατηγορείται η µέθοδος αυτή είναι ότι υποστηρίζει τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων µόνο στα πολύ υψηλά επίπεδα µάνατζµεντ, δηµιουργώντας 
έτσι πιθανές αρνητικές παρενέργειες στην αποκέντρωση και στην ανάληψη ευθυνών σε 
χαµηλότερα επίπεδα της επιχείρησης 



 56 

λόγια η µέθοδος αυτή του Lev προσπαθεί να αναγνωρίσει τις οδούς µέσω των 

οποίων άϋλα στοιχεία όπως η γνώση, οι δεξιότητες και οι ικανότητες του 

ανθρώπινου δυναµικού αναπτύσσονται, ολοκληρώνονται, µεταµορφώνονται 

και τελικά αποτυπώνονται στην αύξηση της αξίας µιας επιχείρησης. 

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της µεθόδου είναι η ύπαρξη ενός 

ολοκληρωµένου ERP (Enterprise Resource Planning) πληροφοριακού 

συστήµατος, το οποίο συνδυαζόµενο µε κάποιο MIS σύστηµα κάνει 

ευκολότερη την ανάπτυξη δύο βασικών θετικών δυνάµεων που αποτελούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο µέσα στην 

επιχείρηση όσο και έξω στην αγορά. Οι δυνάµεις αυτές είναι : 

 

� «δηµοκρατικοποίηση» (democratization), δηλαδή η ενεργή συµµετοχή 

περισσοτέρων παραγόντων της αγοράς 

 

� Η ανάθεση όλο και µεγαλύτερου όγκου επιχειρηµατικών εργασιών σε 

εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), δηλαδή η µεγαλύτερη εµπλοκή 

έµµεσων εξωτερικών παραγόντων στην καθηµερινή επιχειρηµατική 

παραγωγική διαδικασία 

 

Η χρήση του Value Chain Scoreboard (VCS) δίνει τη δυνατότητα σε 

µεµονωµένους επενδυτές να έχουν την πρόσβαση σε µια µεγάλη δεξαµενή 

πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση και ιδίως τα άϋλα στοιχεία της, µια 

δυνατότητα την οποία είχαν µέχρι πρόσφατα µόνο ειδικοί οικονοµικοί 

αναλυτές και σύµβουλοι, µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να παρακολουθούν 

αποτελεσµατικότερα την απόδοση του µάνατζµεντ της επιχείρησης.  

Ο σχεδιασµός όµως της VCS είναι τέτοιος ώστε να παρέχει επίσης τη 

δυνατότητα χειρισµού από πλευράς µάνατζµεντ και επενδυτών και της 

πληθώρας των πληροφοριών που απαιτούνται και προέρχονται από τις 

αυξανόµενες εργασίες outsourcing, οδηγώντας έτσι τις επιχειρήσεις στο να 

διαµοιράζονται ένα µεγάλο αριθµό αποφάσεων τους µε εξωτερικούς 

παράγοντες πέρα από τους σκοπούς και τη νοµική υπόσταση τους.  
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Σύµφωνα µάλιστα µε τον ίδιο το συγγραφέα βασικός στόχος του 

µοντέλου είναι : “… να προσφέρεται η δυνατότητα σ’ ένα σταθερά αυξανόµενο 

αριθµό ενδιαφερόντων να συµµετέχουν στη βέλτιστη διαδικασία λήψης 

επιχειρηµατικών αποφάσεων …” (Lev, 2001) 

Η µέθοδος VCS του Lev παριστάνεται στο σχήµα 5 που ακολουθεί : 

 

Σχήµα 5 – The Value Chain Scoreboard 

 

Πηγή : Lev, 2001: 11 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε το συγγραφέα η επιχειρηµατική αλυσίδα ξεκινά µε 

την ανακάλυψη νέων ιδεών για προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες (πρώτη 

στήλη στο σχήµα  - Discovery and Learning). Όπως παρατηρούµε ο τοµέας 

αυτός µπορεί να έχει τρεις πηγές προέλευσης : 
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� εσωτερικές διαδικασίες για καινοτοµίες (πρώτο τµήµα στο σχήµα )  

Η διαδικασία ανακάλυψης και µάθησης µπορεί να προέρχεται από 

εσωτερικές διαδικασίες έρευνας και τεχνολογίας (R & D) ή από το εργασιακό 

δίκτυο της επιχείρησης 

 

� εξωτερικές πηγές (δεύτερο τµήµα στο σχήµα ) 

Η γνώση εδώ προέρχεται ουσιαστικά έξω από την επιχείρηση µέσω της 

µάθησης από τη τεχνογνωσία τρίτων 

 

� δικτυακές σχέσεις (τρίτο τµήµα στο σχήµα ). 

Οι δικτυακές σχέσεις µπορούν να οδηγήσουν σε συµφωνίες έρευνας, σε 

δηµιουργία συνδεδεµένων επιχειρήσεων αµοιβαίων συµφερόντων (joint 

ventures) και στην ολοκλήρωση επιχειρηµατικών διαδικασιών που αφορούν 

πελάτες και προµηθευτές, προσφέροντας πολύτιµες πληροφορίες στο 

σχεδιασµό και τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το στάδιο αυτό είναι το πιο ευαίσθητο στην αποκόµιση της 

γνώσης και για το λόγο αυτό απαιτεί τεράστια δέσµευση επιχειρηµατικών 

πόρων. 

Το δεύτερο στάδιο της µεθόδου VCS (δεύτερη στήλη στο σχήµα – 

Implementation) αποτελεί το κρίσιµο βήµα στην επίτευξη της τεχνολογικής 

εφαρµογής πάνω στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στις επιχειρηµατικές 

διαδικασίες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Είναι δηλαδή µε άλλα 

λόγια το στάδιο στο οποίο οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά και αποτελούν 

ένα χειροπιαστό επίτευγµα. Παρόλη την ποικιλοµορφία των προϊόντων. το 

στάδιο της υλοποίησης µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις γενικές περιοχές : 

 

� αναγνώριση διαφόρων µορφών διανοητικής ιδιοκτησίας (τέταρτο τµήµα 

στο σχήµα) 

� τεχνολογικές εφαρµογές (πέµπτο τµήµα στο σχήµα ) 

� διαδικτυακές λειτουργίες (έκτο τµήµα στο σχήµα ) 
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Το στάδιο της τεχνολογικής υλοποίησης είναι θεµελιώδες στην αλυσίδα 

αξίας της επιχείρησης µια που της επιτρέπει να µειώσει δραστικά τους 

κινδύνους που συσχετίζονται µε την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το τελευταίο στάδιο της µεθόδου VCS (τρίτη στήλη στο σχήµα – 

Commercialization) αφορά το µάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών υπό 

ανάπτυξη µε σκοπό τη δηµιουργία αυξανόµενου κύκλου εργασιών και 

επιχειρηµατικών κερδών και συνεπώς τη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση. 

Το στάδιο αυτό µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε περιοχές που αφορούν : 

 

� τους πελάτες (έβδοµο τµήµα στο σχήµα) 

� δείκτες απόδοσης (όγδοο τµήµα στο σχήµα ) 

� πληροφορίες για τις µελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης (ένατο τµήµα 

στο σχήµα ) 

 

Ειδικά το τελευταίο τµήµα αυτού του σταδίου είναι το µοναδικό σ΄ όλη 

τη µέθοδο VCS που τα αποτελέσµατα του δεν στηρίζονται τόσο σε 

χειροπιαστά δεδοµένα αλλά αντιθέτως προσφέρουν µια πληροφόρηση µε 

προοπτική στο µέλλον, όπως την εκτιµώµενη αποτελεσµατικότητα µέτρων 

αναδιάρθρωσης επιχειρηµατικών λειτουργιών, την εκτιµώµενη αύξηση 

µεριδίου αγοράς και ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του IT και της βιοτεχνολογίας, την εκτίµηση 

του απαραίτητου χρόνου για την επίτευξη του νεκρού σηµείου λειτουργίας 

τους. 

Οι δείκτες οι οποίοι χρησιµοποιούνται στη µέθοδο VCS είναι έτσι 

σχεδιασµένοι ώστε να χρησιµοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και στην ενηµέρωση των επενδυτών σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας και 

συχνότητας. Σύµφωνα µε τον Lev αυτοί οι δείκτες πρέπει να έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά : 
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� πρέπει να είναι εκφρασµένοι σε ποσοτική µορφή, ενώ οποιαδήποτε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους µπορούν να τους συνοδεύουν ως επεξήγηση 

του πίνακα µέτρησης 

� πρέπει να είναι τυποποιηµένοι ή να επιδέχονται τυποποίησης, δηλαδή να 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάµεσα στις επιχειρήσεις για θέµατα 

σύγκρισης και διαβάθµισης 

� πρέπει να υποστηρίζονται, τουλάχιστον οι σηµαντικότεροι από αυτούς, 

από εµπειρικά δεδοµένα που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη υψηλής 

στατιστικής σχέσης ανάµεσα στις µετρήσεις και ους δείκτες µέτρησης της 

αξίας µιας επιχείρησης 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η βασική ιδέα πάνω στην 

οποία στηρίζεται η όλη µεθοδολογία του Lev, έχει τις ρίζες της στην αλυσίδα 

αξίας του Porter (1980)10.  Και τα δύο µοντέλα ακολουθούν µια διαδοχική 

λογική στην ανάλυση τους για το συγκριτικό πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης 

και για το λόγο αυτό αναγνωρίζουν εύκολα την κατεύθυνση στην οποία 

κινείται η ροή της δηµιουργίας αξίας.  

Παρόλα αυτά τα δύο µοντέλα έχουν και σηµαντικές διαφορές µε την 

κυριότερη να εντοπίζεται στο γεγονός ότι η µέθοδος VCS δίνει σε σχέση µε το 

µοντέλο του Porter, µεγαλύτερη έµφαση στην ανάλυση της καινοτοµίας και 

των πληροφοριών που έχουν σχέση µε άϋλα στοιχεία της επιχείρησης, µε 

σκοπό τον εντοπισµό της συνεισφοράς τους και του µεριδίου που τους 

αντιστοιχεί στη δηµιουργία (ή καταστροφή) αξίας για την επιχείρηση. 

                                           
10 Για περισσότερες πληροφορίες Porter, M., E., Competitive Strategy: Techniques for 
Analyzing a Business, Industry and Competitors, 1980, The Free Press 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ 
∆.Λ.Π. 
 

4.1 Η λογιστική και τα Λογιστικά Πρότυπα 
 

Η λογιστική είναι η τεχνική της καταχώρησης, ταξινόµησης, συνοπτικής 

παρουσίασης, κατά εύληπτο τρόπο και σε χρηµατικές µονάδες, συναλλαγών 

και γεγονότων που είναι εν µέρει τουλάχιστον χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα 

και της επεξηγήσεως των αποτελεσµάτων από αυτά (A.I.C.P.A., 1941)11. Στο 

παρελθόν, το βάρος έπεφτε στην τεχνική πλευρά, δηλαδή δινόταν έµφαση στην 

ανάλυση του µηχανισµού της διπλογραφικής, του τρόπου λειτουργίας, 

συσχετισµού και συνδεσµολογίας των διαφόρων λογαριασµών, της θέσης τους 

στο λογιστικό σύστηµα, στη διαδικασία και τεχνική της κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρησιµοποίηση εξελιγµένων 

µηχανογραφικών µέσων, απεγκλώβισε τη λογιστική από το µηχανιστικό µέρος 

της και έδωσε τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου της. Έτσι, η προσοχή 

στράφηκε κυρίως στη διατύπωση ενός σώµατος γενικών αρχών και στην 

ανάλυση εννοιών, όρων και µεθόδων που χρησιµοποιεί η λογιστική. 

Τα λογιστικά πρότυπα µεταβάλλονται συνεχώς, άλλα διαγράφονται, 

άλλα προστίθενται. Παρέχουν πρακτικούς κανόνες για τη λειτουργία του 

λογιστικού επαγγέλµατος. Είναι γενικά αποδεκτά ως κανόνες της επιχείρησης. 

Τα λογιστικά πρότυπα συνήθως αποτελούνται από τρία µέρη (Baxter, 

1979) : 
 

1. την περιγραφή του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν 

2. την ανάλυση των πιθανών λύσεων, πιθανότατα µε εξερεύνηση της 

3. βιβλιογραφίας 

                                           
11 Κατά καιρούς έχουν δοθεί (και εξακολουθούν και δίνονται) διάφοροι ορισµοί για το τι 
είναι η λογιστική. Προτιµήθηκε όµως ο κλασικός ορισµός της A.I.C.P.A., ο οποίος παρόλο 
που έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια από τότε που διατυπώθηκε, εξακολουθεί να είναι 
επίκαιρος και ουσιαστικός. 



 62 

4. την προτεινόµενη λύση 

Σήµερα, πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν, καθίσταται 

επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής Λογιστικών Προτύπων, στον ιδιωτικό και στο 

δηµόσιο τοµέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Kabbes, 1965). Ο 

λόγος είναι ότι µε το άνοιγµα των κεφαλαιαγορών και χρηµαταγορών, οι 

δυνατότητες δανεισµού των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα και όχι µόνο 

έχουν διεθνοποιηθεί. Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, ως εκ τούτου, γίνονται αντικείµενο εξέτασης σε διαφορετικές 

χώρες, όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, µε βάση τους οποίους γίνεται η 

µέτρηση της περιουσίας και του οικονοµικού αποτελέσµατος της 

δραστηριότητάς τους. 

Με την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξασφαλίζεται η 

συγκρισιµότητα µεταξύ των λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται από 

διάφορες επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω του περιορισµού 

του εύρους και της ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές 

λογιστικές πρακτικές, σχετικά µε το θέµα της ποσοτικοποίησης. 

Η καθιέρωση των διεθνών λογιστικών προτύπων αποσκοπεί στη 

δηµιουργία προϋποθέσεων για µια ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά 

κεφαλαίων, µέσω της αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των καταστάσεων 

στην ενιαία αγορά, προκειµένου να διευκολυνθεί µε τον τρόπο αυτό ο 

ανταγωνισµός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων. 

 

4.2 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 
 

Το βασικότερο κοµµάτι των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π∆.1123/1980), του οποίου οι διατάξεις 

σε πολλά σηµεία συγκλίνουν µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ακολουθεί ο 

βασικός νόµος για τη λειτουργία των Ανωνύµων Εταιριών 2190/1920 όπως 

ισχύει σήµερα, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ. - Π∆.186/1992), ο 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1994) και µια σειρά από 

νοµοθετήµατα. 
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Οι προσπάθειες για την κατάρτιση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου διαρκούν περίπου 30 χρόνια. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

είναι επηρεασµένο από την 4η και την 7η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 

το Γαλλικό Λογιστικό Σχέδιο και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Φίλιος, 

2000). 

Την περίοδο µέχρι το 1950, λόγω σοβαρών κοινωνικών και 

οικονοµικών προβληµάτων, τα οποία µάστιζαν τη χώρα, επηρεάστηκε ανάλογα 

και η οργάνωση της λογιστικής. Το 1954 ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια για τη 

σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου. Ακολούθησαν άλλες επιτροπές το 1960, το 1967 και το 1972 οι 

οποίες προσέφεραν σηµαντικό έργο και προετοίµασαν τη δηµιουργία του 

Λογιστικού Σχεδίου. Το 1976 δηµιουργείται η τελευταία οµάδα από ορκωτούς 

λογιστές, επαγγελµατίες λογιστές, ειδικούς κοστολόγους και οργανωτές, οι 

οποίοι διατύπωσαν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, µε τη Γενική 

Λογιστική, τους λογαριασµούς τάξης και τις οικονοµικές καταστάσεις. Το 

1980 συµπληρώθηκε µε την Αναλυτική Λογιστική. Το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο θεσµοθετήθηκε µε το Ν.1041/1981 και το Προεδρικό 

∆ιάταγµα 1123/1980. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123/1980 καθόριζε ότι η 

εφαρµογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ήταν προαιρετική σε 

επιχειρήσεις µε βιβλία τρίτης κατηγορίας. 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έγινε υποχρεωτικό από την 

01/01/1991 για τις Α.Ε., τις Ε.Π.Ε. και τις κατά µετοχές Ε.Ε., που είναι 

υποχρεωµένες να δέχονται ορκωτούς ελεγκτές για την τήρηση των λογιστικών 

τους βιβλίων. Οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή εκµεταλλεύονται 

ξενοδοχεία το εφάρµοσαν από 01/01/1992. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που 

τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το εφάρµοσαν υποχρεωτικά από 

01/01/1997 εκτός από την οµάδα 9. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων που επιτρέπουν σε 

όλες τις οικονοµικές µονάδες να χειρίζονται κατά οµοιόµορφο τρόπο παρόµοια 

λογιστικά γεγονότα και να συντάσσουν λογιστικές καταστάσεις οµοιόµορφες 
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ως προς την εµφάνιση και το περιεχόµενο των κονδυλίων τους (Σακέλλης, 

2000). 

Οι σκοποί του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι12 : 

 

� Η τυποποίηση και η ενιαία λειτουργία των λογαριασµών 

� Η χρησιµοποίηση ενιαίων κανόνων αποτίµησης των περιουσιακών 

στοιχείων 

� Η ενιαία εµφάνιση των λογιστικών καταστάσεων που δηµοσιεύουν οι 

� επιχειρήσεις. 

 

Η λογιστική τυποποίηση στην Ελλάδα εδραιώθηκε λοιπόν στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 µε την εισαγωγή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και την υποχρεωτική εφαρµογή του για όλες τις εταιρίες. 

Πρόσφατα (το 2005) ενισχύθηκε µε την νοµοθετική καθιέρωση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) για τις εισηγµένες εταιρίες στο Χ.Α.Α. Είναι 

αξιοσηµείωτο και όχι ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό ότι τα ∆.Λ.Π. έχουν 

µακρά ιστορία στην Ελλάδα που ξεκινάει το 1974, όταν το Σώµα Ορκωτών 

Λογιστών (Σ.Ο.Λ.), ως µέλος της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASC) εισήγαγε τα ∆.Λ.Π. στη χώρα µας. Παρά τις προσπάθειες όµως του 

Σ.Ο.Λ. και µετέπειτα Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών) για την 

υιοθέτησή τους, µικρή πρόοδος είχε επιτευχθεί, για διάφορους λόγους, µέχρι 

τις αρχές του 2000. Πάντως είναι βέβαιο ότι η λογιστική τυποποίηση στην 

Ελλάδα θα προχωρήσει ακόµη περισσότερο µε την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων.  
 

 

                                           
12  Για περισσότερες πληροφορίες δες Κόντος, Γ., Τραπεζική Λογιστική, Μέσα Τραπεζικής 
Εργασίας – Τόµος Α’ (α’ έκδοση 2000 και β’ έκδοση 2008), Ε.Α.Π. 



 65 

4.3 Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. – IFS) και τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π. – 
IFRS) 
 

Τα ∆.Λ.Π. αποτελούν επιστηµονικά τεκµηριωµένες και γενικής 

αποδοχής βασικές έννοιες, αρχές, κανόνες και µέθοδοι αντιµετώπισης βασικών 

λογιστικών θεµάτων. Τα πρότυπα που εκδίδονται µετά το Μάρτιο του 2002 

καλούνται ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π. - 

IFRS). Το 2003 η Ε.Ε αναγνώρισε την Επιτροπή των ∆.Λ.Π. ως µοναδική 

πηγή κατάρτισης και έκδοσης προτύπων για την εναρµόνιση των λογιστικών 

πρακτικών των κρατών - µελών της. 

Στην Ελλάδα, τα ∆.Λ.Π. και τα ∆.Π.Χ.Π. που υιοθέτησε η Ε.Ε. έχουν 

ενσωµατωθεί στο Ν.2190/1920 και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις 

εισηγµένες εταιρίες από την 1/1/2005. 

Σήµερα χρησιµοποιούµε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τις ∆ιερµηνείες. Όσα 

πρότυπα θεσπίστηκαν έως το Μάρτιο του 2002 ονοµάζονται ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και στη συνέχεια όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται ονοµάζονται ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Για ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα µέχρι την πλήρη αντικατάσταση των εβρισκόµενων σε ισχύ ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από νέα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης θα χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι. 

Τα κυριότερα όργανα κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε διεθνές 

επίπεδο είναι η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC), το Σώµα 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), η Συµβουλευτική Επιτροπή 

Προτύπων (SAC), η Επιτροπή ∆ιερµηνειών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (IFRIC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το σύνολο των ∆.Λ.Π. που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα µε την 

αντίστοιχη περιγραφή τους παρουσιάζονται παρακάτω (µε πλαγιαστούς 
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χαρακτήρες σηµειώνονται αυτά που έχουν καταργηθεί ή/και 

αντικατασταθεί)13: 
 

• ∆ΛΠ 1  Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

• ∆ΛΠ 2  Αποθέµατα 

� ∆ΛΠ 3  Συγκέντρωση Οικονοµικές Καταστάσεων  

Εκδόθηκε  το 1976, ίσχυσε µέχρι 1 Ιανουαρίου 1977. Αντικαταστάθηκε το 

1989 από ∆.Λ.Π. 27 και ∆.Λ.Π. 28. 

� ∆ΛΠ 4  Λογιστική Απόσβεση  

Αποσυρµένο το 1999, αντικατεστηµένο από ∆.Λ.Π. 16, 22, και 38, τα 

οποία εκδόθηκαν ή αναθεωρήθηκαν το 1998. 

� ∆ΛΠ 5  Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις 

Οικονοµικές καταστάσεις 

Εκδόθηκε  τον Οκτωβρίου 1976, ίσχυσε µέχρι 1 Ιανουαρίου 1997. 

Αντικαταστάθηκε από ∆.Λ.Π. 1 το 1997. 

� ∆ΛΠ 6  Λογιστικές προσαρµογές στις µεταβαλλόµενες τιµές 

Αντικαταστάθηκε από το ∆.Λ.Π. 15, το οποίο αποσύρθηκε τον 

∆εκεµβρίου 2003 

• ∆ΛΠ 7  Καταστάσεις Ταµιακών Ροών 

• ∆ΛΠ 8  Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι, Μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη 

� ∆ΛΠ 9  Λογιστικές αρχές για δραστηριότητες έρευνας και 

ανάπτυξης  

Αντικαταστάθηκε από το ∆.Λ.Π.  38,  ίσχυσε µέχρι 01/07/1999 

• ∆ΛΠ 10 Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

• ∆ΛΠ 11 Συµβάσεις Κατασκευής Έργων 

• ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 

                                           
13 Η τελευταία αναθεώρηση έγινε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 
3ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την 
υιοθέτηση ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 3 
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� ∆ΛΠ 13  Παρουσίαση των ενεργητικών και των τρεχόντων 

στοιχείων του παθητικού      

           Αντικαταστάθηκε από το ∆.Λ.Π. 1. 

• ∆ΛΠ 14 Πληροφόρηση κατά Τοµέα 

� ∆ΛΠ 15  Πληροφορίες που απεικονίζουν τα αποτελέσµατα των 

µεταβαλλόµενων τιµών 

     Αποσύρθηκε τον ∆εκεµβρίου 2003 

• ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

• ∆ΛΠ 17  Μισθώσεις 

• ∆ΛΠ 18   Έσοδα 

• ∆ΛΠ 19  Παροχές σε Εργαζόµενους 

• ∆ΛΠ 20  Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης 

• ∆ΛΠ 21  Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος 

� ∆ΛΠ 22  Επιχειρηµατικοί συνδυασµοί  

Αντικαταστάθηκε από ∆.Π.Χ.Π. 3, ίσχυσε µέχρι 31 Μαρτίου 2004. 

• ∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού 

• ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 

� ∆ΛΠ 25  Λογιστική επενδύσεων  

Αντικαταστάθηκε από ∆.Λ.Π. 39 και 40, ίσχυσε µέχρι το 2001. 

• ∆ΛΠ 26 Λογιστική και Πληροφόρηση για τα Προγράµµατα 

Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία 

• ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις 

• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

• ∆ΛΠ 29 Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 

� ∆ΛΠ 30  Πληροφόρηση στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών 

και των παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών  

Αντικαταστάθηκε από ∆.Π.Χ.Π. 7, ίσχυσε µέχρι το 2007. 

• ∆ΛΠ 31 ∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες 
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• ∆ΛΠ 32 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Παρουσίαση 

• ∆ΛΠ 33 Κέρδη κατά Μετοχή 

• ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση 

� ∆ΛΠ 35  Παύση δραστηριοτήτων  

Αντικαταστάθηκε από ∆.Π.Χ.Π. 5, ίσχυσε µέχρι το 2005. 

• ∆ΛΠ 36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

• ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόµενες Απαιτήσεις 

• ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

• ∆ΛΠ 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και 

Αποτίµηση 

• ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

• ∆ΛΠ 41 Γεωργία 

Το σύνολο των ∆.Π.Χ.Π. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης) που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα µε την αντίστοιχη 

περιγραφή τους παρουσιάζονται παρακάτω : 

• ∆ΠΧΠ 1 Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

• ∆ΠΧΠ 2 Πληρωµή βασιζόµενη σε Αξία Μετοχών 

• ∆ΠΧΠ 3 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 

• ∆ΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 

• ∆ΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες Εκµεταλλεύσεις 

• ∆ΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 

• ∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Το σύνολο των Μ.Ε.∆. (Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών) που έχουν 

εκδοθεί µέχρι σήµερα µε την αντίστοιχη περιγραφή τους παρουσιάζονται 

παρακάτω : 
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• ΜΕ∆ 7  Εισαγωγή του Ευρώ 

• ΜΕ∆ 10 Κρατική Υποστήριξη – Καµία Ειδική Σχέση µε 

Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 

• ΜΕ∆ 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού 

• ΜΕ∆ 13 Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη 

Νοµισµατικές Συνεισφορές από Κοινοπρακτούντες 

• ΜΕ∆ 15 Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα 

• ΜΕ∆ 21 Φόροι Εισοδήµατος – Ανάκτηση Αναπροσαρµοσµένων µη 

Αποσβέσιµων Περιουσιακών Στοιχείων 

• ΜΕ∆ 25 Φόροι Εισοδήµατος -  Μεταβολές στο Φορολογικό 

Καθεστώς µιας Επιχείρησης ή των Μετόχων της 

• ΜΕ∆ 27 Εκτίµηση της Ουσίας των Συναλλαγών που συνεπάγονται 

το Νοµικό Τύπο µιας Μίσθωσης 

• ΜΕ∆ 29 Γνωστοποίηση – Συµφωνίες για Παραχώρηση του 

∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 

• ΜΕ∆ 31 Έσοδα – Συναλλαγές Ανταλλαγής που Εµπεριέχουν 

Υπηρεσίες ∆ιαφήµισης 

• ΜΕ∆ 32 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία – Κόστη Ιστοσελίδας 

Τέλος το σύνολο των Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. (Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) που έχουν εκδοθεί µέχρι 

σήµερα µε την αντίστοιχη περιγραφή τους παρουσιάζονται παρακάτω : 

• Ε∆∆ΠΧΠ 1 Μεταβολές σε Υφιστάµενες Υποχρεώσεις Παροπλισµού, 

Αποκατάστασης και Συναφείς Υποχρεώσεις 

• Ε∆∆ΠΧΠ 2 Μερίδια Μελών σε Συνεταιριστικές Οντότητες και Όµοιοι 

Τίτλοι 

• Ε∆∆ΠΧΠ 4 Προσδιορισµός κατά πόσο µία Συµφωνία Περιέχει µία 

Μίσθωση 
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• Ε∆∆ΠΧΠ 5 ∆ικαιώµατα σε Συµφέροντα που Προέρχονται από 

Κεφάλαια Παροπλισµού, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής 

Αναµόρφωσης 

• Ε∆∆ΠΧΠ 6 Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συµµετοχή σε 

Συγκεκριµένη Αγορά – Απόβλητα Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισµού 

• Ε∆∆ΠΧΠ 7 Εφαρµογή της Προσέγγισης της Αναπροσαρµογής βάσει 

του ∆.Λ.Π. 29 – Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες 

• Ε∆∆ΠΧΠ 8 Πεδίο Εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 2 

• Ε∆∆ΠΧΠ 9 Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων 

 

Η εισαγωγή των ∆.Λ.Π. στην ελληνική νοµοθεσία έγινε αρχικά µε τον 

Ν. 2992/2002 ΦΕΚ 54Α’/20-3-2002.µε τον οποίο έγινε µια πρώτη προσπάθεια 

εναρµόνισης µε τον  Κανονισµό (ΕΚ)  1606/2002 Ε.Ε.Ε.Κ l243/1 11.9.2002. 

Τελικά µε τον Ν. 3301/2004 (Φ.Ε.Κ. 236 Α 23/12/2004) τροποποιήθηκαν 

σηµαντικές διατάξεις του Ν.2190/1920 µε στόχο να διευκολυνθεί η εφαρµογή 

των ∆ΛΠ και πιο πρόσφατα µε το Ν.3487/2006 δόθηκε το πλαίσιο για τη 

σύνταξη των ενοποιηµένων ισολογισµών σύµφωνα µε τους κανόνες των 

∆ΛΠ.14 

                                           
14  Για περισσότερες πληροφορίες δες Ντζανάτος ∆., 2008, Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε 
απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΫΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. 
 

5.1 Ο λογαριασµός 16 
 

Η λογιστική απεικόνιση των άϋλων παγίων στοιχείων µιας επιχείρησης 

εµφανίζεται στο Ε.Γ.Λ.Σ. στην οµάδα 1 και στο λογαριασµό 16 «Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως». Η διάρθρωση των 

υπολογαριασµών του λογαριασµού 16 παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που 

ακολουθεί : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 16 
 
16.00                    Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)  

16.01  ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας  

16.02  
∆ικαιώµατα (όπως π.χ. Παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων -
µεταλλείων-λατοµείων  

16.03  Λοιπές παραχωρήσεις  

16.04  ∆ικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων  

16.05  Λοιπά δικαιώµατα  

16.10  Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως  

16.11  Έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων  

16.12  Έξοδα λοιπών ερευνών  

16.13  Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων  

16.14  Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων  

16.15  
Συναλ/κές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων 
στοιχείων  

16.16  ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεις οµολογιών  

16.17  Έξοδα αναδιοργανώσεως  

16.17.00  Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ (Γνωµ. 142/1948/1993)  

16.18  Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου  

16.19  Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως  

16.90  
Έξοδα µετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωµ. 260/ 
2258/1995)  

16.98  Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων  

16.99  
Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως  
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16.99.00  Αποσβεσµένη υπεραξία επιχειρήσεως  

16.99.01  Αποσβεσµένα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας  

16.99.02  
Αποσβεσµένα δικαιώµατα (π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως 
ορυχείων – µεταλλείων - λατοµείων  

16.99.03  Αποσβεσµένες λοιπές παραχωρήσεις  

16.99.04  Αποσβεσµένα δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων  

16.99.05  Αποσβεσµένα λοιπά δικαιώµατα  

16.99.10  Αποσβεσµένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως  

16.99.11  Αποσβεσµένα έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων  

16.99.12  Αποσβεσµένα έξοδα λοιπών ερευνών  

16.99.13  
Αποσβεσµένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως 
οµολογιακών δανείων  

16.99.14  Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων  

16.99.16  Αποσβεσµένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών  

16.99.17  Αποσβεσµένα έξοδα αναδιοργανώσεως  

16.99.18  Αποσβεσµένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου  

16.99.19   Αποσβεσµένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως  

16.99.90  
Αποσβεσµένα έξοδα µετεγκαταταστάσεως της επιχειρήσεως 
(Γνωµ. 260/2258/1995)  

 
 

5.2 Βασικοί λογιστικοί κανόνες λογαριασµού 16 
 

Οι υπολογαριασµοί του λογαριασµού 16 διακρίνονται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες : α) των ασώµατων ακινητοποιήσεων (άϋλων παγίων) και β) των 

εξόδων πολυετούς αποσβέσεως.  

 

5.2.1 Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) 
 

Οι κυριότεροι βασικοί λογιστικοί κανόνες που διέπουν τη λογιστική 

απεικόνιση των ασώµατων ακινητοποιήσεων µιας επιχείρησης είναι : 

 
1. Τα άϋλα πάγια στοιχεία που αποκτούνται από τρίτους καταχωρούνται 

στους οικείους υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία κτήσεώς τους, ενώ 

εκείνα που δηµιουργούνται από την οικονοµική µονάδα απεικονίζονται 
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λογιστικά, µόνο όταν για τη δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα 

και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται τµηµατικά και όχι εφάπαξ 

µέσα σε ένα χρόνο. 

 

2. Στο λογαριασµό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)»15 

παρακολουθείται η υπεραξία που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή 

συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση µε τη 

διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής 

αξίας των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση 

συγχωνεύσεως η πραγµατική αξία της οικονοµικής µονάδας 

προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 

2190/1920. 

Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την 

ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής 

φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της µεγάλης πίστεως στην αγορά, 

της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην 

παραγωγή ορισµένων αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του 

κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της 

θέσεως όπου είναι εγκαταστηµένη, της υψηλής στάθµης των στελεχών 

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

δυναµισµού και αποτελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού 

της µηχανισµού. Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας αποσβένεται, 

είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες από µία 

χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

 

3. Στο λογαριασµό 16.01 «δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» 

παρακολουθούνται τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται 

µε αντάλλαγµα, είτε λόγω αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από την ίδια 

                                           
15 Η λογιστική της υπεραξίας της επιχείρησης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σύγχρονα 
λογιστικά προβλήµατα. Για περισσότερες πληροφορίες δες Stephen Powell, “Accounting for 
intangible assets: current requirements, key players and future directions”, European 
Accounting Review, 2003, 12:4, 797–811 
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την οικονοµική µονάδα. Με την κατοχή και αξιοποίηση των στοιχείων 

αυτών η µονάδα αποκτάει πλεονεκτήµατα µονοπωλιακής ή 

εξειδικευµένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστηµα που 

διαρκεί π.χ. η προστασία του σχετικού δικαιώµατος ή η γνώση του 

τρόπου παραγωγής ενός προϊόντος ή της µεθόδου κατεργασίας υλικών. 

Για την καταχώριση εξόδων αγοράς ή παραγωγής στο λογαριασµό 

16.01 αποτελεί προϋπόθεση η προσδοκία ότι τα δικαιώµατα για τα 

οποία γίνονται έξοδα θα αποδώσουν αποτελέσµατα στην οικονοµική 

µονάδα. Απαγορεύεται η αποθεµατοποίηση εξόδων στους 

υπολογαριασµούς του 16, όταν είναι βέβαιο ότι δεν προσδοκάται 

οποιοδήποτε αποτέλεσµα από την πραγµατοποίηση των εξόδων αυτών. 

Η αξία κτήσεως των άυλων περιουσιακών στοιχείων του λογαριασµού 

16.01 αποσβένεται µε ισόποση ετήσια απόσβεση µέσα στο χρόνο της 

παραγωγικής χρησιµότητας κάθε άϋλου στοιχείου και, σε περίπτωση 

που το άϋλο δικαίωµα έχει από το νόµο προστασία περιορισµένης 

διάρκειας, µέσα στο χρόνο της περιορισµένης αυτής διάρκειας. 

 

4. Στους λογαριασµούς 16.02 «δικαιώµατα (π.χ. παραχωρήσεις) 

εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων» και 16.03 «λοιπές 

παραχωρήσεις» παρακολουθείται η αξία, π.χ. κτήσεως, των 

δικαιωµάτων αυτών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 

2.2.104. 

 

5. Στο λογαριασµό 16.04 «δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων 

στοιχείων» παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην 

οικονοµική µονάδα, ενσώµατων πάγιων στοιχείων, για ορισµένο χρόνο, 

η οποία καθορίζεται µε νόµιµη διαδικασία εκτιµήσεως. 

Η παραπάνω αξία εισφοράς κατά χρήση αποσβένεται µε ισόποσες 

δόσεις µέσα στο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη 

χρησιµοποίηση κάθε άϋλου πάγιου στοιχείου. 
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6. Στο λογαριασµό 16.05 «λοιπά δικαιώµατα» παρακολουθούνται τα άϋλα 

εκείνα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε µία από τις 

προηγούµενες κατηγορίες των λογαριασµών 16.00-16.04, όπως είναι 

π.χ. τα µισθωτικά δικαιώµατα. Στην περίπτωση µισθωτικών 

δικαιωµάτων (δηλαδή µεταβιβάσεως από µισθωτή ακινήτου στην 

οικονοµική µονάδα των µισθωτικών του δικαιωµάτων σε ορισµένο 

ακίνητο) που απορρέουν από σχετική σύµβαση µισθώσεως και το νόµο 

που ισχύει κάθε φορά, η αξία που καταβάλλεται στο µισθωτή αυτό ως 

αποζηµίωση για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων του καταχωρείται στη 

χρέωση οικείου υπολογαριασµού του 16.05 και αποσβένεται σε 

ισόποσες δόσεις µέσα στο χρόνο ισχύος του µισθωτικού δικαιώµατος. 

 

7. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους 

υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους λογαριασµούς του 16 οι 

αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται. 

 

8. Σε περίπτωση οριστικής παύσεως της χρησιµοποιήσεως άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου, πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας 

κτήσεώς του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής µεταφέρεται στη χρέωση 

του λογαριασµού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζηµίες». 

 

9. Σε περίπτωση πωλήσεως άϋλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ισχύουν 

ανάλογα όσα ορίζονται στην περίπτ. 12 της παρ. 2.2.106 για το 

λογαριασµό 12. 

 

5.2.2 Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 
 

Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση 

και αρχική οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, την απόκτηση διαρκών µέσων 

εκµεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα 
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έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονοµική µονάδα για µεγάλη χρονική περίοδο - 

οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό αποσβένονται 

τµηµατικά. 

Οι κυριότεροι βασικοί λογιστικοί κανόνες που διέπουν τη λογιστική 

απεικόνιση των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως µιας επιχείρησης είναι : 

 

1. Στο λογαριασµό 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» 

παρακολουθούνται τα έξοδα καταρτίσεως και δηµοσιεύσεως του 

καταστατικού των οικονοµικών µονάδων εταιρικής µορφής, τα έξοδα 

δηµόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού 

κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εµπορικών και οργανωτικών 

µελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγµατοποιούνται µέχρι 

την έναρξη της εκµεταλλεύσεως. Στον ίδιο λογαριασµό 

παρακολουθούνται και τα µεταγενέστερα (δηλαδή µετά την έναρξη της 

παραγωγικής δράσεως) έξοδα που δηµιουργούνται για την επέκταση της 

δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας. Ειδικά, προκειµένου για 

έξοδα τεχνικών µελετών, αν το έργο για το οποίο πραγµατοποιούνται 

κατασκευαστεί, τα έξοδα µελέτης του δεν καταχωρούνται στο 

λογαριασµό 16.10, αλλά ενσωµατώνονται στο κόστος του έργου και 

αποσβένονται όπως αυτό. 

 

2. Στο λογαριασµό 16.11 «έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - 

λατοµείων» παρακολουθείται η αξία, π.χ., κτήσεως, των εξόδων αυτών, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. 6 της παρ. 2.2.104. 

 

3. Στο λογαριασµό 16.12 «έξοδα λοιπών ερευνών» παρακολουθούνται τα 

έξοδα που γίνονται για έρευνες σε άλλους κλάδους και τοµείς 

δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, εκτός από τα ορυχεία - 

µεταλλεία - λατοµεία. 
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4. Στο λογαριασµό 16.13 «έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως 

οµολογιακών δανείων» παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που 

γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο 

της οικονοµικής µονάδας ή εκδίδεται από αυτή οµολογιακό δάνειο. 

 

5. Στο λογαριασµό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» 

παρακολουθούνται όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των 

ενσώµατων ή ασώµατων ακινητοποιήσεων, όπως π.χ. είναι ο φόρος 

µεταβιβάσεως, τα συµβολαιογραφικά έξοδα, τα µεσιτικά και οι αµοιβές 

µελετητών ή δικηγόρων, τα οποία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους 

οικείους λογαριασµούς των ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το 

κόστος κτήσεώς τους. 

 

6. Στο λογαριασµό 16.15 «συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και 

δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων» παρακολουθούνται σε 

υπολογαριασµούς κατά πίστωση ή δάνειο, οι συναλλαγµατικές 

διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή ή την αποτίµηση σε 

δραχµές των πιστώσεων ή δανείων σε ξένο νόµισµα, που συνάπτονται 

ειδικά και µόνο για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων 

στοιχείων της οικονοµικής µονάδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 

παρακάτω περίπτωση 12. 

 

7. Στο λογαριασµό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως 

οµολογιών» παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση οµολογιών 

σε τιµή µικρότερη από την ονοµαστική τους, καθώς και οι διαφορές από 

την εξόφληση οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους. 

 

8. Στο λογαριασµό 16.17 «έξοδα αναδιοργανώσεως» παρακολουθούνται 

τα έξοδα µελετών οικονοµικής, εµπορικής, τεχνικής και διοικητικής 

αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα, µε τα οποία επιδιώκεται η 

κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το µεγάλωµα της 
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οικονοµικής µονάδας σαν αποτέλεσµα σηµαντικών επεκτάσεων του 

παραγωγικού της δυναµικού ή αλλαγών στην οργανωτική της δοµή ή 

ριζικών µεταβολών στην εµπορική της δραστηριότητα. 

 

9. Στο λογαριασµό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» 

παρακολουθούνται οι τόκοι, µόνο της κατασκευαστικής περιόδου, 

πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
 

10. Στο λογαριασµό 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» 

παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα που δεν εντάσσονται σε µία από τις 

προηγούµενες κατηγορίες των λογαριασµών 16.10-16.18, όπως π.χ. η 

αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεώς του (βλ. περίπτ. 

10 παρ. 2.2.105). 
 

11. Στο λογαριασµό 16.98 «προκαταβολές κτήσεως ασώµατων 

ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται 

για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην περίπτ. 5 της παρ. 

2.2.109 για το λογαριασµό 15.09. 
 

12. Τα έξοδα των λογαριασµών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18 και 

16.19, αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποιήσεώς 

τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. 
 

13. Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές του λογαριασµού 16.15, κατά 

πίστωση ή δάνειο, έπειτα από συµψηφισµό τυχόν πιστωτικών που 

µεταφέρονται από τον οικείο υπολογαριασµό του 44.15 «προβλέψεις 

για συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις 

πάγιων στοιχείων», αποσβένονται τµηµατικά ανάλογα µε την υπόλοιπη 

κανονική χρονική διάρκεια της πιστώσεως ή του δανείου ως εξής: 

- Στο τέλος της κλειόµενης χρήσεως µεταφέρεται από τον οικείο κατά 

πίστωση ή δάνειο υπολογαριασµό του 16.15 στο λογαριασµό 81.00.04 

«συναλλαγµατικές διαφορές» ποσό ίσο µε το πηλίκο της διαιρέσεως του 
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χρεωστικού υπολοίπου του οικείου υπολογαριασµού του 16.15 µε τον 

αριθµό των ετών από τη λήξη της χρήσεως αυτής µέχρι τη λήξη της 

αντίστοιχης πιστώσεως ή του αντίστοιχου δανείου. Για τον 

προσδιορισµό του πηλίκου της παραγράφου αυτής χρονική περίοδος 

µικρότερη από δώδεκα µήνες λογίζεται ως περίοδος ενός έτους. 

- Σε περίπτωση που από την ηµεροµηνία χορηγήσεως της πιστώσεως ή 

του δανείου µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως της παραγωγικής 

λειτουργίας των χρηµατοδοτούµενων πάγιων στοιχείων µεσολαβεί 

κατασκευαστική περίοδος, η τµηµατική µεταφορά του χρεωστικού 

υπολοίπου του οικείου υπολογαριασµού του 16.15 αρχίζει από τη χρήση 

µέσα στην οποία λήγει η κατασκευαστική περίοδος ή διακόπτεται, για 

οποιοδήποτε λόγο, η κατασκευή του έργου.                                            - 

- Σε περίπτωση ληξιπρόθεσµων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή 

µέρος αυτών, τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασµών του 

16.15, που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσµο µέρος, µεταφέρονται στο 

λογαριασµό 81.00.04 στο τέλος της χρήσεως µέσα στην οποία οι 

αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσµα. 
 

14. Οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές του λογαριασµού 16.15, κατά 

πίστωση ή δάνειο, στο τέλος της χρήσεως, µειώνουν τις χρεωστικές ή, 

στο µέτρο που δεν υπάρχουν χρεωστικές, µεταφέρονται σε αντίστοιχο 

κατά πίστωση ή δάνειο υπολογαριασµό του 44.15. Από τον τελευταίο 

αυτό λογαριασµό, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, µεταφέρεται στο 

λογαριασµό 81.01.04 «συναλλαγµατικές διαφορές» το µέρος εκείνο που 

αντιστοιχεί στο ποσό των πιστώσεων ή δανείων που πληρώθηκε µέσα 

στην κλειόµενη χρήση. 
 

15. Οι διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών του λογαριασµού 

16.16 αποσβένονται µε τµηµατικές ισόποσες δόσεις µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας εξοφλήσεως του οµολογιακού δανείου. 
 

16. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως 

εξόδων πολυετούς αποσβέσεως, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους 
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υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους λογαριασµούς του 16 οι 

αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο - Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΫΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆.Λ.Π. 
 

Το ∆.Λ.Π. 38 καθορίζει την έννοια, τη λειτουργία και το λογιστικό 

χειρισµό των άϋλων στοιχείων του ενεργητικού. Καθορίζει τα κριτήρια που 

πρέπει να ικανοποιούνται προκειµένου ένα στοιχείο να αναγνωριστεί ως άϋλο 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Καθορίζει παράλληλα τον χειρισµό για τη 

µετέπειτα λογιστική τους αντιµετώπιση καθώς και τις γνωστοποιήσεις που 

πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις (Τσόλης και Φίλιος, 

2004). 

Η τελευταία αναθεώρηση έγινε το Μάρτιο του 2004 και εφαρµόζεται 

για όλα τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν µετά την 

31/03/2004 και αναφέρεται ακόµη, στον τρόπο απόσβεσης των άϋλων 

στοιχείων, καθώς επίσης και στον τρόπο µε τον οποίο υπόκεινται σε µείωση 

της αξίας τους. 

Το παρόν πρότυπο πραγµατεύεται θέµατα όπως τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης ή τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Πραγµατεύεται 

ακόµη θέµατα µικτής φύσης όπως για παράδειγµα οι άδειες λογισµικού. Το 

Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται στη λογιστική των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

εκτός από: 

 

� άϋλα περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλου 

Προτύπου 

� χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 32 

� αναγνώριση και επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 

εξερεύνηση και αξιολόγηση και 

� δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού 

αερίου και όµοιων µη ανανεώσιµων πόρων. 
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6.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

Η αναγνώριση ενός στοιχείου ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο απαιτεί 

όπως µια οικονοµική οντότητα αποδεικνύει ότι το στοιχείο πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 

� Πιθανολογείται ότι θα φέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην 

επιχείρηση 

� Το κόστος του µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Κατά το ∆.Λ.Π. 38, ένα 

άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα επιµετράται αρχικώς στο κόστος. Για την 

αρχική αναγνώριση του άϋλου στοιχείου θα πρέπει : 

� Η επιχείρηση να προβαίνει σε συχνές εκτιµήσεις της πιθανότητας να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη που αποδίδονται στο στοιχείο, χρησιµοποιώντας λογικές παραδοχές. 

� Το κόστος να µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος ενός άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται ξεχωριστά µπορεί συνήθως να 

επιµετράται αξιόπιστα. Αυτό συµβαίνει ειδικά, όταν το τίµηµα της αγοράς 

είναι µε τη µορφή µετρητών ή άλλων χρηµατικών περιουσιακών 

στοιχείων. Κλασικό παράδειγµα στοιχείου που δεν µπορεί να αποτελέσει 

στοιχείο του ενεργητικού είναι η φήµη και πελατεία της επιχείρησης, η 

οποία δεν µπορεί να αναγνωριστεί ως ένα στοιχείο του ενεργητικού 

δεδοµένου ότι το κόστος της δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Ακόµη, η 

επιχείρηση δεν µπορεί να είναι σίγουρη κατά πόσο τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο στοιχείο θα εισρεύσουν τελικά 

στην επιχείρηση. 

 

6.1.1 Μεµονωµένη κτήση άϋλου στοιχείου του ενεργητικού 
 

Η µεµονωµένη κτήση άϋλων στοιχείων του ενεργητικού δεν διαφέρει 

από τις κτήσεις ενσώµατων παγίων. Το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει ότι το κόστος ενός 
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στοιχείου αποτελείται από την τιµή αγοράς, η οποία προσαυξάνεται µε τα 

σχετικά έξοδα. 

 

6.1.2 Απόκτηση µέσω ενοποίησης επιχειρήσεων 
 

Ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων 

πρέπει να αναγνωρίζεται εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που θέτει το 

Πρότυπο. Τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 

τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Το εν λόγω πρότυπο προτείνει τις 

εξής µεθόδους για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας : 

 

• Χρησιµοποίηση των τιµών που διαµορφώνονται από την ελεύθερη 

αγορά 

• Χρησιµοποίηση άλλων πληροφοριών (για παράδειγµα το ποσό που θα 

διέθετε η επιχείρηση για το άϋλο στοιχείο κατά την ηµεροµηνία 

εξαγοράς) 

• Χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων προσδιορισµού της εύλογης αξίας 

(ίσως απαιτείται ειδική τεχνογνωσία) 

 

6.1.3 Απόκτηση µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης 
 

Σε µερικές περιπτώσεις, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να 

αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι τεκµαρτής αντιπαροχής, µέσω µιας κρατικής 

επιχορήγησης. Αυτό µπορεί να συµβεί, όταν το κράτος µεταβιβάζει ή διαθέτει 

σε µια οικονοµική οντότητα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, τέτοια όπως 

δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώµατα 

πρόσβασης σε άλλους περιορισµένους πόρους. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20, η 

οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να αναγνωρίσει τόσο, το άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο όσο και την επιχορήγηση στην εύλογη αξία αρχικά. Αν η 
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οικονοµική οντότητα επιλέξει να µην αναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο 

αρχικά στην εύλογη αξία, η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει το περιουσιακό 

στοιχείο αρχικά σε µια τεκµαρτή αξία (σύµφωνα µε τον άλλο χειρισµό που 

επιτρέπεται από το ∆.Λ.Π. 20) πλέον κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα 

στην προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό 

προορίζεται. 

 

6.1.4 Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων 
 

Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων µε µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασµό 

χρηµατικών και µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. Το κόστος τέτοιου 

άϋλου περιουσιακού στοιχείου επιµετράται στην εύλογη αξία εκτός αν : 

 

1. η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας ή  

2. δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του 

περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού 

στοιχείου που παραχωρήθηκε.  

 

Το περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε επιµετράται µε αυτόν τον 

τρόπο έστω και αν η οικονοµική οντότητα δεν µπορεί να διαγράψει άµεσα το 

περιουσιακό στοιχείο που παραχωρήθηκε. Αν το περιουσιακό στοιχείο που 

αποκτήθηκε δεν επιµετράται στην εύλογη αξία, το κόστος του επιµετράται στη 

λογιστική αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

 

6.1.5 Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Είναι µερικές φορές δύσκολο να εκτιµάται αν και κατά πόσο ένα 

εσωτερικώς δηµιουργούµενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο έχει τις ιδιότητες για 

αναγνώριση επειδή υπάρχουν προβλήµατα στο : 
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� να διαπιστώνεται αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιµο περιουσιακό 

στοιχείο, που θα δηµιουργήσει αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη και 

� να προσδιορίζεται το κόστος του περιουσιακού στοιχείου αξιόπιστα.  

 

Σε µερικές περιπτώσεις, το κόστος δηµιουργίας ενός άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά δεν µπορεί να διαχωριστεί από το κόστος 

συντήρησης ή ενίσχυσης της εσωτερικώς δηµιουργούµενης υπεραξίας της 

οικονοµικής οντότητας ή των τρεχουσών καθηµερινών επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. Σε µερικές περιπτώσεις διενεργούνται έξοδα µε σκοπό να 

δηµιουργήσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη , ωστόσο δεν καταλήγουν στη 

δηµιουργία ενός άϋλου παγίου του ενεργητικού. Τέτοια έξοδα περιγράφονται 

συχνά ως έξοδα που συµβάλλουν στην εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία. 

Η εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία δεν αναγνωρίζεται ως στοιχείο 

του ενεργητικού, διότι δεν αποτελεί αναγνωρίσιµη πηγή πόρων ελεγχόµενη 

από την επιχείρηση η οποία να µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Το ∆.Λ.Π. 38 

απαγορεύει ρητά την αναγνώριση της υπεραξίας που δηµιουργείται από την 

ίδια την επιχείρηση. Το ∆.Λ.Π. 38 αναγνωρίζει δύο στάδια τα οποία 

απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός εσωτερικά δηµιουργούµενου άϋλου παγίου 

στοιχείου : 

 

� η φάση έρευνας και 

� η φάση ανάπτυξης 

 

Άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από έρευνα δεν θα 

αναγνωρίζεται. ∆απάνες έρευνας (ή φάσεις έρευνας ενός εσωτερικού 

προγράµµατος) θα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται. Στη 

φάση έρευνας ενός προγράµµατος, η οικονοµική οντότητα δεν µπορεί να 

αποδείξει ότι υπάρχει ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα 

δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Συνεπώς, αυτές οι 

δαπάνες αναγνωρίζονται πάντοτε ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται. Ένα 
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άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από ανάπτυξη θα αναγνωρίζεται 

όταν και µόνον όταν, η οικονοµική οντότητα µπορεί να αποδείξει όλα τα 

ακόλουθα : 

 

� την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άϋλου περιουσιακού στοιχείου, 

ούτως ώστε να είναι διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση 

� την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο και να το 

χρησιµοποιήσει ή να το πωλήσει 

� την ικανότητα της να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το άϋλο περιουσιακό 

στοιχείο 

� πως το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η οικονοµική οντότητα µπορεί να 

αποδείξει την ύπαρξη µιας αγοράς για το προϊόν του άϋλου περιουσιακού 

στοιχείου ή για το ίδιο το άϋλο περιουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να 

χρησιµοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιµότητα του άϋλου περιουσιακού 

στοιχείου 

� τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων 

πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή 

πωλήσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο 

� την ικανότητα της να επιµετρά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. 

 

Στη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος, η οικονοµική 

οντότητα µπορεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, να αναγνωρίζει ένα άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο και να αποδεικνύει ότι το περιουσιακό στοιχείο θα 

δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Αυτό γιατί η φάση 

ανάπτυξης ενός προγράµµατος είναι περισσότερο προωθηµένη παρά η φάση 

έρευνας. Για τον προσδιορισµό των µελλοντικών οικονοµικών οφελών από το 

άϋλο πάγιο χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες που ορίζει το ∆.Λ.Π. 36. 
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6.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
 

Σε µερικές περιπτώσεις, πραγµατοποιούνται δαπάνες για να παρέχουν 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σε µια οικονοµική οντότητα, αλλά κανένα άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο δεν αποκτάται ή 

δηµιουργείται το οποίο να µπορεί να αναγνωριστεί. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται. Παραδείγµατα 

εξόδων που αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται 

περιλαµβάνουν : 

 

• έξοδα για δραστηριότητες εκκίνησης 

• δαπάνες εκπαίδευσης 

• δαπάνες διαφήµισης και προώθησης 

• δαπάνες για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του 

συνόλου µιας οικονοµικής οντότητας 

 

6.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 

Μετά την αναγνώριση του άϋλου στοιχείου , η επιχείρηση έχει δύο 

επιλογές, για να το αποτιµήσει : 

 

1. Μέθοδος κόστους.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα 

απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε 

σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 

 

2. Μέθοδος αναπροσαρµογής.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα 

απεικονίζεται σε µια αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του 

κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη 
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σωρευµένη απόσβεση και κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 

 Για το σκοπό των αναπροσαρµογών σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, η 

εύλογη αξία θα προσδιορίζεται µε αναφορά σε µια ενεργό αγορά. 

Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται τόσο τακτικά ώστε η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού να µην 

διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του. Η οικονοµική οντότητα θα 

εκτιµά αν η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι 

περιορισµένη ή αόριστη και, αν είναι περιορισµένη, τη διάρκεια ή τον αριθµό 

των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων που αποτελούν εκείνη την ωφέλιµη ζωή. 

Η οικονοµική οντότητα θα θεωρεί ότι ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο 

έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή όταν, βάσει ανάλυσης των σχετικών παραγόντων, 

δεν υπάρχει προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά την οποία το περιουσιακό 

στοιχείο αναµένεται να δηµιουργήσει καθαρές ταµιακές εισροές για την 

οικονοµική οντότητα. Ο λογιστικός χειρισµός για ένα άϋλο περιουσιακό 

στοιχείο βασίζεται στην ωφέλιµη ζωή του.  

Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή 

αποσβένεται και ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν 

αποσβένεται. Η απόσβεση συνήθως αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

Ωστόσο, κάποιες φορές τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται 

σε ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση της απόσβεσης 

αποτελεί τµήµα του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και 

περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία του. 

 

6.4 ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ — ΖΗΜΙΕΣ 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 
 

Οι προϋποθέσεις και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τυχόν 

µειώσεις της αξίας των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, περιγράφονται στο 

∆.Λ.Π. 36. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36, ζηµία λόγω µείωσης της αξίας υπάρχει 
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όταν το αναπόσβεστο ποσό του παγίου είναι µεγαλύτερο από το ανακτήσιµο 

ποσό, οπότε και θα πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα χρήσης.  

Μετά την αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 38, τα άϋλα στοιχεία του 

ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά 

υπόκεινται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε έλεγχο για τυχόν µείωση της αξίας 

τους. Θα πρέπει επιπλέον να γίνεται αναθεώρηση της απροσδιόριστης 

ωφέλιµης ζωής για τα άϋλα πάγια για να διαπιστώνεται σε κάθε χρήση, αν 

ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους η ωφέλιµη ζωή δεν µπορεί να προσδιοριστεί. 

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι το κριτήριο σχετικά µε τον 

απροσδιόριστο χαρακτήρα της ωφέλιµης ζωής παύει να ισχύει, τότε η αλλαγή 

στην ωφέλιµη ζωή αντιµετωπίζεται λογιστικά ως αλλαγή λογιστικής εκτίµησης 

(∆.Λ.Π. 8). 

 

6.5 ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ 
 

Ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού πρέπει να διαγράφεται από τον 

ισολογισµό κατά την πώληση ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη. Τυχόν κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή τη διάθεση 

ενός άϋλου παγίου προσδιορίζονται ως η διαφορά του καθαρού προϊόντος της 

διάθεσης και της λογιστικής αξίας του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού. Το 

κέρδος ή η ζηµία εµφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

6.6 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Βασικό στοιχείο των γνωστοποιήσεων είναι η διάκριση µεταξύ των 

εσωτερικά δηµιουργούµενων άϋλων παγίων του ενεργητικού και των λοιπών 

άϋλων παγίων του ενεργητικού. 

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε 

κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων, διακρίνοντας µεταξύ εσωτερικώς 
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δηµιουργούµενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων και άλλων άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων :  

 

� αν οι ωφέλιµες ζωές είναι περιορισµένες ή αόριστες και, αν είναι 

περιορισµένες, τις ωφέλιµες ζωές και τους συντελεστές της απόσβεσης που 

χρησιµοποιήθηκαν 

� τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν για άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία µε περιορισµένες ωφέλιµες ζωές 

� την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευµένη 

απόσβεση (συναθροιζοµένων των σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) 

έναρξης και τέλους περιόδου 

� το συγκεκριµένο κονδύλιο (τα συγκεκριµένα κονδύλια) της κατάστασης 

λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία η απόσβεση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνεται 

� µια συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της 

περιόδου που δείχνει : 

i) προσθήκες, µε ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν εσωτερικά, 

εκείνων που αποκτήθηκαν ξεχωριστά και εκείνων που αποκτήθηκαν µέσω 

συνενώσεων επιχειρήσεων, 

ii) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση ή 

που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη 

για πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 και άλλες διαθέσεις, 

iii) αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές και από ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν ή 

αναστράφηκαν κατευθείαν στην καθαρή θέση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 (αν 

υπάρχουν), 

iv) ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 (αν υπάρχουν), 

v) ζηµίες αποµείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια 

της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 (αν υπάρχουν), 

vi) κάθε απόσβεση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
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vii) τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων από το νόµισµα λειτουργίας σε 

διαφορετικό νόµισµα παρουσίασης και κατά τη µετατροπή της εκµετάλλευσης 

στο εξωτερικό στο νόµισµα παρουσίασης της οικονοµικής οντότητας και 

viii) άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 

Μια κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι µια συγκέντρωση 

περιουσιακών στοιχείων όµοιας φύσης και χρήσης στις εκµεταλλεύσεις µιας 

οικονοµικής οντότητας. Παραδείγµατα ιδιαίτερων κατηγοριών µπορεί να 

περιλαµβάνουν : 
  

α) εµπορικά σήµατα 

β) τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών καθώς και τίτλους έκδοσης 

γ) λογισµικό 

δ) άδειες και παραχωρήσεις χρήσης δικαιωµάτων 

ε) συγγραφικά δικαιώµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και δικαιώµατα εκµετάλλευσης 

στ) συνταγές, τύπους, υποδείγµατα, σχέδια και πρωτότυπα και 

ζ) άϋλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη. 
 

Οι κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω διαχωρίζονται 

(συναθροίζονται) σε µικρότερες (µεγαλύτερες) κατηγορίες αν αυτό καταλήγει 

σε περισσότερο σχετικές πληροφορίες για τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες για τα αποµειωµένα 

άϋλα περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

Το ∆.Λ.Π. 8 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να γνωστοποιεί το είδος και 

το ποσό µιας µεταβολής στην εκτίµηση που είτε έχει µια ουσιαστική επίδραση 

στην τρέχουσα περίοδο είτε αναµένεται να έχει µια ουσιαστική επίδραση στις 

επόµενες περιόδους. 

Τέτοιες γνωστοποιήσεις µπορεί να ανακύψουν από µεταβολές : 
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α) στην εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής του άϋλου περιουσιακού στοιχείου 

β) στη µέθοδο απόσβεσης ή 

γ) στην υπολειµµατική αξία. 
 

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί επίσης τα ακόλουθα: 
 

α) για άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αξιολογηθεί ως έχον αόριστη 

ωφέλιµη ζωή, τη λογιστική αξία εκείνου του περιουσιακού στοιχείου και τους 

λόγους που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της αόριστης ωφέλιµης ζωής.  

Γνωστοποιώντας αυτούς τους λόγους, η οικονοµική οντότητα θα περιγράψει 

τον παράγοντα (ή τους παράγοντες) που έπαιξαν ένα σηµαντικό ρόλο στον 

προσδιορισµό ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή 
 

β) µια περιγραφή, τη λογιστική αξία και την αποµένουσα περίοδο απόσβεσης 

κάθε µεµονωµένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι ουσιαστικό 

στις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας 
 

γ) για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µέσω µιας κρατικής 

επιχορήγησης και αρχικώς αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία : 

i) την εύλογη αξία που αρχικώς αναγνωρίστηκε για αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία, 

ii) την λογιστική αξία τους και 

iii) αν επιµετρώνται µετά την αναγνώριση µε τη µέθοδο του κόστους ή τη 

µέθοδο της αναπροσαρµογής 

δ) την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άϋλων περιουσιακών στοιχείων των 

οποίων ο τίτλος κυριότητος είναι υπό όρους και τις λογιστικές αξίες των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που είναι ενεχυριασµένα σε εξασφάλιση 

υποχρεώσεων 

ε) το ποσό των συµβατικών δεσµεύσεων για την απόκτηση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 πολλοί ακαδηµαϊκοί και ένας 

συνεχώς αυξανόµενος αριθµός επιχειρήσεων, ιδιαίτερα από τη βόρεια Ευρώπη, 

άρχισαν να αναθεωρούν τις απόψεις τους για το θέµα της µέτρησης, της 

αποτίµησης και της λογιστικής αναφοράς των άϋλων στοιχείων µιας 

επιχείρησης, µια που η σηµασία των τελευταίων και ο ρόλος που 

διαδραµατίζουν στην επιτυχία µιας επιχειρηµατικής οντότητας είναι 

αδιαµφισβήτητα κρίσιµος. 

Παραδοσιακοί οικονοµικοί, διαχειριστικοί και λογιστικοί τρόποι 

αντιµετώπισης του προβλήµατος αποδείχθηκαν ανεπαρκής στο να παρέχουν 

ικανοποιητικές απαντήσεις και ακριβείς διερµηνείες για τη συνεισφορά των 

άϋλων στοιχείων στη δηµιουργία αξίας για µια επιχείρηση. Αποτέλεσµα αυτής 

της ανάγκης ήταν η πρόταση νέων καινοτόµων µεθόδων και εργαλείων από 

την επιστηµονική κοινότητα για την καλύτερη κατανόηση και αναπαράσταση 

των άϋλων στοιχείων, χωρίς όµως στις περισσότερες των περιπτώσεων να 

αντιµετωπίζονται επαρκώς οι εγγενείς δυσκολίες που προέρχονται από τη 

φύση αυτή καθ’ αυτή των άϋλων στοιχείων. 

Ειδικά στο κοµµάτι της λογιστικής αποτύπωσης των άϋλων στοιχείων η 

αδυναµία των υφιστάµενων λογιστικών σχεδίων πριν την καθιέρωση των 

∆.Λ.Π. στην εµφάνιση αποτελεσµάτων που ν’ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις για πληροφόρηση ήταν ιδιαίτερα σηµαντική. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρησιµοποίηση εξελιγµένων 

µηχανογραφικών µέσων, απεγκλώβισε τη λογιστική από το µηχανιστικό µέρος 

της και έδωσε τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου της. Έτσι, η προσοχή 

στράφηκε κυρίως στη διατύπωση ενός σώµατος γενικών αρχών. Η µεγαλύτερη 

πρόκληση που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή η λογιστική επιστήµη, και ίσως η 

µεγαλύτερη που αντιµετώπισε ποτέ είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων διεθνώς. 

Η επιτυχία ενός τέτοιου µεγέθους και σηµασίας εγχειρήµατος απαιτεί καλό 

σχεδιασµό, συντονισµό ενεργειών και συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων. 
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Τα ∆.Λ.Π. είναι µια συνεχής διαδικασία βελτίωσης, αφού ακόµη και τα 

ίδια τα πρότυπα θα πρέπει να µεταβάλλονται συνεχώς για να ανταποκρίνονται 

στις νέες απαιτήσεις των καιρών. Τα πρότυπα είναι σχετικά. Ισχύουν σε 

συγκεκριµένες περιόδους µε συγκεκριµένες οικονοµικές και τεχνολογικές 

συνθήκες. Εποµένως, αποτελεί µονόδροµο η συνεχής εξέλιξη των προτύπων 

για να είναι αποτελεσµατικά (Hicks & Goronzy, 1966). 

Μια πρόταση για τα ∆.Λ.Π. θα είναι να περιλαµβάνουν στο µέλλον και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγµα η προστασία 

του περιβάλλοντος, οι συνθήκες εργασίας κτλ. Μόνο όταν τα πρότυπα είναι σε 

θέση να δίνουν µια πλήρη εικόνα της επιχείρησης θα έχουν επιτύχει πλήρως το 

σκοπό τους. Όµως αυτό ίσως απαιτεί να έχει προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό 

η ενσωµάτωσή τους από τις επιχειρήσεις και να έχουν ξεπεραστεί οι πρώτες 

δυσκολίες που ακόµη υφίστανται και το σηµαντικότερο, να έχει γίνει 

κατανοητό από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ότι η χρησιµοποίηση και οι πρακτικές 

τους πρέπει να διέπονται και από τους κανόνες της επιχειρηµατικής ηθικής16. 

                                           
16 Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερος λόγος για την εταιρική ηθική και το 
ρόλο της στην ανάπτυξη µιας επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες δες Georges  
Enderle, 1999, International Business Ethics, University of Notre Dame Press, pp. 1 
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