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Σύνοψη 

 

 

Στην διπλωµατική αυτή εργασία παρουσιάζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των 

επιχειρήσεων προσεγγίζοντας τα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 και την Ελληνική 

νοµοθεσία.  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο ιστορικό και τον σκοπό των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 όπως και σε κάποιους ορισµούς 

εννοιών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως στοιχεία 

του ενεργητικού µιας επιχείρησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά ως προς την αντιµετώπιση του άυλου 

ενεργητικού µιας επιχείρησης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει προσέγγιση της αντιµετώπισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το ελληνική νοµοθεσία. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι διαφορές αντιµετώπισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ∆ΛΠ 38 και της ελληνικής νοµοθεσίας. 

Στο έκτο κεφάλαιο θα γίνει µια προσέγγιση όσον αφορά τα συναφή µε το ∆ΛΠ 38 

διεθνή λογιστικά πρότυπα όπως το ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 12, ∆ΛΠ 22, ∆ΛΠ 36. 

Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα τελικά συµπεράσµατα. 
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Εισαγωγή 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι κανόνες διεθνούς παραδοχής και αναγνώρισης, 

που περιγράφουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να παρατίθενται στις 

οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. Ακόµα θέτουν κανόνες αποτίµησης των 

επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης, για σκοπούς 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων έτσι ώστε αυτές να παρουσιάζονται µε τον 

πλέον ειλικρινή και ακριβή τρόπο. 

Η αλλαγή που επήλθε τα τελευταία χρόνια µε την υποχρεωτική εισαγωγή των κατά 

κοινή οµολογία βελτίωσε την σύνταξή τους µε αποτέλεσµα το επενδυτικό κοινό να 

απολαµβάνει υψηλότερου επιπέδου πληροφόρηση. Τα ∆ΛΠ, όµως, τα οποία από το 

2005 είναι υποχρεωτικά για τις εισηγµένες ελληνικές επιχειρήσεις, διαφέρουν σε 

πολλά σηµεία από την Ελληνική Νοµοθεσία όπως αυτή απεικονίζεται στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στο ∆ΛΠ 38 και στα συναφή προς 

αυτό ∆ΛΠ. 

Σειρά άρθρων έχει δει στο φως της δηµοσιότητας, ως προς τη σκοπιµότητα 

εισαγωγής και υποχρεωτικής εφαρµογής των ∆ΛΠ, των διαφορών της µε την σχετική 

Ελληνική νοµοθεσία και τέλος, της χρησιµότητα των. Όµως ειδικότερα, η 

αρθρογραφία ως προ το ∆ΛΠ 38 το οποίο αντιµετωπίζει την καταγραφή του άυλου 

ενεργητικού στις οικονοµικές καταστάσεις είναι αρκετά περιορισµένη τουλάχιστον σε 

ότι αφορά την ελληνική πραγµατικότητα. 

Η παρούσα εργασία θα µελετήσει, µέσα στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας, 

τα ευεργετήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 38 στο σύγχρονο 

Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι διάχυτη στους περισσότερους η αντίληψη 

µέσα από την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας πως η υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από τις Ελληνικές επιχειρήσεις θα συνδράµει ουσιαστικά 

στην ακριβέστερη πληροφόρηση των Ελλήνων επενδυτών ή όλων όσων θέλουν να 

επενδύσουν στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και θα διευκολύνει τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται, σε ισότιµη βάση, για την εξεύρεση πόρων τόσο στις 

κοινοτικές όσο και στις διεθνείς αγορές. 

Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε τον ορισµό του άυλου ενεργητικού αλλά και µε 

σύντοµη επισκόπηση της αρθρογραφίας σχετικά µε το ∆ΛΠ 38. Επιπλέον θα 

αναφερθούµε στην ελληνική νοµοθεσία συγκριτικά µε το ∆ΛΠ 38 και θα 

προσπαθήσουµε να καταγράψουµε τις διαφορές που υφίστανται. 



       ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 «ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 38 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 

 
 

                                                                               7                                  

                                                                            ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  Α.Μ.: SMAF 11 /09 
                                                                                                             

 

1.  Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία της επιχείρησης – ιστορικό και  

σκοπός του ∆.Λ.Π. 38 

 

1.1 Ιστορικό και ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία» 

Το ∆.Λ.Π. 38 άυλα περιουσιακά στοιχεία εκδόθηκε το 2004 (31 Μαρτίου) και 

αντικατέστησε το αρχικό ∆.Λ.Π. 38 που είχε εκδοθεί το1998. Είναι ένα αναγνωρίσιµο 

µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση που κατέχεται για 

χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή 

για διοικητικούς σκοπούς. Μερικά παραδείγµατα άυλων περιουσιακών στοιχείων 

είναι τα ακόλουθα: 

• τα λογισµικά προγράµµατα, 

• τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, 

• τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

• τα δικαιώµατα κινηµατογραφικών ταινιών, 

• οι παραχωρήσεις εµπορικών δικαιωµάτων, κ.λπ. 

Το ∆.Λ.Π. µε αριθµό 38 αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που 

καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν από την 31η Μαρτίου 2004 και µετά. 

 

1.2 Σκοπός και σηµαντικότητα του ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η καθιέρωση του ∆.Λ.Π. 38 αποσκοπεί στην διαµόρφωση και τη γνωστοποίηση των 

µεθόδων λογιστικού χειρισµού των άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Συγκεκριµένα 

καταγράφονται τα κριτήρια προκειµένου µια οντότητα να αναγνωρίσει ένα 

περιουσιακό στοιχείο ως άυλο, καθορίζεται ο τρόπος της αρχικής αναγνώρισης και 

της µεταγενέστερης επιµέτρησής του, ο λογιστικός χειρισµός των µεταγενέστερων 

δαπανών που γίνονται για ένα άυλο περιουσιακού στοιχείο, ο τρόπος απόσβεσής του, 

ο καθορισµός της ωφέλιµης ζωής και της υπολειµµατικής αξίας του, θέµατα σχετικά 

µε τις δαπάνες έρευνας και τις δαπάνες ανάπτυξης, οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί 

να δηµιουργηθεί ή να αποκτηθεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο καθώς και οι 

διάφορες γνωστοποιήσεις που απαιτείται να γίνονται σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία κατά περίπτωση. 
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Στο ελληνικό δίκαιο τα άυλα πάγια στοιχεία κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται 

ισόποσα µε ανώτατο όριο τα 5 έτη. Στο ∆ΛΠ38 ανώτατο όριο είναι τα 20 έτη. 

στην οντότητα. 

Εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι οι λεγόµενες εταιρείες εντάσεως γνώσης 

(knowledge-intensive companies), έχουν αγοραία αξία µεγαλύτερη από τη λογιστική 

τους αξία. Η διαφορά µεταξύ αγοραίας αξίας και λογιστικής αξίας συνιστά την 

λεγοµένη προστιθέµενη αξία (market value added-MVA) και σχετίζεται συνήθως µε 

την αυξανόµενη σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Σύµφωνα µε έρευνα 

του Ινστιτούτου Brookings, το 1983 το ποσοστό των υλικών περιουσιακών στοιχείων 

στην κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων ήταν 62% και των άυλων 38%. Το 2000 το 

ποσοστό των υλικών περιουσιακών στοιχείων, ήταν µόλις 15%, ενώ των άυλων 

έφτασε το 85% της αγοραίας κεφαλαιοποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο 

µέρος της αξίας της επιχείρησης βρίσκεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο της, στους 

πελάτες της και στους συνεργάτες της, καθώς και στις διαδικασίες που συνδέουν όλα 

τα παραπάνω. Η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών, η τεχνολογία, η πληροφορικής 

και η παγκοσµιοποίηση, σηµατοδοτούν µία νέα εποχή, όπου τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία έχουν καταλάβει κυρίαρχο ρόλο. Έτσι ενώ τα υλικά περιουσιακά στοιχεία 

είναι πάντα απαραίτητα, στην πραγµατικότητα τα άυλα στοιχεία, όπως οι ιδέες, οι 

επωνυµίες και η αφοσίωση των πελατών, αυξάνουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία 

της επιχείρησης. 

Κάποιες ισχυρές προσωπικότητες, του επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου, 

συµβουλεύουν τους διευθύνοντες συµβούλους των επιχειρήσεων να επικεντρωθούν 

στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτελούν τις «βασικές» δεξιότητες µιας 

επιχείρησης, ώστε να αγωνιστούν για το µέλλον. Πραγµατικά, πολλοί µάνατζερ, 

έχουν πειστεί ότι η αξία της επιχείρησης, δηµιουργείται από τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. Όµως, επειδή τα άυλα στοιχεία δεν εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, παραγκωνίζονται. Εξάλλου οι µάνατζερ αµείβονται µε βάση τα ορατά 

αποτελέσµατα. (Svebly, 1997, ρ.9). 

Ακόµα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διευκολύνουν εν τέλει την επιχείρηση στο να 

πετύχει οικονοµικές επιδόσεις πέραν των συνηθισµένων. Παρόλο που οι στρατηγικοί 

πόροι της επιχείρησης είναι ένας συνδυασµός υλικών και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που στην πραγµατικότητα 
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κατευθύνουν και αναπτύσσουν τις µελλοντικές δυνατότητες κερδοφορίας της 

επιχείρησης (Lev.2001 p.21 ). 

Επίσης λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια µεταξύ 

των επιχειρήσεων, ο οποίος διαρκώς οξύνεται, η µελλοντική βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων µπορεί να διασφαλισθεί µόνο µε τη δηµιουργία των άυλων στοιχείων 

της που δηµιουργούνται µέσω της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης, την 

καινοτοµία και το ανθρώπινο κεφάλαιο (Sussland,2001 ρ.26). 

 

1.3 Ορισµοί εννοιών 

Στην ανάλυση του ∆.Λ.Π. 38 που θα ακολουθήσει θα χρησιµοποιήσουµε µια σειρά 

όρων και εννοιών τους οποίους παραθέτουµε όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ενεργός αγορά 

Είναι µια αγορά όπου ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις ότι τα στοιχεία που 

διαπραγµατεύονται µέσα στην αγορά είναι οµοιογενή, µπορούν να βρεθούν κανονικά 

πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές οποτεδήποτε, και οι τιµές είναι διαθέσιµες στο 

κοινό. 

• Ηµεροµηνία συµφωνίας για µια συνένωση επιχειρήσεων 

Είναι η ηµεροµηνία που επιτυγχάνεται µια ουσιαστική συµφωνία µεταξύ των µερών 

και, στην περίπτωση επιχειρήσεων µε µετοχές που διαπραγµατεύονται δηµόσια, είναι 

η ηµεροµηνία που η συµφωνία ανακοινώνεται δηµόσια. Σε περίπτωση επιθετικής 

εξαγοράς είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ένας επαρκής αριθµός των ιδιοκτητών 

της εξαγοραζόµενης έχει αποδεχτεί την προσφορά του αποκτώντος, ώστε αυτός να 

αποκτά τον έλεγχο. 

• Απόσβεση 

Είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. 

• Περιουσιακό στοιχείο 

Είναι ένας πόρος ελεγχόµενος από µια οντότητα ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

συµβάντων, και από τον οποίο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να 

εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα. 

• Λογιστική αξία 
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Είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον Ισολογισµό 

µετά την έκπτωση κάθε σωρευµένης απόσβεσης και κάθε σωρευµένης ζηµιάς 

αποµειώσεως αυτού. 

• Κόστος 

Είναι το ποσό των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που καταβάλλονται ή η εύλογη 

αξία άλλου ανταλλάγµατος που παραχωρείται για να αποκτηθεί ένα περιουσιακό 

στοιχείο κατά το χρόνο κτήσεως ή παραγωγής του ή το ποσό που αποδίδεται σε ένα 

περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του αναγνώριση σύµφωνα µε τις 

συγκεκριµένες απαιτήσεις άλλων ∆.Π.Χ.Π. (π.χ. του ∆.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που 

Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών). 

• Αποσβέσιµο ποσό 

Είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το 

κόστος µείον την υπολειµµατική αξία του. 

• Ανάπτυξη 

Είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσεως σε ένα πρόγραµµα ή 

σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, συσκευών, 

προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της 

εµπορικής παραγωγής ή χρήσεως. 

• Ειδική αξία 

Είναι η παρούσα αξία των ταµιακών ροών, που η οντότητα αναµένει να προκύψουν 

από τη συνεχιζόµενη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο 

τέλος της ωφέλιµης ζωής του ή του ποσού µε το οποίο αναµένεται να επιβαρυνθεί 

κατά το διακανονισµό µιας υποχρέωσης. 

• Εύλογη αξία 

Ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό για το οποίο αυτό το περιουσιακό 

στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ δυο µερών που ενεργούν µε τη θέληση 

τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς.  

• Ζηµία αποµειώσεως 

Είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 

• Άυλο περιουσιακό στοιχείο 

Είναι ένα αναγνωρίσιµο µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση. 

• Χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία 
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Είναι χρήµατα που κατέχονται και περιουσιακά στοιχεία που εισπράττονται σε 

καθορισµένα ή προσδιορίσιµα ποσά χρήµατος. 

• Έρευνα 

Είναι πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση που αναλαµβάνεται 

µε την προσµονή της αποκτήσεως νέας επιστηµονικής τεχνικής γνώσεως και 

αντιλήψεως. 

• Υπολειµµατική αξία 

Ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η αξία που η οντότητα εκτιµά να λάβει 

σήµερα από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, µετά την αφαίρεση του 

κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και στην 

κατάσταση που θα αναµενόταν κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

• Ωφέλιµη ζωή 

Είναι είτε η περίοδος χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο 

αναµένεται να χρησιµοποιηθεί από την οντότητα. Ο αριθµός παραγωγής ή οµοίων 

µονάδων που αναµένεται να αποφέρει το περιουσιακό στοιχείο  

 

1.4 Προσδιορισµός άυλου ενεργητικού 

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η ένταση του ανταγωνισµού ολοένα και 

αυξάνεται η σπουδαιότητα των καινοτοµιών και της γνώσης. Η διεθνής τάση πλέον 

είναι τα υλικά στοιχεία της επιχείρησης να καταλαµβάνουν πολύ µικρότερο ποσοστό 

της συνολικής αξίας µιας επιχείρησης από ότι παλιότερα. Το υπόλοιπο µέρος της 

αξίας της αντιστοιχεί σε στοιχεία που δεν είναι ορατά µε γυµνό µάτι, το λεγόµενο 

άυλο ενεργητικό (Intellectual Capital). 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι, από λογιστικής άποψης, εκείνα τα στοιχεία του 

ενεργητικού µιας επιχείρησης που δεν έχουν φυσική υπόσταση. Έναν πολύ ευρύ 

ορισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων, δίνει η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία. 

Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τις 

επωνυµίες, την αφοσίωση των καταναλωτών, το ανθρώπινο κεφάλαιο , την αφοσίωση 

και τις γνώσεις των εργαζοµένων. 

Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένους από τους πλέον αποδεκτούς και διαδεδοµένους 

ορισµούς που έχουν δοθεί για το υπό εξέταση στοιχείο του ενεργητικού. 

Το Κέντρο Έρευνας Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων στο Πανεπιστήµιο της Νέας 

Υόρκης, δίνει δύο ορισµούς : 
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• Ευρύς ορισµός: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, είναι οι ασώµατες πηγές 

(nonphysical sources) πιθανών µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών για µία 

επιχείρηση ή εναλλακτικά, όλα τα στοιχεία µιας επιχείρησης που υπάρχουν µαζί µε 

τα χρηµατικά και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

• Στενός ορισµός : Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι οι ασώµατες πηγές 

πιθανών µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών για µία επιχείρηση, τα οποία έχουν 

αποκτηθεί µέσω συναλλαγής ή αναπτυχθεί εσωτερικά από αναγνωρίσιµα κόστη, 

έχουν ορισµένη χρονική διάρκεια ζωής, έχουν αγοραστική αξία ανεξάρτητη από την 

επιχείρηση και ανήκουν ή ελέγχονται από την επιχείρηση. 

• To FASB, Exposure Draft, Business Combinations and Intangible Assets, 

δίνει ακόµη έναν παρόµοιο ορισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων. «Τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, είναι µη κυκλοφορούντα (non-current) περιουσιακά στοιχεία 

που δεν έχουν φυσική υπόσταση.» 

• Στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) αναφέρονται µε τον ορό 

ασώµατες ακινητοποιήσεις, τα οποία είναι τα ασώµατα εκείνα οικονοµικά αγαθά, τα 

οποία µπορούν να αποτιµηθούν χρηµατικά και µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

συναλλαγής, είτε µόνα τους , είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα (Γρηγοράκος ,2000 

,σελ.150 ), 

Επίσης στα άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορούµε να κατατάξουµε τις επωνυµίες 

προϊόντων, τις δεξιότητες του προσωπικού (Richard B. Frantzreb, 2001), τις 

επενδύσεις σε πληροφορική, τις δαπάνες απόκτησης πελατών κ.α. Ιδιαίτερη 

περίπτωση είναι η υπεραξία µιας επιχείρησης- πιο γνωστή ως "φήµη και πελατεία"- 

που αφορά αποκλειστικά προσδοκίες του µελλοντικού οφέλους από συνέργιες µεταξύ 

άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Συµπυκνώνοντας τα παραπάνω υιοθετούµε τον εξής ορισµός για το άυλο ενεργητικό. 

Άυλο ενεργητικό είναι ένα αναγνωρίσιµο (identifiable) µη χρηµατικό στοιχείο 

ενεργητικού χωρίς φυσική υπόσταση το οποίο κατέχεται για την παραγωγή ή 

προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή και για διοικητικούς 

σκοπούς, Παραδείγµατα αυλών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 

• Άδειες ευρεσιτεχνίας 

• Εµπορικά δικαιώµατα 

• Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγραφικά δικαιώµατα 

• Ηλεκτρονικό λογισµικό 
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• ∆ικαιώµατα κινηµατογραφικών ταινιών 

• Πελατολόγια 

• Σχέσεις πελατών, προµηθευτών 

• Μερίδιο αγοράς 

 

1.4.1 Στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

Τα κύρια στοιχεία, σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, τα οποία πρέπει να έχει 

κάποιο περιουσιακό στοιχείο για να χαρακτηριστεί ως άυλο είναι η 

αναγνωρισιµότητα, ο έλεγχος, η ύπαρξη µελλοντικών ωφελειών.  

Η αναγνωρισιµότητα χαρακτηρίζει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν η οντότητα 

µπορεί να το διαχωρίσει και να το εξατοµικεύσει ώστε να µην συγχέεται µε την 

υπεραξία που αποκτάται σε µια εξαγορά επιχείρησης. Η αναγνωρισιµότητα ως άυλου 

ενός περιουσιακού στοιχείου επιτυγχάνεται όταν διαχωρίζεται, δηλαδή µπορεί να 

διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από την οντότητα και να πουληθεί, µεταβιβαστεί, 

εκµισθωθεί ή ανταλλαχθεί, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε άλλο περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση. Προκύπτει από συµβατικά ή νοµικά και άλλα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις, ασχέτως αν αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την 

οντότητα.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο για να 

µπορεί η οντότητα να το εντάσσει στα περιουσιακά της στοιχεία είναι ο έλεγχος επί 

του στοιχείου, δηλαδή η οντότητα να είναι ο καρπωτής των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που δηµιουργούνται από αυτό το περιουσιακό στοιχείο καθώς 

και η δυνατότητα να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. Η οντότητα 

αποκτά καταφανώς το δικαίωµα να ελέγχει τα µελλοντικά οφέλη από ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αν αυτό το δικαίωµα της απορρέει από ένα νόµιµο δικαίωµα 

78που είναι δικαστικά εκτελεστό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο δύσκολο να 

αποδείξει ότι έχει τον έλεγχο. 

Το τρίτο απαραίτητο χαρακτηριστικό για τον ορισµό ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου είναι τα µελλοντικά έσοδα που θα προέλθουν από αυτό. Τα έσοδα αυτά 

µπορεί να προέρχονται από την πώληση προϊόντων, από την υπηρεσιών, την 

εξοικονόµηση κόστους ή τέλος οποιαδήποτε άλλη ωφέλεια από τη χρήση του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου. Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι άυλο περιουσιακό στοιχείο που 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 38 είναι το αναγνωρίσιµο µη νοµισµατικό 
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περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει φυσική υπόσταση και συγκεντρώνει τα τρία 

χαρακτηριστικά: είναι αναγνωρίσιµο, ελέγχεται από την οντότητα και θα της 

αποφέρει µελλοντικά οφέλη. Μερικά άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι παραδείγµατος 

χάριν, τα λογισµικά προγράµµατα, τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα κινηµατογραφικών ταινιών, οι 

παραχωρήσεις εµπορικών δικαιωµάτων, κ.λπ. 

 

1.4.2 Τα στοιχεία του άυλου ενεργητικού 

Η σπουδαιότητα του άυλου ενεργητικού γίνεται πιο σηµαντική όταν αναλύσουµε τα 

στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται. Αυτά µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις 

κατηγορίες (Sveiby, 1997, ρ. 10): 

• το ανθρώπινο κεφάλαιο (employee competence), 

• την εσωτερική δοµή (internal structure -οργανωσιακό κεφάλαιο) και 

• την εξωτερική δοµή (external structure -πελατειακό κεφάλαιο). 

Η σηµαντικότερη ίσως κατηγορία του άυλου ενεργητικού είναι το ανθρώπινο 

κεφάλαιο. ∆ηλαδή, όλοι όσοι εργάζονται σε µια επιχείρηση και συµβάλλουν στην 

παραγωγή των προϊόντων της ή στην παροχή των υπηρεσιών της. Η σπουδαιότητα 

αυτού του κεφαλαίου είναι πολύ µεγάλη και αυξάνεται συνεχώς, γιατί όσο αυξάνεται 

η πολυπλοκότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και ο χρόνος που απαιτείται για να 

αποκτήσει ένας καινούργιος εργαζόµενος τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες, 

τόσο πιο σίγουρο είναι ότι η γνώση θα παίζει καίριο ρόλο στην οικονοµία. Έτσι οι 

επιχειρήσεις πλέον δίνουν µεγάλη σηµασία στο έµψυχο δυναµικό τους 

αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί την κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η 

εµπειρία, οι γνώσεις και οι ικανότητες του κάθε εργαζοµένου προσφέρουν στην 

εταιρία σηµαντικά έσοδα. 

Τα εµπορικά σήµατα (brands), συνιστούν ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα 

στοιχείου άυλου ενεργητικού. Λογίζονται σαν µια οποιαδήποτε φράση, σύµβολο, ή 

σχέδιο που καθίσταται αναγνωριστικό και διαχωριστικό για ένα προϊόν ή µια οµάδα 

προϊόντων σε σχέση µε άλλα. Ειδικά αναφερόµενοι στα εµπορικά σήµατα (brands), 

τονίζουµε πως δεν αποτελούν απλώς ένα όνοµα ή και σύµβολο. Τα εµπορικά σήµατα 

δηµιουργούν µια µοναδική εικόνα (image) για το εκάστοτε προϊόν ή και υπηρεσία, 

του οποίου η ποιότητα και δυνατότητες αξιολογείται από τους πελάτες. 
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Η καινοτοµία είναι ένα άλλο στοιχείο άυλου ενεργητικού, που µπορεί να επιτευχθεί 

µέσω των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη που τελικά δηµιουργούν αξία για την 

επιχείρηση (Sveiby, 1997, ρ. 153). Χάρη σε αυτήν εξασφαλίζεται η µακροχρόνια 

επιβίωση της επιχείρησης, καθώς τα καινοτόµα προϊόντα και οι βελτιωµένες 

διαδικασίες ευθύνονται για την επιτυχία των επιχειρήσεων στο έντονα 

ανταγωνιστικό, σύγχρονο, οικονοµικό περιβάλλον. Οι νέες ιδέες λοιπόν, αποφέρουν 

οφέλη στις επιχειρήσεις τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστηµα. (Lev, 2001, ρ. 2, 34, 

37) 

Η υπεραξία είναι ένα άλλο παράδειγµα αυλού ενεργητικού. Μπορούµε να 

υποστηρίξουµε είναι ότι η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην 

εκτίµηση για την ικανότητα της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της 

καλής φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερης 

εξειδίκευσης στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, της καλής προοπτικής ανάπτυξης 

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, και δυναµισµού της εταιρίας. 

Όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν όλα τα παραπάνω , ώστε να 

αποκτήσουν όσο γίνεται καλύτερο goodwill, το οποίο θα τους εξασφαλίσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και µακροχρόνια βιωσιµότητα. 

 

2. Τα άυλα στοιχεία ως στοιχεία του ενεργητικού 

Παρά την µεγάλη σπουδαιότητα τους οι άυλοι πόροι πρέπει να πληρούν ορισµένα 

κριτήρια προκειµένου να αναγνωριστούν ως ενεργητικό. Τα κριτήρια αυτά θα 

προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε παρακάτω. Για να αναγνωριστεί ένα άυλο 

στοιχείο ως στοιχείο του ενεργητικού και να καταγραφεί στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις θα πρέπει: 

• Να είναι αναγνωρίσιµο στοιχείο 

• Να υπάρχει έλεγχος πόρων  

• Να υπάρχουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. 

Ας εξετάσουµε κάθε στοιχείο ξεχωριστά. 

Πρέπει να υπάρχει «αναγνωρισιµότητα» για να µπορεί να ξεχωρίζει το άυλο στοιχείο 

από την υπεραξία. Ένα άυλο ξεχωρίζει από την υπεραξία όταν µπορεί να διαχωριστεί 

(separable) , δηλαδή µπορούν να πωληθούν , δανεισθούν και να ανταλλαχθούν τα 
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µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του στοιχείου χωρίς να χρειάζεται να γίνει εκποίηση 

µελλοντικών οικονοµικών οφελών από άλλα σχετικά στοιχεία ενεργητικού της 

επιχείρησης. 

Πρέπει να υπάρχει «έλεγχος πόρων», και άρα η δυνατότητα αποκλεισµού άλλων 

(τρίτων) από τα οφέλη (που προέρχονται από τους πόρους). Ο έλεγχος συνήθως 

αποδεικνύεται µε την κατοχή νοµικών δικαιωµάτων. Χωρίς την κατοχή νοµικών 

δικαιωµάτων είναι δύσκολο να αποδειχθεί έλεγχος. 

Τέλος σηµειώνεται η ανάγκη να υπάρχουν «µελλοντικά οικονοµικά οφέλη» τα οποία 

µπορούν να προέλθουν από πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, τη µείωση εξόδων ή 

και άλλα οφέλη από τη χρήση του στοιχείου. 

Συµπερασµατικά ένα από το πιο βασικά χαρακτηριστικά ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, αποτελεί ο έλεγχος και τα οικονοµικά του οφέλη. Το κριτήριο αυτό είναι 

απαραίτητο για τη περιγραφή ενός στοιχείου, έτσι ώστε να επιτραπεί η χρηµατική του 

µέτρηση και εν συνέχεια η καταχώρηση του ως ενεργητικού στοιχείου. 

 

2.1 Αρχική αναγνώριση 

Για να αναγνωρίσει µια οντότητα ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να 

εµφανίζει τα τρία χαρακτηριστικά, δηλαδή, την αναγνωρισιµότητα, τον έλεγχο και τα 

µελλοντικά κέρδη αλλά και επιπρόσθετα : 

• Να θεωρείται πιθανή η εισροή µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που θα 

πηγάζουν από το στοιχείο αυτό για την οντότητα. Είναι ευθύνη της διοίκησης της 

οικονοµικής µονάδας να εκτιµήσει την πιθανότητα µελλοντικών οικονοµικών 

ωφελειών βάσει λογικών και βάσιµων παραδοχών για τις οικονοµικές συνθήκες που 

θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Ο 

βαθµός βεβαιότητας των αναµενόµενων µελλοντικών εισροών από τη χρησιµοποίηση 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της αρχικής αναγνώρισης θα πρέπει 

να αξιολογηθεί από την οντότητα δίδοντας µεγαλύτερο βάρος στις εξωτερικές 

αποδείξεις. 

• Να µπορεί µε αξιοπιστία να αποτιµηθεί το κόστος του περιουσιακού 

στοιχείου. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται αρχικά στο κόστος 

του. Για να προσδιοριστεί το κόστος της αρχικής αναγνώρισης ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος απόκτησης του. 
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Ακολουθούν µερικές περιπτώσεις απόκτησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου και 

ο προσδιορισµός του αρχικού κόστους αναγνώρισης αυτού.  

 

2.1.1  ∆ιακριτή απόκτηση 

Όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται διακριτά, η τιµή που καταβάλλεται, 

αντανακλά την πιθανότητα ότι τα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα. Το κόστος 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται ξεχωριστά µπορεί συνήθως να 

επιµετράτε αξιόπιστα. Αυτό συµβαίνει ειδικά όταν το τίµηµα της αγοράς είναι µε τη 

µορφή µετρητών ή άλλων χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. Το κόστος ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µεµονωµένα αποτελείται από την τιµή 

αγοράς του και συµπεριλαµβάνει κάθε εισαγωγικό δασµό και κάθε µη επιστρεπτέο 

φόρο αγοράς, µετά την αφαίρεση των εµπορικών εκπτώσεων και µειώσεων τιµής. 

Επιπλέον περιλαµβάνει και κάθε άµεσα αποδοτέο κόστος (π.χ. επαγγελµατικές 

αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες) προετοιµασίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου για 

την προοριζόµενη χρήση του. Στην περίπτωση που η πληρωµή δεν είναι της 

µετρητοίς, αλλά αναβάλλεται πέραν των κανονικών πιστωτικών ορίων, το κόστος του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η ισοδύναµη τιµή του σε µετρητά. Η διαφορά 

µεταξύ της ισοδύναµης τιµής σε µετρητά και του συνολικά καταβαλλόµενου 

τιµήµατος καταχωρείται ως δαπάνη τόκου κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

πιστώσεως. Εναλλακτικά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος του ∆.Λ.Π. 23 

και οι τόκοι να κεφαλαιοποιηθούν. 

 

2.1.1.2 Απόκτηση ως µέρος µιας εξαγοράς επιχειρήσεων 

Ένας άλλος τρόπος απόκτησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου παρατηρείται 

κατά την εξαγορά επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή (σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3 

συνενώσεις επιχειρήσεων) το κόστος αυτού του περιουσιακού στοιχείου είναι η 

εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Η εύλογη αξία αντανακλά την 

πιθανότητα ότι τα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα. Συνεπώς ο αποκτών µπορεί να 

αναγνωρίσει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο του αποκτώµενου ξεχωριστά από την 

υπεραξία, εφόσον η εύλογη αξία µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, ανεξάρτητα αν 
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αυτό το περιουσιακό στοιχείο είχε αναγνωριστεί από τον αποκτώµενο πριν την 

απόκτηση. 

Βασικό θέµα για την ξεχωριστή αναγνώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που 

αποκτάται σε µία εξαγορά επιχειρήσεων είναι η δυνατότητα αξιόπιστης αποτίµησής 

του. Την πιο αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης αξίας αποτελούν οι αγοραίες τιµές σε 

µια ενεργό αγορά. Η κατάλληλη αγοραία τιµή είναι η τρέχουσα προσφερόµενη τιµή, 

όταν αυτή είναι διαθέσιµη, ή όταν αυτή δεν είναι διαθέσιµη θα µπορούσαµε να 

λάβουµε ως βάση την τιµή της πιο πρόσφατης όµοιας συναλλαγής, µε την 

προϋπόθεση ότι δεν άλλαξε το οικονοµικό περιβάλλον και οι οικονοµικές συνθήκες 

από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της όµοιας συναλλαγής µέχρι την ηµεροµηνία 

εκτίµησης της εύλογης αξίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου. Ως αρχικό κόστος 

ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο δεν διαπραγµατεύεται σε µια ενεργό αγορά, θα 

µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι είναι το ποσό που θα είχε πληρώσει η οντότητα, την 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία αγοράς, αν είχε αποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο µέσω 

µιας συναλλαγής µε κανονικές συνθήκες. Για τον προσδιορισµό αυτού του ποσού η 

οντότητα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της το αποτέλεσµα όµοιων συναλλαγών για 

όµοια περιουσιακά στοιχεία. 

Η αναγκαιότητα προσδιορισµού του αρχικού κόστους αναγνώρισης οδήγησε πολλές 

εταιρείες που έχουν συχνή αγοραπωλησία άυλων περιουσιακών στοιχείων στην 

ανάπτυξη τεχνικών για την έµµεση εκτίµηση της εύλογης αξίας τους. Στην περίπτωση 

που ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε µε εξαγορά επιχειρήσεως µπορεί 

να διαχωρίζεται αλλά µόνο σε συνδυασµό µε άλλα ενσώµατα ή άυλα περιουσιακά 

στοιχεία ο αποκτών αναγνωρίζει την οµάδα των περιουσιακών στοιχείων ως ένα 

ενιαίο σύνολο, ξεχωριστά από την υπεραξία, αν οι µεµονωµένες εύλογες αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων της οµάδας δεν µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα (π.χ. 

εµπορικό σήµα για φυσικό µεταλλικό νερό το οποίο σχετίζεται µε συγκεκριµένη 

πηγή).  

 

2.1.1.3 Απόκτηση µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης 

Όταν µια κυβέρνηση µεταβιβάζει ή διαθέτει σε µια οντότητα δωρεάν ή έναντι 

τεκµαρτής αντιπαροχής, µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης, κάποιο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, όπως άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 

σταθµών, άδειες εκµετάλλευσης καζίνο, δικαιώµατα χρησιµοποίησης κρατικών 
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λιµένων, άδειες εισαγωγής κλπ, η οντότητα (ακολουθώντας και το ∆.Λ.Π. 20 

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης) έχει δύο δυνατότητες σχετικά µε την αρχική αναγνώριση: 

• Να καταχωρήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και την επιχορήγηση στην 

εύλογη αξία. 

• Να µην καταχωρήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία, αλλά 

σε µια τεκµαρτή αξία προσαυξηµένη µε κάθε δαπάνη που αφορά άµεσα την 

προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για την χρήση που προορίζεται. 

 

2.1.1.4 Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων 

Είναι δυνατό να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων µε ένα ή περισσότερα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία ή συνδυασµό 

χρηµατικών και µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή το 

κόστος του στοιχείου που αποκτήθηκε αποτιµάται στην εύλογη αξία του 

παραδοθέντος περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν µπορεί να γίνει επιµέτρηση στην 

εύλογη αξία, είτε διότι η πράξη ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας είτε διότι η 

εύλογη αξία του παραχωρηθέντος και του ληφθέντος περιουσιακού στοιχείου, δεν 

µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, τότε ως κόστος λαµβάνεται η λογιστική αξία του 

παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. Η ύπαρξη εµπορικής ουσίας µιας πράξης 

ανταλλαγής προσδιορίζεται µε µέτρο την έκταση στην οποία αναµένεται να 

µεταβληθούν οι ταµιακές ροές της οντότητας. 

 

2.1.1.5 Εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία 

Υπάρχουν δαπάνες που πραγµατοποιούν οι οντότητες για την απόκτηση µελλοντικών 

ωφελειών οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στα ακόλουθα δύο αποτελέσµατα : 

• Να µη δηµιουργηθεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, διότι δεν πληροί τα 

κριτήρια καταχώρησής του µε βάση το Πρότυπο αυτό, δηλαδή να είναι µια 

αναγνωρίσιµη πηγή πόρων ελεγχόµενη από την οντότητα, που να µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα το κόστος της. Τέτοιες δαπάνες συχνά ονοµάζονται ως δαπάνες 

συµβάλλουσες στην εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία και καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα. Για τον ίδιο λόγο η διαφορά της αγοραίας αξίας µιας οντότητας µε 

την λογιστική αξία της αναγνωρίσιµης καθαρής της περιουσίας, αυτό που συχνά 
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αποκαλείται ως (Goodwill ή αέρας), δεν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το κόστος των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από την οντότητα. 

• Στην δεύτερη περίπτωση η οντότητα δηµιουργεί ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο το οποίο έχει τις ιδιότητες για τη καταχώρησή του ως άυλο περιουσιακό 

στοιχείο όπως αυτές καθορίζονται µε το πρότυπο αυτό. 

 

2.1.1.6 Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στην περίπτωση που η οντότητα δηµιουργεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

κατέχει τις ιδιότητες για τη καταχώρησή του ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, 

υπάρχουν οι ακόλουθες δυο δυσκολίες για την οικονοµική οντότητα : 

• να διαπιστώσει αν και σε ποια χρονική στιγµή υπάρχει ένα αναγνωρίσιµο 

άυλο περιουσιακό στοιχείο που θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, και 

• να προσδιορίσει αξιόπιστα και επακριβώς το κόστος του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου (ώστε να διαχωριστεί από το κόστος των δαπανών που συµβάλλουν στην 

εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία). 

Μια οικονοµική οντότητα για να εκτιµήσει αν ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο πληροί τα κριτήρια καταχώρησής του, κατατάσσει τη 

δηµιουργία του σε δύο φάσεις, στην φάση έρευνας και στην φάση ανάπτυξης. 

 

2.2 Πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 38«Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Κάθε οντότητα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη λογιστική απεικόνιση 

των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων, εκτός από τις εξής περιπτώσεις : 

•  Εάν ένα άλλο ∆.Λ.Π. ρυθµίζει τα θέµατα ενός ειδικού τύπου άυλου 

περιουσιακού στοιχείου τότε η οικονοµική οντότητα πρέπει να εφαρµόζει το άλλο 

πρότυπο π.χ. η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων (∆.Π.Χ.Π. 

3), η µίσθωση (∆.Λ.Π. 17), άυλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση 

κατά την συνήθη δραστηριότητα (∆.Λ.Π. 2), οι συµβάσεις Κατασκευής Έργων 

(∆.Λ.Π. 11) κ.λπ.  

• Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίστηκαν στο ∆.Λ.Π. 32 

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Γνωστοποίηση και Παρουσίαση. Σχετικά µε την 

καταχώριση και αποτίµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

εφαρµόζονται τα:  

• ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Καταχώρηση και αποτίµηση, 
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• ∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική 

Επενδύσεων σε θυγατρικές, 

• ∆.Λ.Π. 28 Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς και 

• ∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των δικαιωµάτων σε 

Κοινοπραξίες. 

• Αν κάποιες δραστηριότητες ή συναλλαγές χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

εξειδίκευση και δηµιουργούν λογιστικά θέµατα των οποίων η αντιµετώπιση απαιτεί 

ιδιαίτερους και διαφορετικούς τρόπους τότε αυτές θα πρέπει να εξαιρεθούν από την 

εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 38. Τέτοιες περιπτώσεις είναι :  

• Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, όπως µεταλλευτικά δικαιώµατα και δαπάνες 

για εξερεύνηση ή οι δαπάνες ανάπτυξης και εξόρυξης µεταλλευµάτων, πετρελαίου, 

φυσικών αερίων και όµοιων µη αναγεννώµενων πόρων και 

• Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία που προκύπτουν σε ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις από ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τους δικαιούχους αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η µη εφαρµογή αφορά µόνο τις παραπάνω 

αναφερόµενες δραστηριότητες των οικονοµικών µονάδων, ενώ το Πρότυπο θα 

εφαρµοστεί κανονικά για όλα τα άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία αυτών (π.χ. 

ηλεκτρονικό λογισµικό).  

Μερικά άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται πάνω ή µέσα σε ένα 

φυσικό (ενσώµατο) υλικό, όπως π.χ. ένα ηλεκτρονικό µαγνητικό µέσο (δισκέτα) στη 

περίπτωση ηλεκτρονικών προγραµµάτων ή σε µία σειρά νοµιµοποιητικών εγγράφων 

σχετικά µε τη νοµική τεκµηρίωση στην περίπτωση µιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας. 

Αν ένα περιουσιακό στοιχείο εµπεριέχει τόσο στοιχεία άυλου όσο και υλικού 

περιουσιακού στοιχείου, για να επιλέξουµε µε ποιο Λογιστικό Πρότυπο πρέπει να 

αντιµετωπίζεται, µε το ∆.Λ.Π. 38 ή το ∆.Λ.Π. 16 ( Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις) θα 

πρέπει να προβούµε σε µια κρίση σχετικά µε ποιο από τα δύο στοιχεία (ενσώµατο ή 

ασώµατο) είναι το πλέον ουσιώδες. Από τα πλέον εύγλωττα παραδείγµατα για την 

περίπτωση αυτή είναι η αντιµετώπιση ενός CD το οποίο περιλαµβάνει λογισµικό. Αν 

το λογισµικό το οποίο εµπεριέχεται στο ηλεκτρονικό µέσο είναι κάποιο λειτουργικό 

σύστηµα το οποίο είναι απαραίτητο για την οµαλή λειτουργία του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή, θα πρέπει να ακολουθείται το ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις», αφού κρίνεται ότι το λογισµικό αυτό είναι ενσώµατο πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο και η αξία του ενσωµατώνεται στην αξία του µηχανήµατος. 
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Όταν όµως το λογισµικό δεν είναι αναπόσπαστο τµήµα του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή και η απόκτησή του παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να το 

εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να το χρησιµοποιεί, τότε 

θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο και να εφαρµόζεται το 

∆.Λ.Π. 38. Το ∆.Λ.Π. 38 εφαρµόζεται και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

κατέχονται βάσει µιας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. ∆ικαιώµατα σύµφωνα 

µε τις µισθωτικές συµφωνίες για στοιχεία όπως οι κινηµατογραφικές ταινίες, 

βιντεοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά 

δικαιώµατα και τα οποία αποκλείονται από το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις», εµπίπτουν 

στο ∆.Λ.Π. 38 γιατί µετά την αρχική αναγνώριση, ο µισθωτής διαπραγµατεύεται ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται βάσει της σύµβασης µίσθωσης. 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται επίσης σε µια σειρά δαπανών που πραγµατοποιούνται 

από την οικονοµική µονάδα, όπως οι δαπάνες διαφήµισης, εκπαιδεύσεως, 

εκκινήσεως, έρευνας και αναπτύξεως. Οι δαπάνες της έρευνας και ανάπτυξης αν και 

πολλές φορές καταλήγουν σε ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο (µε φυσική 

υπόσταση) όπως για παράδειγµα ένα πρωτότυπο, εµπίπτουν στο Πεδίο εφαρµογής 

του ∆.Λ.Π. 38, γιατί πρωτεύουσα σηµασία έχει το άυλο συνθετικό του στοιχείο, 

δηλαδή, η γνώση που ενσωµατώνεται σε αυτό. 

 

2.3 Προβλήµατα καταχώρισης άυλων πόρων ως στοιχεία ενεργητικού  

      στις Λογιστικές Καταστάσεις 

Η µέτρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι σαφώς µία περισσότερο 

πολύπλοκη διαδικασία από την µέτρηση των υλικών στοιχείων για πολλούς λόγους. 

Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένους. 

Η αναγνώριση και αποτίµηση των στοιχείων του άυλου ενεργητικού είναι από τα 

δυσκολότερα προβλήµατα της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. Τα οικονοµικά 

στελέχη µιας επιχείρησης και οι εξωτερικοί αναλυτές αντιµετωπίζουν το πρόβληµα 

σχετικά µε το ποιες από τις δαπάνες που γίνονται για τα άυλα στοιχεία θα έχουν ως 

πιθανό αποτέλεσµα µελλοντικά οφέλη (Jan Mouritsen, 2004), οπότε θεωρούνται 

στοιχεία του ενεργητικού, και ποιες όχι, οπότε πρέπει να αντιµετωπιστούν λογιστικά 

ως έξοδα. Επιπλέον, ιδιαίτερο πρόβληµα υπάρχει µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

που δηµιουργεί η ίδια η επιχείρηση και τα οποία, σχεδόν ποτέ δεν εµφανίζονται στο 

ενεργητικό της, γιατί οι επιχειρήσεις σπανίως τηρούν στοιχεία ως προς το κόστος 
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δηµιουργία τους. Έτσι τελικά παρόλη τη σπουδαιότητα τους τα περισσότερα από 

αυτά οι επιχειρήσεις δεν τα αποτιµούν και δε τα εµφανίζουν στις οικονοµικές 

καταστάσεις που δηµοσιεύουν λόγω των πολλών προβληµάτων που συνεπάγεται 

αυτή η διαδικασία. 

Για να καταχωρήσει µια οικονοµική µονάδα ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα 

πρέπει αυτό να χαρακτηρίζεται όπως αναφέραµε παραπάνω από τρία βασικά 

χαρακτηριστικά, την αναγνωρισιµότητα , τον έλεγχο , και τα µελλοντικά κέρδη. Έτσι 

πρέπει να θεωρείται και να εκτιµάται πόσο πιθανή είναι η εισροή µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που θα πηγάζουν από το στοιχείο αυτό για την επιχείρηση. 

Είναι ευθύνη της διοίκησης της οικονοµικής µονάδας να εκτιµήσει την πιθανότητα 

µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών βάσει λογικών και βάσιµων παραδοχών για τις 

οικονοµικές συνθήκες που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης του στοιχείου 

(Chatzke,2003). Αυτή ακριβώς η ευθύνη συνιστά µια αντικειµενική δυσκολία 

καταγραφής του στον άµεσο χρονικό ορίζοντα. Επιπλέον και ο βαθµός βεβαιότητας 

των αναµενόµενων µελλοντικών εισροών του στοιχείου κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολος 

στον τρόπο εκτίµησης του. 

Επίσης για να µπορεί µε αξιοπιστία να αποτιµηθεί το κόστος ενός περιουσιακού 

στοιχείου, όπως για παράδειγµα η αποτίµηση του ανθρώπινου δυναµικού (γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες ενός ανθρώπου) είναι πολύ δύσκολο. Η δυσκολία, έγκειται 

στο γεγονός ότι στη διαδικασία µέτρησης αναπόφευκτα υπεισέρχονται πολλές 

υποκειµενικές εκτιµήσεις και αυτό όπως είναι φυσικό συνεπάγεται µείωση της 

αντικειµενικότητας της µέτρησης και άρα της βαρύτητας της σαν πληροφορία. 

Έτσι, προκειµένου να επιτευχθεί περισσότερη αντικειµενικότητα ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται αρχικά στο κόστος του παρόλο που 

υπάρχει η άποψη ότι η αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι στην 

χρησιµότητα του και όχι στο κόστος του (Seetharaman, 2002). Για να προσδιοριστεί 

το κόστος της αρχικής καταχώρησης του, θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος απόκτησης 

του. Οι τρόποι απόκτησης ενός άυλου στοιχείου αφορούν: 

• Μεµονωµένη απόκτηση. 

• Απόκτηση ως µέρος µας ενοποίησης περιουσιακών στοιχείων. 

• Απόκτηση µέσω µιας Κρατικής Επιχορήγησης. 

• Από ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων. 
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Για την µέτρηση και αποτίµηση των άυλων πόρων έχουν προταθεί αρκετές µέθοδοι, 

κάθε µία έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της όπως είναι φυσικό. Βέβαια 

σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του ∆ΛΠ 38 και η σύγκρισή του µε 

την ελληνική πρακτική και όχι η εύρεση του καλύτερου τρόπου αποτίµησης και 

καταγραφής των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

3. Η αντιµετώπιση του άυλου ενεργητικού από το ∆ΛΠ 38 και την  

    ελληνική νοµοθεσία 

 

3..1 Η αντιµετώπιση του άυλου ενεργητικού  από το ∆ΛΠ 38 

 

3.1.1 Αναγνώριση και Καταχώριση 

Το ∆ΛΠ 38 εκδόθηκε το 1998 και αντικατάστησε το ∆ΛΠ 9 "∆απάνες έρευνας και 

ανάπτυξης " και άρχισε να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που 

καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 1999 και µετά. Το ∆ΛΠ 38 

στοχεύει στο να καταγράψει και να υποδείξει το λογιστικό χειρισµό όλων των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Επίσης µας υποδεικνύει πως µία επιχείρηση θα πρέπει να 

καταχωρεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να 

πληρούνται. 

Μας καθορίζει συγκεκριµένους κανόνες αποτίµησης για την λογιστική αξία των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και τους κανόνες γνωστοποιήσεις στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 οι κανόνες για το άυλο ενεργητικό 

πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις , εκτός από ορισµένες περιπτώσεις 

που αναφέρονται στο ∆ΛΠ 38 από την παρ. 1 έως και 6. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 ο ορισµός για το άυλο ενεργητικό στοιχείο είναι ο 

ακόλουθος. «Άυλο ενεργητικό είναι ένα αναγνωρίσιµο (διακριτό), µη νοµισµατικό 

στοιχείο του ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται προκειµένου 

να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, για να 

µισθωθεί σε άλλους ή για να χρησιµοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς.» (Grant 

Thornton, «∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, Αναλυτική 

Παρουσίαση», Β΄ έκδοση, Τόµος Β’, Αθήνα, Ιούνιος 2006, σελίδα 1110) 

Κατά το ∆ΛΠ 38 µία επιχείρηση ελέγχει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, αν η 

επιχείρηση έχει την δυνατότητα να κατέχει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα 
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δηµιουργηθούν από αυτό και ταυτόχρονα να έχει και την δυνατότητα να αποτρέψει 

άλλους ανταγωνιστές από τα οφέλη αυτά. 

Επίσης η τεχνική και γνώση της αγοράς µπορεί να αποδώσουν µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη όταν η γνώση προστατεύεται µε νόµιµα δικαιώµατα όπως για 

παράδειγµα συγγραφικά δικαιώµατα, ένα περιορισµό µιας εµπορικής συµφωνίας ή 

οτιδήποτε άλλο µπορεί να στηριχθεί νοµικά. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

απορρέουν από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να περιλαµβάνουν έσοδα από 

την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, εξοικονόµηση κόστους ή άλλα οφέλη που 

προέρχονται από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Για 

παράδειγµα, η χρήση της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε µία παραγωγική διαδικασία 

µπορεί να µειώσει το µελλοντικό κόστος παραγωγής µάλλον παρά να αυξήσει τα 

µελλοντικά έσοδα. 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο στοιχείο, ότι για να καταχωρηθεί ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι. 

1. Να ισχύει ο ορισµός του άυλου στοιχείου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, και 

2. Να συντρέχουν τα κριτήρια καταχώρησης που υπάρχουν στο ∆ΛΠ 38, όπως 

θα τα παρουσιάσουµε παρακάτω. 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται όταν και µόνον όταν: 

1. Πιθανολογείται ισχυρά ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν 

από το στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και 

2. Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αποκτάται ξεχωριστά, όταν το κόστος του άυλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να 

αποτιµάται αξιόπιστα και συµβαίνει αυτό, όταν τα ανταλλάγµατα της αγοράς είναι µε 

τη µορφή µετρητών. Το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποτελείται από 

την τιµή αγοράς του, και διάφορα άλλα έξοδα αγοράς όπως κάθε εισαγωγικό δασµό, 

επαγγελµατικές αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες, και κάθε εµπορική έκπτωση και 

µείωση τιµής εκπίπτεται για τον προσδιορισµό του κόστους. 

Κατά το ∆ΛΠ 38 ότι σε µερικές περιπτώσεις ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί 

να αποκτηθεί δωρεάν, µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, 

όταν µία κυβέρνηση µεταβιβάζει ή διαθέτει σε µία επιχείρηση άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, τέτοια όπως δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, άδειες λειτουργίας 



       ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 «ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 38 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 

 
 

                                                                               26                                  

                                                                            ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  Α.Μ.: SMAF 11 /09 
                                                                                                             

 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή 

δικαιώµατα πρόσβασης σε άλλους περιορισµένους πόρους. 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

µπορεί να αποκτηθεί µε ανταλλαγή ή µερική ανταλλαγή µε ένα ανόµοιο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτιµάται στην εύλογη 

αξία του ληφθέντος περιουσιακού στοιχείου, που είναι ισοδύναµη µε την εύλογη αξία 

του παραδοθέντος περιουσιακού στοιχείου, το οποίο αναπροσαρµόζεται στο ποσό 

των µετρητών που µεταβιβάσθηκε. Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει επίσης για το άυλο 

ενεργητικό ότι µία εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία δεν πρέπει να καταχωρείται 

ως ένα περιουσιακό στοιχείο. 

Σε µερικές περιπτώσεις, αναλαµβάνονται δαπάνες για να δηµιουργήσουν µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη, αλλά αυτές δεν καταλήγουν στη δηµιουργία ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, που πληροί τα κριτήρια καταχώρησης αυτού του Προτύπου. 

Τέτοιες δαπάνες περιγράφονται συχνά ως συµβάλλουσες σε εσωτερικά 

δηµιουργούµενη υπεραξία. Μερικές φορές είναι δύσκολο να εκτιµάται αν και κατά 

πόσο ένα εσωτερικά δηµιουργούµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει τις ιδιότητες 

για καταχώρηση. Μια επιχείρηση, για να εκτιµήσει αν ένα εσωτερικώς 

δηµιουργούµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο αν πληρεί τα κριτήρια για καταχώρηση, 

ταξινοµεί τη δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου σε: (α) µία φάση έρευνας, και 

(β) µία φάση ανάπτυξης. 

Άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από φάση έρευνας δεν πρέπει να 

καταχωρείται. ∆απάνες έρευνας πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα. Το ∆ΛΠ 38 

δέχεται την άποψη ότι, στη φάση έρευνας ενός προγράµµατος, µια επιχείρηση δεν 

µπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα 

δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Άρα ,αυτές οι δαπάνες 

καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται 

από ανάπτυξη πρέπει να καταχωρείται όταν και µόνον όταν, µία επιχείρηση µπορεί να 

αποδείξει όλα τα παρακάτω: 

• Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του. 

• Την πρόθεση της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να 

χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει αυτό. 

• Την ικανότητα της να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό 

στοιχείο 
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• Ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη µιας 

αγοράς ή, αν πρόκειται να χρησιµοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιµότητα του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου 

• Την ικανότητα της να αποτιµά αξιόπιστα τις δαπάνες του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του. Τα κοστολογικά συστήµατα µιας 

επιχείρησης πρέπει να µπορούν να αποτιµούν αξιόπιστα το κόστος της δηµιουργίας 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά, όπως µισθοί και άλλες δαπάνες που 

αναλαµβάνονται για να εξασφαλίσουν συγγραφικά δικαιώµατα ή άδειες ή ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού λογισµικού. 

Το κόστος ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου 

περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που µπορεί άµεσα να αποδοθούν ή να κατανεµηθούν 

επάνω σε µία λογική και συνεπή βάση, για τη δηµιουργία, την παραγωγή και 

προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που προορίζεται αυτό. Το 

κόστος περιλαµβάνει, όλα τα παρακάτω: 

1. ∆απάνες υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλίσκονται για τη 

δηµιουργία του. 

2. Τους µισθούς, ηµεροµίσθια και άλλα σχετικά κόστη προσωπικού άµεσα 

απασχολούµενου. 

3. Κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα στη δηµιουργία του περιουσιακού 

στοιχείου, όπως αµοιβές για κατοχύρωση ενός νοµικού δικαιώµατος και η απόσβεση 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών. 

4. Γενικά κόστη που είναι αναγκαία για να δηµιουργήσουν το περιουσιακό 

στοιχείο και που µπορεί να κατανεµηθούν πάνω σε µία λογική και σταθερή βάση στο 

περιουσιακό στοιχείο (για παράδειγµα, µία κατανοµή της απόσβεσης των ενσώµατων 

παγίων, ασφαλίστρων και ενοικίων) 

Παράλληλα, τα ακόλουθα δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως στοιχεία του κόστους 

ενός εσωτερικά δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

1. ∆απάνες πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά κόστη, εκτός αν αυτές οι 

δαπάνες µπορεί άµεσα να αποδοθούν στην προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου 

για χρήση. 

2. Καθαρά διαπιστωµένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζηµίες που 

προκύπτουν προτού ένα περιουσιακό στοιχείο επιτύχει προγραµµατισµένη απόδοση. 
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3. ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού για να λειτουργεί το περιουσιακό στοιχείο. 

Στο ∆ΛΠ 38 αναφέρεται ότι δαπάνες για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 

καταχωρούνται ως έξοδα, εκτός αν: (α) αποτελούν µέρος του κόστους ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια καταχώρησης και ,(β) το στοιχείο 

αποκτάται σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων που είναι µία αγορά και δεν µπορεί να 

καταχωρηθεί ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αν αυτό συµβαίνει, οι δαπάνες 

αυτές πρέπει να αποτελούν µέρος του ποσού που αποδίδεται στην υπεραξία (αρνητική 

υπεραξία) κατά την ηµεροµηνία της αγοράς. Για παράδειγµα, δαπάνες για έρευνα 

καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα, όταν γίνονται. Παραδείγµατα άλλων δαπανών που 

καταχωρούνται ως έξοδα, όταν αναλαµβάνονται περιλαµβάνουν: 

1. ∆απάνες για δραστηριότητες έναρξης εργασιών του αυλού στοιχείου. Οι 

δαπάνες εκκίνησης µπορεί να συνίστανται από κόστος ίδρυσης, όπως κόστος νοµικής 

και γραµµατειακής φύσης που αναλαµβάνεται κατά την ίδρυση µιας νοµικής 

οντότητας, δαπάνες για την έναρξη µίας νέας εγκατάστασης ή επιχείρησης ή δαπάνες 

για έναρξη νέων εκµεταλλεύσεων ή για προώθηση νέων προϊόντων ή διαδικασιών 

2. ∆απάνες εκπαίδευσης. 

3. ∆απάνες δραστηριοτήτων διαφήµισης και προώθησης. 

4. ∆απάνες για µετεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου µιας 

επιχείρησης. 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι µεταγενέστερες δαπάνες για ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο µετά την αγορά του ή την ολοκλήρωση του θα πρέπει να 

καταχωρούνται ως έξοδα, εκτός αν: (α) πιθανολογείται ότι αυτές οι δαπάνες θα 

καταστήσουν το περιουσιακό στοιχείο ικανό να δηµιουργήσει µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη και (β) οι δαπάνες µπορεί να αποτιµηθούν και να αποδοθούν στο περιουσιακό 

στοιχείο αξιόπιστα. 

Μεταγενέστερες δαπάνες σε ένα καταχωρηµένο άυλο περιουσιακό στοιχείο 

καταχωρούνται ως έξοδα, αν αυτές οι δαπάνες απαιτούνται για να συντηρούν και 

διατηρούν το περιουσιακό στοιχείο στην αρχική του κατάσταση . Η φύση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί, αν µεταγενέστερες δαπάνες είναι πιθανό να ενισχύουν την αξία ή να 

διατηρούν τα οικονοµικά οφέλη που θα εισρέουν στην επιχείρηση από αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία. Γι’ αυτό, είναι συχνά δύσκολο να αποδίδονται τέτοιες δαπάνες 

άµεσα σε ένα ορισµένο άυλο περιουσιακό στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα 
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σύνολο. Άρα σε σπάνιες περιπτώσεις θα αναλαµβάνονται δαπάνες στο κόστος ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι µετά την αρχική καταχώρηση, ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε 

σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Επίσης µετά την 

αρχική καταχώρηση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται σε µία 

αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε 

µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Για το σκοπό των αναπροσαρµογών 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, η εύλογη αξία πρέπει να προσδιορίζεται µε αντιπαραβολή 

σε µία ενεργό αγορά. Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται αρκετά τακτικά ούτως 

ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει ουσιωδώς από εκείνη που θα προσδιοριζόταν 

χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο 

επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός εφαρµόζεται, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο 

έχει αρχικώς καταχωρηθεί στο κόστος. Επίσης, ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός 

χειρισµός µπορεί να εφαρµόζεται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που είχε ληφθεί 

µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης και καταχωρηθεί µε ένα συµβολικό ποσό. Σε 

ορισµένες χώρες, µία ενεργός αγορά µπορεί να υπάρχει για ελευθέρως µεταβιβάσιµες 

άδειες ταξί, αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις παραγωγής. Όµως, µία ενεργός αγορά 

δεν µπορεί να υπάρχει για σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών, µουσικά 

δικαιώµατα και δικαιώµατα έκδοσης ταινιών, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή εµπορικά 

σήµατα, γιατί κάθε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού είναι µοναδικό. Επίσης, 

µολονότι άυλα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται οι συµβάσεις είναι 

προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ κατ' ιδίαν αγοραστών και πωλητών, και οι 

συναλλαγές αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για αυτούς τους λόγους, η τιµή που 

πληρώνεται για ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να µην αποτελεί επαρκή απόδειξη 

της εύλογης αξίας ενός άλλου και πολλές φορές οι τιµές δεν είναι διαθέσιµες στο 

κοινό. 

Επίσης αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως 

αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η αύξηση πρέπει να πιστώνεται κατευθείαν στα 

ίδια κεφάλαια κάτω από τον τίτλο «∆ιαφορά Αναπροσαρµογής». Όµως, µία αύξηση 

αναπροσαρµογής πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο µέχρι το σηµείο που αυτή 

αναστρέφει µία µείωση αναπροσαρµογής του ιδίου περιουσιακού στοιχείου και αυτή 
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η µείωση αναπροσαρµογής είχε προηγουµένως καταχωρηθεί ως ένα έξοδο. Αν η 

λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως αποτέλεσµα µιας 

αναπροσαρµογής, η µείωση πρέπει να καταχωρείται ως ένα έξοδο. Όµως, µία µείωση 

αναπροσαρµογής πρέπει να χρεώνεται άµεσα σε βάρος κάθε σχετικής διαφοράς 

αναπροσαρµογής, µέχρι το σηµείο που η µείωση δεν υπερβαίνει το ποσό που 

παραµένει στη "διαφορά αναπροσαρµογής" σε σχέση µε αυτό το ίδιο περιουσιακό 

στοιχείο. Η σωρευµένη διαφορά αναπροσαρµογής που περιλαµβάνεται στα ίδια 

κεφάλαια µπορεί να µεταφέρεται άµεσα στα αποτελέσµατα εις νέο, όταν 

πραγµατοποιηθεί η διαφορά. 

 

3.1.2 Αναγνώριση δαπανών στο κόστος άυλου περιουσιακού στοιχείου 

Με βάση το ∆.Λ.Π. 38 όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιεί µια οντότητα για ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα, και να επιβαρύνουν τα 

αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιήθηκαν εκτός από τις παρακάτω 

δύο περιπτώσεις:  

• Αν οι δαπάνες αυτές αποτελούν µέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου και πληρούν τα κριτήρια καταχωρήσεως τους στο κόστος των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω). 

• Αν τo άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε στα πλαίσια µιας εξαγοράς 

επιχειρήσεων και δεν µπορεί να αναγνωριστεί ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Στην περίπτωση αυτή, και µε βάση το ∆.Π.Χ.Π. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων,» οι 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται για το άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, ακόµα και 

οι δαπάνες αγοράς θα πρέπει να αποτελούν µέρος της υπεραξίας κατά την 

ηµεροµηνία αγοράς. Αναλυτικά όλες οι δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται για την 

απόκτηση µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών και οι οποίες δεν οδηγούν στην 

δηµιουργία ή απόκτηση κάποιου άυλου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να 

καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως που πραγµατοποιήθηκαν. 

Παραδείγµατα τέτοιων δαπανών είναι οι δαπάνες για έρευνα, εκτός εάν αποτελούν 

µέρος του κόστους µιας συνένωσης επιχειρήσεων, οι δαπάνες εκκινήσεως (δαπάνες 

ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, οι δαπάνες για την έναρξη νέων εκµεταλλεύσεων, 

νέων εγκαταστάσεων, νέων προϊόντων κ.λπ.) εκτός εάν αυτές περιλαµβάνονται στην 

αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων (βλ. ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις),οι δαπάνες εκπαίδευσης, οι δαπάνες διαφήµισης και προώθησης, οι 



       ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 «ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 38 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 

 
 

                                                                               31                                  

                                                                            ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  Α.Μ.: SMAF 11 /09 
                                                                                                             

 

δαπάνες για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου µιας 

επιχειρήσεως, κ.λπ. 

 

3.1.3 ∆απάνες παρελθόντος που δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία 

Με βάση το Πρότυπο αυτό, οι δαπάνες για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που 

αρχικώς είχαν καταχωρηθεί ως έξοδα, δεν πρέπει να αναγνωρίζονται ως µέρος 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

 

3.1.4 Αποσβέσεις 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι το αποσβέσιµο ποσό ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέµεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της 

ορθώς εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό 

ότι η µέθοδος απόσβεσης που χρησιµοποιείται πρέπει να αντανακλά το πρόγραµµα 

κατά τον οποίο τα οικονοµικά οφέλη του περιουσιακού στοιχείου αναλίσκονται από 

την επιχείρηση. Αν αυτό το πρόγραµµα δεν µπορεί να καθορίζεται αξιόπιστα, η 

σταθερή µέθοδος πρέπει να χρησιµοποιείται. Η χρέωση της απόσβεσης για κάθε 

περίοδο πρέπει να καταχωρείται ως ένα έξοδο. Μία ποικιλία µεθόδων απόσβεσης 

µπορεί να χρησιµοποιείται και οι οποίες περιλαµβάνουν τη σταθερή µέθοδο, τη 

µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και τη µέθοδο των µονάδων παραγωγής. Η µέθοδος 

που χρησιµοποιείται για ένα περιουσιακό στοιχείο, επιλέγεται βασιζόµενη στο 

πρόγραµµα των οικονοµικών ωφελειών και εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε 

περίοδο. Η υπολειµµατική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 38 πρέπει να εκτιµάται ότι είναι στο µηδέν, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Υπάρχει µία δέσµευση µε ένα τρίτο πρόσωπο να το αγοράσει στο τέλος της 

ζωής του ή 

2. Υπάρχει µία ενεργός αγορά, και ταυτόχρονα ισχύουν, ότι 

i. υπολειµµατική αξία µπορεί να προσδιοριστεί από την αγορά 

ii.  πιθανολογείται ότι τέτοια αγορά θα υπάρχει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι για να προσδιορίσει µία επιχείρηση 

πότε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποµειώνεται, εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36 

"Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων". Είναι µερικές φορές δύσκολο να 

διαπιστώνεται, αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, γιατί, 

µεταξύ άλλων, δεν υπάρχει αναγκαστικά οποιαδήποτε προφανής απόδειξη 
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απαξίωσης. Αυτή η δυσκολία προκύπτει ειδικώς, αν το περιουσιακό στοιχείο έχει µία 

µακρά ωφέλιµη ζωή. Ως συνέπεια, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί, ένα ετήσιο υπολογισµό του 

ανακτήσιµου ποσού ενός άυλου στοιχείου, αν η ωφέλιµη ζωή του υπερβαίνει τα 

είκοσι χρόνια. 

Ακόµα αναφέρεται στο ∆ΛΠ 38 ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 

διαγράφεται κατά την διάθεση ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

από τη χρησιµοποίηση του και από την µεταγενέστερη διάθεση του. Τα κέρδη ή 

ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου πρέπει να προσδιορίζονται, ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος 

της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και πρέπει να 

καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

3.1.5 Επιµέτρηση µετά την αναγνώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

Για την επιµέτρηση µετά την αναγνώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

υπάρχουν δύο µέθοδοι, η µέθοδος του κόστους και η µέθοδος της αναπροσαρµογής. 

Εάν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αντιµετωπίζεται λογιστικά µε τη µέθοδο της 

αναπροσαρµογής, τότε όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας του, 

δηλαδή τα όµοιας φύσης και χρήσης, πρέπει επίσης να αντιµετωπίζονται λογιστικά µε 

την ίδια µέθοδο, εκτός εάν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία. Επιπλέον όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει 

να αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά 

τα στοιχεία πρέπει να αποτιµούνται µε τη µεθόδου του κόστους µείον τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και τις σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 

3.1.5.1 Μέθοδος του κόστους 

Σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, µετά την 

αρχική του αναγνώριση, πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε 

σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµιά αποµειώσεως του. 

 

3.1.5.2 Μέθοδος της αναπροσαρµογής 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, µετά την αρχική του 

αναγνώριση, θα πρέπει να απεικονίζεται σε µια αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η 

εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής, µείον κάθε 
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µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµειώσεως του. 

Η αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία θα πρέπει να προσδιορίζεται µε παραποµπή σε 

µια ενεργό αγορά. Οι αναπροσαρµογές αυτές θα πρέπει να γίνονται αρκετά συχνά 

ώστε η λογιστική αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου να µην διαφέρει ουσιωδώς 

από την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η µέθοδος 

αναπροσαρµογής επιβάλλει δύο περιορισµούς. Συγκεκριµένα δεν επιτρέπει: 

• την επανεκτίµηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν 

προηγουµένως αναγνωριστεί ως περιουσιακά στοιχεία, ή 

• την αρχική αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων µε ποσά άλλα εκτός 

από το κόστος τους. 

Μια οντότητα µπορεί να επιλέξει την µέθοδο της αναπροσαρµογής, αν έχει αρχικώς 

αναγνωρίσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο στο κόστος του. Στην περίπτωση που η 

αρχική αναγνώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει µέρος µόνο 

του κόστους, γιατί το άυλο δεν πληρούσε έως κάποια χρονική στιγµή τα κριτήρια 

αναγνώρισής του στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η µέθοδος της αναπροσαρµογής 

µπορεί να εφαρµόζεται για το σύνολο του άυλου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης η 

µέθοδος αναπροσαρµογής εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις που ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο λήφθηκε µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης και έχει 

αναγνωριστεί µε ένα τεκµαρτό ποσό.  

Σε κάθε αναπροσαρµογή οι σωρευµένες αποσβέσεις του αναπροσαρµοζόµενου άυλου 

περιουσιακού στοιχείου µπορεί : 

• είτε να αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε την µεταβολή της προ αποσβέσεων 

λογιστικής αξίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η αναπόσβεστη 

αξία µετά την αναπροσαρµογή να είναι ίση µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του, 

• είτε να συµψηφίζονται έναντι της προ-αποσβέσεως λογιστικής αξίας του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα 

µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. 

Μια οντότητα αναπροσαρµόζει την αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, τότε θα 

πρέπει να αναπροσαρµόσει και την  αξία όλων των άλλων περιουσιακών στοιχείων 

της ίδιας κατηγορίας εκτός αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτά. Στην περίπτωση 

που η εύλογη αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου έχει αναπροσαρµοστεί µε 

αναφορά σε µια ενεργό αγορά, η οποία παύει να υφίσταται (και να αποτελεί βάση για 

µελλοντικές αναπροσαρµογές στην αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου), η 
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λογιστική αξία του στοιχείου θα ισούται µε την τελευταία αναπροσαρµοσµένη αξία 

του µειωµένη µε κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε µεταγενέστερη 

σωρευµένη ζηµιά αποµείωσης.  

 

3.1.5.3 Αποµείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Επίσης σηµειώνεται ότι αν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, µπορεί να 

προσδιοριστεί µε παραποµπή σε µία ενεργό αγορά σε µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία 

επιµέτρησης, τότε η µέθοδος της αναπροσαρµογής εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία 

αυτή και µετά. Με βάση το ∆.Λ.Π. 38 αν έχουµε αύξηση της λογιστικής αξίας ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου εξαιτίας µιας αναπροσαρµογής, αυτή θα πρέπει να 

καταχωρείται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια στο λογαριασµό διαφορές 

αναπροσαρµογής. Αντίθετα, κάθε µείωση της λογιστικής αξίας ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου λόγω αναπροσαρµογής, πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο 

της χρήσης. Η σωρευµένη ∆ιαφορά Αναπροσαρµογής που περιλαµβάνεται στα ίδια 

κεφάλαια, µπορεί να µεταφέρεται άµεσα στα Κέρδη εις νέο µόνο στην περίπτωση που 

αυτή πραγµατοποιείται στο σύνολό της, δηλαδή µόνο στην περίπτωση απόσυρσης ή 

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Όµως µέρος της σωρευµένης ∆ιαφοράς 

Αναπροσαρµογής µπορεί να πραγµατοποιείται καθώς το άυλο περιουσιακό στοιχείο 

χρησιµοποιείται από την οντότητα.  

 

3.1.5.4 Προσδιορισµός Ωφέλιµου χρόνου ζωής 

Κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 

• Η προσδοκώµενη χρήση του άυλου περιουσιακού στοιχείου από την οντότητα 

και η δυνατότητα διεύθυνσης του από άλλη διευθυντική οµάδα. 

• Οι συνηθισµένοι κύκλοι παραγωγικής ζωής του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου και η ύπαρξη ευρείας πληροφόρησης για την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής 

όµοιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται µε όµοιο τρόπο. 

• Η πιθανή τεχνική, τεχνολογική ή άλλη απαξίωση. 

• Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο λειτουργεί το άυλο περιουσιακό 

στοιχείο και οι µεταβολές στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που προέρχονται από 

το άυλο περιουσιακό στοιχείο. 
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• Οι αναµενόµενες πράξεις από τους ανταγωνιστές ή από πιθανούς νέους 

ανταγωνιστές. 

• Το ύψος των δαπανών συντηρήσεως που θα απαιτηθούν ώστε το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο να µπορεί να αποφέρει τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη και αν η οντότητα έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα καλύψει. 

• Η περίοδος στην οποία η οντότητα θα ελέγχει νόµιµα το άυλο περιουσιακό 

στοιχείο. 

• Η συνάρτηση της ωφέλιµης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου µε την 

ωφέλιµη ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της οντότητας. 

Λαµβανοµένης υπόψη της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης και της συνεχούς 

ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ευαίσθητα 

στην τεχνολογική απαξίωση και για αυτό η ωφέλιµη ζωή τους θα είναι σύντοµη. 

Σηµειώνεται ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να έχει 

µεγάλη ή και αόριστη χρονική διάρκεια. Αυτή η αβεβαιότητα δικαιολογεί την 

εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής σε µια συντηρητική βάση αλλά δεν δικαιολογεί την 

επιλογή µιας ωφέλιµης ζωής που είναι αβάσιµα σύντοµη. Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νόµιµα δικαιώµατα 

δεν πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο ισχύος τους, αλλά µπορεί να είναι συντοµότερη 

ανάλογα µε την διάρκεια της περιόδου που θα γίνει χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου. Εάν πρόκειται για συµβατικά ή άλλα νόµιµα δικαιώµατα που 

µεταβιβάζονται για ορισµένη χρονική περίοδο που µπορεί να ανανεωθεί, η ωφέλιµη 

ζωή θα περιλαµβάνει την περίοδο της ανανέωσης µόνο αν αποδεικνύεται ότι θα γίνει 

ανανέωση χωρίς σηµαντικό κόστος. Αν µια οντότητα θέλει να αποδείξει την 

βεβαιότητα της ανανέωσης ενός συµβατικού ή άλλου νόµιµου δικαιώµατος χωρίς 

σηµαντικό κόστος θα πρέπει να υπάρχουν και οι εξής τρεις προϋποθέσεις : 

• Να υπάρχει απόδειξη, πιθανώς εµπειρική, ότι τα συµβατικά ή άλλα νόµιµα 

δικαιώµατα θα ανανεωθούν. Αν η ανανέωση εξαρτάται από τη συναίνεση ενός τρίτου 

µέρους συµπεριλαµβάνεται η απόδειξη ότι το τρίτο µέρος θα συναινέσει. 

• Να υπάρχει απόδειξη ότι θα εκπληρωθούν οι αναγκαίοι όροι για να επιτευχθεί 

η ανανέωση των νόµιµων δικαιωµάτων 

Το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η οντότητα για την ανανέωση δεν είναι 

σηµαντικό σε σύγκριση µε τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να 

εισρεύσουν από την ανανέωση. Σε αντίθετη περίπτωση, που προβλέπεται σηµαντικό 
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κόστος για την ανανέωση, τότε αυτό το κόστος αντιπροσωπεύσει στην ουσία το 

κόστος απόκτησης ενός νέου άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.1.5.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία µε περιορισµένες ωφέλιµες ζωές 

Το αποσβέσιµο ποσό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη 

ζωή θα πρέπει να κατανέµεται πάνω σε µια συστηµατική βάση κατά την διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του. Η απόσβεση πρέπει να αρχίζει από την στιγµή που το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση και παύει όταν το περιουσιακό 

στοιχείο διαγράφεται ή καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση σύµφωνα µε το 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και ∆ιακοπείσες Εκµεταλλεύσεις. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης 

πρέπει να αντικατοπτρίζει τον αναµενόµενο ρυθµό ανάλωσης των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών από την οντότητα. Εάν αυτός ο ρυθµός δεν µπορεί να 

καθοριστεί αξιόπιστα πρέπει να χρησιµοποιείται η σταθερή µέθοδος απόσβεσης.  

Οι µέθοδοι απόσβεσης είναι οι εξής : 

• η σταθερή µέθοδος απόσβεσης, 

• η µέθοδος απόσβεσης του φθίνοντος υπολοίπου, 

• η µέθοδος απόσβεσης βάσει των µονάδων παραγωγής. 

Η επιλογή της µεθόδου αποσβέσεως για κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει να 

κάνει κυρίως µε το ποιο είναι το ακολουθούµενο πρόγραµµα αναλώσεως των 

οικονοµικών ωφεληµάτων που θα αποφέρει. Η µέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να 

ακολουθείται από χρήση σε χρήση σταθερά εκτός από την περίπτωση που θα υπάρξει 

µεταβολή στο πρόγραµµα των µελλοντικών ωφελειών. Κάθε χρήση, θα πρέπει να 

επιβαρύνεται µε τις αποσβέσεις του άυλου περιουσιακού στοιχείου που αναλογούν, 

ως έξοδο, εκτός της περιπτώσεως που κάποιο άλλο ∆.Λ.Π. επιτρέπει ή απαιτεί οι 

αποσβέσεις να συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου. Για παράδειγµα οι αποσβέσεις ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που 

χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνονται στην λογιστική αξία 

των αποθεµάτων. 

 

3.1.5.6 Υπολειµµατική αξία 

Στο παρόν ∆.Λ.Π. αναφέρεται ότι η υπολειµµατική αξία ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου πρέπει να εκτιµάται ότι είναι µηδέν σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν: 
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• Υπάρχει µια δέσµευση από ένα τρίτο µέρος να αγοράσει το περιουσιακό 

στοιχείο κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του, ή 

• Υπάρχει µια ενεργός αγορά για το περιουσιακό στοιχείο και µπορεί να 

υπολογιστεί η υπολειµµατική αξία του µε παραποµπή σε αυτή την αγορά και 

πιθανολογείται ότι τέτοια αγορά θα υπάρχει και στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου. 

Το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή 

προσδιορίζεται µετά την αφαίρεση της υπολειµµατικής αξίας του. Αν µια οντότητα 

εµφανίζει µια υπολειµµατική αξία µεγαλύτερη του µηδενός, σηµαίνει ότι αυτή 

αναµένει να διαθέσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο πριν το τέλος της οικονοµικής 

ζωής του. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η υπολειµµατική αξία µπορεί ακόµα και 

να υπερβεί τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

απόσβεση είναι µηδενική έως ότου η υπολειµµατική αξία µειωθεί µεταγενέστερα σε 

ποσό µικρότερο της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Η υπολειµµατική 

αξία αναθεωρείται τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους και κάθε 

µεταβολή της αντιµετωπίζεται ως µεταβολή λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη. 

 

3.1.5.7 Εκτιµήσεις και λάθη 

Αν η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή του άυλου περιουσιακού στοιχείου έχει αλλάξει σε 

σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις θα πρέπει να µεταβάλλεται ανάλογα και η 

περίοδος απόσβεσής του, ενώ αν έχει επέλθει µια ουσιώδης µεταβολή στο 

προσδοκώµενο ρυθµό των οικονοµικών ωφελειών θα πρέπει να µεταβάλλεται η 

µέθοδος απόσβεσης. Τέτοιες µεταβολές αντιµετωπίζονται ως µεταβολή λογιστικής 

εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη». Κατά την διάρκεια της ζωής ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό πως η εκτίµηση της 

ωφέλιµης ζωής του δεν είναι σωστή, π.χ. στην περίπτωση που έχει καταχωρηθεί µια 

ζηµιά αποµείωσης υπάρχει ένδειξη ότι η περίοδος απόσβεσης πρέπει να αλλάξει. 

Αντίστοιχα κατά την διάρκεια της ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι 

δυνατόν να γίνει αντιληπτό ότι άλλαξε το πρόγραµµα των µελλοντικών οικονοµικών 

ωφελειών και η µέθοδος απόσβεσης του φθίνοντος υπολοίπου αντιπροσωπεύει 
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καλύτερα το πρόγραµµα των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών σε σχέση µε την 

σταθερή µέθοδο απόσβεσης η οποία είχε ακολουθηθεί. 

 

3.1.6 Γνωστοποιήσεις στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι στις οικονοµικές καταστάσεις 

πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, διακρίνοντας µεταξύ εσωτερικώς δηµιουργούµενων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων: 

• Τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν, 

• Τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν, 

• Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία αλλά και τη σωρευµένη απόσβεση (συν 

αθροιζόµενων των σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) έναρξης και τέλους περιόδου, 

και 

• Τη θέση του στοιχείου (στοιχείων) στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων στην οποία η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

περιλαµβάνεται. 

 

3.1.6.1 Γενικές γνωστοποιήσεις 

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα παρακάτω για κάθε 

κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων διακρίνοντας αυτά στα εσωτερικώς 

δηµιουργηµένα και στα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία: 

• Εάν οι ωφέλιµες ζωές είναι περιορισµένες ή αόριστες και εάν είναι 

περιορισµένες τις ωφέλιµες ζωές και τους χρησιµοποιούµενους συντελεστές 

απόσβεσης. 

• Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι απόσβεσης για άυλα περιουσιακά στοιχεία µε 

περιορισµένες ωφέλιµες ζωές. 

• Η κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης προ αποσβέσεων λογιστική αξία και 

οι σωρευµένες αποσβέσεις (συµπεριλαµβανοµένων των σωρευµένων ζηµιών 

αποµείωσης). 

• Η θέση του στοιχείου στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στην οποία 

περιλαµβάνεται η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

• Μια συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την έναρξη και λήξη της χρήσεως: 

Θα εµφανίζονται : 
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• Οι προσθήκες, µε διάκριση όσων προέρχονται από εσωτερική ανάπτυξη και 

αυτών που προέρχονται από εξαγορά επιχειρήσεων. 

• Τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόµενα για πώληση ή 

που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως προοριζόµενη για 

πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις. 

• Οι αυξήσεις ή µειώσεις της λογιστικής αξίας που πραγµατοποιήθηκαν στη 

χρήση, είτε λόγω αναπροσαρµογής, είτε από ζηµιά αποµειώσεως που καταχωρήθηκαν 

ή αναστράφηκαν απευθείας από την καθαρή θέση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. 

• Οι ζηµίες αποµειώσεως που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση 

Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. 

• Οι ζηµίες αποµειώσεως που αναστράφηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

κατά τη διάρκεια της χρήσης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση Αξίας 

Περιουσιακών Στοιχείων. Η απόσβεση που αναγνωρίστηκε στη χρήση. 

• Οι καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που ανακύπτουν κατά τη µετατροπή 

των οικονοµικών καταστάσεων µιας αλλοδαπής οντότητας. 

• Όποιες άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

Μία κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να περιλαµβάνει µια οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων όµοιας φύσεως και χρήσεως στις εκµεταλλεύσεις µιας 

οντότητας. 

Μερικές κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι : 

• Σήµατα προϊόντων. 

• Τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών και γενικότερα τίτλους εκδόσεων. 

• Λογισµικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

• Άδειες και Παραχωρήσεις χρήσεως δικαιωµάτων. 

• Συγγραφικά δικαιώµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και λοιπά δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και δικαιώµατα εκµετάλλευσης. 

• Συνταγές, τύποι, υποδείγµατα, σχέδια και πρωτότυπα. 

• Άυλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη. 

Οι παραπάνω κατηγορίες αυτές µπορεί να διαχωρίζονται σε µικρότερες ή να 

συναθροίζονται σε µεγαλύτερες κατηγορίες αν αυτό θα προσέφερε περισσότερες 
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πληροφορίες στο χρήστη των οικονοµικών καταστάσεων. Μία οντότητα γνωστοποιεί 

πληροφορίες για τα αποµειωµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 

36. Μια οντότητα γνωστοποιεί τη φύση και το αποτέλεσµα µιας µεταβολής σε µια 

λογιστική εκτίµηση, που έχει ουσιώδη επίδραση στην τρέχουσα χρήση ή αναµένεται 

να έχει (ουσιώδη επίδραση) στις επόµενες χρήσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8. Τέτοιες 

γνωστοποιήσεις π.χ. µπορεί να αφορούν µεταβολές στην ωφέλιµη ζωή, στην µέθοδο 

απόσβεσης, στην υπολειµµατική αξία κ.λπ.  

 

3.6.1.2. Πρόσθετες γνωστοποιήσεις 

Στις οικονοµικές καταστάσεις επιπλέον πρέπει να γνωστοποιείται : 

• Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αξιολογηθεί ότι έχει αόριστη ωφέλιµη 

ζωή, τη λογιστική του αξία και τον ή τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

υποστηρίζουν την αξιολόγηση της αόριστης ωφέλιµης ζωής. 

• Μία περιγραφή, τη λογιστική αξία του και τον εναποµείναντα χρόνο ωφέλιµης 

ζωής (περίοδο αποσβέσεως) για κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο που είναι σηµαντικό 

για το σύνολο των µεγεθών των Οικονοµικών της Καταστάσεων. 

• Για τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία που η οντότητα απέκτησε µέσω µιας 

Κρατικής Επιχορήγησης και αρχικώς καταχωρήθηκαν στην εύλογη αξία η οντότητα 

θα πρέπει να γνωστοποιεί την εύλογη αξία που αρχικώς αναγνωρίστηκε για αυτά τα 

στοιχεία, τη λογιστική τους αξία και µε ποια µέθοδο επιµετρούνται µετά την 

αναγνώριση (του κόστους ή της αναπροσαρµογής). 

• Την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων των 

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

περιουσιακών στοιχείων που είναι ενεχυριασµένα για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

• Το ποσό των συµβατικών δεσµεύσεων για την απόκτηση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.1.7 Αποσύρσεις και διαθέσεις 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει οριστικά να διαγραφεί όταν πωληθεί ή 

όταν δεν αναµένονται οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή του καθώς και από 

τη µεταγενέστερη πώλησή του. Όταν κατά την διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου προκύπτει κέρδος ή ζηµιά, από την διαφορά του καθαρού προϊόντος της 

διάθεσης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να 
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καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά την 

ηµεροµηνία που διαγράφεται, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα (εκτός αν το ∆.Λ.Π. 

17 Μισθώσεις απαιτεί διαφορετικά σε πράξη πώλησης και επαναµίσθωσης). Τα 

κέρδη δεν αναγνωρίζονται στα τακτικά έσοδα (δηλ. στον κύκλο εργασιών). Το 

αντάλλαγµα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση άυλου περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία. Αν η πληρωµή είναι επί πιστώσει το 

αντάλλαγµα αναγνωρίζεται στην ισοδύναµη τιµή µετρητοίς. Η διαφορά µεταξύ του 

ονοµαστικού ποσού του ανταλλάγµατος και της ταµιακής τιµής µετρητοίς 

αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 18 αντανακλώντας την 

πραγµατική απόδοση της απαίτησης. 

 

3.1.8 Παράδειγµα λογιστικής αντιµετώπισης δαπανών για άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. 

Έστω η εταιρεία (Α) αναπτύσσει ένα νέο προϊόν.  Το κόστος που πραγµατοποιείται 

από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατά την χρήση 2007 

χαρακτηρίσθηκε ως έρευνα, το οποίο ανήλθε στο ποσό των € 250.000.  Στην επόµενη 

χρήση 2008, έγιναν οι αντίστοιχες µελέτες που αφορούσαν στην τεχνική και 

εµπορική τεκµηρίωση του προϊόντος.  Το συνολικό κόστος των δαπανών αυτών 

ανήλθε στο ποσό των € 50.000.  Επιπλέον, στην χρήση 2009, η εταιρεία αντέκρουσε 

επιτυχώς ένα δικαστικό αγώνα, για να προστατεύσει τα αποκλειστικά δικαιώµατα 

εκµετάλλευσης του προϊόντος.  Το σύνολο των δικαστικών εξόδων, ανήλθε στο ποσό 

των € 10.000.   

Η λογιστική απεικόνιση των ανωτέρω, έχει ως εξής: 

Χρήση 2007 Χρέωση Πίστωση 

Αποτελέσµατα Χρήσης 250.000  

∆ιαθέσιµα  250.000 

 

Χρήση 2008 Χρέωση Πίστωση 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 50.000  

∆ιαθέσιµα  50.000 

 

Χρήση 2009 Χρέωση Πίστωση 
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Αποτελέσµατα Χρήσης 10.000  

∆ιαθέσιµα  10.000 

 

Αν η εταιρεία έχανε τη δίκη, το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα ετίθετο υπό 

αµφισβήτηση.   

 

4. Η αντιµετώπιση των άυλων στοιχείων από την Ελληνική Νοµοθεσία 

 

4.1 Ορισµοί 

Τα άυλα πάγια στοιχεία (ασώµατες ακινητοποιήσεις) κατά την ελληνική νοµοθεσία 

είναι τα ασώµατα εκείνα οικονοµικά αγαθά, τα οποία µπορούν να αποτιµηθούν 

χρηµατικά και µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, είτε µόνα τους , 

είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ.2.2.110 και άρθρο 42ε, παρ. 3, Ν. 

2190/1920, Γρηγοράκος, 2000, σελ. 150). Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται µε 

σκοπό να χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα 

έτος, διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες: 

• ∆ικαιώµατα, όπως π.χ. διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµποροβιοµηχανικά σήµατα 

ή πνευµατική ιδιοκτησία 

• Πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η πελατεία, η 

φήµη, η πίστη, 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, το γνωστό όρο της «υπεραξίας» ή «φήµης και πελατείας» της οικονοµικής 

µονάδας και τα οποία προσδίδουν στη µονάδα, που λειτουργεί παραγωγικά, συνολική 

αξία µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίµηση των επιµέρους 

περιουσιακών της στοιχείων. (Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης 2005, Γ. Αληφαντή 

,2005) 

Στους άνω λογαριασµούς καταχωρούνται όλα τα ποσά που καταβάλλονται για την 

απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρεία για 

τη δηµιουργία των αγαθών αυτών (άρθρο 42ε, παρ. 3, Ν. 2190/1920 Χρήστου Ν. 

Τότση, 2007). Αντιθέτως δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες ασφάλισης των 

δικαιωµάτων, οι επιστηµονικές και τεχνικές συµβουλές που παρέχονται στο ∆ηµόσιο 

ή και σε τρίτους καθώς και οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού. Οι δαπάνες αυτές 
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καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. (Γνωρίζοντας την Ανώνυµή Εταιρία, 

Πεταλάς ,2004) 

 

4.2 Αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στο Ε.Γ.Λ.Σ. 

Κατά την Ελληνική Νοµοθεσία η αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

που αποκτούνται από τρίτους, καταχωρούνται στους οικείους υπό - λογαριασµούς 

του 16 µε την αξία κτήσεως τους, ενώ εκείνα που δηµιουργούνται από την 

οικονοµική µονάδα απεικονίζονται λογιστικά, µόνο όταν για τη δηµιουργία τους 

πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται τµηµατικά και όχι 

εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 2, Γρηγοράκος , 2000) 

 

4.3 Απόσβεση 

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ε.Γ.Λ.Σ., παρ. 2.2.100 περ. 4, Γρηγοράκος, 2000) η αξία 

κτήσεως των αυλών περιουσιακών στοιχείων αποσβένεται µε ισόποση ετήσια 

απόσβεση µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε αυλού στοιχείου, και 

σε περίπτωση που το αυλό δικαίωµα έχει από το νόµο προστασία περιορισµένης 

διάρκειας, µέσα στο χρόνο της περιορισµένης αυτής διάρκειας. Το Υπ. Οικονοµικών 

µε εγκύκλιο του έκρινε ότι η δαπάνη εµπορικού σήµατος, επειδή είναι επένδυση και 

συµβάλει στην απόκτηση εισοδήµατος από την επιχείρηση για περισσότερες από µια 

διαχειριστικές χρήσεις, αποσβένεται ισόποσα σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες χρήσεις, 

µε έναρξη από το µήνα τον όποιο άρχισε η εκµετάλλευση η χρήση του σήµατος. Όταν 

ολοκληρώνεται η απόσβεση των αξιών των αυλών περιουσιακών στοιχείων, 

µεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπό λογαριασµούς του 16.99 στους οικείους 

λογαριασµούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται 

(Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 8, Γρηγοράκος, 2000). Σε περίπτωση που το άυλο 

περιουσιακό στοιχειό καταργηθεί, πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεως 

του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού 

81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζηµίες» (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 9, Γρηγοράκος, 

2000). 

Σε περίπτωση πωλήσεως άυλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου στην πίστωση του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται το τίµηµα της πωλήσεως και οι 

αποσβέσεις που διενεργήθηκαν µέχρι την πώληση. Το αποτέλεσµα που προκύπτει 
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µεταφέρεται στους λογαριασµούς 81.03 ή 81.02 (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 10, 

Γρηγοράκος, 2000). 

 

4.4 Κέρδος 

Η ωφέλεια ή κέρδος από εκχώρηση δικαιωµάτων σύµφωνα µε το σηµερινό νόµο 

θεωρείται ως εισόδηµα και φορολογείται αυτοτελώς, το κέρδος ή η ωφέλεια, που 

προέρχεται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση κάθε δικαιώµατος που είναι συναφές µε 

την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος. Ενδεικτικώς, ο φορολογικός νόµος 

αναφέρει τα εξής δικαιώµατα: 

• ∆ικαίωµα µίσθωσης ή υποµίσθωσης, 

• ∆ικαίωµα προνοµίου. 

• ∆ικαίωµα ευρεσιτεχνίας. 

• ∆ικαίωµα άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος ή µοτοσικλέτας 

δηµόσιας χρήσεως, και 

• Η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα, τα οποία ισοδυναµούν µε 

εκχώρηση. 

Η ωφέλεια που προκύπτει, όταν εκχωρούνται αυτά τα δικαιώµατα, καθώς και 

οιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή προνόµιο συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης ή του 

επαγγέλµατος, υπόκειται σε φόρο, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13, παρ. 1, 

εδάφ. β' του φορολογικού Ν. 2238/1994. (Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων & 

στοιχείων, ∆. Σταµατόπουλος, 2007). 

 

4.5 Παρακολούθηση Υπεραξίας, ∆ικαιωµάτων Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, 

Λοιπών ∆ικαιωµάτων, Έξοδα Λοιπών Ερευνών, Έξοδα κτήσεως 

Ακινητοποιήσεων, ‘Έξοδα Αναδιοργανώσεως. 

Στο λογαριασµό 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως» 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 Κωδ . Ν. 2190/1920 (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110 

περ. 3 και άρθρο 43, παρ. 4, περ. β, Ν. 2190/1920. Γρηγοράκος, 2000 - Γνωρίζοντας 

την Ανώνυµη Εταιρία, Πεταλάς, 2004). 
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Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την ικανότητα 

της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήµης, της εκτεταµένης 

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

της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, της καλής προοπτικής 

αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της 

θέσεως όπου είναι εγκαταστηµένη, της υψηλής στάθµης των στελεχών που απασχολεί 

(επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία) και του κύρους, δυναµικού και 

αποτελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της µηχανισµού (Ε.Γ.Λ.Σ. 

παρ. 2.2.110 περ. 3, Γρηγοράκος, 2000).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 (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 

2.2.110, περ. 3, Γρηγοράκος, 2000 -  άρθρο 43, παρ. 4β, Κωδ. Ν. 2190/1920, 

Χρήστου Ν. Τότση). 

Στο λογαριασµό 16.00 καταχωρείται µόνο η υπεραξία της επιχειρήσεως που 

δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας. Η 

υπεραξία της επιχειρήσεως , 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 στοιχείων 

της, καταχωρείται στο λογαριασµό «υπεραξία επιχειρήσεως» των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων και αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε 

περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε 

έτη. (άρθρο 43, παρ. 4, περ.β, Κωδ. Ν. 2190/1920, Χρήστου Ν. Τότση) 

Στο λογαριασµό 16.01 «∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» παρακολουθούνται 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτούνται µε αντάλλαγµα, είτε λόγω 

αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από την ίδια την οικονοµική µονάδα. Με την κατοχή 

και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η µονάδα αποκτά 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 καταχώρηση 

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. Για παράδειγµα τα δικαιώµατα που έχει 

αποκτήσει µια επιχείρηση για τη συνεχή εκµετάλλευση µιας ταινίας 
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παρακολουθούνται στο λογαριασµό 16.01 «∆ικαιώµατα βιοµηχανικής / ιδιοκτησίας» 

είτε στον υπό - λογαριασµό 16.01.01 «Άδειες Παραγωγής και Εκµεταλλεύσεως» είτε 

σε άλλο υπό - λογαριασµό του 16.01. Η αξία κτήσεως των αυλών περιουσιακών 

στοιχείων του λογαριασµού 16.01 αποσβένεται µε ισόποση ετήσια απόσβεση µέσα 

στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε αυλού στοιχείου και, σε περίπτωση 

που το αυλό δικαίωµα έχει από το νόµο προστασία περιορισµένης διάρκειας, µέσα 

στο χρόνο της περιορισµένης αυτής διάρκειας (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 4, 

Γρηγοράκος ,2000). Τα ποσά που καταχωρούνται στο λογαριασµό «δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» της κατηγορίας των ασώµατων ακινητοποιήσεων 

«παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας», αποσβένονται µε 

ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε 

αυλού στοιχείου. Πάντως, η απόσβεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του 

χρόνου της παρεχόµενης από το νόµο προστασίας, σε περιπτώσεις που η προστασία 

αυτή έχει περιορισµένη διάρκεια. (άρθρο 43 (παρ. 4, περ. γ', Κωδ. Ν. 2190/1920, 

Χρήστου Ν. Τότση) 

Στο λογαριασµό 16.05 «Λοιπά δικαιώµατα» παρακολουθούνται τα άυλα 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. 

Τα «Λοιπά ∆ικαιώµατα» αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις, µέσα στο 

χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε άυλου πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 43, παρ. 4, περ. δ, Κωδ. Ν. 2190/1920, Χρήστου Ν. 

Τότση). 

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 (Ε.Γ.Λ.Σ. 2.2.110, περ. 14, 

Γρηγοράκος, 2000). Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας 

αποσβένονται κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους, µε εξαίρεση τις δαπάνες που 

αφορούν πάγιο εξοπλισµό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα 

κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (άρθρο31, παρ. ία, Ν. 2238/1994) 

(Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων & στοιχείων, ∆. Σταµατόπουλος, 2007). 

Στο λογαριασµό 16.14 «Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων" παρακολουθούνται όλα 

τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ενσώµατων ή ασώµατων 
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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 κτήσεως τους (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 16, Γρηγοράκος, 2000). 

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 

την ανάπτυξη της οικονοµικής µονάδας σαν αποτέλεσµα σηµαντικών επεκτάσεων 

του παραγωγικού της δυναµικού ή αλλαγών στην οργανωτική της δοµή ή ριζικών 

µεταβολών στην εµπορική της δραστηριότητα (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 19, 

Γρηγοράκος, 2000).Τα έξοδα αναδιοργανώσεως αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το 

έτος πραγµατοποίησης είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις οι 

οποίες, όµως, δεν µπορούν να υπερβούν τα πέντε έτη (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110, περ. 23, 

Γρηγοράκος, 2000 - άρθρο 43, παρ. 3, περ. α, Κωδ. Ν. 2190/1920, Χρήστου Ν. 

Τότση). 

 

5. ∆ιαφορές αντιµετώπισης µεταξύ ∆ΛΠ 38 και Ελληνικής Νοµοθεσίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τις διαφορές που εντοπίζονται µεταξύ του 

∆ΛΠ 38 και της Ελληνικής Νοµοθεσίας. 

 

5.1 Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

Η πρώτη διαφορά µεταξύ του ∆ΛΠ 38 και της Ελληνικής Νοµοθεσίας είναι ότι το 

∆ΛΠ 38 απαιτεί όπως µία επιχείρηση καταχωρεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο (στο 

κόστος), όταν και µόνον όταν: Πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

που απορρέουν από το στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και το κόστος του 

περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Ενώ σύµφωνα µε την 

Ελληνική νοµοθεσία τα Άυλα πάγια στοιχεία (ασώµατες ακινητοποιήσεις ) είναι τα 

ασώµατα οικονοµικά αγαθά, τα οποία µπορείς να τα εκτιµήσεις χρηµατικά και 

µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής χωρίς να γίνεται καµία αναφορά 

στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. 

 

5.2 ∆ιαφορά στην καταχώρηση 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο δεν πληρεί τόσο τον 
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ορισµό όσο και τα κριτήρια καταχώρησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, το 

∆ΛΠ 38 απαιτεί οι δαπάνες για ένα τέτοιο στοιχείο να καταχωρούνται ως έξοδα, όταν 

πραγµατοποιούνται. Σ' αυτό το σηµείο σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία δεν 

υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τα κριτήρια καταχώρησης ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, παρά µόνο τεχνικής φύσεως ως προς την παρουσίαση και τυποποίηση των 

λογαριασµών βάση του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

5.3 Αντιµετώπιση ∆απανών Έρευνας 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 απαιτεί όλες οι δαπάνες έρευνας να καταχωρούνται ως έξοδα 

όταν πραγµατοποιούνται. Το ∆ΛΠ 38 δέχεται την άποψη ότι, στη φάση έρευνας ενός 

προγράµµατος, µια επιχείρηση δεν µπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη. Άρα ,αυτές οι δαπάνες καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα. Σύµφωνα µε την 

Ελληνική Νοµοθεσία οι δαπάνες έρευνας πρέπει να καταχωρούνται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται και να µην µεταφέρονται ως 

ενεργητικό στοιχείο σε επόµενη χρήση. 

 

5.4 Αποσβέσεις 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται συστηµατικά κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άυλου παγίου, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 

έτη. Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποσβένεται 

συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του.. Το 

∆ΛΠ 38 δεν επιτρέπει µία επιχείρηση να προσδιορίζει µία απεριόριστη διάρκεια 

ωφέλιµης ζωής σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η απόσβεση πρέπει να αρχίζει, 

όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, 

µπορεί να υπάρχει πειστική απόδειξη ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου θα είναι µία καθορισµένη περίοδος µεγαλύτερη από είκοσι χρόνια. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί µία επιχείρηση:(α) να αποσβένει το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής 

του,(β) να εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

τουλάχιστον ετησίως για να εξακριβώνει, αν υπάρχει ζηµία αποµείωσης, και (γ) να 

γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους η εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου δε θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια αντικρούεται, καθώς επίσης 
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και τους παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν ένα ουσιώδη ρόλο στον προσδιορισµό της 

ωφέλιµης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου. Σύµφωνα µε την Ελληνική 

νοµοθεσία τα άυλα πάγια στοιχεία, όπως έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης, 

έξοδα αναδιοργανώσεως, λοιπά έξοδα συνδεδεµένα µε την απόκτηση ενσωµάτων 

παγίων στοιχείων, και την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ως και έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ισόποσα, µε ανώτατο όριο την 

πενταετία. Ορισµένα άλλα άυλα στοιχεία, όπως δικαιώµατα εκµετάλλευσης και 

άδειες λειτουργίας, αποσβένονται στο χρόνο της παραγωγικής ζωής τους ή στο χρόνο 

της νοµικής διάρκειας του. Επίσης τα άυλα πάγια αποσβένονται είτε ισόποσα µέσα 

στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας τους είτε, στην περίπτωση που το άυλο 

πάγιο έχει από το νόµο προστασία περιορισµένης διάρκειας, µέσα στο χρόνο της 

περιορισµένης αυτής διάρκειας,(π.χ. δικαίωµα εκµετάλλευσης άδειας κινητής 

τηλεφωνίας είναι 20ετούς διάρκειας και αποσβένεται σε 20 έτη). Επιπλέον ορισµένα 

έξοδα, όπως τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, τα έξοδα κτήσης ακινήτων, 

χαρακτηρίζονται από το νόµο ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται 

τµηµατικά και ισόποσα µε ανώτατο όριο τα 5 έτη. Οι δαπάνες επιστηµονικής και 

τεχνολογικής έρευνας, είτε εκπίπτουν ολόκληρες κατά το χρόνο πραγµατοποίησης 

τους, είτε αν αφορούν πάγιο εξοπλισµό αποσβένονται σε 3 χρόνια. Σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 38 απαιτεί ότι η µέθοδος απόσβεσης που χρησιµοποιείται πρέπει να αντανακλά 

το ρυθµό κατά το οποίο τα οικονοµικά οφέλη του περιουσιακού στοιχείου 

αναλίσκονται από την επιχείρηση. Αν αυτός ο ρυθµός δεν µπορεί να καθοριστεί 

αξιόπιστα, θα πρέπει να υιοθετείται η σταθερή µέθοδος . Η χρέωση της απόσβεσης 

πρέπει να καταχωρείται ως ένα έξοδο.. Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία η 

µέθοδος απόσβεσης είναι η σταθερή µέθοδος όπου όπως αναφέραµε παραπάνω 

αποσβένονται ισόποσα µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας τους µε 

κάποιους περιορισµούς στα ανώτατα όρια. 

 

5.5 Υπολειµµατική Αξία 

Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί η υπολειµµατική αξία ενός άθλου περιουσιακού στοιχείου να 

θεωρείται ότι είναι µηδέν, εκτός αν: (α) υπάρχει µία δέσµευση από ένα τρίτο µέρος να 

αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, ή (β) υπάρχει 

µια ενεργός αγορά για αυτό τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου και πιθανολογείται 

ότι µία τέτοια αγορά θα υπάρξει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού 
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στοιχείου. Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία όταν η υπολειµµατική αξία είναι 

µηδέν το καταχωρούµε µε αξία ένα ευρώ για να απεικονίζεται στα βιβλία της 

επιχείρησης, και δεν γίνεται καµία αναφορά αν υπάρχει δέσµευση να το αγοράσει 

τρίτος η για πιθανή ενεργός αγορά στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου. 

 

5.6 Αποτίµηση Αξίας 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 µετά την αρχική καταχώριση, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο να αποτιµάται, σύµφωνα µε έναν από τους δύο ακόλουθους 

χειρισµούς:(α) βασικός χειρισµός: κόστος µείον σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε 

σωρευµένη ζηµία αποµείωσης, ή (β) επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός: 

αναπροσαρµοσµένη αξία µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε 

µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Η αναπροσαρµοσµένη αξία πρέπει να 

είναι η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Επιπρόσθετα, άπαξ και µία 

επιχείρηση επιλέγει αυτόν τον χειρισµό, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί να γίνονται 

αναπροσαρµογές κατά τακτικά διαστήµατα ούτως ώστε η λογιστική αξία του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου να µη διαφοροποιείται ουσιωδώς από αυτό που θα µπορούσε 

να προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία η Αποτίµηση αυλών 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτούνται από τρίτους, καταχωρούνται στους 

οικείους υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία κτήσεως τους, ενώ εκείνα που 

δηµιουργούνται από την οικονοµική µονάδα απεικονίζονται λογιστικά, µόνο όταν για 

τη δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά 

αποσβένονται τµηµατικά και όχι εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο. Επίσης δεν υπάρχουν 

διατάξεις για παραποµπές σε ενεργό αγορά, ούτε οδηγίες πώς να καταγράφονται οι 

αναπροσαρµογές ώστε η λογιστική αξία να µη διαφοροποιείται ουσιωδώς από αυτό 

που θα µπορούσε να προσδιοριστεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

5.7 Αναπροσαρµογή Αξίας 

Τα ∆ΛΠ προβλέπουν ως προς την αναπροσαρµογή αξίας άυλου αγαθού τη 

δυνατότητα (έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις) αναπροσαρµογής των άυλων παγίων 

στην εύλογη αξία τους, µε αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσµάτων 

της χρήσης. Επίσης οι αναπροσαρµογές καθορίζονται από ανεξάρτητους επίσηµους 



       ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 «ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 38 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 

 
 

                                                                               51                                  

                                                                            ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  Α.Μ.: SMAF 11 /09 
                                                                                                             

 

εκτιµητές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 3-5 ετών, το πλεόνασµα της 

αναπροσαρµογής αξίας παρουσιάζεται στα ίδια κεφάλαια και δεν είναι διανεµητέο. 

Αντίθετα, στην Ελληνική νοµοθεσία δεν περιέχουν διατάξεις σχετικά µε την 

αποτίµηση άυλων αγαθών. Τίθεται λοιπόν για µία ακόµη φορά ζήτηµα 

προσδιορισµού της αξίας αποτίµησης του παγίου για φορολογικούς σκοπούς, το 

οποίο επηρεάζει: 

• τον καθορισµό των φορολογικά αναγνωριζόµενων αποσβέσεων, όπου 

προβλέπονται 

• το ζήτηµα του φορολογικού χειρισµού (δηλ. συνυπολογισµού στα 

φορολογητέα εισοδήµατα ή όχι) των κερδών ή ζηµιών που τυχόν θα 

προκύψουν από την αποτίµηση. 

• τον προσδιορισµό και περαιτέρω φορολογικό χειρισµό του κέρδους ή της 

ζηµίας από τυχόν µεταγενέστερη πώληση του παγίου. 

 

5.8 Πώληση – Παύση χρήσης  

Τα ∆ΛΠ προβλέπουν ως προς την αναπροσαρµογή αξίας άυλου αγαθού τη 

δυνατότητα (έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις) αναπροσαρµογής των άυλων παγίων 

στην εύλογη αξία τους, µε αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσµάτων 

της χρήσης. Επίσης οι αναπροσαρµογές καθορίζονται από ανεξάρτητους επίσηµους 

εκτιµητές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 3-5 ετών, το πλεόνασµα της 

αναπροσαρµογής αξίας παρουσιάζεται στα ίδια κεφάλαια και δεν είναι διανεµητέο. 

Αντίθετα, στην Ελληνική νοµοθεσία δεν περιέχουν διατάξεις σχετικά µε την 

αποτίµηση άυλων αγαθών. Τίθεται λοιπόν για µία ακόµη φορά ζήτηµα 

προσδιορισµού της αξίας αποτίµησης του παγίου για φορολογικούς σκοπούς, το 

οποίο επηρεάζει: 

• τον καθορισµό των φορολογικά αναγνωριζόµενων αποσβέσεων, όπου 

προβλέπονται 

• το ζήτηµα του φορολογικού χειρισµού (δηλ. συνυπολογισµού στα 

φορολογητέα εισοδήµατα ή όχι) των κερδών ή ζηµιών που τυχόν θα 

προκύψουν από την αποτίµηση. 

• τον προσδιορισµό και περαιτέρω φορολογικό χειρισµό του κέρδους ή της 

ζηµίας από τυχόν µεταγενέστερη πώληση του παγίου. 
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5.9 Γνωστοποιήσεις στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Συµφωνά µε το ∆ΛΠ 38 οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν τα 

ακόλουθα για κάθε κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων, διακρίνοντας µεταξύ 

εσωτερικώς δηµιουργούµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων και άλλων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων: (α) τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης 

που χρησιµοποίησε, (β) τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν, (γ) τη προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευµένη απόσβεση (συναθροισθέντων των 

σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) έναρξης και τέλους περιόδου, (δ) τη θέση του 

στοιχείου (στοιχείων) στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία η 

απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνεται, ενός αγορασµένου 

άυλου περιουσιακού στοιχείου δε χρειάζονται. Αντίθετα η ελληνική νοµοθεσία δεν 

απαιτεί τόσο λεπτοµερής γνωστοποιήσει στις οικονοµικές καταστάσεις. Μπορεί όµως 

να αναφέρουµε στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περισσότερες 

πληροφορίες όταν το άυλο στοιχείο κατέχει σηµαντική αξία ως προς το σύνολο της 

αξίας του Ενεργητικού. 

 

5.10 Αποµείωση Αξίας 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει για το άυλο ενεργητικό ότι για να προσδιορίσει µία επιχείρηση 

πότε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποµειώνεται, εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36 

"Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων". Είναι µερικές φορές δύσκολο να 

διαπιστώνεται, αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, γιατί, 

µεταξύ άλλων, δεν υπάρχει αναγκαστικά οποιαδήποτε προφανής απόδειξη 

απαξίωσης. Αυτή η δυσκολία προκύπτει ειδικώς, αν το περιουσιακό στοιχείο έχει µία 

µακρά ωφέλιµη ζωή. Ως συνέπεια, αυτού το ∆ΛΠ 38 απαιτεί, ένα ετήσιο υπολογισµό 

του ανακτήσιµου ποσού ενός άυλου στοιχείου, αν η ωφέλιµη ζωή του υπερβαίνει τα 

είκοσι χρόνια. Αντίθετα στην ελληνική νοµοθεσία δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για 

την αποµείωση της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 
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6. Τα συναφή µε το ∆ΛΠ 38 διεθνή λογιστικά πρότυπα (∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 12, ∆ΛΠ 

22, ∆ΛΠ 36) 

 

6.1 Εισαγωγικά – Περιεχόµενο και συσχέτιση µε την Ελληνική Νοµοθεσία 

Η σχέση που έχει το ∆ΛΠ 38 µε τα συναφή του πρότυπα είναι πολύ σηµαντική γιατί 

έτσι µπορούν να εκτιµηθούν οι µελλοντικές λογιστικές επιπτώσεις που θα έχει η 

αγορά, ή η δηµιουργία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Πιο αναλυτικά οι 

επιπτώσεις αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν στην παρουσίαση και γνωστοποίηση των 

άυλων στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις, στην αναβαλλόµενη φορολογία και 

την καταγραφή των αναβαλλόµενων φόρων σχετικά µε τα άυλα στοιχεία, την 

καταγραφή της υπεραξίας από εξαγορές και συγχωνεύσεις το οποίο είναι στοιχείο του 

άυλου ενεργητικού, και τελικώς η καταγραφή και η αντιµετώπιση της υποτίµησης 

των άυλων στοιχείων του ενεργητικού. 

Το ∆ΛΠ 1 αλλά και η ελληνική νοµοθεσία αναφέρουν πως πρέπει να συντάσσονται 

και να εµφανίζονται ακριβοδίκαια στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τα στοιχεία 

του άυλου ενεργητικού. 

Το ∆ΛΠ 12 µας αναφέρει τον τρόπο παρακολούθησης των µελλοντικών 

φορολογικών συνεπειών και τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις για το 

µελλοντικό φόρο που θα κληθεί να πληρώσει η που θα γλιτώσει η επιχείρηση από τις 

δαπάνες που δηµιουργούνται για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Η ελληνική 

νοµοθεσία δεν αναφέρει τίποτα ως προς την αναβαλλόµενη φορολογία σχετικά µε το 

άυλο ενεργητικό. 

Το ∆ΛΠ 22 και η ελληνική νοµοθεσία αναφέρουν περί την δηµιουργία 

συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναγνωρίζουν υπεραξία που προκύπτει από την 

διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που πληρώθηκε η ανταλλάχθηκε µεταξύ τους το οποίο 

αποτελεί στοιχείο του άυλου ενεργητικού. 

Το ∆ΛΠ 36 και η ελληνική νοµοθεσία µας αναφέρουν, κυρίως την λογιστική 

αντιµετώπιση της υποτίµησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

6.2 Οι διαφορές του ∆ΛΠ 1 µε την Ελληνική Νοµοθεσία 

Το ∆ΛΠ 1 και η ελληνική νοµοθεσία αναφέρουν πως πρέπει να συντάσσονται και να 

εµφανίζονται ακριβοδίκαια στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τα στοιχεία του 

άυλου ενεργητικού. 
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Η Ελληνική νοµοθεσία αναφέρει στο άρθρο 42α του 2190/1920 τα περί οικονοµικών 

καταστάσεων σε ότι αφορά µεµονωµένες επιχειρήσεις. Το άρθρο 100, αντίστοιχα 

ορίζει τα περί ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. (Γνωρίζοντας την Ανώνυµη 

Εταιρία, Πεταλάς, 2004). Στοιχεία που συνθέτουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

επιχειρήσεων τα οποία εµπεριέχουν και ότι έχει σχέση µε τα άυλα στοιχεία του 

Ενεργητικού είναι: 

• Ισολογισµός 

• Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως 

• Προσάρτηµα 

Στο Άρθρο 42α,§2 του Ν .2190/1920 αναφέρεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

πρέπει να εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής 

διαρθρώσεως ,της χρηµατοοικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως της 

εταιρείας το οποίο όπως είναι φυσικό αφορά και τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. 

Με την υιοθέτηση της 4ης Οδηγίας της ΕΟΚ δεν υπάρχουν πλέον αξιόλογες διαφορές 

σε ότι αφορά τις Βασικές Λογιστικές Αρχές µε τις οποίες γίνεται η σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1 κατά γενικό κανόνα το πρότυπο 

αυτό έχει εφαρµογή στην παρουσίαση όλων των γενικού σκοπού οικονοµικών 

καταστάσεων οι οποίες καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

τόσο σε επίπεδο µεµονωµένης επιχειρήσεως όσο και σε επίπεδο οµίλου επιχειρήσεων. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και η πληροφόρηση τους σχετικά µε τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία τελεί υπό την ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

επιχείρησης.(Πρακτική ανάλυση και ερµηνεία των ∆ΛΠ, Ν. Πρωτοψάλτης και 

Π.Βρουστούρης, 2001) 

Στοιχεία που συνθέτουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις και αφορούν και το άυλο 

ενεργητικό είναι τα παρακάτω: 

•  Ισολογισµός 

•  Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

•  Κατάσταση µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. 

•  Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

Άρα οι γενικές λογιστικές Αρχές που έχουν σχέση µε το άυλο ενεργητικό είναι οι 

παρακάτω : 

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική 

θέση, την οικονοµική απόδοση και τις ταµειακές ροές της επιχειρήσεως. 
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2. Τήρηση της αυτοτέλειας των χρήσεων σχετικά µε την καταγραφή των άυλων 

στοιχείων. 

3. Οµοιοµορφία της παρουσίασης και ταξινόµησης των στοιχείων. 

4. Κάθε ουσιώδες στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά στις οικονοµικές 

καταστάσεις όπως τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού . 

5. Συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να γνωστοποιείται σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση για όλες τις αριθµητικές πληροφορίες σχετικά µε τα άυλα στοιχεία των 

οικονοµικών καταστάσεων . 

6. Όταν η παρουσίαση των άυλων στοιχείων µεταβάλλεται ,τα συγκριτικά κονδύλια 

πρέπει να ανακατατάσσονται µε ανάλογη γνωστοποίηση. 

7. Ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως, σαφήνεια, συνέπεια, αξιοπιστία, σηµαντικότητα 

και επικράτηση της ουσίας επί του τύπου έχουν εφαρµογή και στα άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού. 

Η ∆οµή και Περιεχόµενο των Οικονοµικών Καταστάσεων, πρέπει να 

εξατοµικεύονται σαφώς και να παρουσιάζονται τουλάχιστον ετησίως πράγµα που, 

όπως είναι φυσικό, αφορά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία . 

 

6.3 Οι διαφορές του ∆ΛΠ 12 µε την Ελληνική Νοµοθεσία ως προς το  

      άυλο ενεργητικό 

Το ∆ΛΠ 12 αναφέρει τον τρόπο παρακολούθησης των µελλοντικών φορολογικών 

συνεπειών και των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων για το µελλοντικό φόρο 

που θα κληθεί να πληρώσει ή που θα γλιτώσει η επιχείρηση από τις δαπάνες που 

δηµιουργούνται για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Η ελληνική νοµοθεσία δεν 

αναφέρει τίποτα ως προς την αναβαλλόµενη φορολογία σχετικά µε το άυλο 

ενεργητικό. Όπως αναφέραµε στην εισαγωγή η Ελληνική νοµοθεσία δεν µας 

αναφέρει για τους αναβαλλόµενους φόρους σε σχέση µε το άυλο ενεργητικό αλλά 

µας υποδεικνύει γενικά ότι ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί «βάρος εταιρικό ». 

Υπολογίζεται σύµφωνα µε κατάλληλες αναµορφώσεις εξόδων / εσόδων που δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά. Στις περί ιδιαίτερων οικονοµικών καταστάσεων 

διατάξεις του Ν.2190/1920 δεν προβλέπεται κάτι σχετικό µε τους αναβαλλόµενους 

φόρους και ειδικά κάτι µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία . Όµως µε βάση το άρθρο 

42α παρ. 2 και 3 επιτρέπει την παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου 

να αποδοθεί η πραγµατική εικόνα µε απόλυτη σαφήνεια, η καταχώριση 
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αναβαλλόµενων φόρων επιβάλλεται σε περίπτωση που το ύψος τους είναι σηµαντικό 

και επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις. (Γνωρίζοντας την Ανώνυµη Εταιρία, 

Πεταλάς, 2004 – Κώδικας ΑΕ και ΕΠΕ, Χρήστος Ν. Τότσης, 2007) 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 το πιο σηµαντικό θέµα στη λογιστική των φόρων 

εισοδήµατος είναι ο τρόπος της λογιστικής παρακολούθησης των τρεχουσών και των 

µελλοντικών φορολογικών συνεπειών. Είναι ουσιώδες, γιατί οι φορολογικές διατάξεις 

είναι διαφορετικές από τα Λογιστικά πρότυπα ως προς τον χρόνο, την µέθοδο 

αποσβέσεως, την αξία αποµείωσης του, και για τις δαπάνες που σχετίζονται µε τα 

άυλα πάγια, οι οποίες µπορεί να µην εκπίπτουν φορολογικά. Οι τρέχουσες 

φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας, που προσδιορίζουν τον κατά χρήση πληρωτέο φόρο, ενώ οι µελλοντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε χρήση, έχουν σχέση µε τον 

µελλοντικό διακανονισµό της λογιστικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

που απεικονίζεται στον Ισολογισµό. Το ∆ΛΠ 12 αναφέρει ότι για όλες τις 

προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ισολογισµού, 

καταχωρείται αναβαλλόµενος φόρος, όπως στην περίπτωση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. (Πρακτική ανάλυση και ερµηνεία των ∆ΛΠ, Ν. Πρωτοψάλτης και Π. 

Βρουστούρης, 2001). 

Για την αναγνώριση αναβαλλόµενου εισπρακτέου / συµψηφιστέου φόρου (deferred 

tax asset), πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρος όταν 

µελλοντικά κλείσει η χρονική αυτή διαφορά, έτσι ώστε να συµψηφίσει την απαίτηση 

µε την φορολογική υποχρέωση. Απαγορεύεται η προεξόφληση αναβαλλόµενων 

χρεωστικών η πιστωτικών φόρων. Χρησιµοποιείται ο φορολογικός συντελεστής ο 

οποίος πιθανολογείται ότι θα ισχύει κατά την πραγµατοποίηση της χρονικής 

διαφοράς. 

Επίσης το ∆ΛΠ 12 αναφέρει ότι αν υπάρξουν αλλαγές στο ευρύτερο φορολογικό 

καθεστώς σχετικά µε τα άυλα πάγια, έτσι ώστε οι φορολογικές υποχρεώσεις να είναι 

διαφορετικές, τότε η διαφορά που προκύπτει πρέπει να λογιστικοποιείται στα 

αποτελέσµατα , εκτός εάν η αλλαγή αφορά στοιχεία που έχουν λογιστικοποιηθεί στην 

καθαρή θέση ,οπότε ο φόρος λογίζεται ανάλογα. 
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6.4 Οι διαφορές του ∆ΛΠ 22 µε την Ελληνική Νοµοθεσία ως προς το  

      άυλο ενεργητικό 

Το ∆ΛΠ 22 και η ελληνική νοµοθεσία αναφέρουν σχετικά µε τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές αναγνωρίζοντας υπεραξία που προκύπτει από την διαφορά µεταξύ του 

τιµήµατος που πληρώθηκε ή ανταλλάχθηκε και το οποίο αποτελεί στοιχείο του άυλου 

ενεργητικού 

Το ∆ΛΠ 22 θεωρεί όλες τις πράξεις συγχωνεύσεων και εξαγορών ως "εξαγορές 

"(acquisitions) µε άµεση αναγνώριση υπεραξίας (goodwill) που προκύπτει σαν 

διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που πληρώθηκε η ανταλλάχθηκε και το αντίστοιχο 

ποσοστό της καθαρής θέσης της αγορασθείσης εταιρείας , εκπεφρασµένα σε αγοραίες 

αξίες (fair value). Εάν το τίµηµα δεν καταβάλλεται µε µετρητά αλλά µε πίστωση 

ορισµένης χρονικής διάρκειας, τότε για τον υπολογισµό του κόστους αγοράς 

υπολογίζεται η παρούσα αξία του επί πιστώσει τιµήµατος , και εν συνεχεία 

ενδεχοµένως η τυχόν υπεραξία . 

Για να αναγνωρισθεί µία συγχώνευση σαν «pooling or uniting of interests» πρέπει να 

συντρέχουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις ταυτοχρόνως: 

• σχετική αναλογία στις αγοραίες αξίες των δυο εµπλεκοµένων εταιρειών 

• συνέχιση περίπου του ίδιου ποσοστού ψήφου των εταίρων και στην νέα εταιρεία 

• ανταλλαγή η συνάθροιση πλειοψηφικών πακέτων από κάθε µία από τις εταιρείες. 

Επίσης όταν δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί ο αγοραστής, τότε η συγχώνευση 

θεωρείται "pooling or uniting of interests". Στο "pooling of interest" δεν 

αναγνωρίζεται υπεραξία (goodwill) λογιστικά . Όλα τα σχετικά έξοδα , πρέπει να 

πάνε στα αποτελέσµατα . Η απόσβεση του goodwill γίνεται στην εκτιµώµενη 

ωφέλιµη ζωή του η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 20 χρόνια . Κάθε χρόνο γίνεται 

επανεκτίµηση αυτής , και αν προκύψει διαφορά , τότε λογίζεται σαν διόρθωση . 

Το κόστος αγοράς (που διαµόρφωσε την υπεραξία) επιτρέπεται να αλλάξει 

µεταγενέστερα ,όταν υπάρξουν µεταβολές σε µελλοντικά γεγονότα και εκτιµήσεις 

πού είχαν γίνει αρχικά οπότε γίνεται αναγκαίο να αναθεωρηθεί πάλι η τρέχουσα αξία 

της αγορασθείσης εταιρείας και όταν το αρχικό τίµηµα υποστεί αλλαγή ένεκα 

διαφόρων αιτιών και συµφωνιών. 

Η αρνητική υπεραξία (negative goodwill, που προκύπτει όταν το κόστος απόκτησης 

των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων είναι µικρότερο της πραγµατικής αξίας τους) 



       ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 «ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 38 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 

 
 

                                                                               58                                  

                                                                            ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  Α.Μ.: SMAF 11 /09 
                                                                                                             

 

θα πρέπει να µειώνει αναλογικά την αξία των αποκτούµενων στοιχείων. Όταν αυτό 

δεν είναι δυνατόν , η διαφορά που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως αρνητική υπεραξία 

και απεικονίζεται αφαιρετικά του ενεργητικού στην υπεραξία, το οποίο αποσβένεται 

σε 5 έτη η έως το πολύ 20 έτη όταν µπορεί να αιτιολογηθεί. 

Η διαφορά µεταξύ πραγµατικής αξίας των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της επιχείρησης που αγοράζεται και τιµήµατος που καταβάλλεται για 

την απόκτηση, περιγράφεται ως υπεραξία και είναι συνήθως θετική οπότε 

αποσβένεται σε µία περίοδο 20 ετών (µαχητό τεκµήριο). Αν η ανωτέρω διαφορά είναι 

αρνητική, τότε καταχωρείται ως έκπτωση (µείωση) των περιουσιακών στοιχείων και 

κατά την έκταση που σχετίζεται µε αναµονή µελλοντικών ζηµιών, καταχωρείται ως 

έσοδο όταν πραγµατοποιούνται οι ζηµίες τις αγοραζόµενης επιχείρησης. Κατά την 

έκταση που δεν σχετίζεται µε αναµενόµενες µελλοντικές ζηµιές καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως ως εξής : 

1. Το ποσό αυτής που δεν υπερβαίνει τις πραγµατικές αξίες των αποκτηθέντων µη 

νοµισµατικών στοιχείων, καταχωρείται στα έσοδα συστηµατικά κατά τη διάρκεια της 

εναποµένουσας ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών. 

2. Το επί πλέον των πραγµατικών αξιών των µη νοµισµατικών περιουσιακών 

στοιχείων αυτής τµήµα, καταχωρείται αµέσως ως έσοδο. 

Κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µιας επιχείρησης από µια άλλη, ο αγοραστής πρέπει 

να καταχωρεί µια πρόβλεψη που δεν εµφανίζεται ως υποχρέωση στην αγοραζόµενη 

επιχείρηση, εάν ο αγοραστής έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τερµατισµό, ή µείωση των 

δραστηριοτήτων της αγοραζόµενης. Η πρόβλεψη αυτή αφορά αποζηµιώσεις 

εργαζοµένων, κλείσιµο εγκαταστάσεων και τερµατισµό συµβάσεων που είχαν 

καταστεί επαχθείς. 

Όταν η συµφωνία µιας αγοράς προβλέπει προσαρµογή του τιµήµατος αγοράς υπό την 

αίρεση µελλοντικών γεγονότων, το ποσό της προσαρµογής συµπεριλαµβάνεται στο 

κόστος αγοράς κατά την ηµεροµηνία αγοράς, αν η αναπροσαρµογή είναι πιθανή και 

το ποσό µπορεί να υπολογισθεί βάσιµα. 

Το κόστος µιας αγοράς πρέπει να αναπροσαρµόζεται όταν ύστερα από την 

ηµεροµηνία αγοράς παύει να υπάρχει η αίρεση που επιδρά στο τίµηµα αγοράς, οπότε 

η πληρωµή του ποσού είναι πιθανή και αξιόπιστα εκτίµηση. Τέτοιες προσαρµογές 

διορθώνουν είτε την υπεραξία ή την υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση. 
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Η Ελληνική νοµοθεσία αναφέρει ότι ο Ν.2190/20, οµιλεί περί συγχώνευσης για 

περιπτώσεις όπου υπάρχει 100% θυγατρική εταιρεία .Στις άλλες περιπτώσεις ,ο 

Ν.2190/20 αποδέχεται τον νόµο 2515/97 για συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυµάτων 

όπου επιτρέπεται η αποτίµηση των παγίων σε τρέχουσες αξίες , καθώς επίσης και η 

τεχνική συνάθροισης συµφερόντων (συµψηφισµός µόνο του µετοχικού κεφαλαίου 

της απορροφηµένης). 

Στις άλλες περιπτώσεις ο Ν.2190/20 αποδέχεται τον 1297/72 για συγχωνεύσεις 

λοιπών εταιρειών όπου και επιβάλλεται η αποτίµηση των παγίων σε τρέχουσες αξίες 

(αρ .9 Ν.2190/20) και δεν αναγνωρίζονται οι φορολογικές ζηµιές της 

απορροφηµένης. (Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης 2005, Γ.Αληφαντή, 2005). 

Στον 2166/93 δεν επιβάλλεται αποτίµηση σε τρέχουσες αξίες όµως αναγνωρίζονται οι 

φορολογικές ζηµιές της απορροφηµένης, και αυτό γίνεται µε τεχνική της 

συνάθροισης συµφερόντων. Γενικά στα Ελληνικά πρότυπα , οι συγχωνεύσεις 

θεωρούνται νοµικής µορφής µετασχηµατισµοί και όχι εξαγορές και λογίζονται µε τη 

µέθοδο της συνάθροισης συµφερόντων. Σπάνια αναγνωρίζεται υπεραξία , η οποία και 

αποσβένεται σε 5 χρόνια ισόποσα. Το κόστος αγοράς είναι η ονοµαστική αξία του 

ποσού που πληρώνεται. 

Τέλος η αρνητική υπεραξία αναγνωρίζεται µόνο κατά την ενοποίηση και 

αναγράφεται απευθείας στην καθαρή θέση (συν διαφορά ενοποίησης). Ο Ν. 

2190/1920 στο άρθρο 103 παρ. 1 και 2 εµµέσως πλην σαφώς αναγνωρίζει ως µέθοδο 

ενοποίησης την µέθοδο αγοράς. (Γνωρίζοντας την Ανώνυµη Εταιρία, Πεταλάς, 2004) 

Οι διαφορές ενοποίησης (υπεραξία), εφόσον είναι θετικές, αποσβένονται είτε εφάπαξ, 

είτε τµηµατικά και ισόποσα σε µια πενταετία, είτε εµφανίζονται αφαιρετικά στα ίδια 

κεφαλαία. Αν είναι πιστωτικές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια και µπορούν να 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µερικώς ή ολικώς µόνον αν αντιστοιχούν σε 

δυσµενή µελλοντικά αποτελέσµατα, ή σε προβλέψεις µελλοντικών δαπανών που θα 

πραγµατοποιηθούν, ή αν αντιστοιχούν σε πραγµατοποιηµένο κέρδος (άρθρο 103 παρ. 

3, Γνωρίζοντας την Ανώνυµη Εταιρία, Πεταλάς, 2004). 

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 96 παρ.1 περί επιχειρήσεων 

που έχουν τεθεί υπό την ενιαία ∆ιεύθυνση, ή που τα διοικητικά όργανα των 

επιχειρήσεων αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα, η επιβαλλόµενη 

από το Νόµο ενοποίηση θα µπορούσε να θεωρηθεί ως συνένωση δικαιωµάτων όπως 

προσδιορίζεται από το ∆ΛΠ 22. Για την περίπτωση της συγχώνευσης µε 
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απορρόφηση, που είναι µίας συνήθης πρακτική στη χώρα µας, το άρθρο 71 του Ν. 

2190/20 προβλέπει την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των 

συγχωνευοµένων εταιριών, το οποίο, σε συνδυασµό µε την παρ. 4 β του άρθρου 43, 

στην περίπτωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση, καταλήγει στην καταχώρηση 

υπεραξίας που προβλέπεται από το ∆ΛΠ 22. 

 

6.5 Οι διαφορές του ∆ΛΠ 36 µε την Ελληνική Νοµοθεσία ως προς το  

      άυλο ενεργητικό 

Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την αποτίµηση όλων των περιουσιακών στοιχείων 

µίας επιχείρησης για την εκτίµηση της υποτίµησης της αξίας τους. (Λογιστικές 

Εργασίες τέλους χρήσης 2005, Γ. Αληφαντή 2005) 

Η ζηµία η οποία προκύπτει από την υποτίµηση της αξίας των στοιχείων αυτών 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως. Επίσης οποιαδήποτε µείωση της 

υποτίµησης η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούµενα έτη , καταχωρείται στα έσοδα 

της χρήσεως κατά την οποία προέκυψε . Τόσο η Ελληνική νοµοθεσία όσο και τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προβλέπουν την εκτίµηση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων µίας επιχείρησης σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού για τον 

εντοπισµό τυχόν ζηµίας από την υποτίµηση της. Σύµφωνα όµως µε την Ελληνική 

νοµοθεσία δεν προβλέπεται συγκεκριµένη και λεπτοµερής καθοδήγηση του τρόπου 

εκτίµησης ,όπως για παράδειγµα η εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών που 

προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Σαν αξιόπιστος τρόπος εκτίµησης, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, είναι η 

αγοραία αξία του στοιχείου, χωρίς ειδικά να καθορίζεται η ανακτήσιµη αξία του. 

Επίσης σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία κάθε ζηµία, η οποία προκύπτει από την 

υποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή κέρδος από την µείωση της 

υποτίµησης η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούµενα έτη αναγνωρίζεται σαν 

κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα της χρήσης, στην οποία προέκυψαν, σε αντίθεση 

µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προβλέπουν µείωση ή αύξηση της αξίας 

αναπροσαρµογής για πάγια τα οποία απεικονίζονται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι παρά το γεγονός ότι το πνεύµα τόσο της Ελληνικής 

νοµοθεσίας όσο και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι όµοιο (διαπίστωση 

υποτίµησης αξίας περιουσιακών στοιχείων), η εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
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Πρότυπα απαιτεί την υιοθέτηση ενός πλέγµατος διατάξεων, που θα καθορίζουν τους 

τρόπους εκτίµησης και λογιστικής αντιµετώπισης. 

Γενικά ο Ν. 2190 στο άρθρο 43 παρ.5 ε, (Γνωρίζοντας την Ανώνυµη Εταιρία, 

Πεταλάς, 2004 – Κώδικας ΑΕ και ΕΠΕ, Χρήστος Ν. Τότσης, 2007) στην ουσία 

αναφέρεται µόνον στην υποτίµηση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

για την οποία σχηµατίζεται ανάλογη πρόβλεψη, εφόσον η υποτίµηση προβλέπεται ότι 

θα είναι διαρκής. Αναφορά στον τρόπο υπολογισµού της υποτίµησης δεν γίνεται. Η 

πρόβλεψη αυτή βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως. Η αποτίµηση στην χαµηλότερη 

τιµή µπορεί να µη συνεχισθεί, αν οι λόγοι που επέβαλλαν την προσαρµογή της αξίας 

έπαψαν να υπάρχουν. Το τελευταίο σηµαίνει, ότι η αναστροφή ζηµιών που έπαψαν να 

υπάρχουν δεν είναι υποχρεωτική. 

Το ∆ΛΠ 36 έχει εφαρµογή κυρίως στην λογιστική αντιµετώπιση της υποτίµησης των 

ασώµατων περιουσιακών στοιχείων, της υπεραξίας και των παγίων στοιχείων. Κάθε 

επιχείρηση θα πρέπει να διαπιστώνει κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αν και 

κατά πόσο υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υποτιµηµένο. Σε 

περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ένδειξης η επιχείρηση θα πρέπει να εκτιµά το ανακτήσιµο 

ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Για την εκτίµηση αν και κατά πόσο υπάρχει 

ένδειξη για την υποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου η επιχείρηση θα πρέπει να 

συνεκτιµά τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές πηγές πληροφόρησης. Σε περίπτωση 

που η ανακτήσιµη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από την 

λογιστική του αξία, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίζει την σχετική ζηµία. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, η ανακτήσιµη αξία ορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ 

της καθαρής αξίας πώλησης του και της αξίας της χρήσης του. Αν δεν µπορεί να 

καθοριστεί η καθαρή αξία πώλησης, ως ανακτήσιµη αξία ορίζεται η αξία της χρήσης 

του. Για την µέτρηση της αξίας της χρήσης, χρησιµοποιείται η εκτίµηση των 

µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται µε την χρησιµοποίηση του 

περιουσιακού στοιχείου, προεξοφληµένες µε κατάλληλους συντελεστές 

προεξόφλησης. 

Οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών θα πρέπει να υποστηρίζονται 

επαρκώς και αφορούν το περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα του κατάσταση. Ο 

συντελεστής προεξόφλησης ο οποίος χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι 

αποφορολογηµένος και να αντικατοπτρίζει τις εκτιµήσεις της αγοράς του στοιχείου 

αυτού. Η εκτίµηση της υποτίµησης θα πρέπει να γίνεται για κάθε στοιχείο ξεχωριστά. 



       ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 «ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 38 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 

 
 

                                                                               62                                  

                                                                            ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  Α.Μ.: SMAF 11 /09 
                                                                                                             

 

Η ζηµία η οποία προκύπτει από την υποτίµηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, όπου η ζηµία θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ως µείωση της αναπροσαρµογής . 

Επίσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επανεκτιµά σε κάθε 

ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού, κατά πόσο η αναγνώριση της ζηµίας από 

υποτίµηση που έγινε σε προηγούµενα χρόνια συνεχίζει να υφίσταται ή έχει µειωθεί. 

Η µείωση της υποτίµησης, η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούµενες χρήσεις, θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται σαν έσοδο ,εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται 

σε αναπροσαρµοσµένη αξία ,όπου η µείωση της υποτίµησης θα πρέπει να 

προσαυξήσει την αξία αναπροσαρµογής. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η µείωση 

της υποτίµησης, η οποία αφορά υπεραξία (goodwill) επιτρέπεται µόνο εάν η ζηµία 

προήλθε από συγκεκριµένη έκτακτη αιτία, η οποία δεν αναµένεται να επαναληφθεί. 

Αυτό το πρότυπο εφαρµόζεται για τη λογιστική αντιµετώπιση της υποτίµησης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, της υπεραξίας που προκύπτει κατά την αγορά µιας 

επιχείρησης και των παγίων περιουσιακών στοιχείων µε εξαίρεση τις επενδύσεις σε 

ακίνητα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Συνοπτικώς, το πρότυπο αυτό ορίζει: 

Αν και µόνον αν, το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερο 

από τη λογιστική του αξία, τότε η λογιστική του αξία µειώνεται στο ανακτήσιµο 

ποσό. Η προκύπτουσα ζηµία καταχωρείται ως έξοδο, εκτός και αν το περιουσιακό 

στοιχείο λογιστικοποιείται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες, οπότε η ζηµία καταχωρείται 

σε µείωση της υπάρχουσας διαφοράς αναπροσαρµογής και το τυχόν εναποµένον 

καταχωρείται ως έξοδο. 

Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας και αξίας χρήσεως αυτού. Αξία χρήσεως ενός 

περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ροών 

που αναµένονται από την χρήση του και από τη διάθεση του κατά το τέλος της 

ωφέλιµης ζωής του. 

7. Τελικά συµπεράσµατα 

Από την παραπάνω ανάλυση κατέστη προφανές ότι νέα δεδοµένα και ιδιαίτερους 

κώδικες αξιολόγησης της οικονοµικής εικόνας των επιχειρήσεων δηµιουργεί η 

εφαρµογή του ∆ΛΠ 38, αλλά και των συναφών µ' αυτό προτύπων. Έχει υποστηριχθεί 
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κατά κόρον ότι τα ∆ΛΠ θα εκφράσουν ορθολογικά την οικονοµική οντότητα των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, εξίσου ζωηρές είναι και οι επιφυλάξεις οι οποίες 

διατυπώνονται για το εάν και κατά πόσον τα ∆ΛΠ , θα αποτρέψουν τις κάθε λογής 

αλχηµείες που παρατηρούνται στα οικονοµικά στοιχεία ορισµένων εταιρειών. 

Καθίσταται γενικά προφανές ότι η εφαρµογή όλων των συναφών µε το ∆ΛΠ 38, 

προτύπων θα επιτείνει την ανάγκη της «µεσολάβησης» εξειδικευµένων αναλυτών 

προκειµένου να αναγνωρίζονται και κατανοούνται µε σαφήνεια τα πραγµατικά 

δεδοµένα των επιχειρήσεων. Αυτό σηµαίνει ότι οι απλοί επενδυτές είναι δυσκολότερο 

να κατανοήσουν την οικονοµική εικόνα και, συνεπώς, την αξία της κάθε εταιρείας 

και θα χρειάζονται την βοήθεια ειδικών. 

Θα µπορούσε να προταθεί ως λύση η φορολογική αναµόρφωση. ∆ηλαδή να µπορεί η 

επιχείρηση για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, να χρησιµοποιεί ως βάση το 

αποτέλεσµα που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις που θα συντάσσονται 

βάση των ∆ΛΠ και µετά να προσθέτει και να αφαιρεί έσοδα η δαπάνες που έχουν 

διαφορετικοί φορολογική µεταχείρισης από πλευράς φορολογίας εισοδήµατος . Σε 

πολλές χώρες (όπως στις Η.Π.Α) η επιχείρηση µπορεί να συντάξει τη φορολογική της 

δήλωση µε την δυνατότητα φορολογικής αναµόρφωσης για αυτό έχουµε και την 

αναβαλλόµενη φορολογία (deferred tax). 

Επίσης µε τις ρυθµίσεις του Ν.3301/2004 δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

τηρούν τα βιβλία τους είτε µε βάση τα ∆ΛΠ είτε µε βάση την ελληνική νοµοθεσία 

αλλά όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να τηρήσουν τα βιβλία µε βάση τα ∆ΛΠ 

υποχρεούνται να συντάξουν ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ. Αυτή η προαιρετική τήρηση που αφορά και το ∆ΛΠ 38, 

είναι µία καθαρά ελληνική πρωτοτυπία που στην ουσία ακυρώνει τα ∆ΛΠ και κυρίως 

υιοθετήθηκε γιατί οι φορολογικές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την 

φορολογητέα ύλη βάση των ∆ΛΠ αλλά και για να δοθεί στις επιχειρήσεις πίστωση 

χρόνου ώστε να προσαρµοστούν. Ωστόσο χάρις σ' αυτές τις αλλαγές οι επιχειρήσεις 

αγοράζουν χρόνο γιατί δεν είναι υποχρεωµένες να αλλάξουν άµεσα το λογιστικό τους 

σχέδιο και γενικότερα να προσαρµοστούν τα λογιστήρια στα δεδοµένα των ∆ΛΠ, 

επίσης έχουν ένα µεταβατικό στάδιο να διατηρήσουν όλες τις ελληνικές λογιστικές 

συνήθειες τις οποίες βάση των ∆ΛΠ πρέπει να αλλάξουν ριζικά. 

Με την εισαγωγή και εφαρµογή των ∆ΛΠ (τόσο του 38 όσο και των συναφών µε 

αυτό) στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, θα υπάρξει µια µετατόπιση από 
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«Οικονοµικές Καταστάσεις συναλλακτικά ακριβείς και νοµικά κατοχυρωµένες σε 

Οικονοµικές Καταστάσεις χρηµατοοικονοµικά ακριβείς και εκτιµητικά 

προσδιορισµένες». Οι συγκεκριµένες τακτικές και πρακτικές θα επηρεάσουν την 

καθηµερινή εταιρική πραγµατικότητα. Ο νοµικός κόσµος, που έως τώρα είχε 

παράδοση «πρωταγωνιστή» στη διαχείριση και γενικά εµπλοκή µε τα εταιρικά και 

κυρίως φορολογικά θέµατα των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει τη 

θέση του και να εµπλουτίσει τις οικονοµικές και λογιστικές γνώσεις του, βασισµένες 

πλέον στο νέο, πέρα των εθνικών ορίων, πλαίσιο των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 

Για τους παραπάνω λόγους το ∆ΛΠ 38 και τα συναφή του πρότυπα πρόκειται να 

αλλάξουν συνολικά την οικονοµική ζωή της χώρας. Συνακόλουθα, η νέα αυτή 

οικονοµική πραγµατικότητα θα επιφέρει αλλαγές και στις µικρές εταιρείες. Θα 

χρειαστεί να εξευρεθεί τρόπος, ώστε οι αλλαγές αυτές να ρυθµιστούν µε τους 

καταλληλότερους θεσµικούς µηχανισµούς, λαµβάνοντας πάντα υπ' όψιν τις 

επιπτώσεις στο κόστος που µπορεί να έχουν οι ρυθµιστικοί αυτοί µηχανισµοί. 

Τέλος µέσω γενικά των ∆ΛΠ θα οδηγηθούµε αναγκαστικά στη σταδιακή εξάλειψη 

των γνωστών "παρατηρήσεων και σηµειώσεων" που παρατηρούνται στους 

ισολογισµούς. Ένα άλλο σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι σε αντίθεση µε τα εθνικά 

λογιστικά πρότυπα τα οποία είναι πιο κοντά στις φορολογικές πληροφορίες που ζητά 

το δηµόσιο, το ∆ΛΠ 38 και τα συναφή του πρότυπα πλησιάζουν περισσότερο στην 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση και σκοπεύουν πρωτίστως στην ενηµέρωση του κοινού. 

Επίσης οι παρατεταµένες περίοδοι απόσβεσης, υπό τον όρο ότι είναι 

δικαιολογηµένες, θα επιδράσουν θετικά στα καθαρά έσοδα γιατί κατά τις Ελληνικές 

Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές αποσβένονται µε την σταθερή µέθοδο για µία 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη ενώ σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 η απόσβεση γίνεται 

επί συστηµατικής βάσης κατά τη βέλτιστη εκτίµηση της διάρκειας ωφέλιµης ζωής, 

όχι πάνω από 20έτη. 

Από το άλλο µέρος , οι αυστηρότεροι κανόνες καταχώρησης δαπανών ως άυλου 

ενεργητικού θα επιφέρουν αρνητική επίδραση στα καθαρά έσοδα γιατί κατά την 

Ελληνική νοµοθεσία οι κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες σήµερα περιλαµβάνουν ποικιλία 

στοιχείων δαπανών ενώ σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 αρκετές από τις δαπάνες αυτές 

όπως: ∆απάνες έρευνας - ∆απάνες εγκατάστασης - ∆απάνες εκκίνησης - ∆απάνες 
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διαφήµισης - ∆απάνες επανεγκατάστασης πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα της 

χρήσης. 

Έτσι, σε τελική ανάλυση θα πρέπει να πραγµατοποιείται λεπτοµερής αναθεώρηση 

όλων των αυλών στοιχείων για να µπορούµε να εκτιµήσουµε εάν κατά πόσο τα εν 

λόγω στοιχεία µπορούν να καταχωρηθούν σαν άυλα στοιχεία του ενεργητικού και να 

αποσβεστούν ή να καταχωρηθούν στις δαπάνες σαν έξοδα όταν πραγµατοποιούνται, 

και το σηµαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να καθορίζονται οι οικονοµικές ωφέλιµες 

ζωές οποιωνδήποτε στοιχείων πληρούν τα κριτήρια των άυλων στοιχείων, καθώς θα 

πρέπει να εξετάζεται εάν αποµειώνεται η αξία των εν λόγω άυλων στοιχείων. 
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