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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η επίδραση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στα άυλα

περιουσιακά  στοιχεία  των  εισηγµένων  επιχειρήσεων,  τόσο  ως  προς  την  αναγνώριση,  την

αντιµετώπιση και την αποτίµησή τους, όσο και ως προς την παρουσίασή τους.

Στο  πρώτο  κεφάλαιο  αναλύεται  η  αντιµετώπιση  των  άυλων  παγίων  στοιχείων

σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προκειµένου να γίνουν επαρκώς κατανοητές

οι πρότερες συνθήκες αντιµετώπισής τους.

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  το  ∆ιεθνές  Λογιστικό  Πρότυπο  38,  το  οποίο

αφορά  στα  άυλα  στοιχεία  του  ενεργητικού.  Έτσι,  στα  πρώτα  δύο  κεφάλαια  εξετάζονται

θεωρητικά τα ελληνικά ( - παλιά) και τα διεθνή (- νέα) λογιστικά πρότυπα, ούτως ώστε να

δηµιουργηθεί  µια  ολοκληρωµένη  εικόνα  για  την  λογιστική  αντιµετώπιση  των  άυλων

στοιχείων από τα εκάστοτε πρότυπα, για να µπορέσουµε στην συνέχεια να εξετάσουµε τις

διαφορές τους και τις επιπτώσεις από τη µετάβαση.

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  οι  διαφορές  των  ελληνικών  και  των  διεθνών

λογιστικών  προτύπων  σε  θεωρητικό  επίπεδο,  ενώ  στο  επόµενο  και  τελευταίο  κεφάλαιο

εξετάζονται οι διαφορές αυτές , αλλά και η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων που

υιοθετήθηκαν  το  2005,  σε  πρακτικό  επίπεδο,  µε  τη  βοήθεια  της  ανάλυσης  των  άυλων

περιουσιακών στοιχείων των εισηγµένων επιχειρήσεων του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων που προκύπτουν

από την παραπάνω ανάλυση για την επίδραση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα “εισήλθαν” στην Ελληνική πραγµατικότητα το 2005, οπότε

και  ήταν  το  έτος  έναρξης  της  υποχρεωτικής  εφαρµογής  τους  από  τις  εισηγµένες  στο

Χρηµατιστήριο  Αθηνών  επιχειρήσεις.  Οι  αλλαγές  που  επέφεραν  στις  οικονοµικές

καταστάσεις  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  είναι  αξιόλογες  σε  πολλούς  τοµείς,  όπως  για

παράδειγµα στη λογιστική αντιµετώπιση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, των συµβάσεων

leasing, της αναβαλλόµενης φορολογίας και σε άλλα. 

Στην  παρούσα  εργασία  εξετάζονται  και  αναλύονται  οι  αλλαγές  που  επήλθαν  στην

αντιµετώπιση  των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  των  επιχειρήσεων  και  γενικότερα  στην

οµάδα  16  του  Ελληνικού  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου,  δηλαδή  στα  έξοδα  πολυετούς

απόσβεσης και στις ασώµατες ακινητοποιήσεις, και το πώς αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τις

οικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων επιχειρήσεων.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τα άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού υπερισχύουν

έναντι των άλλων περιουσιακών στοιχείων στις µεγαλύτερες εταιρείες και κατακτούν ολοένα

και µεγαλύτερο “έδαφος” τόσο στις οικονοµικές τους καταστάσεις, όσο και στη συνείδηση

των επιχειρηµατιών ως ένα µέσο που οδηγεί στην επιτυχία, αφού δίνει σε πολλές περιπτώσεις

το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα  µέσω  της  καλής  οργάνωσης  της  εταιρείας,  των

κατοχυρωµένων πατεντών , των εµπορικών µυστικών και άλλων. Για παράδειγµα η συνταγή

της  Coca Cola, η οποία είναι ίσως  το πιο επιτυχηµένο µη αλκοολούχο ποτό- αναψυκτικό,

είναι εµπορικό µυστικό, και για αυτό το λόγο δεν κατέστη δυνατό τόσα χρόνια να αντιγράψει

κάποιος την συνταγή της.

 Η  Ocean Tomo διεξήγαγε  µια  έρευνα  στις  µεγαλύτερες  εταιρείες  των  Ηνωµένων

Πολιτειών  Αµερικής  και  βρήκε  ότι  οι  πατέντες,  τα  εµπορικά  σήµατα,  τα  δικαιώµατα

πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευαν κατά το 2005 το

80% της εµπορικής αξίας των S&P 500 από 16,8% που ήταν το 1975.1

Τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία,  εκτός  από  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα  που

προσφέρουν στην εταιρεία, καθιστούν µια οργάνωση ικανή:

� να  αναπτύσσει  τις  σχέσεις  των  πελατών,  οι  οποίες  διατηρούν  την  πίστη  των

υφισταµένων πελατών και καθιστά την εξυπηρέτηση της τµηµατοποίησης των νέων

πελατών και των περιοχών της αγοράς δυνατή αποτελεσµατικά και αποδοτικά,
1 Russell L. Parr, Gordon V. Smith, “Intellectual Property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages

2010 Cumulative Supplement”, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2010 
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� να  εισαγάγει  καινοτοµικά  προϊόντα  και  υπηρεσίες,  τα  οποία  είναι  επιθυµητά  από

στοχευµένα τµήµατα πελατών,

� να παραγάγει επί παραγγελία υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες µε χαµηλό

κόστος και σύντοµους χρόνους παράδοσης,

� να  επιστρατεύει  τις  δεξιότητες  των  εργαζοµένων  και  την  υποκίνηση  για  συνεχείς

βελτιώσεις  στις  ικανότητες  διεργασιών,  την  ποιότητα,  και  τους  χρόνους

ανταπόκρισης, και

� να  εκµεταλλεύεται  τις  τεχνολογίες  της  πληροφορίας,  τις  βάσεις  δεδοµένων,  και  τα

συστήµατα.2

Ο  ορισµός  των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  (intangible  assets),  ή  αλλιώς  του

διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital) ή γνωστικό κεφάλαιο (knowledge capital) που

υιοθετείται και από τα Αµερικάνικα αλλά και από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι: “τα µη

νοµισµατικά  περιουσιακά  στοιχεία  ,  που  στερούνται  φυσικής  υπόστασης,  και  µπορούν  να

επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αλλά και να αποτιµηθούν αξιόπιστα”.

 Σύµφωνα  µε  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  διακρίνουµε  δυο  κατηγορίες  άυλων

στοιχείων του ενεργητικού,  τα δικαιώµατα και τις πραγµατικές καταστάσεις, ενώ σύµφωνα

µε τον Farok J Contractor διακρίνουµε τρείς κατηγορίες γνωστικού κεφαλαίου:

• στην  πρώτη  κατηγορία  περιλαµβάνονται  τα  κωδικοποιηµένα  και  επίσηµα

καταχωρυµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας  όπως οι πατέντες, τα εµπορικά

σήµατα κ.α.

• στην δεύτερη κατηγορία που είναι πιο ευρεία, περιλαµβάνονται τα κωδικοποιηµένα

αλλά  µη  κατοχυροµένα  νοµικά  δικαιώµατα  ιδιοκτησίας,  όπως  για  παράδειγµα  τα

εµπορικά µυστικά, οι φόρµουλες, οι συνταγές , οι βάσεις δεδοµένων κ.α.

• τέλος,  η  τρίτη  κατηγορία  περιλαµβάνει  το  µη  κωδικοποιηµένο  ανθρώπινο  και

επιχειρησιακό κεφάλαιο που δεν είναι εφικτό να καταχωρηθεί , όπως για παράδειγµα

η οργανωσιακή κουλτούρα, η τεχνογνωσία , οι εξειδικευµένες γνώσεις και ικανότητες

των υπαλλήλων, η ικανοποίηση των πελατών κ.α..3

Κατανοώντας την σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην ανάπτυξη των

επιχειρήσεων, στην εργασία αυτή επιλέξαµε να αναλύσουµε τα πάγια αυτά στοιχεία από τη

σκοπιά  των  Ελληνικών  αλλά  και  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  προκειµένου  να

2 Norton P. David, Kaplan S Robert “The Balanced Scorecard, translating strategy into action”, by the President

and Fellows of Harvard College 1996., pages 22-23
3 Farok J. Contractor, “Valuing Intangible Assets and Corporate Knowledge: Some General Principles”,
Knowledge and Process Management, Volume 7, No.4 (2000), John Wiley and Sons Limited, pages 242-255
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µπορέσουµε  να  καταλήξουµε  σε  κάποια  συµπεράσµατα  για  τις  διαφορές  στην  λογιστική

αντιµετώπισή τους, και ποιό είναι το αποτέλεσµα από την µετάβαση από τα Ελληνικά στα

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τις ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ο  όρος  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  δεν  είναι  επίσηµος  αλλά  χρησιµοποιείται  για  να

περιγράψει το σύνολο των νόµων που εφαρµόζονται σε επίπεδο λογιστικό και φορολογικό

στην Ελληνική πραγµατικότητα. Επιπλέον βοηθάει στην περίπτωση που υπάρχει σύγκριση

και αντιπαραβολή µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποτελείται από:

• το Νόµο 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών

• το ΕΓΛΣ (π.δ. 1123/1980)

• τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992)

• τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Νόµος 2238/1994)

• το Π.∆. 299/2003 περί αποσβέσεων παγίων.

1.1 Ορισµός  Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

Σύµφωνα  µε  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  και  πιο  συγκεκριµένα  τον  Κ.Ν.  2190/1920

άρθρο 42Ε, παρ. 3 αλλά και το Π.∆. 1123/1980 παρ 2.2.110  τα  άυλα πάγια περιουσιακά

στοιχεία µιας επιχείρησης ή αλλιώς οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της , είναι τα οικονοµικά

αγαθά  που  έχει  στην  κατοχή  της,  που  ενώ  δεν  έχουν  φυσική  υπόσταση  επιδέχονται

χρηµατικής  αποτίµησης  και  αποκτώνται  από  την  επιχείρηση  προκειµένου  να

χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική της διαδικασία. Ο σκοπός απόκτησης τους δε, δεν είναι

βραχυπρόθεσµος καθώς η επιχείρηση αποσκοπεί στην χρήση τους για διάστηµα µεγαλύτερο

του ενός έτους και µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής είτε από µόνα τους ,

είτε  µαζί  µε  την  επιχείρηση.  Στο  Ελληνικό  Γενικό  Λογιστικό  Σχέδιο  εµφανίζονται  στον

λογαριασµό 16.

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.  Από τη µία

διακρίνουµε  τα  δικαιώµατα,  δηλαδή  τα  διπλώµατα  ευρεσιτεχνίας,  τα  εµποροβιοµηχανικά

σήµατα,  την  πνευµατική  ιδιοκτησία  κ.α.,  και  από  την  άλλη  διακρίνουµε  τις  πραγµατικές

καταστάσεις,  ιδιότητες  και  σχέσεις  ,  δηλαδή  τη  φήµη,  την  πελατεία,  την  πίστη,  την  καλή
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οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, την ειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, κ.α..

Στην  κατάσταση  αποτελεσµάτων  υπάρχει  ειδική  λειτουργία  που  αφορά  τα  κόστη  που

σχετίζονται µε την έρευνα και ανάπτυξη των άυλων στοιχείων της πρώτης κατηγορίας και

βαρύνουν τα αποτελέσµατα. Η λειτουργία αυτή είναι η “λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης”.

Στην  δεύτερη  κατηγορία  συναντάµε  τα  στοιχεία  που  συνθέτουν  την  έννοια  του  όρου

υπεραξία, ή αλλιώς φήµη και πελατεία (goodwill, fonds de commerce).  Η υπεραξία είναι

αυτή που κάνει την συνολική αξία της επιχείρησης µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει

από  την  αποτίµηση  των  επιµέρους  περιουσιακών  στοιχείων.  Σε  περασµένες  δεκαετίες,

επικρατούσε  η  άποψη  ότι  στην  επιτυχή  πορεία  µιας  οικονοµικής  µονάδας  συνέβαλλαν

αποκλειστικά και µόνο  το προϊόν και οι οικονοµικοί πόροι. Σήµερα όµως  θεωρείται ότι η

“γνώση” υπερτερεί του προϊόντος. Οι διεθνούς φήµης καθηγητές διοίκησης επιχειρήσεων του

πανεπιστηµίου Harvard, Robert Kaplan και David Norton δηµιούργησαν την επαναστατική

µεθοδολογία  Balanced  Scorecard  όπου  προσδιορίζονται  ποσοτικά  τα  άυλα  περιουσιακά

στοιχεία της επιχείρησης όπως το ανθρώπινο δυναµικό της, οι συσσωρευµένες γνώσεις και

δεξιότητες καθώς και οι πελατειακές σχέσεις της. 

1.2 Αποτίµηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

Οι κανόνες αποτίµησης  των περιουσιακών στοιχείων της περιουσίας, τόσο των Ανώνυµων

Εταιρειών  όσο  και  των  Εταιρειών  Περιορισµένης  Ευθύνης,  τα  οποία  εµφανίζονται  στις

οικονοµικές  τους  καταστάσεις  όπως  υπαγορεύονται  από  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα

βασίζονται στις παρακάτω λογιστικές αρχές (άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 2190/1920):

� Αρχή  της  τιµής  κτήσεως  ή  του  κόστους  παραγωγής:  Η  αποτίµηση  των

περιουσιακών στοιχείων διενεργείται σύµφωνα µε την αρχή της τιµής κτήσεως ή του

κόστους παραγωγής.

� Αρχή της συντηρητικότητας:  Η αρχή αυτή εφαρµόζεται πάντα και αναφέρει ότι σε

κάθε χρήση  περιλαµβάνονται µόνο τα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν εντός αυτής

της  χρήσης,  χωρίς  να  επιτρέπεται  σχηµατισµός  πρόβλεψης  εσόδου,  ότι  επίσης

λαµβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και ζηµίες που αφορούν την κλειόµενη ή

προηγούµενες χρήσεις, ακόµα και αν οι ενδείξεις για τα παραπάνω διαφαίνονται µετά

το τέλος  της κλειόµενης χρήσης, αλλά εντός του χρονικού διαστήµατος περάτωσης
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των  πράξεων  κλεισίµατος  του  ισολογισµού,  και  τέλος  λογίζονται  οι  απαιτούµενες

αποσβέσεις και προβλέψεις ανεξάρτητα από το εάν στην κλειόµενη χρήση προκύπτει

κέρδος ή ζηµία.

� Αρχή  της  πάγιας  εφαρµογής  των  µεθόδων  αποτίµησης:  Οι  µέθοδοι  αποτίµησης

εφαρµόζονται πάγια  χωρίς  να  επιτρέπεται αλλαγή  µεθόδου  από τη  µία  χρήση στην

επόµενη. Βέβαια σύµφωνα µε τον ΚΒΣ (άρθρο 28)  δίνεται η δυνατότητα αλλαγής

µεθόδου προσδιορισµού της τιµής κτήσεως ή του ιστορικού κόστους παραγωγής όταν

γίνεται µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας  της επιχείρησης ή για κάποιον

άλλο εξίσου σπουδαίο λόγο. 

� Αρχή  της  συνεχιζόµενης  δραστηριότητας  της  επιχειρήσεως  ή  αρχή  του  going

concern: Στην διαδικασία αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

θεωρείται δεδοµένη η συνέχιση της δραστηριότητάς της.

� Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων: Τα έσοδα και τα έξοδα κάθε χρήσης λογίζονται

σε αυτή τη χρήση ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία είσπραξης ή πληρωµής τους.

� Αρχή της χωριστής αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού:

Αποτιµώνται χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία του παθητικού και του ενεργητικού.

� Αρχή της  συµφωνίας του ισολογισµού ανοίγµατος µε τον ισολογισµό κλεισίµατος

της προηγούµενης χρήσης: Τα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισµό ανοίγµατος

πρέπει  να  είναι  τα  ίδια  µε  αυτά  του  ισολογισµού  κλεισίµατος  της  προηγούµενης

χρήσης.4                            

Οι  παραπάνω  αρχές  εφαρµόζονται  και  στη  διαδικασία  αποτίµησης  των  άυλων

περιουσιακών στοιχείων. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία που περιέρχονται στην κατοχή της επιχείρησης από τρίτους

καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 16 µε την αξία κτήσεώς

τους,  δηλαδή  το  ποσό  που  καταβλήθηκε  εφάπαξ  στους  τρίτους  για  την  απόκτηση  του

στοιχείου  επαυξηµένο  κατά  περίπτωση  µε  ποσά  που  αφορούν  σε  δικηγορικές  αµοιβές,

συµβολαιογραφικά κ.α., δηλαδή µε τα ειδικά έξοδα αποκτήσεως. Αν η επιχείρηση καταβάλλει

στους τρίτους εκτός από το εφάπαξ ποσό και επιπρόσθετα ποσά, µηναία ή ετησία, τα ποσά

αυτά καταχωρούνται στα έξοδα εκµετάλλευσης στον λογαριασµό 61.98.00 (royalties).

Στην περίπτωση που τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δηµιουργούνται από την ίδια την

επιχείρηση  δεν  απεικονίζονται  λογιστικά  παρά  µόνο  αν  για  τη  δηµιουργία  τους

πραγµατοποιούνται αξιόλογα έξοδα,  στα οποία µάλιστα  λογίζονται οι αποσβέσεις τµηµατικά

και όχι εφάπαξ. Τα παραπάνω έξοδα θεωρούνται ως η αξία κτήσης του άυλου στοιχείου.

4
Αληφαντής Στ. Γεώργιος “Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως”, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ , Αθήνα 2001
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Παρακάτω  εξετάζονται  αναλυτικά  οι  υπολογαριασµοί  του  λογαριασµού  16  που

χρησιµοποιούνται για την καταχώρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

1.3 Υπεραξία (Λογ/σµός 16.00)

Η  υπεραξία  της  επιχείρησης  ή  αλλιώς  goodwill  καταχωρείται  στον  λογαριασµό  16.00 και

είναι  η  υπεραξία  που  προκύπτει  κατά  την  συγχώνευση  ή  την  εξαγορά  µιας  επιχείρησης.

Μπορεί  να  προσδιοριστεί η  αξία της  αφαιρώντας  την πραγµατική αξία των  περιουσιακών

στοιχείων της οικονοµικής µονάδας από το ολικό τίµηµα αγοράς. Η πραγµατική αξία στην

περίπτωση συγχώνευσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Ν.2190/1920, άρθρο 9 από τριµελή

επιτροπή  που  αποτελείται  από  έναν  ορκωτό  ελεγκτή-  λογιστή,  έναν  ορκωτό  εκτιµητή  και

έναν  εµπειρογνώµονα-  εκπρόσωπο  του  αρµόδιου  Επιµελητηρίου  µε  τη  διαδικασία  που

προβλέπεται στο άρθρο 9. Τα ποσά που  εµφανίζονται στον λογαριασµό αυτό αναλύονται και

επεξηγούνται στο προσάρτηµα.

Το κόστος κτήσεως του goodwill εγγράφεται ως περιουσιακό στοιχείο στα βιβλία και

στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχειρήσεως ύστερα από υπολογισµό ως εξής: 

                                                                                                                            Ευρώ

− Κόστος κτήσεως αγορασθείσης επιχειρήσεως “Ψ”                               1.000.000

            Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν

            από την εταιρεία “Ψ” (αξία αγοράς)

− Ενσώµατα                                                                         800.000

− Ασώµατα                                                                           

Προνόµια Ευρεσιτεχνίας                                                  100.000

∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής        

Ιδιοκτησίας                                                                       200.000

                                                                                       1.100.000

Μείον: Εκχωρούµενες υποχρεώσεις 

της εταιρείας “Ψ”                                                              200.000

Καθαρή αξία αγοράς των αποκτηθέντων                                                   900.000

Κόστος Κτήσεως Goodwill                                                                        100.000 5

5 Μπατσινίλας Επαµεινώνδας- Πατατούκας Κυριάκος, “Σύγχρονη  Λογιστική Σύµφωνα µε τα Ελληνικά

Λογιστικά Πρόπυπα και µε αναφορά κατά θέµα στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα”, τόµος Α' , εκδόσεις  Αθ.
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Επισηµαίνεται ότι στον παρόντα λογαριασµό καταχωρείται µόνο το goodwill που προκύπτει

κατά την εξαγορά ή τη συγχώνευση ολόκληρης εταιρείας (απόκτηση των υλικών και άυλων

περιουσιακών της στοιχείων κλπ), η οποία µετά τη συγχώνευση ή εξαγορά παύει να υπάρχει

ως ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο. Αντίθετα σε περίπτωση αγοράς µετοχών ανώνυµης εταιρείας

(ή εταιρικών µεριδίων Ε.Π.Ε.) η εκδότρια των µετοχών εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και

να  λειτουργεί  ως  ιδιαίτερο  νοµικό  πρόσωπο  και  το  τυχόν  αποκτώµενο  µε  την  αγορά  των

µετοχών goodwill συµπεριλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως  των µετοχών και καταχωρείται

στο λογαριασµό 18.00 ή 18.01 , κατά περίπτωση.6

Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την ικανότητά της

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

της µεγάλης πίστεως στην αγορά , της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως

στην  παραγωγή  ορισµένων  αγαθών,  της  καλής  προοπτικής  αναπτύξεως  του  κλάδου  στον

οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της θέσεως όπου είναι εγκατεστηµένη, της

υψηλής στάθµης των στελεχών που απασχολεί (επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία) και του

δυναµικού και αποτελεσµατικού διοικητικού και διευθυντικού της µηχανισµού (Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ.

2.2.11. , περ.3). 

Προκειµένου  να  αναλυθεί  περαιτέρω  η  έννοια  της  υπεραξίας  θα  πρέπει  να  γίνουν

κατανοητές οι έννοιες της λογιστικής καθαρής θέσης, της πραγµατικής καθαρής θέσης και

της τρέχουσας αξίας του συνόλου της επιχειρήσεως: 

• “Λογιστική  Καθαρή  Θέση:   Λαµβάνοντας  υπόψη  τη  θεµελιώδη  λογιστική  ισότητα

Ε=Π+ΚΘ  και  άρα  ΚΘ=Ε-Π  συµπεραίνουµε  ότι  Λογιστική  Καθαρή  Θέση  είναι  η

διαφορά  µεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  των  δεκτικών  χρηµατικής  αποτιµήσεως

περιουσιακών στοιχείων του  ενεργητικού και των προς τρίτους  υποχρεώσεων όπως

εµφανίζονται αυτά στον νόµιµα καταρτισµένο ισολογισµό. Η λογιστική  καθαρή θέση

ισούται µε το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, προσαυξηµένο µε τα σχηµατισµένα

πραγµατικά αποθεµατικά, τη διαφορά αναπροσαρµογής και το υπόλοιπο κερδών εις

νέο (ή µειωµένοµε τις ζηµίες εις νέο).

• Πραγµατική Καθαρή Θέση:   Είναι η διαφορά µεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας

αποκτήσεως  των  δεκτικών  χρηµατικής  αποτιµήσεως  περιουσιακών  στοιχείων  του

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

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

Σταµούλης ,2010,  σελίδα 429
6 Σακελλής Ι. Εµµανουήλ “ Ο  “Πανδέκτης” του Λογιστή,  Λογιστικό-Φορολογικό ∆ίκαιον και Λογιστική” ,

τόµος β' , εκδόσεις Ε. Σακελλή, 2009,  σελίδα 1142-1143
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πραγµατική τους αξία, δηλαδή, στην τρέχουσα αξία αποκτήσεώς τους κατά την ηµέρα

κλεισίµατος του ισολογισµού.

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

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

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

περιουσιακά  στοιχεία,  από  τη  στιγµή  που  θα  ενταχθούν  στο  παραγωγικοσυναλλακτικό

κύκλωµα της επιχειρήσεως, παύουν να έχουν αυτοτελή αξία και αποκτούν συνολική ενιαία

αξία, η οποία είναι διαφορετική (µεγαλύτερη ή µικρότερη) του αθροίσµατος της επιµέρους

αξίας τους (είναι ανάλογη της αποδοτικότητας της επιχειρήσεως κλπ.).

• Τρέχουσα  (αγοραία)  αξία  του  συνόλου  της  επιχειρήσεως:   Είναι  το  ποσό  που

προσδιορίζεται  µε  βάση  κυρίως  την  αποδοτικότητα  της  επιχειρήσεως  και  την

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

συνόλου της επιχειρήσως ή ενός µεγάλου πακέτου µετοχών της.

Σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  από  τη  φορολογική  νοµοθεσία  και  του  κωδ.  Ν.

2190/1920, πρέπει να διακρίνουµε δύο είδη υπεραξίας που προκύπτουν κατά τη µετατροπή ή

συγχώνευση  (και  µεταβίβαση)  επιχειρήσεως:  1)  υπεραξία  από  µεταβολή  των  τιµών  και

2)υπεραξία αποδοτικότητας (goodwill).

1) Υπεραξία από µεταβολή των τιµών   είναι η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής καθαρής

θέσης  της  επιχειρήσεως και της  λογιστικής  καθαρής  θέσεώς της. Η υπεραξία  αυτή

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

περιπτώσεις  συγχωνεύσεως  ή  µετατροπής  επιχειρήσεων,  που  πραγµατοποιούνται

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

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

(βλ. Άρθρο 2 και λοιπούς όρους και προϋποθέσεις στα άρθρα 3-6, όπως ισχύουν, του

Ν.∆.1297/1972).

2) Υπεραξία  Αποδοτικότητας   είναι  η διαφορά µεταξύ της  τρέχουσας  (αγοραίας) αξίας

της επιχειρήσεως και της πραγµατικής καθαρής θέσεως που προσδιορίζει η επιτροπή

του  άρθρου  9  κωδ.  Ν  2190/1920.  Η  υπεραξία  αυτή  από  την  ελληνική  επιστήµη

ονοµάζεται “υπερπρόσοδος”, ή “αξία υπερπροσόδου”, ή “υπεραξία της επιχειρήσεως”

χρησιµοποιηµένου  συγχρόνως  και  του  διεθνούς  επιστηµονικού  όρου  “Goodwill”

καθώςκαι  του  Γαλλικού  “Fonds  de  Commerce”.  Στην  Ελληνική  Πραγµατικότητα

έχουν επικρατήσει οι όροι “φήµη και πελατεία” και “αέρας”.” 7

7 Γρηγοράκος Γ. Θεόδωρος, “Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογστικού Σχεδίου (Γενικής και
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1.4  ∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Λογ/σµός 16.01)

Τα  ∆ικαιώµατα  Βιοµηχανικής  Ιδιοκτησίας  που  παρακολουθούνται  στον  λογαριασµό  16.01

είναι  τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  που  χρησιµοποιούνται  και  αξιοποιούνται  από  την

οικονοµική  µονάδα  προκειµένου  να  αποκτήσει  πλεονεκτήµατα  µονοπωλιακής  ή

εξειδικευµένης  δράσης  στην αγορά  για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί.  Τα περιουσιακά

αυτά στοιχεία µπορούν είτε να αγοραστούν από την επιχείρηση, είτε να παραχθούν από την

ίδια. Τα έξοδα που αφορούν στα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδοκτησίας καταχωρούνται στον

λογαριασµό 16.01 µόνο στην περίπτωση που προσδοκάται από την επιχείρηση ότι η κατοχή

τους  θα  της  αποδώσει  αποτελέσµατα.  Η  βιοµηχανική  ιδιοκτησία  διακρίνεται  από  την

πνευµατική καθώς η δεύτερη αφορά κυρίως έργα λόγου και τέχνης. Σκοπός της προστασίας

των δικαιωµάτων αυτών είναι η επιβράβευση και ανταµοιβή της πρωτοπορίας καθώς και η

παροχή  κινήτρων  για  έρευνα  και  ανάπτυξη  καινοτοµιών.  Στην  Ελλάδα  αποκλειστικά

αρµόδιος  φορέας  είναι  ο  Οργανισµός  Βιοµηχανικής  Ιδιοκτησίας  (Ο.Β.Ι.).  Στο  ΕΓΛΣ

αναφέρονται ενδεικτικά στον λογαριασµό αυτό τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα σήµατα , οι

άδειες παραγωγής και εκµεταλλεύσεως, οι µέθοδοι (know-how) , τα πρότυπα και τα σχέδια.

Παρακάτω  αναλύονται  τα  κυριότερα  εξ  αυτών,  δηλαδή  το  δίπλωµα  ευρεσιτεχνίας,  η

δικαιόχρηση (franchising) , το εµπορικό σήµα και η τεχνογνωσία ( know how).

1.4.1 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Σύµφωνα µε το Ν.1733/1987, άρθρο 5, παρ 1, δ “∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για

επινοήµατα νέα που εµπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιοµηχανικής

εφαρµογής. Η εφεύρεση µπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, µέθοδο ή βιοµηχανική εφαρµογή.” . Ο

εφευρέτης µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

Στην  ευρεσιτεχνία  ισχύει  η  αρχή  της  εδαφικότητας,  δηλαδή  το  δικαίωµα

κατοχυρώνεται µόνο για το κράτος το οποίο χορηγεί το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Προκειµένου

να  προβλεφθεί  πιθανή  σύγκρουση  συµφερόντων,  στη  Σύµβαση  των  Παρισίων  για  τη

Αναλυτικής Λογιστικής, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σελίδα 368-371
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Βιοµηχανική  Ιδιοκτησία  προβλέπεται  το  δικαίωµα  προτεραιότητας,  δηλαδή  εάν  κάποιος

καταθέσει  αίτηση  διπλώµατος  ευρεσιτεχνίας  σε  ένα  κράτος-µέλος  της  Σύµβασης  έχει  το

δικαίωµα προτεραιότητας για ένα έτος  προκειµένου να  καταθέσει την ίδια αίτηση και σε

άλλα κράτη-µέλη. Στις µετέπειτα αιτήσεις καθοριστικής σηµασίας ρόλο παίζει η ηµεροµηνία

της πρώτης υποβολής για τη σύγκριση µε τη στάθµη της τεχνικής (ό,τι είναι γνωστό στο ευρύ

κοινό). 

Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας χορηγεί στον κάτοχό του το δικαίωµα της αποκλειστικής

εκµετάλλευσης της περιγραφόµενης σε αυτό εφεύρεσης για 20 χρόνια από την υποβολή της

αίτησης και απαγορεύει σε κάθε τρίτο πρόσωπο να κάνει χρήση της εφεύρεσης χωρίς την

άδεια  του  κατόχου.  Ο  δικαιούχος  έχει  τη  δυνατότητα  να  παραχωρήσει  την  άδεια

εκµετάλλευσης  της  εφεύρεσης  σε  τρίτους  ζητώντας  κάποια  ανταλλάγµατα  ,  τα  λεγόµενα

royalties.  Το  δίπλωµα  ευρεσιτεχνίας,  σε  αντίθεση  µε  την  πνευµατική  ιδιοκτησία,  δεν

προστατεύει  µόνο  την  υλική  αποτύπωση  της  ιδέας  αλλά  και  την  ίδια  την  ιδέα  και  άρα  η

προστασία που παρέχεται είναι σαφώς ευρύτερη. 

Στην  Ελληνική  πραγµατικότητα  το  σύστηµα  προστασίας  της  Βιοµηχανικής

Ιδιοκτησίας όσον αφορά τις εφευρέσεις εφαρµόζεται για πρώτη φορά το 1920. Κάθε εποχή

χαρακτηρίζεται και καθορίζεται από τις εφευρέσεις της καθώς η ανθρώπινη εφευρετικότητα

είναι αυτή που λύνει καθηµερινά προβλήµατα, αναπτύσσει το βιοτικό επίπεδο και βοηθά στον

εκσυγχρονισµό  και  την  ανάπτυξη.  Παράλληλα  καθορίζει  την  πορεία  της  οικονοµίας  και

συµβάλλει  στην  τεχνολογική  και  βιοµηχανική  ανάπτυξη  της  χώρας..  Από  τις  πρώτες

εφευρέσεις  που  κατοχυρώθηκαν  από  τον  ΟΒΙ  είναι  ένα  χειροκίνητο  πλυντήριο  µηχάνηµα

(αριθµός  διπλώµατος  ευρεσιχνίας  4,   4/12/1920)  ,  ένα  ιδίου  τύπου  ταχύµετρο   (αριθµός

διπλώµατος ευρεσιχνίας 9,  21/12/1920), κ.α.. 

1.4.2 Franchising (∆ικαιόχρηση) 

Το Franchising είναι ένα συµβόλαιο διαρκών σχέσεων µεταξύ µιας ανεξάρτητης επιχειρήσεως

που  χαρακτηρίζεται  ως  λήπτης  ή  δικαιοδόχος  franchising  (franchisee),  ο  οποίος  είτε

καταβάλλοντας  ένα ποσό µία φορά, είτε κατόποιν συνεχών καταβολών , είναι σε θέση να

εκµεταλλεύεται  και  να  χρησιµοποιεί  την  τεχνογνωσία  που  πλαισιώνεται  από  σειρά

δικαιωµάτων  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας  όπως  εµπορική  επωνυµία,  σήµατα,  διακριτούς

τίτλους  ευρεσιτεχνίας,  σχέδια  και  υποδείγµατα.  Η  επιχείρηση  η  οποία  προσφέρει  τα

δικαιώµατα αυτά χαρακτηρίζεται δότης ή δικαιοπάροχος franchising (franchisor).8

8 Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος “Επιχειρηµατικότητα και επιχειρηµατικές αποφάσεις, ∆ιερεύνηση στο πλαίσιο της
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Οι δικαιοδόχοι, που συνήθως είναι µικρότερες επιχειρήσεις, έχουν την ευκαιρία µέσω

του  συστήµατος franchising να εκµεταλλεύονται πέρα από το προϊόν, την καλή φήµη , το

σήµα της µεγάλης επιχείρησης, τις πελατειακές της σχέσεις, την µέθοδο και οργάνωση της

προώθησης  των  προϊόντων,  το  σύστηµα  διοίκησης  και  λειτουργίας  καθώς  και  την

χρησιµοποίηση των υπηρεσιών εξειδικευµένων ανθρώπων.

Τα είδη του franchising που διακρίνουµε επιγραµµατικά είναι:

• Franchising  ∆ιανοµής:  Σε  αυτό  το  είδος  ο  franchisor,  που  µπορεί  να  είναι  είτε

παραγωγός  είτε  διανοµέας,  δίνει  την  άδεια  στον  franchisee να  πωλήσει  ορισµένα

προϊόντα σε συγκεκριµένα καταστήµατα µε το διακριτικό όνοµα του franchisor.

• Franchising  Υπηρεσιών:  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  franchisor  διαµορφώνει  ένα

υπόδειγµα  παροχής  υπηρεσιών  που  υποχρεούνται  να  εφαρµόσουν  οι  franchisees.

Υποκατηγορία αυτού είναι το κινητό franchising.

• Franchising  Βιοµηχανικής Παραγωγής: Σε αυτό το είδος ο franchisee έχει την άδεια

να  κατασκευάζει  τα  προϊόντα  του   σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  του  franchisor.  Τα

προϊόντα αυτά φέρουν το σήµα του franchisor - βιοµήχανου.

1.4.3 Εµπορικά Σήµατα

Εµπορικό σήµα (trademark) ή αλλιώς µάρκα ή λογότυπο (brand και logo αντίστοιχα) είναι

ένα σύµβολο, µια επωνυµία και γενικά κάθε σηµείο που επιδέχεται γραφικής παράστασης και

χρησιµοποιείται  από  µια  επιχείρηση  προκειµένου  να  είναι  αναγνωρίσιµη,  αυτή  και  τα

προϊόντα  της,  από  το  κοινό.  Τα  σύµβολα  που  χρησιµοποιούνται  είναι  το  ®  (  registered

trademark) που διακρίνει τα γενικά εµπορικά σήµατα πλήρως ανταγωνιστικών προϊόντων και

υπηρεσιών,  σε  αντίθεση  µε  το  διακριτικό  ™ (  trademark  )  που  χρησιµοποιείται  για  να

διακρίνει  επωνυµίες  περισσότερο  ολιγοπωλιακού  χαρακτήρα  και  εφευρέσεις  λέξεων,

επωνυµιών  και  απεικονίσεων  (σχέδιο).  Εµπορικό  σήµα  µπορούν  να  αποτελέσουν  λέξεις,

ονόµατα φυσικών ή νοµικών προσώπων, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, γράµµατα, αριθµοί , ήχοι,

το  σήµα  του  προϊόντος  ή  της  συσκευασίας  του  καθώς  επίσης  τίτλος  εφηµερίδας  ή

περιοδικού , ενώ δεν µπορούν να αποτελέσουν σήµα επίθετα ή γεωγραφικές ονοµασίες.  Ο

δικαιούχος του σήµατος αποκτά δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεώς του και η προστασία του

σήµατος διαρκεί για µία δεκαετία. Στην Ελλάδα ο νόµος περί σηµάτων είναι ο ν. 2239/1994.

Η  κατοχύρωση  του  εµπορικού  σήµατος  προστατεύει  τη  φήµη  της  επιχείρησης  ,

διεθνούς βιβλιογραφίας και της Ελληνικής πραγµατικότητας”, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη 2009, Σελίδα 290
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προσδίδει τη µοναδικότητα και την προσωπικότητα που χρειάζεται το προϊόν και συνεισφέρει

στη δηµιουργία αξίας της επιχείρησης. Μάλιστα πολλές φορές στο ευρύ κοινό, πολλά σήµατα

συνδέονται τόσο στενά  µε τον τύπο  του  προϊόντος  που  ταυτίζεται  η ονοµασία αυτών των

τύπων των προϊόντων µε τα εµπορικά τους σήµατα (π.χ. Nescafe, Aspirin, Jeep, Thermos,

Kleenex, Pampers).  Επιπλέον ενισχύει την καλή λειτουργία του ελεύθερου και ανόθευτου

ανταγωνισµού. 

Ο  Aaker9 υποστηρίζει  ότι  η  µάρκα  είναι  αυτό  που  ταυτίζει  τις  προσδοκίες  των

πελατών µε το εκάστοτε προϊόν. Για να έχει µια επιχείρηση ένα «δυνατό» εµπορικό σήµα

οφείλει  να  δηµιουργήσει  ισχυρούς  δεσµούς  µεταξύ  της  µάρκας  και  του  καταναλωτικού

κοινού στο οποίο απευθύνεται. Τέσσερις παράγοντες συµβάλλουν στην δηµιουργία αξίας για

την επιχείρηση αλλά και στην διαµόρφωση της τιµής του προίόντος λόγω της υπεραξίας που

δηµιουργεί το εµπορικό σήµα και αυτοί είναι : η αναγνωρισιµότητα της µάρκας, η αφοσίωση

και εµπιστοσύνη του κοινού προς το προϊόν, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα που συνδέει τη

µάρκα µε το προϊόν και τέλος οι ισχυροί δεσµοί µεταξύ προϊόντος και πελατών.

Σύµφωνα µε τον Keller  10 τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το εµπορικό

σήµα στο προϊόν και την επιχείρηση είναι τα εξής:

• Βελτιωµένη αντίληψη για την ποιότητα του προϊόντος

• Μεγαλύτερη αφοσίωση των πελατών στο προϊόν

• Περισσότερο ισχυρή θέση ως προς τον ανταγωνισµό της αγοράς και την κρίση 

• Μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους

• Ανελαστική ζήτηση σε πιθανή αύξηση των τιµών 

• Περισσότερη ελαστικότητα ζήτησης στις µειώσεις των τιµών

• Καλύτερη εµπορική συνεργασία και υποστήριξη

• Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις ενέργειες του µάρκετινγκ

• Πιθάνες ευκαιρίες αδειοδότησης (licensing)

• Επιπλέον ευκαιρίες επέκτασης της µάρκας

1.4.4 ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ (KNOW-HOW) 

Τεχνογνωσία είναι η βιοµηχανική γνώση και τεχνική , η οποία είναι απόρρητη , και αφορά σε

µη  κατοχυρωµένες   εφευρέσεις  ,  διαδικασίες  και  µεθόδους  που  σε  συνδυασµό  µε  την

9 Aaker D.A. (1996) “Building Strong Brands”, New York, The Free Press, page 303
10 Keller Kevin Lane, Tony Aperia, Mats Georgson, “Strategic Brand Management: A European Perspective”,  

  Pearson Education,2008, page 2008 
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εξειδικευµένη  γνώση  και  τη  συσσωρευµένη  εµπειρία  του  προσωπικού  της  επιχείρησης

µπορούν να προσδώσουν τέτοια χαρακτηριστικά στο προϊόν που να το κάνουν µοναδικό.

Στην σύγχρονη οικονοµία όπου η οικονοµική ευηµερία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό

από  τη  γνώση  και  την  τεχνολογία,  το  know  how  είναι  ένας  από  τους  ισχυρότερους

παράγοντες  διαφοροποίησης  και  ως  εκ  τούτου  πηγή  απόκτησης  ανταγωνιστικού

πλεονεκτήµατος. 11

“Το know-how θεωρείται εισφορά σε είδος και η αξία του µπορεί να χρησιµοποιηθεί

για την κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ή την αύξηση αυτού. Η εξακρίβωση της αξίας του από

τους εκτιµητές του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, είναι δεσµευτική για τον οικονοµικό έφορο

(Υπ. Οικ. Α. 1506/1987)” .12

1.5  ∆ικαιώµατα  (όπως  π.χ.  Παραχωρήσεις)  Εκµεταλλεύσεως  Ορυχείων  -

Μεταλλείων – Λατοµείων (Λογ/σµός 16.02)

 

Οι  εδαφικές  εκτάσεις  που  µπορεί  να  έχει  στην  κατοχή  της  µια  οικονοµική  µονάδα

διακρίνονται σε αυτές που έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής, και συνεπώς δεν αποσβένονται,

και  σε  αυτές  που  έχουν  περιορισµένη  διάρκεια  ζωής  όπως  για  παράδειγµα  τα  ορυχεία,

µεταλλεία και τα λατοµεία, τα οποία αποσβένονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η

αξία κτήσεως  της κυριότητας τους παρακολουθείται στους υπολογαριασµούς 10.01, 10.02,

10.03  αντίστοιχα.  Τα  δικαιώµατα  εκµετάλλευσης  όµως  των  ορυχείων  –  µεταλλείων  –

λατοµείων παρακολουθούνται στον υπολογαριασµό 16.02.

Πιο αναλυτικά παρακολουθείται: 

• Το  κόστος  κτήσης  του  δικαιώµατος  εκµεταλλεύσεως  των  παραπάνω,  δηλαδή  του

εµπράγµατου δικαιώµατος της µεταλλειοκτησίας.

• Τα  σχετικά  έξοδα  που  πραγµατοποιεί  η  οικονοµική  µονάδα  προκειµένου  να  της

χορηγήσει η Αρµόδια Αρχή το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ορυχείου ή µεταλλείου

που βρίσκεται σε έδαφος που αποτελεί ιδιοκτησία της. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται

µόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση τα θεωρήσει αξιόλογα.

11 Teece J. David, “Essays in technology management and policy, selected papers of David J. Teece ”,  World
Scientific Publishing Co, Pte. Ltd, 2003, page 55

12 Σακελλής Ι. Εµµανουήλ “ Ο  “Πανδέκτης” του Λογιστή,  Λογιστικό-Φορολογικό ∆ίκαιον και Λογιστική” ,
τόµος β' , εκδόσεις Ε. Σακελλή, 2009,  σελίδα  1167
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Η  αξία  κτήσεως  περιλαµβάνει  τόσο  τα  ποσά  που  καταβάλλει  η  επιχείρηση  για  να

εξασφαλίσει  το  δικαίωµα  εκµετάλλευσής  τους,  όσο  και  τα  ειδικά  έξοδα,  δηλαδή  τα

συµβολαιογραφικά, τις  αµοιβές δικηγόρων, τα τέλη χαρτοσήµου των σχετικών συµβάσεων

κ.α.. Στο Προσάρτηµα αναλύονται και επεξηγούνται τα ποσά που αφορούν τη χρήση.

Στον υπολογαριασµό  16.03  “λοιπές  παραχωρήσεις”  παρακολουθείται  η  αξία

κτήσεως λοιπών δικαιωµάτων µε την ίδια λογιστική αντιµετώπιση όπως στον υπολογαριασµό

16.02.

1.6 ∆ικαιώµατα Χρήσεως Ενσώµατων Παγίων Στοιχείων (Λογ/σµός 16.04)

 

Σύµφωνα  µε  τον  ν.  2190/1920,  άρθρο  8  παρ.  5   το  µετοχικό  κεφάλαιο  µιας  ανώνυµης

εταιρείας συµπεριλαµβάνει τα στοιχεία ενεργητικού που µπορούν να αποτιµηθούν χρηµατικά.

Ο  λογαριασµός  των  δικαιωµάτων  χρήσεως  ενσώµατων  παγίων  στοιχείων  αφορά  στην

παρακολούθηση της αξίας χρήσεως παγίων στοιχείων τα οποία εκφράζουν την εισφορά σε

είδος κατά τη διαδικασία σύστασης µιας ανώνυµης εταιρείας ή ακόµα κατά τη διαδικασία

αύξησης  του  µετοχικού  της  κεφαλαίου.  Η  αξία  της  εισφοράς  αυτής  προσδιορίζεται  µε  τη

βοήθεια εκτιµητών (άρθρο 9, ν.2190/1920). 

1.7 Λοιπά ∆ικαιώµατα (Λογ/σµός 16.05)

Στον  λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία που δεν εντάσσονται σε

κάποια  από  τις  προαναφερθείσεις  κατηγορίες  των  λογαριασµών  16.00  –  16.04  και

περιλαµβάνει  τα  µισθωτικά  δικαιώµατα,  την  πνευµατική  ιδιοκτησία,  τα  λογισµικά

προγράµµατα, κ.α..

• Μισθωτικά ∆ικαιώµατα: Αφορά στην µεταβίβαση µισθωτικών δικαιωµάτων

για συγκεκριµένο ακίνητο από τον µισθωτή ακινήτου στην επιχείρηση. Στον

λογαριασµό  16.05 καταχωρείται  η  αξία  του  µισθώµατος  στον  µισθωτή  και
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αποσβένεται  σε  ισόποσες  δόσεις  µέσα  στο  χρόνο  ισχύος  του  µισθωτικού

δικαιώµατος.

• Πνευµατική  Ιδιοκτησία: Ο  όρος  πνευµατική  ιδιοκτησία  αναφέρεται  στα

αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών επί των έργων τους.

Πεδίο  εφαρµογής  είναι  τα έργα λογοτεχνίας, τέχνης  και επιστήµης  όπως  τα

θεατρικά  έργα,  οι  µουσικές  συνθέσεις,  τα  οπτικοακουστικά  έργα,  οι  βάσεις

δεδοµένων, το λογισµικό κτλ.. Τα δικαιώµατα που εξασφαλίζονται είναι τόσο

ηθικά όσο και περιουσιακά. Ο λόγος της παραχώρησης των απόλυτων αυτών

δικαιωµάτων είναι ότι αποτελεί κίνητρο  για  τη  δηµιουργία  καινοτοµιών και

συνδέεται µε τη θεωρία των property rights, όπου ο δηµιουργός αποσκοπώντας

σε  δικό  του  οικονοµικό  όφελος  δηµιουργεί  έργα  καινοτοµίας  τα  οποία

εξυπηρετούν όµως και το κοινωνικό σύνολο. Στην εποχή µας όπου η γνώση

και η καινοτοµία διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο κοινωνικό

αλλά κυρίως οικονοµικό, ο νόµος περί πνευµατικών δικαιωµάτων ( 2121/1993)

συµβάλλει στην ανάπτυξη των παραπάνω. 

• Λογισµικό: Λογισµικό  (Software)  είναι  η  συλλογή  από  προγράµµατα

υπολογιστών,  διαδικασίες  και  οδηγίες  χρήσεως  που  εκτελούν  ορισµένες

εργασίες  σε  ένα  υπολογιστικό  σύστηµα.(Wordreference.com;  WordNet  2.0,

Princeton University, Princeton NJ ) . Το λογισµικό υπολογιστών είναι το άυλο

µέρος  του  υπολογιστή,  δηλαδή  τα  προγράµµατα  και  οι  εφαρµογές.  Τα

προγράµµατα  αυτά  και  το  προπαρασκευαστικό  υλικό  του  σχεδιασµού  τους

προστατευόνται από τα δικαιώµατα περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.

• Βάσεις  ∆εδοµένων: Βάση  δεδοµένων  είναι  η  συλλογή  έργων,  δεδοµένων  ή

άλλων  ανεξάρτητων  στοιχείων  διευθετηµένων  κατα  συστηµατικό  τρόπο.  (ν

2121/1993 άρθρο 2,παρ 2). Πνευµατική δηµιουργία θεωρούνται και οι βάσεις

δεδοµένων εξαιτίας της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχοµένου τους και όχι

λόγω του περιεχοµένου τους.

1.8 Προκαταβολές Κτήσεως Ασώµατων Ακινητοποιήσεων (Λογ/σµός 16.98)
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Σύµφωνα  µε  το  Ε.Γ.Λ.Σ.  παρ  2.2.110  περ.  22  αλλά  και  την  παρ.2.2.109  περ.5  στον

λογαριασµό 16.98 καταχωρούνται οι προκαταβολές που δίνονται από την επιχείρηση, ούτως

ώστε να αποκτήσει ασώµατες ακινητοποιήσεις. Μετά τη λήψη του σχετικού δικαιολογητικού

πιστώνεται ο λογαριασµός 16.98 και χρεώνεται ο οικείος λογαριασµός των ασώµατων παγίων

στοιχείων.

1.9 Αποσβέσεις Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (Λογ/σµός 16.99)

Οι αποσβέσεις  των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης  είναι µείζονος  σηµασίας  για

την  επιχείρηση  καθώς  θεωρούνται  έµµεση  πηγή  χρηµατοδότησης.  Ο  λόγος  είναι  ότι  ενώ

συνιστούν  υπολογιστικό  έξοδο,  και  όχι  συναλλακτικό,  µειώνουν  το  καθαρό  αποτέλεσµα

χρήσης  καθώς  εµφανίζονται  αφαιρετικά  από  τα  έσοδα  και  συνεπώς  µειώνουν  το  φόρο

εισοδήµατος  που  υποχρεούται  να  καταβάλλει  η  οικονοµική  µονάδα  στην  αρµόδια

φορολογική αρχή.

Ο  λογαριασµός  16.99  χρησιµοποιείται  για  την  καταχώρηση  των  αποσβεσµένων

ασώµατων  ακινητοποιήσεων  και  εξόδων  πολυετούς  απόσβεσης.  Στην  πίστωση  του

λογαριασµού  αυτού  εµφανίζονται  οι  συσσωρευµένες  αποσβέσεις   του  εκάστοτε  άυλου

στοιχείου. Όταν ολοκληρωθούν οι αποσβέσεις της αξίας των άυλων στοιχείων οι αποσβέσεις

µεταφέρονται από τους υπολογαριασµούς του 16.99 στους αντίστοιχους λογαριασµούς του

λογαριασµού 16 µε αποτέλεσµα οι παραπάνω λογαριασµοί να εξισώνονται. Το ΕΓΛΣ  και ο

Ν.2190/1920 άρθρο 42 παρ. 7 επιβάλλουν τον έµµεσο τρόπο αποσβέσεως των άυλων πάγιων

στοιχείων.

Πιο αναλυτικά,  σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. και τον Ν.2190/1920 άρθρο 43 παρ 4 για τις

αποσβέσεις των  υπολογαριασµών του λογαριασµού 16 αναφέρεται:

• Υπεραξία:  “Η  υπεραξία  της  επιχειρήσεως  (goodwill)  αποσβένεται  είτε  εφάπαξ,  είτε

τµηµατικά και ισόποσα, σε περισσότερες από µία χρήσεις , οι οποίες δεν  είναι δυνατόν

να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. (άρθρο 43 παρ. 4 περ. β)”.

• ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: “ Η αξία κτήσεως των άυλων περιουσιακών

στοιχείων  που παρακολουθούνται  στον  λογαριασµό  16.01 αποσβένεται  τµηµατικά  µε

ισόποση ετήσια απόσβεση µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε άυλου

στοιχείου  και,  σε  περίπτωση  που  το  άυλο  δικαίωµα  έχει  από  το  νόµο  προστασία
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περιορισµένης  διάρκειας, µέσα στο χρόνο της περιορισµένης αυτής διάρκειας.( ΕΓΛΣ

2.2.110, παρ. 4 και Ν. 2190/1920 άρθρο 43 παρ.4 , περ.γ)”.  Για παράδειγµα, 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

• ∆ικαιώµατα ( όπως π.χ. Παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων – µεταλλείων –

λατοµείων  και  Λοιπές  Παραχωρήσεις: “ Τα  έξοδα  ερευνών  και  ανάπτυξης  των

λογαριασµών “ έξοδα ερευνών ορυχείων- µεταλλείων – λατοµείων” και “ έξοδα λοιπών

ερευνών”  καθώς  και οι παραχωρήσεις  και  τα  δικαιώµατα  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας

των λογαριασµών “ δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ορυχείων – µεταλλείων – λατοµείων”

και  “ λοιπές  παραχωρήσεις”  αποσβέννυνται,  είτε  εφάπαξ  κατά  το  έτος

πραγµατοποιήσεώς τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία, εκτός αν

ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας προβλέπουν διαφορετική ρύθµιση. (άρθρο 43 παρ. 4

περ. Α σε συνδυασµό µε παρ. 3 περ.α του ίδιου άρθρου)”

• ∆ικαιώµατα  χρήσης  ενσώµατων  πάγιων  στοιχείων  και   Λοιπά  δικαιώµατα:

“ Αποσβέννυνται  σε  ισόποσες  ετήσιες  αποσβέσεις  µέσα  στο  χρόνο  που  καθορίζεται

συµβατικά για την χρησιµοποίηση κάθε άυλου παγίου στοιχείου. (Ν. 2190/1920 άρθρο

43 παρ. 4 περ δ).”

1.10 Παύση – Πώληση Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

Αν υπάρξει οριστική παύση χρησιµοποίησης του άυλου παγίου ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η

απόσβεση του κόστους κτήσης του, τότε η οικονοµική µονάδα εµφανίζει ζηµία και οφείλει να

µεταφέρει το αναπόσβεστο υπόλοιπο στον λογαριασµό 81.02.99 “λοιπές έκτακτες ζηµίες”.

Αν πωληθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο τότε πιστώνεται ο οικείος λογαριασµός µε

το  τίµηµα  της  πώλησης  και  χρεώνεται  µε  τα  έξοδα  που  πιθανόν  προκύπτουν  κατά  την

πώληση.  Στην  πίστωση  επίσης  µεταφέρονται  και  οι  συσσωρευµένες  αποσβέσεις  που

διενεργήθηκαν µέχρι την πώληση.

Τέλος  σε  περίπτωση  παραχώρησης  της  χρήσης  ενός  άυλου  παγίου  στοιχείου,  η

παρακολούθηση  και  ενηµέρωση  του  οικείου  λογαριασµού  γίνεται  κανονικά  καθώς  η
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κυριότητα  του  στοιχείου  παραµένει  στην  οικονοµική  µονάδα.  Τα  έσοδα  παραχώρησης

καταχωρούνται  στον  λογαριασµό  75.03  “έσοδα  από  προνόµια  και  διοικητικές

παραχωρήσεις”.

1.11 Φορολογία Υπεραξίας

Η υπεραξία της επιχείρησης προκειµένου να καταχωρηθεί στον λογαριασµό 16.00 πρέπει να

προκύπτει  µόνο  από  συγχώνευση  ή  εξαγορά.  Η  επιχείρηση  αποτελείται  από  περιουσιακά

στοιχεία τα οποία κατά  την πώλησή της  πρέπει να  αποτιµηθούν προκειµένου  να βρεθεί  η

ελάχιστη  αξία  µεταβίβασής  της  και  να  προσδιοριστεί  η  φορολόγηση  της  υπεραξίας.  Η

πώληση  µιας  επιχείρησης  συντελείται  µε τη  µεταβίβαση  των  δικαιωµάτων  κυριότητας  επί

των περιουσιακών στοιχείων της, που στις προσωπικές εταιρίες και Ε.Π.Ε. είναι τα εταιρικά

µερίδια ή µερίδες, στις ανώνυµες εταιρίες είναι οι µετοχές και στις δε ατοµικές επιχειρήσεις,

ολόκληρη  η  επιχείρηση.   Όταν  µεταβιβάζεται  η  επιχείρηση  µε  αντάλλαγµα,  δηλαδή  όταν

πωλείται  η  επιχείρηση,  τότε  µόνο  προκύπτει  υπεραξία  που  φορολογείται   (ΕγκΥπΟικ

1052699/30.5.2003,  Εγκ.  1014008/9.2.2001).  Κατά  συνέπεια,  όταν  µετατρέπεται  η

επιχείρηση σε άλλης µορφής επιχείρηση, δεν υπάρχει υπεραξία.

Σύµφωνα µε τον νόµο 2238/1994 άρθρο 13, παρ. 1 η ωφέλεια, ή αλλιώς η υπεραξία

που προκύπτει από τη µεταβίβαση µιας επιχείρησης, ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, λόγω

πώλησης  σε  τρίτους  στο  σύνολό  της,  δηλαδή  συµπεριλαµβανοµένων  και  των  άυλων

στοιχείων  αυτής  (π.χ.  Φήµη  και  πελατεία,  επωνυµία,  σήµα  ) φορολογείται  µε  συντελεστή

20%. Με το ίδιο ποσοστό φορολογείται  και η µεταβίβαση  εταιρικών µεριδίων ή  µερίδων,

µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αθηνών,  ποσοστών σε κοινωνία αστικού δικαίου

που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίες τεχνικών έργων της

παρ.  2 του  άρθρου  2 του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων.  Η  υπεραξία  αυτή  λογίζεται  ως

εισόδηµα.

Στην περίπτωση που µεταβιβάζεται ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο Ο.Ε ή Ε.Ε. από τον

γονέα  στα  τέκνα  ή  απο  σύζυγο  σε  σύζυγο  λόγω  συνταξιοδότησης  δεν  υπόκειται  σε  φόρο

υπεραξίας,  εκτός  αν  η  εταιρεία  έχει  κάποιο  ακίνητο  και  τότε  η  αντικειµενική  αξία  του

ακινήτου, που ισχύει τον καιρό αυτό της αποχώρησης λόγω σύνταξης, φορολογείται, δηλαδή

προκύπτει φόρος υπεραξίας που ισούται µε:
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 αντικειµενική αξία  ακινήτων *  5% * ποσοστό µεριδίου αποχωρούντος.

 Όταν µεταβιβάζεται ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο Ο.Ε. ή Ε.Ε., ή κοινωνίας κτλ., ή

µερίδιο Ε.Π.Ε. σε συγγενείς µε βαθµό συγγένειας Α' κατηγορίας (παιδιά, σύζυγο, εγγόνια ,

παππούδες)  χωρίς αποχώρηση λόγω σύνταξης, τότε προκύπτει υπεραξία που φορολογείται µε

συντελεστή 5%.

Όταν µεταβιβάζεται ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνίας κτλ.  σε

συγγενή  Β΄  κατηγορίας  (γαµπροί,  νύφες  κτλ.),  χωρίς  αποχώρηση  λόγω  σύνταξης,  τότε  η

υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 10% .

Στην  Απόφαση  υπ  αριθ.  1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 του  Υπουργού

Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζεται ο τρόπος  προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας

κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων ή µερίδων,

ποσοστών  συµµετοχής,  καθώς  και  µετοχών  µη  εισηγµένων  στο  Χρηµατιστήριο  Αξιών

Αθηνών. 

Στην  περίπτωση  µεταβίβασης  ατοµικής  επιχείρησης το  ελάχιστο  ποσό  υπεραξίας

προσδιορίζεται αν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης  αφαιρεθεί το  κόστος απόκτησης. Το

κόστος απόκτησης είναι το κόστος απόκτησης της επιχείρησης από τον µεταβιβάζοντα, το

οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 3000 ευρώ.

Η  ελάχιστη  αξία  µεταβίβασης είναι το  άθροισµα  της άυλης  αξίας  και  της  καθαρής

θέσης της επιχείρησης.

Η  άυλη αξία αποτελείται από το µέσο όρο των εισοδηµάτων των τελευταίων 5 ετών

πρίν την µεταβίβαση της επιχείρησης (στη περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται

βιβλία Α ή Β κατηγορίας λαµβάνεται ο µέσος όρος των κατά τη δήλωση εισοδηµάτων κάθε

πηγής  που  αφορούν  την  επιχειρηµατικής  της  δραστηριότητα,  ενώ  στη  περίπτωση  που

τηρούνται  βιβλία  Γ  κατηγορίας  λαµβάνεται  ο   µέσος  όρος  των  ολικών  αποτελεσµάτων

εκµεταλλεύσεως.) µειωµένα κατά την αµοιβή των εµποροϋπαλλήλων και τους  τόκους  των

ιδίων  κεφαλαίων  που  υπολογίζονται  βάσει  του  επιτοκίου  των  εντόκων  γραµµατίων  του

Ελληνικού ∆ηµοσίιου ετήσιας διάρκειας. Το ποσό που προκύπει αναπροσαρµόζεται µε την

εφαρµογή  της  ληξιπρόθεσµης  ράντας  α=  R*1-un/i   Τέλος  το  ποσό  που  προκύπτει

προσαυξάνεται  µε  ποσοστιαίους  συντελεστές  που  εξαρτώνται  από  τα  έτη  λειτουργίας  της

επιχείρησης.

Η Καθαρή  Θέση βρίσκεται  αν  από  την  άυλη  αξία  αφαιρεθούν  οι  υποχρεώσεις  και

προστεθούν  η  αναπόσβεστη  αξία  των  παγίων,  τα  αποθέµατα  και  οι  απαιτήσεις  στην

περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί βιβλία Α ή Β κατηγορίας , ενώ στην περίπτωση που τηρεί

βιβλία  Γ  κατηγορίας  η  άυλη  αξία  προσαυξάνεται  µε  την  Καθαρή  Θέση  λαµβάνεται  όπως
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εµφανίζεται  στον  τελευταίο  πρίν  την  µεταβίβαση  επίσηµο  ισολογισµό  και  την  αξία  των

ακινήτων της εταιρείας κατά το µέρος που η αξία του καθενός από αυτά υπερβαίνει την αξία

κτήσης τους.

Στην  περίπτωση  µεταβίβασης  εταιρικών  µεριδίων  και  ποσοστών  συµµετοχής

υποχρέων  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Κ.Φ.Ε. το  ελάχιστο  ποσό  υπεραξίας

βρίσκεται εάν από την  ελάχιστη αξία µεταβίβασης  όλων  των περιουσιακών  στοιχείων της

επιχείρησης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησής της, και η τυχόν διαφορά πολλαπλασιάζεται µε

το ποσοστό συµµετοχής του µεταβιβάζοντος. 

Η  ελάχιστη αξία µεταβίβασης  προσδιορίζεται όπως και στην ατοµική επιχείρηση µε

τη διαφορά ότι επιπλέον προστίθενται η αναπόσβεστη αξία των ακινήτων, των αυτοκινήτων

και η θετική διαφορά µεταξύ αντικειµενικής αξίας και τιµής κτήσης των ακινήτων όταν οι

επιχειρήσεις τηρούν βιβλία Α-Β κατηγορίας, ενώ για αυτές που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας

προστίθεται  η  υφιστάµενη  διαφορά  µεταξύ  της  αξίας  των  ακινήτων  όπως  αυτή

προσδιορίζεται κατά το χρόνο µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και της

εµφανιζόµενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών , αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης.

Ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται το κεφάλαιό της όπως αναφέρεται στο καταστατικό

της , ενώ αν έχουν λάβει χώρα αυξοµειώσεις του κεφαλαίου λαµβάνεται ο µέσος όρος του

κεφαλαίου της επιχείρησης των 5 τελευταίων χρήσεων.

Τέλος  στην περίπτωση µεταβίβασης µεριδίων ηµεδαπών Ε.Π.Ε.   η ελάχιστη αξία

των  µεριδίων προκύπτει  από  την  πρόσθεση  α)  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  εταιρείας  όπως

εµφανίζονται στον τελευταίο επίσηµο ισολογισµό και των αυξοµειώσεών τους, β) της άυλης

αξίας που βρίσκεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση της ατοµικής επιχείρησης χωρίς

την αφαίρεση της αµοιβής εµποροϋπαλλήλου, και γ) της υφιστάµενης διαφοράς µεταξύ της

αξίας  των  ακινήτων  της  εταιρείας.  Το  ποσό  που  προκύπτει  σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω  ,

διαιρούµενο  δια  του  αριθµού  των  υφιστάµενων  κατά  το  χρόνο  µεταβίβασης  µεριδίων,

αντιπροσωπεύει  την  ελάχιστη  πραγµατική  αξία  του  κάθε  µεριδίου,  η  οποία

πολλαπλασιαζόµενη στη  συνέχεια  µε τον αριθµό των  µεταβιβαζόµενων µεριδίων αποτελεί

την ελάχιστη αξία των τελευταίων. 

Για  τον  προσδιορισµό  της  κατώτατης  πραγµατικής  αξίας  των  µετοχών  ηµεδαπών

ανώνυµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών λαµβάνεται ο λόγος του

µέσου όρου των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης των 5 τελευταίων ισολογισµών και

του  µέσου  όρου  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  ίδιας  χρονικής  περιόδου.  Το  ποσό  αυτό

προσαυξάνεται µε τα ιδια κεφάλαια που εµφανιζονται στον τελευταίο επίσηµο ισολογισµό

και τις αυξοµειώσεις που συνέβησαν µέχρι και την τελευταία ηµέρα της µεταβίβασης. Στο
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αποτέλεσµα που προκύπτει προστίθεται και η διαφορά µεταξύ της αξίας των ακινήτων της

εταιρείας όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο µεταβίβασης και της εµφανιζόµενης στα

βιβλία  κτήσης  αυτών,  αν  η  δεύτερη  είναι  µικρότερη  της  πρώτης.  Το  τελικό  ποσό  που

προκύπτει  αν  διαιρεθεί  µε  τον  αριθµό  των  µετοχών  που  υπάρχουν   κατά  το  χρόνο

µεταβίβασης είναι η ελάχιστη πραγµατική αξία της κάθε µετοχής. Συνεπώς αν το παραπάνω

ποσό πολλαπλασιαστεί µε τον αριθµό των µεταβιβαζόµενων µετοχών αποτελεί την κατώτατη

πραγµατική αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών.

Εάν  από  το  συµβολαιογραφικό  έγγραφο  ή  ιδιωτικό  συµφωνητικό  προκύπτει

µεγαλύτερη  πραγµατική  αξία  των  µεταβιβαζόµενων  µετοχών  από  ότι  προκύπτει  από  την

παραπάνω διαδικασία , λαµβάνεται υπόψη η σµφωνηθείσα.

Το  παρακάτω  παράδειγµα,  που  περιλαµβάνεται  στο  νόµο,  επεξηγεί  τα  όσα  έχουν

προαναφερθεί:

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

(Μεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης)

Ατοµική  επιχείρηση  εµπορίας  αγαθών  µε  αποκλειστικά  λιανικές  πωλήσεις  τηρεί βιβλία  Β'

κατηγορίας. Λειτουργεί εννέα (9) έτη επί ιδιόκτητου καταστήµατος, ενώ η αναπόσβεστη αξία

του λοιπού πάγιου εξοπλισµού της ανέρχεται στις 31.12.2002 σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Η  επιχείρηση  αυτή  µεταβιβάζεται  στις  27.4.2003  αντί  συµφωνηθέντος  τιµήµατος  είκοσι

χιλιάδων (20.000) ευρώ και έχει καθαρά κέρδη στις 5 προηγούµενες χρήσεις ως κατωτέρω.

Α. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

I. ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ

Έτος Καθαρά Κέρδη Χρήσεως

2011 25.000,00 €

2010 18.000,00 €

2009 17.000,00 €

2008 16.000,00 €

2007 14.000,00 €
 

Μέσος όρος αυτών: 90.000 : 5 =18.000,00

Μείον

α) Εµπορική αµοιβή   13.530

β) Τόκοι ιδίων κεφαλαίων

(3.000 x 4,85%) = 145,50          (13.675,50)
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Υπόλοιπο                                       4.324,50.

Αναπροσαρµογή µε την εφαρµογή της ράντας: (4.324,50 x 4,3)= 18595,35

Πλέον 

Προσαύξηση µε τα έτη λειτουργίας:              (18595,35 x 20%) =  3.719,07

Άθροισµα (άυλη αξία)                                                                    22.314,42

II. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Επειδή  διενεργεί  µόνο  λιανικές  πωλήσεις,  δεν  υπάρχουν  απαιτήσεις,  ενώ  το  απόθεµα

εµπορευσίµων µε τις υποχρεώσεις αλληλοσυµψηφίζονται. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση της

ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ που είναι η αναπόσβεστη αξία των παγίων.

III. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ

Άυλη αξία + καθαρή θέση

(22.314,42 + 2.000) =  24.314,42

Μείον 

Κόστος απόκτησης       (3.000,00) 

Υπεραξία επιχείρησης  21.314,42

- Οφειλόµενος φόρος 

(21.314,42 x 20%) = 4.462,88

Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Εάν η επιχείρηση είχε µεταβιβασθεί σε συγγενή Β'  βαθµού, τότε ο οφειλόµενος φόρος θα

ήταν:

(άυλη αξία + καθαρή θέση = κατώτατη πραγµατική αξία)

22.314,42+ 2.000 = 24.314,42

24.314,42 x 10%= 2.431,44

Από 26/1/2011 (ΠΟΛ. 1017/26.1.2011), το επιτόκιο είναι i = 4,85%, η ράντα είναι a =

4,3%. Ενώ  η  εµπορική  αµοιβή  για  ατοµικές  εµπορικές  επιχειρήσεις  είναι  13.530 ευρώ,  η

εµπορική αµοιβή για ατοµικές επιχειρήσεις παρ. Υπηρεσιών = 17.589 ευρώ, και η εµπορική
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αµοιβή για Ο.Ε. = 27.060 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (δικαιώµατα

µεταλλειοκτησίας,  σήµα,  δίπλωµα  ευρεσιτεχνίας,  πνευµατική  ιδιοκτησία)   το  κέρδος  ή  η

ωφέλεια  που  προκύπτει  από  την  εκχώρηση  ή  την  µεταβίβασή  τους  φορολογείται  µε

συντελεστή 20%.

1.12 Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης (λογ/σµοί 16.10-16.19 και 16.90)

Βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης αίναι αυτά που πραγµατοποιούνται από την

επιχείρηση  κατά  την  ίδρυση  και  αρχική  οργάνωσή  της,  την  απόκτηση  διαρκών  µέσων

εκµετάλλευσης, αλλά και αυτά που δαπανώνται για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.

“Σύµφωνα  µε  τη  βασική  λογιστική  αρχή  της  αντιπαραθέσεως  εσόδων-  εξόδων

(Matching Principle), οι δαπάνες  αυτές  δεν πρέπει να αποτελούν έξοδο της  χρήσεως  στην

οποία πραγµατοποιούνται, αλλά πρέπει να κατανέµονται και να βαρύνουν τα αποτελέσµτα

των χρήσεων που ωφελούνται από τις δαπάνες αυτές. 

Τα  έξοδα  αυτά  διαφέρουν  από  τα  έξοδα  που  καταχωρούνται  στους  µεταβατικούς

λογαριασµούς του Ενεργητικού ως “Έξοδα εποµένων χρήσεων”, στο ότι τα τελευταία έξοδα

αφορούν συνήθως δαπάνες, και βαρύνουν τα αποτελέσµατα µιας σχετικά βραχείας διάρκειας

χρονικής  περιόδου  και  είναι  επαναλαµβανόµενες  (π.χ.  ενοίκια  ,  ασφάλιστρα).  Αντίθετα  τα

έξοδα  πολυτεούς  απόσβεσης  αφορούν  δαπάνες  που  αναφέρονται  σε  µακρότερη  χρονική

περίοδο και είναι µη επαναλαµβανόµενες.”13

Η  απόσβεσή τους  γίνεται  όπως  και  στα  υπόλοιπα  άυλα  περιουσιακά στοιχεία,  είτε

εφάπαξ  κατά  το  έτος  που  πραγµατοποιούνται,  είτε  τµηµατικά  και  ισόποσα  µέσα  σε  µία

πενταετία. Εξαίρεση αποτελούν :

• τα “έξοδα ερευνών – ορυχείων- µεταλλείων-λατοµείων”

• οι  “συναλλαγµατικές  διαφορές  από  πιστώσεις  και  δάνεια  για  κτήσεις  παγίων

στοιχείων”

• οι “διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών”.

13
Μπατσινίλας  Επαµεινώνδας  –  Πατατούκας  Κυριάκος  “Σύγχρονη  Λογιστική  Σύµφωνα  µε  τα  Ελληνικά

Λογιστικά  Πρότυπα  και  µε  αναφορά  κατά  θέµα  στα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα”  ,  Τόµος  Α',  Εκδόσεις  Αθ.

Σταµούλης, 2010, σελίδα 448-449
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Οι διατάξεις του  Ν. 2190/1920 (άρθρο 43, παράγρ. 3∆ και 4α) “απαγορεύουν” την

οποιαδήποτε  διανοµή  κερδών  µέχρι  να  αποσβεστούν  πλήρως  τα  έξοδα  εγκατάστασης-

πολυετούς απόσβεσης, εκτός και αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παραπάνω εξόδων είναι

µικρότερο από το άθροισµα των προαιρετικών αποθεµατικών και του υπολοίπου των κερδών

εις νέο.

Παρακάτω  ακολουθεί  µια  συνοπτική  αναφορά  στους  υπολογαριασµούς  του

λογαριασµού εξόδων πολυετούς απόσβεσης.

16.10 Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης

Στον  παρόντα  λογαριασµό  καταχωρούνται  τα  έξοδα  ίδρυσης-  σύστασης  µιας  επιχείρησης,

(όπως για παράδειγµα τα έξοδα κατάρτισης και δηµοσίευσης του καταστατικού), τα έξοδα

διοίκησης που πραγµατοποιούνται µέχρι η επιχείρηση να καταστεί έτοιµη για την έναρξη της

παραγωγικοσυναλλακτικής  της  δραστηριότητας  και  τέλος  τα  έξοδα  επεκτάσεως  της

επιχείρησης  (π.χ.  ίδρυση  υποκαταστήµατος).  Ακόµα  σε  υπολογαριασµό  του  λογαριασµού

16.10 καταχωρούνται  και  τα  έξοδα  διαµόρφωσης  χώρων  µισθωµένου  από  την  επιχείρηση

ακινήτου σε αντίθεση µε τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για προσθήκες και βελτιώσεις σε

ακίνητα τρίτων που καταχωρούνται σε υπολογαριασµού του λογαριασµού 11.

16.11 Έξοδα Ερευνών Ορυχείων- Μεταλλείων- Λατοµείων

Στον  λογαριασµό  16.11  καταχωρούνται  τα  έξοδα  που  πραγµατοποιούνται  για  έρευνες

ανεύρεσης ή αξιοποίησης  ορυχείων ή µεταλλείων. Η επιχείρηση δύναται να διαλέξει έναν

από τους παρακάτω τρόπους για την απόσβεση των παραπάνω εξόδων:

• εφάπαξ µέσα στη διαχειριστική χρήση που πραγµατοποιήθηκαν

• εφάπαξ µέσα σε µία από τις τέσσερις διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν

• τµηµατικά µέσα στις διαχειριστικές αυτές χρήσεις

 16.12 Έξοδα Λοιπών Ερευνών 

Στον παραπάνω λογαριασµό παρακολουθούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για έρευνες

που γίνονται προκειµένου να ανακαλυφθούν νέα προϊόντα, να βελτιωθούν τα ήδη υπάρχοντα,

να  βελτιωθούν  οι  µέθοδοι  παραγωγικής  διαδικασίας  και  γενικά  για  να  προαχθεί  η

επιστηµονική και τεχνική γνώση µιας επιχείρησης.

16.13 Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου και Εκδόσεως Οµολογιακών ∆ανείων 

Γίνεται κατανοητό από τον τίτλο του λογαριασµού αυτού ότι εδώ καταχωρούνται τα έξοδα

που  γίνονται  τόσο  για  την  άυξηση  του  κεφαλαίου  της  (π.χ.  Έξοδα  διαφηµίσεων  και

ανακοινώσεων)  όσο  και  για  την  έκδοση  οµολογιακού  δανείου  (π.χ.  Έξοδα  εκτύπωσης

οµολογιών).
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16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων

Σε αυτόν τον λογαριασµό καταχωρούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να

αποκτηθούν ενσώµατες ή ασώµατες ακινητοποιήσεις τα οποία δεν προσαυξάνουν το κόστος

κτήσεώς  τους   αλλά  αντιµετωπίζονται  ως  έξοδα  πολυετούς  απόσβεσης  .  Παραδείγµατα

τέτοιων εξόδων είναι ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, τα συµβολαιογραφικά έξοδα , µεσιτικά,

και αµοιβές δικηγόρων.

16.15 Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές από Πιστώσεις και ∆άνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων

Στον  λογαριασµό   αυτό  παρακολουθούνται  οι  συναλλαγµατικές  διαφορές  των  δανείων  ή

πιστώσεων που συνάπτονται σε ξένο νόµισµα και αφορούν την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι  διαφορές  αυτές  προκύπτουν είτε  κατά  την  πληρωµή  των  δόσεων  ή  την  εξόφληση  των

παραπάνω,  είτε  κατά  την  αποτίµηση  σε  ευρώ  στο  τέλος  της  χρήσης  των  υπολοίπων  των

δανείων αυτών.

Οι συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων

“αποσβέννυνται  τµηµατικά,  ανάλογα  µε  την  υπόλοιπη  κανονική  χρονική  διάρκεια  του

δανείου ή της πίστωσης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της περίπτ. 23 της παρ.

2.2.110 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980 "περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου

ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (ΦΕΚ Α' 75/1980),

όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τη διάταξη της παρ. 12 του µοναδικού άρθρου

του  Π.∆.  502/1984 "τροποποίηση  και  συµπλήρωση  των  διατάξεων  του  Π.∆.  1132/198Ο"

(ΦΕΚ Α' 179/1984). Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των παραπάνω συναλλαγµατικών

διαφορών που αφορούν τη χρήση αναφέρονται στο προσάρτηµα.”(Ν. 2190/1920 , άρθρο 43

παρ. 3 , περ. γ)

16.16 ∆ιαφορές Εκδόσεως και Εξοφλήσεως Οµολογιών

Στον προκείµενο λογαριασµό εµφανίζονται οι διαφορές από τη διάθεση των οµολογιών σε

τιµή µικρότερη  από την ονοµαστική τους αξία και οι διαφορές από την εξόφληση οµολογιών

σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους αξία (έκδοση οµολογιών υπέρ ή υπό το άρτιο).

Η  απόσβεσή  τους  γίνεται  σε  τµηµατικές  ισόποσες  δόσεις  µέχρι  την  εξόφληση  του

οµολογιακού δανείου.

16.17 Έξοδα Αναδιοργάνωσης 

Εδώ  καταχωρούνται  τα  έξοδα  µελετών  οικονοµικής,  εµπορικής,  τεχνικής  και  διοικητικής

αναδιοργάνωσης  σε  ριζικό  επίπεδο  που  γίνονται  εξαιτίας  επεκτάσεων  ή  αλλαγών  στην

οργανωτική ή εµπορική δραστηριότητα µιας επιχείρησης.

16.18 Τόκοι ∆ανείων Κατασκευαστικής Περιόδου

Στον λογαριασµό 16.18 καταχωρούνται οι τόκοι των δανείων ή πιστώσεων που συνήφθησαν

26



για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

 16.19 Λοιπά έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης

Εδώ καταχωρούνται τα έξοδα που έχουν τα χαρακτηριστικά εξόδων πολυετούς απόσβεσης

και δεν εντάσσονται σε καµία από τις πραναφερθείσες κατηγορίες.

16.90 Έξοδα µετεγκατάστασης της επιχείρησης

Σύµφωνα  µε  την  γνωµάτευση  του  Ε.Σ.Υ.Λ.  260/11.1.1996  στον  παρόντα  λογαρισµό

παρακολουθούνται τα έξοδα µετεγκατάστασης που εξοµοιώνονται µε έξοδα εγκατάστασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

∆ΛΠ 38

 “ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ”

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, έχει δηµιουργήσει την ανάγκη υιοθέτησης ενός κοινού

“κώδικα  επικοινωνίας” µεταξύ των επιχειρήσεων διεθνώς, µιας  ενιαίας  αντιµετώπισης  των

ζωτικών λειτουργιών της επιχείρησης. Έχει µετατρέψει την υφήλιο σε µια µεγάλη κοινωνία

όπου υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ των πολιτών τόσο σε επίπεδο οικονοµικό, όσο και σε

επίπεδο  πληροφόρησης  και  τεχνολογίας.  Κάθε  οργανωµένη  κοινωνία  για  να  λειτουργήσει

σωστά πρέπει να διέπεται από κανόνες και διαδικασίες που µπορούν να εξασφαλίσουν την

εύρυθµη  λειτουργία  της.  Αυτό  αφορά  όλους  τους  τοµείς  της  , µηδενός  εξαιρουµένου,  και

φυσικά  την  οικονοµία. Αυτή  την  ανάγκη  έρχονται  να  καλύψουν  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά

Πρότυπα  παρέχοντας  σε  όλους  όσους  τα  υιοθετούν  µια  κοινή  “γλώσσα”  προκειµένου  να

αντιµετωπιστούν µε ένα κοινό τρόπο ο συνεχώς αυξανόµενος όγκος συναλλαγών, η ελεύθερη

ροή κεφαλαίου,  η ευρεία διάχυση της τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις πλέον είναι “παγκόσµιες”

και η πορεία τους επηρεάζει και αφορά πλήθος ανθρώπων, όπως τους  µετόχους, τη διοίκηση,

τους  δυνητικούς  επενδυτές,  τους  ανταγωνιστές,  τις  τράπεζες,  τους  προµηθευτές,  τους

εργαζοµένους κ.α..

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (όσα θεσµοθετήθηκαν µέχρι το Μάρτιο του 2002) ή

αλλιώς ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (θεσµοθέτηση µετά το 2002) είναι η

κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται

από τις επιχειρήσεις κατά τη σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων. Τα κύρια όργανα

κατάρτισης των Προτύπων είναι:

• Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων

• Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)

• Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων(SAC)

• Η  Επιτροπή  ∆ιερµηνειών  ∆ιεθνών  Προτύπων  Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης

(IFRIC)

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση
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Οι  κανονισµοί  είναι  τα  νοµικά  κείµενα  θεσµοθέτησης  των  προτύπων.  Έτσι  καθώς

αυξάνεται  ο  αριθµός  των  κανονισµών,  δηµιουργείται  τεράστιο  πρόβληµα  µε  την

κωδικοποίηση των προτύπων. Η πρώτη αποδοχή των ∆ΛΠ έγινε το 2003 µε τον κανονισµό

1725/2003. Μετά από 5 χρόνια, το 2008, η Ένωση έκανε κωδικοποίηση των θεσµοθετηµένων

µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία προτύπων, µε τον κανονισµό 1126/2008. Στο ενδιάµεσο, όλες οι

κωδικοποιήσεις  ήταν  «ανεπίσηµες».  Το  ίδιο  θα  συµβαίνει  και  µετά  την  πρόσφατη

κωδικοποίηση. 14

Στην Ελλάδα, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόζονται ύστερα από τον Κανονισµό

(ΕΚ) αριθ 1606/2002, έχουν ενσωµατωθεί στο Ν.2190/1920 και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής

για τις εισηγµένες εταιρίες από την 1/1/2005. 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 “Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία”, που εξετάζεται στην

παρούσα εργασία, ασχολείται µε τη λογιστική αντιµετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων,

τα οποία σε διεθνές επίπεδο είναι ζωτικής σηµασίας περιουσιακά στοιχεία για µια επιχείρηση,

καθώς είναι αυτά που παρέχουν συνήθως το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις και γι'

αυτό δαπανώνται υπέρογκα ποσά από τις πρωτοπόρες εταιρείες για την έρευνα και την ανάπτυξή

τους.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο περιοδικό “Economist”, όπου τονίζεται η σηµασία

των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε µία επιχείρηση αλλά και η δυσκολία µέτρησής τους, η

αξία της  επιχείρησης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία

της  (εµπορικά  σήµατα,  διπλώµατα  ευρεσιτεχνίας,  λογισµικό,  franchising,  ερευνητικά

προγράµµατα, πρωτοποριακές ιδέες, εξειδικευµένο προσωπικό) παρά από τα ενσώµατα και

άλλα  περιουσιακά  στοιχεία.  Ωστόσο  λίγες  είναι  οι  επιχειρήσεις   που  προσπαθούν  να

µετρήσουν την απόδοση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, πόσο µάλλον να δηµοσιεύσουν

πληροφορίες σχετικά µε αυτά. Παρ'όλα αυτά , όλο και συχνότερα , πίσω από την επιτυχία

µιας επιχείρησης κρύβονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.15

2.2 Σκοπός Και Ορισµοί

Όπως αναφέρεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη πρώτη παράγραφο

“ο  σκοπός  του  ∆ιεθνούς  Λογιστικού  Προτύπου  38  είναι  να  προδιαγράψει  το  λογιστικό

14 www.dntzanatos.gr
15 “The Economist”, “Measuring Intangible Assets: A price on the priceless” ,June 10th 1999,print edition
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χειρισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων,  µε τα οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα

άλλο Πρότυπο.  Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πώς επιµετράται η λογιστική αξία των άυλων

περιουσιακών στοιχείων και απαιτεί ορισµένες καθορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα

άυλα περιουσιακά στοιχεία.”

Στην παράγραφο 8 του προτύπου δίνονται οι ορισµοί ορισµένων εννοιών που είναι

χρήσιµοι για την ανάλυσή του:

� Περιουσιακό  Στοιχείο   είναι  ένας  πόρος  που  ελέγχεται  από  την  επιχείρηση  η  οποία

προσµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση του.

� Άυλο  Περιουσιακό  Στοιχείο   είναι  ένα  στοιχείο  του  ενεργητικού  που  είναι  µεν

αναγνωρίσιµο αλλά δεν έχει φυσική υπόσταση, ενώ η αξία του οφείλεται στα ειδικά

προνόµια που αποκοµίζει η επιχείρηση από την κατοχή του.

� Ενεργός  Αγορά   είναι  η  αγορά  όπου  τα  αντικείµενα  συναλλαγής  είναι  οµοιογενή,

υπάρχουν αγοραστές  και πωλητές  που  είναι πρόθυµοι για συναλλαγή  και έχουν τη

δυνατότητα να βρεθούν οποιαδήποτε στιγµή και τέλος οι τιµές είναι διαθέσιµες στο

κοινό.

� Εύλογη  αξία   είναι  το  ποσό  µε  το  οποίο  ένα  στοιχείο  του  ενεργητικού  µπορεί  να

ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί σε µία αγορά, µεταξύ δυο µερών τα

οποία έχουν γνώση και είναι πρόθυµα να συµµετέχουν σε αυτή την ανταλλαγή.

� Λογιστική αξία   είναι το ποσό µε το οποίο εµφανίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο στον

ισολογισµό.  Αντιπροσωπεύει  την  αξία  που  προκύπτει  µετά  την  αφαίρεση  των

εκάστοτε αποσβέσεων και ζηµιών αποµείωσης. 

� Ζηµία Αποµείωσης   είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού

στοιχείου και του ανακτήσιµου ποσού του, όταν η πρώτη είναι µεγαλύτερη.

� Έρευνα   είναι  η  πρωτότυπη  και  προγραµµατισµένη  συστηµατική  εξέταση  που

εκπονείται  µε  σκοπό  την  απόκτηση  νέας  επιστηµονικής  ή  τεχνικής  γνώσης.

Παραδείγµατα  ερευνητικών  δραστηριοτήτων  είναι  1)  η  αναζήτηση  ,  εκτίµηση  και

τελική επιλογή εφαρµογών πορισµάτων έρευνας ή άλλων γνώσεων, 2) η διαµόρφωση,

ο σχεδιασµός, η αξιολόγηση, και επιλογή των δυνατών εναλλακτικών λύσεων για νέα,

ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές , προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες, κ.α.

(παράγραφος 56 του Προτύπου).

� Ανάπτυξη   είναι  η  εφαρµογή  των  ευρηµάτων  της  έρευνας  ή  άλλης  γνώσης  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 χρήσης. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο επενδύονται σηµαντικά
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ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών. Παραδείγµατα

δραστηριοτήτων  ανάπτυξης είναι 1) ο σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία µιας

πιλοτικής  εγκατάστασης,  µη  οικονοµικώς  δυνατής  για  εµπορική  παραγωγή,  2)  ο

σχεδιασµός,  κατασκευή  και  δοκιµή  πρό-παραγωγής  ή  πρό-χρησιµοποίησης

πρωτοτύπων και προτύπων κ.α. (παράγραφος 59 του Προτύπου).

� Κόστος   είναι τα µετρητά ή τα ταµειακά ισοδύναµα  ή η εύλογη αξία που καταβάλλεται

από  την  επιχείρηση  προκειµένου  να  περιέλθει  στην  κατοχή  της  ένα  περιουσιακό

στοιχείο κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής ή όταν αρµόζει.

2.3 Πεδίο Εφαρµογής

Το πεδίο εφαρµογής όπως αυτό ορίζεται στο ∆.Λ.Π. 38  στις παραγράφους 2 εώς 7

είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από: 

� τα χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία (∆ΛΠ 32) 

� τα ορυκτά όπου εφαρµόζεται το ∆ΠΧΠ 6

� άυλα που καλύπτονται από άλλο ∆ΛΠ

Επίσης το ∆ΛΠ 38 δεν εφαρµόζεται σε άυλα ειδικού τύπου όπου εφαρµόζεται κάποιο

άλλο Πρότυπο, όπως:

� άυλα που είναι αποθέµατα (∆ΛΠ 2)

� άυλα που αφορούν συµβάσεις κατασκευής έργων (∆ΛΠ 11)

� αναβαλλόµενες απαιτήσεις φόρου (∆ΛΠ 12)

� µισθώσεις που εµπίπτουν στο ∆ΛΠ 17

� παροχές σε εργαζοµένους (∆ΛΠ 19)

� χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία  που  εµπίπτουν  στο  πεδίο  των  ∆ΛΠ:

32,27,28,31

� υπεραξία που προκύπτει από συνένωση (∆ΛΠ 22)

� αναβαλλόµενο κόστος απόκτησης και άυλα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του

∆ΠΧΑ 4

� άυλα  στοιχεία  που  κατατάσσονται  στη  κατηγορία  “Κατεχόµενα  προς  πώληση”

(∆ΠΧΑ 5)

Στην  περίπτωση  που  κάποια  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  εµπλέκονται  και

31



συσχετίζονται µε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία, ή το στοιχείο ενσωµατώνει και άυλα και

υλικά  στοιχεία,  πρέπει  να  εξεταστεί  ποιό  περιουσιακό  στοιχείο  είναι  πιο  ουσιαστικό  και

σηµαντικό,  καθώς  και  αν  µπορεί  να  εµφανιστεί  χωριστά  το  άυλο  στοιχείο.  “ Αν  π.χ.  Ένα

µηχάνηµα  έχει  σύµφυτο  µε  αυτό  λογισµικό  που  δεν  χωρίζεται  τότε  είναι  Ενσώµατη

Ακινητοποίηση, αν χωρίζεται εµφανίζεται χωριστά. Ένας δίσκος από την άλλη πλευρά που

έχει µικρή αξία και έχει ενσωµατωµένο λογισµικό µεγάλης αξίας είναι Άυλο Στοιχείο.”.16

Άυλα  στοιχεία,  δικαιώµατα,  που  αποκτώνται  µε  Leasing ,  όπως  κινηµατογραφικές

ταινίες,  βιντεοσκοπήσεις,  θεατρικά  έργα,  χειρόγραφα,  ευρεσιτεχνίες  και  συγγραφικά

δικαιώµατα αντιµετωπίζονται αποκλειστικά µε το ∆ΛΠ 38 και όχι το ∆ΛΠ 17.

Τέλος  το  Πρότυπο  δεν  εφαρµόζεται  σε  δαπάνες  και  συµβόλαια  που  αφορούν

εξερεύνηση  ή  ανάπτυξη  και  εξόρυξη  κοιτασµάτων  πετρελαίου,  φυσικών  αερίων  και

µεταλλευµάτων  σε  εξορυκτικές  βιοµηχανίες  και  στην  περίπτωση  των  ασφαλιστήριων

συµβολαίων.  

2.4 Άυλα περιουσιακα Στοιχεία - Αναγνώριση Και Επιµέτρηση 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38, παράγραφος 21, για την αναγνώριση και την επιµέτρηση ενός

στοιχείου ως άυλο περιουσιακό στοιχείο από µια οικονοµική µονάδα, οφείλει η µονάδα να

αποδεικνύει ότι το στοιχείο αυτό πληροί :

• τον ορισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων (2.4.1)

• τα κριτήρια αναγνώρισης  (2.4.2)

2.4.1 Ορισµός  Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου 

Η  παράγραφος  10  του  Προτύπου   υπαγορεύει  ότι  για  να  οριστεί  ένα  στοιχείο  ως  άυλο

περιουσιακό στοιχείο , θα πρέπει να ενσωµατώνει υποχρεωτικά και αθροιστικά τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

16 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, “Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους µε τα Ελληνικά”,

Εκδόσεις  ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ,  Αθήνα 2008, βιβλίο πρώτο, σελίδα 399
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• αναγνωρισιµότητα

• έλεγχος του στοιχείου από την οικονοµική µονάδα

• ύπαρξη µελλοντικών ωφελειών 

Εάν ένα άυλο στοιχείο δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε οι δαπάνες που

πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση ή τη δηµιουργία του αναγνωρίζονται ως έξοδα. 

Παραδείγµατα άυλων περιουσιακών στοιχείων αποτελούν τα:

• Ηλεκτρονικό Λογισµικό

• Αδειες Ευρεσιτεχνίας

• Συγγραφικά ∆ικαιώµατα

• Άδειες αλιείας

• ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

• Σήµατα

• Άδειες Ταξί

• Εισαγωγικές ποσοστώσεις κ.α.

2.4.1.1 Αναγνωρισιµότητα

Για να είναι ένα άυλο στοιχείο αναγνωρίσιµο θα πρέπει να ισχύουν εναλλακτικά ένα από τα

παρακάτω:

� να µπορεί να διαχωριστεί, δηλαδή να είναι ανεξάρτητο από την οικονοµική µονάδα

ούτως ώστε να µπορεί να πωληθεί, να µεταβιβαστεί, να παραχωρηθεί, να µισθωθεί ή

να ανταλλαχθεί είτε µεµονοµένο, είτε ως µέρος ενός συµβολαίου

� να προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ανεξαρτήτως από το αν τα

δικαιώµατα αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την οικονοµική οντότητα ή

από άλλα δικαιώµατα και δεσµεύσεις.

Τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  πρέπει  να  είναι  αναγνωρίσιµα  προκειµένου  να

αποφευχθεί ταύτιση µε την υπεραξία.

Παράδειγµα:  17  

Η  επιχείρηση  “ΑΛΦΑ”  ,  η  οποία  δραστηριοποιείται  στην  παραγωγή  και

17Grant  Thornton,  “∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  I.F.R.S.,  αναλυτική  παρουσίαση”,

Εκδόσεις Grant Thornton Α.Ε., Τόµος Β' , Αθήνα 2009,  παράδειγµα σελίδα 1225
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εκµετάλλευση τηλεοπτικών εκποµπών, προβαίνει στην εξαγορά της επιχείρησης “ΒΗΤΑ” η

οποία κατέχει τηλεοπτικό σταθµό.

Το  τίµηµα  της  αγοράς  ορίστηκε  στο  ποσό  των  24.000 ευρώ.  Η  εύλογη  αξία  της

καθαρής  περιουσίας  της  “ΒΗΤΑ”  κατά  την  ηµεροµηνία  της  απόκτησης  αποτιµήθηκε  στο

ποσό των 9.000 ευρώ και κατά συνέπεια , προέκυψε κατά την εξαγορά µια υπεραξία ποσού

15.000 ευρώ.

Η  επιχείρηση  “ΒΗΤΑ” ,  ωστόσο,  έχει  την  αποκλειστική  εκµετάλλευση  (copyright)

ορισµένων  πολύ  επιτυχηµένων  τηλεοπτικών  προγραµµάτων,  τα  οποία  στηρίζονται  σε

πρωτότυπες ιδέες των εργαζοµένων της και τα οποία δεν απεικονίζονται στις Οικονοµικές της

Καταστάσεις.

Από την ανάλυση των εσόδων που προέρχονται από αυτά τα προγράµµατα και αφού

λήφθηκαν  υπόψη  προσφορές  από  άλλους  τηλεοπτικούς  σταθµούς  για  την  εξαγορά  των

δικαιωµάτων  των  προγραµµάτων  αυτών,  οι  υπεύθυνοι  της  επιχείρησης  “ΑΛΦΑ”

προσδιόρισαν την εµπορική τους αξία στο ποσό των 13.000 ευρώ.

Να προσδιοριστούν τα ποσά των άυλων στοιχείων του ενεργητικού και της υπεραξίας

που θα αναγνωριστούν στα πλαίσια της εξαγοράς.

ΛΥΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η επιχείρηση “ΑΛΦΑ” κατά την ενσωµάτωση στις

ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  της,  των  οικονοµικών στοιχείων  της  “ΒΗΤΑ”,  θα

πρέπει να αναγνωρίσει τα σχετικά προγράµµατα ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού, στο ποσό

των 13.000 ευρώ.

Το  παραπάνω  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  το  συγκεκριµένο  άυλο  στοιχείο  του

ενεργητικού,  προκύπτει  κατά την  απόκτηση  της  “ΒΗΤΑ” και  υπάρχει  αναγνωρίσιµη αξία.

Έτσι, η τελική υπεραξία που θα αναγνωριστεί, ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ [24.000-

(9.000+13.000)].

2.4.1.2 Έλεγχος

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο ελέγχεται από µια οικονοµική µονάδα αν:

• µπορεί  η  οικονοµική  µονάδα  να  λαµβάνει  τα  µελλοντικά  οφέλη  που
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αποδίδονται σε αυτό το άυλο στοιχείο και

• έχει την αποκλειστική πρόσβαση σε αυτά τα οφέλη καθώς είναι σε θέση να

απογορεύει την πρόσβαση σε άλλους. 

Οι παραπάνω παράµετροι λειτουργούν αλληλένδετα. Η δυνατότητα της οικονοµικής

µονάδας  να  ελέγχει  τα  µελλοντικά  οικονοµικά  οφέλη  απορρέει  συνήθως  από  νόµιµα

δικαιώµατα που είναι εκτελεστά δικαστικώς. Ωστόσο µπορεί η οικονοµική µονάδα να έχει

υπό τον έλεγχό της  τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και µε κάποιον άλλο τρόπο που δεν

κατοχυρώνεται νοµικά (π.χ. εµπορικά µυστικά).

Οι περιπτώσεις που ακολουθούν επεξηγούν τα προαναφερθέντα:

Περίπτωση πρώτη

Τεχνικές  γνώσεις και γνώσεις αγοράς: Ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του “ελέγχου” καθώς

µπορούν  να  απολήξουν  σε  µελλοντικά  οικονοµικά  οφέλη,  και  η  γνώση  συνήθως

προστατεύεται  µε  νοµικά  δικαιώµατα  (π.χ.  συγγραφικά  δικαιώµατα)  ή  µε  κάποιον  άλλο

τρόπο.

Περίπτωση δεύτερη

Εξειδικευµένο Προσωπικό: Η επιχείρηση αναµένει  µελλοντικά  οικονοµικά οφέλη  από  την

περαιτέρω εκπαίδευσή του, όµως δεν µπορεί να εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο στα µελλοντικά

αυτά οφέλη και άρα δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

2.4.1.3 Μελλοντικά Οικονοµικά Οφέλη 

Το τρίτο χαρακτηριστικό που πρέπει να ενσωµατώνει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο για να

αναγνωριστεί ως άυλο είναι η αναµονή οικονοµικών ωφελειών από τη χρήση και κατοχή του.

Ενδεικτικά τέτοια οικονοµικά οφέλη µπορούν να αποτελέσουν τα έσοδα ή η µείωση εξόδων

που  θα  προκύψουν  από  την  πώληση  αγαθών  που  παράγονται  από  τη  χρήση  ενός  άυλου

περιουσιακού στοιχείου.

2.4.2 Κριτήρια Αναγνώρισης

Τα κριτήρια αναγνώρισης όπως τίθενται στις παραγράφους 21-23 του Προτύπου είναι:
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• η  προσδοκία  ότι  τα  µελλοντικά  οικονοµικά  οφέλη  που  αποδίδονται  στο  άυλο

περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οικονοµική µονάδα  (η προσδοκία πρέπει

να  βασίζεται σε λογικές  και  βάσιµες  παραδοχές  της  ∆ιοίκησης  για  τις  µελλοντικές

οικονοµικές συνθήκες που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του

άυλου στοιχείου.) και

• η δυνατότητα αξιόπιστης επιµέτρησης  του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Η

αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο

κόστος.

2.5 Τρόποι Απόκτησης Ενός Άυλου Πόρου

Οι δυνατοί τρόποι απόκτησης άυλων πόρων από µια οικονοµική µονάδα είναι οι παρακάτω:

� διακεκριµένη απόκτηση

� απόκτηση µέσω συνένωσης

� απόκτηση µέσω κρατικής επιχορήγησης

� απόκτηση µε ανταλλαγή

� εσωτερικώς  δηµιουργούµενη  υπεραξία  και  εσωτερικά  δηµιουργούµενα  άυλα

περιουσιακά στοιχεία

Ο  τρόπος  προσδιορισµού  του  κόστους  των  στοιχείων  ποικίλλει  από  περίπτωση  σε

περίπτωση.

2.5.1 ∆ιακεκριµένη Απόκτηση

Το  τίµηµα  που  καταβάλλει  µια  επιχείρηση  για  την  απόκτηση  ενός  άυλου  περιουσιακού

στοιχείου  αντανακλά  τις  προσδοκίες  της  για  την  πιθανότητα  απόδοσης  των   µελλοντικών

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο άυλο στοιχείο κατά τη χρήση του από την

επιχείρηση.  Άρα,  συµπεραίνεται  ότι  ικανοποιείται  το  κρίτηριο  της  πιθανότητας  για

αναγνώριση (“η προσδοκία ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο άυλο

περιουσιακό  στοιχείο  θα  εισρεύσουν  στην  οικονοµική  µονάδα”)  για  τα  άυλα  περιουσιακά
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στοιχεία που αποκτώνται µεµονωµένα.

Το  κόστος  απόκτησης  ενός  άυλου  στοιχείου  του  ενεργητικού  προσδιορίζεται  τις

περισσότερες  φορές  αξιόπιστα,  ιδιαίτερα  όταν  το  τίµηµα  είναι  εκφρασµένο  σε  µετρητά  ή

άλλα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία.

Το  κόστος  ενός  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  που  αποκτάται  µεµονωµένα

περιλαµβάνει την τιµή αγοράς του προσαυξηµένη µε τους εισαγωγικούς δασµούς και τους µη

επιστρεπτέους  φόρους  αγοράς  και µειωµένη κατά  το ποσό  των εµπορικών πιστώσεων και

µειώσεων  τιµών  καθώς  και  κάθε  άµεσα  επιρριπτέο  κόστος  προετοιµασίας  του  άυλου

στοιχείου του ενεργητικού για την προοριζόµενη χρήση του. Τα τυχόν έσοδα ή έξοδα που

συνδέονται µε δευτερεύουσες δραστηριότητες που δεν είναι απαραίτητες για να καταστεί το

στοιχείο έτοιµο για χρήση αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

Αν η πληρωµή δεν γίνει τοις µετρητοίς αλλά αναβάλλεται πέρα των πιστωτικών ορίων

τότε  το  κόστος  που  αναγνωρίζεται  είναι  η  ισοδύναµη  τιµή  του  σε  µετρητά.   Η  διαφορά

µεταξύ της τιµής αυτής και του συνολικά καταβαλλόµενου ποσού αναγνωρίζεται ως δαπάνη

τόκου κατά την περίοδο της πίστωσης ή εναλλακτικά κεφαλαιοποιείται (∆ΛΠ 23).

 

2.5.2 Απόκτηση Μέσω Συνένωσης

Ένα  άυλο  στοιχείο  του  ενεργητικού,  όταν  αποκτάται  µέσω  συνένωσης  αποτιµάται  στην

εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3. Εφόσον η εύλογη αξία αντανακλά την προσδοκία της

αγοράς για την πιθανότητα ότι θα εισρεύσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην επιχείρηση,

συνεπάγεται  ότι  ικανοποιείται  το  κριτήριο  της  πιθανότητας  για  αναγνώριση  πάντα  στην

περίπτωση της απόκτησης άυλων περιουσιακών στοιχείων µέσω συνένωσης επιχειρήσεων.

Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3 και το ∆.Λ.Π. 38 η αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει ένα

άυλο περιουσιακό στοιχείο της αποκτώµενης επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία απόκτησης

διακεκριµένα από την υπεραξία, ανεξάρτητα από το αν το περιουσιακό αυτό στοιχείο είχε

αναγνωριστεί από την αποκτώµενη επιχείρηση πρίν από τη συνένωσή τους. Άρα, η αποκτώσα

αναγνωρίζει ως περιουσιακό στοιχείο διακεκριµένα από την υπεραξία, ένα έργο έρευνας και

ανάπτυξης  σε  εξέλιξη  αν  το  έργο  πληροί  τις  προϋποθέσεις  του  ορισµού  του  άυλου

περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή αν 

• πληροί τον ορισµό του στοιχείου του ενεργητικού και 
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• είναι  ξεχωριστά  αναγνωρίσιµο  (διαχωρίζεται  ή  προκύπτει  από  σηµβατικά

δικαιώµατα).

Στο άρθρο 35 του Προτύπου αναφέρεται ότι η εύλογη αξία ενός άυλου περιουσιακού

στοιχείου που  αποκτάται µέσω συνένωσης  προσδιορίζεται συνήθως αξιόπιστα. Αν υπάρχει

µια  σειρά  πιθανών  αποτελεσµάτων  µε  διαφορετικές  πιθανότητες,  η  αβεβαιότητα  αυτή

εντάσσεται στην αποτίµηση της εύλογης αξίας του στοιχείου.

Οι  παράγραφοι  36, 37, 40,41 τροποποιούνται  σύµφωνα  µε  τον  Κανονισµό  της  ΕΕ

αριθµ.243/2010 και αναλύονται παρακάτω.

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού που αποκτήθηκε µέσω συνένωσης επιχειρήσεων

µπορεί  να  διαχωρίζεται,  αλλά  µόνο  σε  συνδυασµό  µε  σχετικό  συµβόλαιο,  αναγνωρίσιµο

περιουσιακό  στοιχείο  ή  αναγνωρίσιµη  υποχρέωση.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις, η αποκτώσα

επιχείρηση  αναγνωρίζει  το  άυλο  στοιχείο  ξεχωριστά  από  την  υπεραξία  αλλά  µαζί  µε  το

σχετικό στοιχείο. 

Η αποκτώσα επιχείρηση µπορεί να αναγνωρίσει µια οµάδα συµπληρωµατικών άυλων

περιουσιακών  στοιχείων  ως  ένα  περιουσιακό  στοιχείο,  εφόσον  τα  επιµέρους  περιουσιακά

στοιχεία στην οµάδα έχουν όµοιες ωφέλιµες ζωές. 

Η εκτίµηση της εύλογης αξίας γίνεται ώς εξής:

� Αν  υπάρχει  ενεργός  αγορά:  Οι  χρηµατιστηριακές  τµές  (τρέχουσα  τιµή  πώλησης)

παρέχουν την πιο αξιόπιστη εκτίµηση της εύλογης αξίας. Αν δεν είναι διαθέσιµες οι

τρέχουσες  τιµές,   χρησιµοποιείται  συνήθως  ως  βάση  η  τιµή  της  πιο  πρόσφατης

συναλλαγής (αν δεν έχουν επέλθει σηµαντικές οικονοµικές µεταβολές).

� Αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά: Η εύλογη αξία είναι το ποσό που η οικονοµική µονάδα

θα είχε πληρώσει  γι’αυτό κατά την ηµεροµηνία  της  απόκτησης, σε µια συναλλαγή

µεταξύ  δύο  µερών  που  ενεργούν  µε  τη  θέλησή  τους  και  µε  πλήρη  γνώση  των

συνθηκών της αγοράς, βασιζόµενη στην καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση. Κατά τον

προσδιορισµό  αυτού  του  ποσού,  η  οικονοµική  οντότητα  λαµβάνει  υπόψη  το

αποτέλεσµα των πρόσφατων συναλλαγών για όµοια περιουσιακά στοιχεία.  

2.5.3 Απόκτηση Μέσω Κρατικής Επιχορήγησης

Στην περίπτωση της απόκτησης άυλου περιουσιακού στοιχείο µέσω κρατικής επιχορήγησης,

το  στοιχείο  περιέρχεται  στην  κατοχή  της  οικονοµικής  µονάδας  είτε  δωρεάν  είτε  έναντι
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τεκµαρτής  αντιπαροχής.  Έτσι,  το  κράτος  µπορεί  να  µεταβιβάσει  ή  να  διαθέσει  σε  µια

επιχείρηση κάποιο άυλο πόρο συνήθως µε τη µορφή άδειας χρήσης, όπως για παράδειγµα

άδεια  χρήσης  αεροδροµίων,  άδειες  ραδιοφώνου  ή  τηλεόρασης  ή  τηλεπικοινωνιών,  άδειες

εισαγωγής ή δικαιώµατα πρόσβασης σε άλλους περιορισµένους πόρους.

Σύµφωνα  µε  το  ∆ΛΠ  20  “Λογιστική  των  Κρατικών  Επιχορηγήσεων  και

Γνωστοποίηση  της  Κρατικής  Υποστήριξης” µια  οικονοµική µονάδα µπορεί να επιλέξει να

αναγνωρίσει αρχικά στην εύλογη αξία τόσο ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού όσο και µια

επιχορήγηση. Αν όµως, η οικονοµική µονάδα δεν επιλέξει η αρχική αποτίµηση του  άυλου

στοιχείου  να  γίνει  στην  εύλογη  αξία,  τότε  το  αναγνωρίζει  σε  µια  τεκµαρτή  αξία

προσαυξηµένη  µε  κάθε  δαπάνη  που  είναι  άµεσα  αποδοτέα  στην  προετοιµασία  του

περιουσιακού στοιχείου ώστε να είναι έτοιµο προς χρήση.

2.5.4 Απόκτηση Με Ανταλλαγή

Ένας άλλος τρόπος απόκτησης άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η ανταλλαγή. Το στοιχείο

µπορεί να ανταλλαχθεί είτε µε κάποιο ή κάποια άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ή µε µη

νοµισµατικά  στοιχεία  του  ενεργητικού,  είτε  τέλος  µε  συνδυασµό  νοµισµατικών  και  µη

νοµισµατικών στοιχείων. 

Το κόστος σε αυτή την περίπτωση επιµετράται στην εύλογη αξία εκτός αν:

� η  συναλλαγή  ανταλλαγής  στερείται  εµπορικής  ουσίας  (εξετάζεται  η  έκταση  στην

οποία  αναµένεται  να  µεταβληθούν  οι  ταµειακές  ροές  ως  αποτέλεσµα  αυτής  της

πράξης) ή 

� η  εύλογη  αξία  όλων  των  στοιχείων  που  αποτελούν  αντικείµενο  συναλλαγής  δεν

µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα (αν δεν είναι δυνατή η επιµέτρηση στην εύλογη

αξία  τότε  το  κόστος  του  επιµετράται  στη  λογιστική  αξία  του  παραχωρηθέντος

περιουσιακού στοιχείου)

2.5.5  Εσωτερικώς  ∆ηµιουργούµενη  Υπεραξία  Και  Εσωτερικά

∆ηµιουργούµενα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
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Κάποιες φορές η επιχείρηση πραγµατοποιεί δαπάνες προκειµένου να αποκοµίσει στο µέλλον

οικονοµικά  οφέλη,  χωρίς  όµως  οι  δαπάνες  να  καταλήγουν  σε  δηµιουργία  ενός  άυλου

στοιχείου του Ενεργητικού που να πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης που έχουν προαναφερθεί.

Οι δαπάνες αυτές συµβάλλουν σε εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία η οποία όµως δεν

αναγνωρίζεται  ως  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο,  καθώς  δεν  µπορεί  να  διαχωριστεί,  ούτε  να

επιµετρηθεί αξιόπιστα το κόστος της.

Για  να  εκτιµήσει  µια  επιχείρηση  αν  ένα  εσωτερικά  δηµιουργούµενο  άυλο  στοιχείο

ικανοποιεί  τα  κριτήρια  αναγνώρισης,  οφείλει  να  κατατάξει  τη  δηµιουργία  του  σε φάση

έρευνας και φάση ανάπτυξης. Αν αυτές δεν διαχωρίζονται, τότε οι δαπάνες αντιµετωπίζονται

ως δαπάνες που πραγµατοποιούνται καά τη φάση της έρευνας.

Οι  δαπάνες  έρευνας,  ή  φάσεις  έρευνας  ενός  εσωτερικού  προγράµµατος,

αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά την πραγµατοποίησή τους καθώς δεν τεκµηριώνουν απόδειξη

ότι θα δηµιουργηθούν πιθανά οικονοµικά οφέλη, και όπως ορίζεται στην παράγραφο 71 του

προτύπου  οι  δαπάνες  που  αρχικά  αναγνωρίζονται  ως  έξοδα  δεν  δύνανται  να

αναγνωρισθούν  ως  µέρος  του  κόστους  του  άυλου  στοιχείου  του  ενεργητικού  σε

µεταγενέστερη  ηµεροµηνία. Άρα,  τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  που  προκύπτουν  από  τη

φάση έρευνας δεν αναγνωρίζονται.

Από  τη  φάση  της  ανάπτυξης  ενός  εσωτερικού  προγράµµατος  είναι  δυνατό  να

αναγνωρισθεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αν αποδεικνύονται από την επιχείρηση όλα τα

παρακάτω:

1. η τεχνική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να µπορεί

να διατεθεί για χρήση ή πώληση

2. την  πρόθεσή  της  να  ολοκληρώσει  το  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  για  να  το

χρησιµοποιήσει ή να το πουλήσει

3. την δυνατότητα χρήσης ή πώλησης του άυλου αυτού στοιχείου

4. ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη

5. ότι έχει στη διάθεσή της επαρκείς τεχνικούς, οικονοµικούς και άλλους πόρους για να

πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω

6. την  ικανότητά  της  να  επιµετρά  αξιόπιστα  τα  έξοδα  που  θα  αποδοθούν  στο  άυλο

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

Η εκτίµηση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που είναι απαραίτητη για την

απόδειξη ότι ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα δηµιουργήσει τέτοιες ωφέλειες γίνεται µε

τη χρήση του ∆ΛΠ 36 “Αποµείωση αξίας περιουσιακού στοιχείου”.
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Εσωτερικώς  δηµιουργούµενα  σήµατα,  τίτλοι  εφηµερίδων  και  περιοδικών,  τίτλοι

εκδόσεων,  πελατολόγια  και  στοιχεία  όµοια  σε  ουσία,  καθώς  και  οι  δαπάνες  που

πραγµατοποιούνται για αυτά, δεν αποτελούν αναγνωρισµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Το κόστος ενός εσωτερικά δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι το

σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται  από την ηµεροµηνία που ένα άυλο στοιχείο

του ενεργητικού αναγνωρίζεται για πρώτη φορά, και περιλαµβάνει κάθε άµεσα επιρριπτέο

κόστος  που  απαιτείται  για  τη  δηµιουργία,  παραγωγή  και  προετοιµασία  του  περιουσιακού

στοιχείου για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση.

2.6 Αναγνώριση Εξόδου

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζονται ως

έξοδα όταν αυτές πραγµατοποιούνται, εκτός αν:

• αποτελούν µέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που πληροί τα

κριτήρια αναγνώρισης ή

• το στοιχείο αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων και δεν µπορεί να αναγνωρισθεί

ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.

Παραδείγµατα δαπανών που αναγνωρίζονται ως έξοδα είναι το κόστος εκκίνησης, τα

έξοδα  για  δραστηριότητες  προώθησης  και  διαφήµισης  (συµπεριλαµβανοµένων  και  των

καταλόγων  ταχυδροµικών  παραγγελιών)  τα  έξοδα  επανεγκατάστασης  ή  αναδιοργάνωσης

µέρους ή ολόκληρης της επιχείρησης. Τα παραπάνω εφόσον αρχικά αναγνωρίζονται ως έξοδα

δεν  επιρέπεται  να  αναγνωρίζονται  στο  κόστος  του  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  σε

µεταγενέστερη ηµεροµηνία. (παράγραφος 69 όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό της ΕΕ

αριθµ. 70/2009. Επίσης σύµφωνα µε τον παραπάνω Κανονισµό προστίθεται η παράγραφος

69Α και τροποποιείται η παράγραφος 79 όπως παρατίθενται παρακάτω.)

“Μια  οικονοµική  οντότητα  έχει  δικαίωµα  πρόσβασης  σε  αγαθά  όταν  τα  κατέχει.

Οµοίως,  έχει  δικαίωµα  πρόσβασης  σε  αγαθά,  όταν  έχουν  κατασκευαστεί  από  προµηθευτή

σύµφωνα  µε  τους  όρους  σύµβασης  προµήθειας  και  η  οικονοµική  οντότητα  µπορεί  να

απαιτήσει  την  παράδοσή  τους  µε  αντάλλαγµα  την  καταβολή  πληρωµής.  Οι  υπηρεσίες

λαµβάνονται όταν πραγµατοποιούνται από προµηθευτή σύµφωνα µε σύµβαση για παράδοση

σε  µια  οικονοµική  οντότητα  και  όχι  όταν  η  οικονοµική  οντότητα  τις  χρησιµοποιείγια  να

41



παραδώσει µια άλλη υπηρεσία, για παράδειγµα, να παραδώσει µια διαφήµιση σε πελάτες.

Η  παράγραφος  68  δεν  αποκλείει  αναγνώριση  µιας  προπληρωµής  ως  περιουσιακό

στοιχείο,  όταν η πληρωµή για την παράδοση αγαθών έχει πραγµατοποιηθείπροκαταβολικά

από την οικονοµική οντότητα, που αποκτά το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά τα εµπορεύµατα.

Αγαθά.  Οµοίως,  η  παράγραφος  68  δεν  αποκλείει  αναγνώριση  µιας  προπληρωµής  ως

περιουσιακό  στοιχείο,  όταν  η  πληρωµή  για  τις  υπηρεσίες  έχει  πραγµατοποιηθεί  πριν  η

οικονοµική οντότητα παραλάβει αυτές τις υπηρεσίες.”

2.7 Αποτίµηση Μετά Την Αρχική Αναγνώριση

Μια  επιχείρηση,  µετά  την  αρχικά  αναγνώριση,  έχει  τη  δυνατότητα  να  αντιµετωπίσει

λογιστικά  τα  άυλα  περιουσιακά  της  στοιχεία  είτε  µε  τη  µέθοδο  του  κόστους,  είτε  µε  τη

µέθοδο της αναπροσαρµογής. Όταν εφαρµόζεται η δεύτερη µέθοδος για την αποτίµηση ενός

άυλου  περιουσιακού  στοιχείου,  τότε  πρέπει  να  εφαρµόζεται  η  ίδια  µέθοδος  για  όλα  τα

στοιχεία της κατηγορίας του µε εξαίρεση την περίπτωση όπου δεν υπάρχει ενεργός αγορά για

αυτή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Σε  αυτό  το  σηµείο  είναι  απαραίτητο  να  προσδιοριστεί  ότι  µια  κατηγορία  άυλων

περιουσιακών στοιχείων είναι µια συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων όµοιας φύσης και

χρήσης  στις  εκµεταλλεύσεις  µιας  οικονοµικής  µονάδας.  Η  αναπροσαρµογή  των  άυλων

περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν µια κατηγορία πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα ούτως

ώστε να αποφευχθεί επιλεκτική αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων και η απεικόνιση

ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις που αντιπροσωπεύουν ένα µείγµα κόστους και αξιών σε

διαφορετικές ηµεροµηνίες.

Όταν ακολουθείται η µέθοδος του κόστους το  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο,  µετά  την

αρχική  του  αναγνώριση,  θα  απεικονίζεται  στο  κόστος  του  µειωµένο  κατά  τις  σωρευµένες

αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης.

Όταν  ακολουθείται  η  µέθοδος  της  αναπροσαρµογής  το άυλο περιουσιακό  στοιχείο,

µετά  την  αρχική  αναγνώριση,  θα  εµφανίζεται  σε  µια  αναπροσαρµοσµένη  αξία  η  οποία

αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία (η οποία προσδιορίζεται µε αναφορά σε µία ενεργό αγορά)

στην ηµεροµηνία αναπροσαρµογής µειωµένη µε κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση

και  κάθε  µεταγενέστερη  σωρευµένη  ζηµία  αποµείωσης.  Οι  αναπροσαρµογές  πρέπει  να
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γίνονται  τόσο  συχνά  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ότι  η  λογιστική  αξία  που  εµφανίζεται  στον

ισολογισµό δεν διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία. Η συχνότητά τους εξαρτάται από

τη µεταβλητότητα των εύλογων αξιών των άυλων περιουσιακών στοιχείων που εξετάζονται.

Στη  συγκεκριµένη  µέθοδο  δεν  επιτρέπεται  η  αναπροσαρµογή  των  άυλων

περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν αναγνωρισθεί στο παρελθόν ως περιουσιακά στοιχεία,

ενώ επιβάλλει η αρχική αναγνώριση να έχει γίνει στο κόστος. Ωστόσο αν ένα µόνο µέρος του

κόστους του άυλου περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο  επειδή

δεν  πληρούνταν  τα  κριτήρια  αναγνώρισης  µέχρι  ενός  σηµείου  της  όλης  διαδικασίας  τότε

δίνεται η δυνατότητα η µέθοδος της αναπροσαρµογής να εφαρµόζεται στο σύνολο αυτού του

περιουσιακού στοιχείου.

 Κατά  την  αναπροσαρµογή  ενός άυλου  περιουσιακού  στοιχείου,  κάθε  σωρευµένη

απόσβεση κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής:

α)  είτε  επαναδιατυπώνεται  ανάλογα  µε  τη  µεταβολή  στην  προ  αποσβέσεων  αξία  του

περιουσιακού στοιχείου,  έτσι ώστε η λογιστική αξία του, µετά την αναπροσαρµογή, να είναι

ίση µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του ή

β)  συµψηφίζεται έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου

και  το  καθαρό  ποσό  επαναδιατυπώνεται  σύµφωνα  µε  το  αναπροσαρµοσµένο  ποσό  του

περιουσιακού στοιχείου.

Παράδειγµα:  18  

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο την 31.12.2005 εµφανίζεται µε αξία κτήσεως 100 και

σωρευµένη απόσβεση 60, δηλαδή µε λογιστική αξία 40. Η πραγµατική αξία του στοιχείου

κατά την ηµεροµηνία αυτή είναι 70. Με τον πρώτο τρόπο η αναπροσαρµογή θα γίνει ως εξής:

Αξία κτήσης                                                                                    100

Πλέον: αναπροσαρµογή αξίας κτήσεως                                           75             175

Σωρευµένες αποσβέσεις                                                                   60

Πλέον: αναπροσαρµογή αποσβεσθέντων                                         45             105   

Αναπροσαρµοσµένη αξία                                                                                    70

175 = 100*1,75

105 =  60*1,75

1,75 = 70/40

18
Πρωτοψάλτης Γ. Νικόλαος, “Παραδείγµατα Εφαρµογής ∆ΛΠ, ∆ΠΧΑ, ∆ιερµηνείες” Τόµος Β',  Εκδόσεις  Αθ.

Σταµούλης, 2009, παράδειγµα 4 (502), σελίδα 1048-1049
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Με τον δεύτερο τρόπο η αναπροσαρµογή θα γίνει ως εξής:

Αξία κτήσης                                                                                        100

Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις                                                           60

Λογιστική αξία                                                                                     40

Αύξηση λογιστικής αξίας για εξίσωση µε πραγµατική αξία                30

Νέα λογιστική αξία                                                                             70

Αν υποτεθεί ότι ο αποµένων ωφέλιµος χρόνος ζωής του στοιχείου είναι 2 έτη, τότε οι

αποσβέσεις  µε  την  πρώτη  µέθοδο  για  τα  δύο  επόµενα  έτη  θα  ανέλθουν  σε  175* 20% =

35*2=70 και µε τη δεύτερη µέθοδο σε 70/2=35 *2=70.

“Αν η λογιστική αξία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού αυξάνεται ως αποτέλεσµα

µιας αναπροσαρµογής, τότε η αύξηση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά

έσοδα  και  σωρευτικά  στα  ίδια  κεφάλαια  στο  κονδύλι  “Αποθεµατικά  Αναπροσαρµογής”.

Ωστόσο,  µια  τέτοια  αύξηση  θα  πρέπει  να  αναγνωρίζεται  στα  κέρδη  ή  στις  ζηµίες  της

περιόδου,  στην  έκταση  που  αναστρέφει  µία  ισόποση  προηγούµενη  µείωση  της  αξίας  του

στοιχείου  από  αναπροσαρµογή  που  είχε  αναγνωριστεί  στα  κέρδη  ή  στις  ζηµίες  της

αντίστοιχης περιόδου.

Αν η λογιστική αξία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού µειώνεται ως αποτέλεσµα

µιας  αναπροσαρµογής,  τότε  η  µείωση  αυτή  θα  πρέπει  να  αναγνωρίζεται  στα  κέρδη  ή  τις

ζηµίες  της  περιόδου  στην  οποία  πραγµατοποιείται.  Ωστόσο,  στην  έκταση  που  υπάρχει

σχηµατισµένο  “Αποθεµατικό  Αναπροσαρµογής”  για  το  συγκεκριµένο  στοιχείο,  η  µείωση

αυτή θα πρέπει να µεταφέρεται σε χρέωση του αποθεµατικού αυτού και να απεικονίζεται στα

συνολικά  έσοδα  της  Κατάστασης  Συνολικών  Εσόδων.  Σε  ό,τι  αφορά  στη  λογιστική  των

αναπροσαρµογών  ακολουθούνται  οι  ίδιες  διαδικασίες  που  προβλέπονται  για  τα  ενσώµατα

πάγια (∆ΛΠ 16).”19

2.8 Ωφέλιµη Ζωή

19 Grant  Thornton,  “∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  I.F.R.S.,  αναλυτική  παρουσίαση”,

Εκδόσεις Grant Thornton Α.Ε., Τόµος Β' , Αθήνα 2009, σελίδα 1255-1256
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Μια οικονοµική µονάδα θα πρέπει να εκτιµά εάν η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου στοιχείου του

ενεργητικού  είναι  περιορισµένη,  και  συνεπώς  αποσβένεται,  ή  αόριστη,  και  άρα  δεν

αποσβένεται. Στην περίπτωση που είναι περιορισµένη θα πρέπει να εκτιµώνται περαιτέρω η

διάρκεια ή ο αριθµός των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων  που αποτελούν την ωφέλιµη ζωή.

Όταν  ένα  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  έχει  αόριστη   ωφέλιµη  ζωή  δεν  σηµαίνει  ότι  έχει

απεριόριστη ζωή, αλλά ότι δεν υπάρχει προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά την οποία το

άυλο περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να δηµιουργήσει καθαρές ταµειακές εισροές για την

οικονοµική µονάδα.

Όταν  ένα  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  προκύπτει  από  συµβατικά  ή  άλλα  νοµικά

δικαιώµατα, τότε η ωφέλιµη ζωή του µπορεί να είναι ίση ή µικρότερη της περίοδου ισχύος

αυτών των δικαιωµάτων. Αν η περίοδος µεταβίβασης των παραπάνω δικαιωµάτων επί των

άυλων στοιχείων είναι ανανεώσιµη τότε η ωφέλιµη ζωή των στοιχείων αυτών περιλαµβάνει

την περίοδο, ή τις περιόδους ανανέωσης , µόνο εφόσον η ανανέωση µπορεί να γίνει χωρίς

σηµαντικό  κόστος.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  δηλαδή  αν  το  κόστος  ανανέωσης  είναι

µεγαλύτερο  από  τα  µελλοντικά  οικονοµικά  οφέλη  που  αναµένονται  να  εισρεύσουν  στην

οικονοµική µονάδα  από  την ανανέωση, στο κόστος  ανανέωσης  αντιπροσωπεύει το κόστος

απόκτησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία ανανέωσης.

2.9 Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Στην  περίπτωση  των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  µε  περιορισµένη  ωφέλιµη  ζωή  το

αποσβέσιµο ποσό  κατανέµεται  συστηµατικά  κατά  τη  διάρκεια  της  ωφέλιµης  ζωής  του, µε

έναρξη  την  ηµεροµηνία  που  το  περιουσιακό  στοιχείο  καθίσταται  έτοιµο  προς  χρήση.  Η

διενέργεια  αποσβέσεων σταµατάει  στη  νωρίτερη  ηµεροµηνία  µεταξύ  εκείνης  που  το  άυλο

στοιχείο του ενεργητικού κατατάσσεται στα κατεχόµενα προς πώληση (∆ΠΧΑ 5) και εκείνης

στην οποία πάυει το περιουσιακό στοιχείο να αναγνωρίζεται. Η  απόσβεση που διενεργείται

σε κάθε χρήση βαρύνει τα αποτελέσµατα, εκτός αν η επιβάρυνση της απόσβεσης αποτελεί

τµήµα  του  κόστους  του  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  και  συνεπώς  περιλαµβάνεται  στην

λογιστική αξία του.

Οι µέθοδοι απόσβεσης που µπορούν να ακολουθηθούν σύµφωνα µε την παράγραφο

98 του Προτύπου όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό 70/2009 της ΕΕ, είναι η σταθερή
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µέθοδος,  η  µέθοδος  τιυ  φθίνοντος  υπολοίπου  και  η  µέθοδος  της  µονάδς  παραγωγής.  Η

µέθοδος  που  χρησιµοποιείται  αντικατοπτρίζει  τον  προσδοκώµενο  ρυθµό  ανάλωσης  των

αναµενόµενων  µελλοντικών  οικονοµικών  ωφελειών  που  ενσωµατώνονται  στο  άυλο

περιουσιακό στοιχείο, και εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει

µια  µεταβολή  στον  ρυθµό  ανάλωσης  αυτό.  Η  περίοδος  και  η  µέθοδος  απόσβεσης

επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε ετήσιας περιόδου προκειµένου να διαπιστωθεί

αν  έχουν  µεταβληθεί  η  αναµενόµενη  ωφέλιµη  ζωή  ή  ο  προσδωκόµενος  ρυθµός  των

µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών.

Η υπολειµµατική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη

ζωή εκτιµάται ότι είναι µηδενική, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου:

α) κάποιος τρίτος έχει δεσµευτεί να αγοράσει το στοιχείο αυτό στο τέλος της ωφέλιµης ζωής

του ή

β) υπάρχει µια ενεργός αγορά για το περιουσιακό στοιχείο και:

i) η υπολειµµατική αξία µπορεί να προσδιοριστεί µέσω της αγορά αυτής και

ii)  αναµένεται ότι  τέτοια  αγορά  θα  υπάρχει  στο  τέλος  της  ωφέλιµης  ζωής  του

περιουσιακού στοιχείου.

Το αποσβέσιµο ποσό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που εµπίπτει σε αυτήν την

κατηγορία  προσδιορίζεται  µετά  την  αφαίρεση  της  υπολειµµατικής  αξίας  του.  Μια

υπολειµµατική αξία µη µηδενική δείχνει ότι η οικονοµική οντότητα αναµένει να διαθέσει το

άυλο περιουσιακό στοιχείο πριν από το τέλος της οικονοµικής ζωής του.

Στην περίπτωση των  άυλων περιουσιακών στοιχείων µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν

διενεργούνται αποσβέσεις, παρά µόνο γίνεται έλεγχος για αποµείωση της αξίας τους ετησίως

και  επιπρόσθετα  όποτε  υπάρχουν  ενδείξεις  για  αποµείωση  αξίας.  Η  ωφέλιµη  ζωή  του

στοιχείου θα πρέπει να εξετάζεται ετησίως για να προσδιοριστεί εάν έχει επέλθει µεταβολή

στην εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής  από αόριστη σε περιορισµένη (λογιστική αντιµετώπιση

σύµφωνα µε ∆ΛΠ 8). Αν έχει υπάρξει µεταβολή, αποδεικνύεται ότι το περιουσιακό στοιχείο

µπορεί να έχει υποστεί αποµείωση αξίας (∆ΛΠ 36).

2.10 Αποσύρσεις - ∆ιαθέσεις

Ένα  άυλο  στοιχείο  του  ενεργητικού  παύει  να  αναγνωρίζεται  είτε  κατά  τη  διάθεσή  του,
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δηλαδή  κατά  την  πώληση,  ή  δωρεά,  η  σύναψη  σύµβασης  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  είτε

όταν  δεν  αναµένεται  πλέον  εισροή  µελλοντικών  οικονοµικών  ωφελειών  από  τη  χρήση  ή

διάθεση του στοιχείου.

2.11 Γνωστοποιήσεις20

Οι  γνωστοποιήσεις  που  πρέπει  να  εµφανίζονται  στις  Σηµειώσεις  (Notes)  για  τα  άυλα

περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 είναι:

Παρ. Γνωστοποιήσεις

118 Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άυλων

περιουσιακών  στοιχείων,  διακρίνοντας  µεταξύ  εσωτερικώς  δηµιουργούµενων

άυλων περιουσιακών στοιχείων και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων:

α)  αν  οι  ωφέλιµες  ζωές  είναι  περιορισµένες  ή  αόριστες  και,  αν  είναι

περιορισµένες,  τις  ωφέλιµες  ζωές  και  τους  συντελεστές  της  απόσβεσης  που

χρησιµοποιήθηκαν·

β)  τις  µεθόδους  απόσβεσης  που  χρησιµοποιήθηκαν  για  άυλα  περιουσιακά

στοιχεία µε περιορισµένες ωφέλιµες ζωές·

γ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευµένη απόσβεση

(συναθροιζοµένων  των  σωρευµένων  ζηµιών  αποµείωσης)  έναρξης  και  τέλους

περιόδου

δ)  το  συγκεκριµένο  κονδύλιο  (τα  συγκεκριµένα  κονδύλια)  της  κατάστασης

λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία η απόσβεση των άυλων περιουσιακών

στοιχείων περιλαµβάνεται·

ε) µια συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της περιόδου

που δείχνει:

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

εκείνων  που  αποκτήθηκαν  ξεχωριστά  και  εκείνων  που  αποκτήθηκαν  µέσω

συνενώσεων επιχειρήσεων,

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

20 http://www.dntzanatos.gr/DLP/PDF/codification/dlp/dlp38.pdf
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που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη

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

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

αναπροσαρµογές,  σύµφωνα µε τις παραγράφους  75, 85  και  86  και από

ζηµίες  αποµείωσης  που  αναγνωρίστηκαν  ή  αναστράφηκαν  κατευθείαν

στην καθαρή θέση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν),

ιϖ) ζηµίες  αποµείωσης  που  αναγνωρίστηκαν  στα  αποτελέσµατα  κατά  τη

διάρκεια της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν),

ϖ) ζηµίες  αποµείωσης  που  αναστράφηκαν  στα  αποτελέσµατα  κατά  τη

διάρκεια της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν),

vi) κάθε απόσβεση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου,

vii) τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή

των  οικονοµικών  καταστάσεων  από  το  νόµισµα  λειτουργίας  σε  διαφορετικό

νόµισµα παρουσίασης και κατά τη µετατροπή της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό

στο νόµισµα παρουσίασης της οικονοµικής οντότητας και

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

119 Μια  κατηγορία  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  είναι  µια  συγκέντρωση

περιουσιακών  στοιχείων  όµοιας  φύσης  και  χρήσης  στις  εκµεταλλεύσεις  µιας

οικονοµικής  οντότητας.  Παραδείγµατα  ιδιαίτερων  κατηγοριών  µπορεί  να

περιλαµβάνουν:

α) εµπορικά σήµατα·

β) τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών καθώς και τίτλους έκδοσης·

γ) λογισµικό·

δ) άδειες και παραχωρήσεις χρήσης δικαιωµάτων·

ε)  συγγραφικά  δικαιώµατα,  διπλώµατα  ευρεσιτεχνίας  και  άλλα  δικαιώµατα

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και δικαιώµατα εκµετάλλευσης·

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

ζ) άυλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη.

Οι  κατηγορίες  που  αναφέρονται  ανωτέρω  διαχωρίζονται  (συναθροίζονται)  σε

µικρότερες  (µεγαλύτερες)  κατηγορίες  αν  αυτό  καταλήγει  σε  περισσότερο

σχετικές πληροφορίες για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων.
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120 Η  οικονοµική  οντότητα  γνωστοποιεί  πληροφορίες  για  τα  αποµειωµένα  άυλα

περιουσιακά στοιχεία,  σύµφωνα µε το ∆ΛΠ  36 επιπρόσθετα των πληροφοριών

που απαιτούνται από την παράγραφο 118 στοιχείο ε) σηµεία iii)-v).

121 Το ∆ΛΠ 8 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να γνωστοποιεί το είδος και το ποσό

µιας  µεταβολής  στην  εκτίµηση  που  είτε  έχει  µια  ουσιαστική  επίδρασηστη  ν

τρέχουσα  περίοδο  είτε  αναµένεται  να  έχει  µια  ουσιαστική  επίδραση  στις

επόµενες  περιόδους.  Τέτοιες  γνωστοποιήσεις  µπορεί  να  ανακύψουν  από

µεταβολές:

α) στην εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου·

β) στηµέθοδο απόσβεσης ή

γ) στην υπολειµµατική αξία.

122 Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί επίσης τα ακόλουθα:

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

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

λόγους  που  υποστηρίζουν  την  αξιολόγηση  της  αόριστης  ωφέλιµης  ζωής.

Γνωστοποιώντας αυτούς τους λόγους, η οικονοµική οντότητα θα περιγράψει τον

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

προσδιορισµό ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή·

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

κάθε  µεµονωµένου  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου,  το  οποίο είναι ουσιαστικό

στις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας·

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

επιχορήγησης και αρχικώς αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία :

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

στοιχεία,

ii) την λογιστική αξία τους και

iii) αν επιµετρώνται µετά την αναγνώρισηµε τηµέθοδο του κόστους ή τη µέθοδο

της αναπροσαρµογής·

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

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

περιουσιακών στοιχείων που είναι ενεχυριασµένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων·

ε) το ποσό των συµβατικών δεσµεύσεων για την απόκτηση άυλων περιουσιακών

στοιχείων.
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123 Όταν η οικονοµική οντότητα περιγράφει τον παράγοντα ή τους παράγοντες που

έπαιξαν  σηµαντικό  ρόλο  στον  προσδιορισµό  της  ωφέλιµης  ζωής  ενός  άυλου

περιουσιακού  στοιχείου  ως  αόριστο,  η  οικονοµική  οντότητα  λαµβάνει  υπόψη

τον πίνακα των παραγόντων στην παράγραφο 90.

124 Αν  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  αντιµετωπίζονται  λογιστικά  σε

αναπροσαρµοσµένα ποσά, η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

α) κατά κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων:

i) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρµογής,

ii) τη λογιστική αξία των αναπροσαρµοσµένων άυλων περιουσιακών στοιχείων

και

iii)  τη  λογιστική  αξία  που  θα  είχε  αναγνωριστεί  αν  είχε  επιµετρηθεί  η

αναπροσαρµοσµένη  κατηγορία  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  µετά  την

αναγνώριση, µε τη µέθοδο του κόστους της παραγράφου 74·

β)  το  ποσό  του  «πλεονάσµατος  αναπροσαρµογής»  που  αφορά  στα  άυλα

περιουσιακά  στοιχεία  κατά  την  έναρξη  και  λήξη  της  λογιστικής  περιόδου,

υποδεικνύοντας  τις  µεταβολές  κατά  τη  διάρκεια  της  λογιστικής  περιόδου  και

οποιονδήποτε περιορισµό στηδιανοµή του υπολοίπου στους µετόχους και

γ)  τις  µεθόδους  και  τις  σηµαντικές  παραδοχές  που  εφαρµόσθηκαν  για  την

εκτίµηση των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων.

125 Μπορεί  να  είναι  αναγκαίο  να  συναθροίζονται  οι  κατηγορίες  των

αναπροσαρµοσµένων  περιουσιακών  στοιχείων  σε  µεγαλύτερες  κατηγορίες  για

λόγους  γνωστοποιήσεων.  Όµως,  κατηγορίες  δεν  συναθροίζονται,  αν  αυτό  θα

κατέληγε στη ενοποίηση µιας κατηγορίας άυλων περιουσιακών στοιχείων που

περιλαµβάνει  ποσά  που  έχουν  επιµετρηθεί  σύµφωνα  µε  τις  µεθόδους  του

κόστους και της αναπροσαρµογής

126 Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί το άθροισµα των εξόδων έρευνας και

ανάπτυξης που αναγνωρίστηκε ως ένα έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου

127 Τις  δαπάνες  έρευνας  και  ανάπτυξης  συνθέτουν  όλες  οι  δαπάνες  που  άµεσα

αφορούν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης  (βλ.  παραγράφους  66  και

67 για οδηγίες σχετικά µε τον τύπο των δαπανών που συµπεριλαµβάνεται για το
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σκοπό της απαιτούµενης γνωστοποίησης της παραγράφου 126

128 Η  οικονοµική  οντότητα  ενθαρρύνεται,  αλλά  δεν  υποχρεώνεται,  να  δίδει  τις

ακόλουθες πληροφορίες:

α)  µια  περιγραφή  κάθε  πλήρως  αποσβεσµένου  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου

που είναι ακόµησε χρήση και

β) µια σύντοµη περιγραφή των σηµαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων που

ελέγχονται  από  την  οικονοµική  οντότητα,  αλλά  δεν  αναγνωρίστηκαν  ως

περιουσιακά  στοιχεία,  γιατί  δεν  πληρούσαν  τα  κριτήρια  αναγνώρισης  του

παρόντος  Προτύπου  ή  γιατί  είχαν  αγοραστεί  ή  δηµιουργηθεί  πριν  από  την

έναρξη ισχύος  του  ∆ΛΠ  38  Άυλα    περιουσιακά  στοιχεία   που  εκδόθηκε το

1998.
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2.12 ∆ΠΧΑ 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων”

Η  υπεραξία  στα  πλαίσια  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  εξετάζεται  από  το  ∆ιεθνές

Λογιστικό  Πρότυπο  Αναφοράς  3  (∆ΠΧΑ 3).  Το  ∆ΠΧΑ 3  έχει  σκοπό  να  καθορίσει  την

παρουσίαση  οικονοµικών  στοιχείων  µιας  οικονοµικής  µονάδας  στην  περίπτωση

πραγµατοποίησης  συνένωσης  επιχειρήσεων,  και  αντικαθιστά  το  ∆ΛΠ  22 “  Ενοποιηµένες

Επιχειρήσεις” που ίσχυε για την παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων

µέχρι  τις  31/12/2004.  Καθορίζει  ότι  όλες  οι  Συνενώσεις  Επιχειρήσεων  πρέπει  να

λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της αγοράς, και άρα η αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει

τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της

αποκτώµενης  επιχείρησης  στις  εύλογες  αξίες  κατά  την  ηµεροµηνία  της  απόκτησης,  όπως

επίσης αναγνωρίζει και την υπεραξία.

Μία συνένωση επιχειρήσεων είναι η συσπείρωση ξεχωριστών οικονοµικών οντοτήτων

ή  επιχειρήσεων  σε  µία  αναφέρουσα  οικονοµική  οντότητα.  Σε  µια  συνένωση,  ο  αποκτών

αναγνωρίζει  ξεχωριστά  ένα  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  του  αποκτώµενου  κατά  την

ηµεροµηνία  της  απόκτησης,  µόνο  εφόσον  πληροί  τον  ορισµό  του  άυλου  περιουσιακού

στοιχείου  που  δίνεται  στο  ∆ΛΠ  38 και  η  εύλογη  αξία  του  επιµετράται  αξιόπιστα.  Αυτό

συνεπάγεται  ότι  ο  αποκτών  αναγνωρίζει  ως  περιουσιακά  στοιχεία  διακεκριµένα  από  την

υπεραξία ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώµενου, αν το έργο πληροί

τις προϋποθέσεις του αναγνωρίσιµου άυλου περιουσιακού στοιχείου και η εύλογη αξία του

µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.

Από  την  επιτυχηµένη  πορεία  µιας  επιχείρησης,  αλλά  και  από  τις  δαπάνες  που

πραγµατοποιούνται  συχνά  από  τις  επιχειρήσεις  για  να  αυξήσουν  µελλοντικά  την

αποδοτικότητά  τους,  µπορούν  να  προκύψουν  οφέλη  µε  την  µορφή  άυλων  στοιχείων,  που

όµως  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  αναγνώρισης  για  να  καταχωρηθούν  ως  άυλα

περιουσιακά  στοιχεία  σύµφωνα  µε  το  ∆ΛΠ  38.  Αυτά  τα  άυλα  στοιχεία  συνιστούν  την

υπεραξία. 

Υπεραξία καλείται η διαφορά του συνολικού κόστους απόκτησης και της αξίας των

αναγνωρίσιµων  περιουσιακών  στοιχείων  και  υποχρεώσεων  κατά  την  ηµεροµηνία  της

απόκτησης.  Αντιπροσωπεύει  µια  καταβολή  της  αποκτώσας  επιχείρησης  για  µελλοντικές

ωφέλειες  που  δεν  µπορούν  να  εξατοµικευτούν  σε  περιουσιακά  στοιχεία,  και  σε  κάποιες
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περιπτώσεις  αντιπροσωπεύει  συγκεκριµένα  περιουσιακά  στοιχεία  που  δεν  µπορούν  να

εκτιµηθούν αξιόπιστα κατά την ηµέρα της απόκτησης, ή τη διαφορά µεταξύ της  αποτίµησής

τους και της πραγµατικής τρέχουσας αξίας τους.

Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιµάται στο αρχικό κόστος  µείον τις

πιθανές  σωρευµένες  ζηµίες  αποµείωσης.  Εξετάζεται  τουλάχιστον  ετησίως,  ή  και  σε

συχνότερα χρονικά διαστήµατα αν το επιβάλλουν οι συνθήκες, για αποµείωση αξίας και δεν

αποσβένεται.

Στην περίπτωση που το κόστος µιας απόκτησης είναι µικρότερο από την καθαρή αξία

αποτίµησης δηµιουργείται αρνητική υπεραξία, και θα πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση των

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων για τυχόν λάθη στην αποτίµηση. Μετά την

επανεκτίµηση η διαφορά µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, αρχικά ως κέρδος, αλλά αν από την

επανεκτίµηση προκύψει θετική υπεραξία πηγαίνει στις ζηµίες.

Όταν  η  ολοκλήρωση  µίας  απόκτησης  γίνεται  σταδιακά,  µε  διαδοχικές  αυτόνοµες

συναλλαγές,  τότε  κάθε  συναλλαγή  αντιµετωπίζεται  ξεχωριστά  και  γίνεται  µεµονωµένα

αποτίµηση  των  αναγνωρίσιµων  περιουσιακών  στοιχείων  και  υπολογισµός  υπεραξίας.  Στην

περίπτωση  απόκτησης  µιας  συγγενούς  επιχείρησης,  που  οποίας  πλέον  η  αποκτώσα

επιχείρηση  αποκτά τον έλεγχο, η αποτίµηση της υπεραξίας γίνεται πάνω στη διαφορά του

µετοχικού  κεφαλαίου  που  προσφάτως  αποκτήθηκε,  γιατί η υπεραξία για  τις  προηγούµενες

αποκτήσεις έχει ήδη λογιστεί.

Οι  αναβαλλόµενες  φορολογικές  απαιτήσεις  του  αποκτώντος  που  δεν  µπορούν  να

αποτιµηθούν σωστά κατά την απόκτηση, και µετά προκύπτουν, τότε µεταφέρονται στα κέρδη

και η υπεραξία µειώνεται ισόποσα µε χρέωση των εξόδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Στο  παρόν  κεφάλαιο  εξετάζονται  οι  διαφορές  µεταξύ  των  ∆ιεθνών  και  των  Ελληνικών

Λογιστικών Προτύπων όπως προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση.

3.1 Αποτίµηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

Η  πρωταρχική  και  πιο  ουσιώδης  διαφορά  µεταξύ  των  Ελληνικών  και  των  ∆ιεθνών

Λογιστικών Προτύπων είναι ο τρόπος αποτίµησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η αποτίµηση γίνεται στο κόστος κτήσης ή αλλιώς

στο ιστορικό κόστος. Η αρχή της συντηρητικότητας διέπει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

και  πλαισιώνει  την  αρχή  του  ιστορικού  κόστους.  Οι  παραπάνω  αρχές  υποδεικνύουν  την

πρόθεση  της  διοίκησης  της  επιχείρησης  να  δηµοσιεύει  αληθή  αποτελέσµατα  που  δεν

δηµιουργούν ψευδείς εντυπώσεις και δεν παραπλανούν τους µετόχους και τους υπόλοιπους

ενδιαφερόµενους  προβάλλοντας  πλασµατικές  και  υπερεκτιµηµένες  πληροφορίες.  Επίσης

συµβάλλουν στην επίτευξη σταθερότητας στην εικόνα της περιουσίας της επιχείρησης. Παρ'

όλα αυτά το ιστορικό κόστος, ακριβώς επειδή είναι “ιστορικό”, παραπέµπει στο παρελθόν και

θεωρείται από πολλούς ότι δεν δίνει µια σύγχρονη και διαφανή εικόνα της επιχείρησης, ιδίως

σε περιόδους που ο πληθωρισµός βρίσκεται σε έξαρση.  

Στα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  υιοθετείται  η  αρχική  αποτίµηση  των  άυλων

περιουσιακών  στοιχείων  στην  εύλογη  αξία  σε  κάποιες  περιπτώσεις  (όπως  για  παράδειγµα

στην  απόκτηση  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  µέσω  συνένωσης),  όπως  επίσης  δίνεται  η

δυνατότητα η µεταγενέστερη αποτίµηση να γίνει µε τη µέθοδο της αναπροσαρµογής, όπου η

αναπροσαρµοσµένη αξία  είναι ουσιαστικά  η εύλογη αξία. Η εύλογη αξία  ορίζεται  ως  “το

ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών

που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς σε καθαρά
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εµπορική βάση" (∆ΛΠ 38 § 8). Η εύλογη αξία καθορίζεται µε βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή

του  περιουσιακού  στοιχείου,  δηλαδή  την  τρέχουσα  τιµή  πώλησης  όταν  υπάρχει  ενεργός

αγορά, ενώ όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά λαµβάνονται υπόψη οι πρόσφατες συναλλαγές

σε όµοια περιουσιακά στοιχεία προκειµένου να καθοριστεί όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα η

εύλογη  αξία,  και  εύλογη  αξία  είναι  το  ποσό  που  είναι  διατεθιµένη  να  καταβάλλει  µια

οικονοµική  µονάδα  σε  µια  συναλλαγή  µεταξύ  ενηµερωµένων  µερών  που  ενεργούν  µε  τη

θέλησή  τους.  Οι  οικονοµικές  µονάδες  που  συνήθως  εµπλέκονται  στην  αγορά  και  πώληση

µοναδικών  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  συνήθως  έχουν  αναπτύξει  τεχνικές  για  την

εκτίµηση  των  εύλογων αξιών τους  έµµεσα  (π.χ.  χρήση  συντελεστών  πολλαπλασιασµού, ή

προεξόφληση  των  αναµενόµενων  µελλοντικών  ταµειακών  ροών  από  το  περιουσιακό

στοιχείο) (∆ΛΠ 38 §39,40,41).

Για να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως προς την

αποτίµηση  γενικότερα  των  στοιχείων  του  ενεργητικού,  θα  ήταν  χρήσιµο  να  εξεταστεί

παράλληλα το ∆ΛΠ 36 περί “ Αποµείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων”. Το συγκεκριµένο

πρότυπο,  όπως  αναφέρεται  στην  πρώτη  παράγραφό  του,  έχει  ως  σκοπό  να  περιγράψει  τη

µέθοδο  ανίχνευσης  ενδεχόµενης  ζηµίας  της  αξίας  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  µιας

οικονοµικής  µονάδας,  ούτως  ώστε  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  τα  στοιχεία  αυτά  να

εµφανίζονται σε αξία µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία τους.

Η  οικονοµική  µονάδα  θα  πρέπει  να  εκτιµά  σε  κάθε  ηµεροµηνία  παρουσίασης  των

οικονοµικών καταστάσεων, εάν υπάρχουν ενδείξεις µείωσης της αξίας των περιουσιακών της

στοιχείων,  δηλαδή  εάν  η  λογιστική  αξία  τους  είναι  µεγαλύτερη  από  το  ανακτήσιµο  ποσό

τους.  Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δίνεται  στα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  του

ενεργητικού µε αόριστη ωφέλιµη ζωή, στα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν µπει σε

φάση εκµετάλλευσης  αλλά και στην υπεραξία. Τα παραπάνω θα πρέπει να εξετάζονται σε

ετήσια βάση, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, αρκεί η χρονική περίοδος  αυτή να τηρείται

πάγια. 

Στην  περίπτωση  βέβαια  που  η  καθαρή  τιµή  πώλησης  ή  η  αξία  χρήσης  είναι

µεγαλύτερη από τη λογιστική αξία του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου, τότε δεν συντρέχει

λόγος για αναγνώριση ζηµίας λόγω µείωσης ης αξίας του. Όταν δεν καθίσταται δυνατό να

προσδιοριστεί  η  καθαρή  τιµή  πώλησης,  τότε  το  ανακτήσιµο  ποσό  είναι  ίσο  µε  την  αξία

χρήσης  του  (αξία  χρήσης  είναι  η  παρούσα  αξία  των  µελλοντικών  ταµειακών  ροών  που

αναµένεται να αντληθούν από περιουσιακό στοιχείο ή µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών,

∆ΛΠ 36 § 6).

Περαιτέρω, τα όσα αναφέρονται στο ∆ΛΠ 36 συνηγορούν σε αυτά που αναφέρονται
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στο ∆ΛΠ 38 για την εξέυρεση της εύλογης αξίας. Έτσι, η καλύτερη απόδειξη της εύλογης

αξίας  είναι  η  τιµή  σε  µία  δεσµευτική  συµφωνία  πώλησης,  σε  µία  συναλλαγή  σε  καθαρά

εµπορική βάση αναπροσαρµοσµένη µε τα διαφορικά κόστη που θα ήταν άµεσα καταλογιστέα

κατά  τη  διάθεση  του  περιουσιακού  στοιχείου.  Στην  περίπτωση  που  µία  τέτοια  τιµή  δεν

υπάρχει χρησιµοποιούνται οι τιµές αγοράς, όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι αντικείµενο

εµπορίου σε µία ενεργό αγορά. Αν καµία από τις παραπάνω τιµές δεν είναι διαθέσιµη τότε η

οικονοµική µονάδα θα πρέπει να χρησιµοποιήσει δεδοµένα για παρόµοιες συναλλαγές που

διενεργούνται στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, προκειµένου να εκτιµήσει τα

περιουσιακά  της  στοιχεία,  πράγµα που  προϋποθέτει ότι οι οικονοµικές µονάδες  έχουν την

καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση.21

Ωστόσο, διατυπώνονται πολλές  ενστάσεις σχετικά µε το πόσο αξιόπιστα µπορεί να

καθοριστεί  η  εύλογη  αξία  ενός  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου,  και  ο  λόγος  είναι  ότι  δεν

υπάρχει ενεργός αγορά για εµπορικά σήµατα, τίτλους εφηµερίδων, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας

κτλ καθώς αυτά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται για τη µοναδικότητά τους,

όπως επίσης και οι συναλλαγές µε αντικείµενο τα παραπάνω είναι σπάνιες. Έτσι η τιµή που

καταβάλλεται για ένα άυλο στοιχείο µπορεί να µην αποτελεί επαρκή απόδειξη της εύλογης

αξίας ενός άλλου όµοιου άυλου περιουσιακού στοιχείου (∆ΛΠ 38 § 78).

Ο Alfred M. King στο βιβλίο του  “Executive's guide to fair value, profiting from the

new valuation rules” αντιτίθεται µε θέρµη στην υιοθέτηση της εύλογης αξίας αφού θεωρεί

ότι δεν ικανοποιεί τα ποιοτικά κριτήρια της αξιοπιστίας και της ακρίβειας. Χαρακτηριστικά

αναφέρει ότι: “Θα βοηθήσει η χρήση της εύλογης αξίας την επιχείρησή µου? Αναµφίβολα, η

απάντηση είναι ναι! Αλλά το γεγονός ότι κάτι “γεµίζει το πορτοφόλι µου ή βάζει φαγητό στο

τραπέζι  µου”  δεν  το  καθιστά  και  σωστό!”   Θεωρεί  ότι  η  υιοθέτηση  της  εύλογης  αξίας

δηµιουργεί  µεγάλα  περιθώρια  χειραγώγησης  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  µέσω  των

οικονοµικών  καταστάσεων.  Ο  λόγος  είναι  ότι  σε  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  µπορούν  να

αποδοθούν  πολλές  διαφορετικές  “εύλογες  αξίες”,  βάσει  του  σκοπού  για  τον  οποίο

προσδιορίζονται αυτές οι αξίες, και συνεπώς δεν υπάρχει µία και µοναδική, σωστή εύλογη

αξία για κάθε ένα περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι η εύλογη αξία είναι ένας

καλύτερος τρόπος αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε το ιστορικό κόστος

στις  περιπτώσεις  που  τα  ποσοστά  του  πληθωρισµού  είναι  µεγάλα  και  υπάρχουν

πληθωριστικές  τάσεις, καθώς και στις  περιπτώσεις  που  οι υπάρχουν έντονες  διακυµάσνεις

των  τιµών,  όχι  λόγω  του  πληθωρισµού,  αλλά  σαν  αποτέλεσµα  µεταβολών  στην

21 βλ. Grant Thornton, ∆ιεθνή πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S. Αναλυτική παρουσίαση

τόµος β, Αθήνα 2006
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παραγωγικότητα, στην διαθεσιµότητα των πρώτων υλών, στην εξέλιξη της τεχνολογίας κ.α..
22

Η  εύλογη αξία  θεωρείται  ένα  αµφιλεγόµενο  θέµα  που  δηµιουργεί  ένθερµους

υποστηρικτές αλλά και φανατικούς πολέµιους. Ο Stephen H. Penman σε άρθρο του αναφέρει

δηλώσεις  διαφόρων  φορέων  καθορισµού  προτύπων,  ρυθµιστικών  αρχών,  αναλυτών  και

συντακτών που αφορούν την έυλογη αξία. Τα αρνητικά που αναφέρονται εστιάζουν:

� στον κίνδυνο εκτίµησης της  εύλογης  αξίας, όπου η αποτίµηση γίνεται περισσότερο

βάσει ενός προτύπου και υποδείγµατος παρά βάσει της αγοράς

� στην εισαγωγή “υπερβάλλουσας αστάθειας” στα κέρδη

� στην αµφίβολη αξιοπιστία των αποτελεσµάτων ανατροφοδότησης (feedback effects)

όταν  χρησιµοποιείται  η  εύλογη  αξία (για  παράδειγµα  στην  περίπτωση  τραπεζικού

δανεισµού)   που  µπορούν  να  ζηµιώσουν  µια  επιχείρηση  και  να  ενισχύσουν  τον

συστηµατικό κίνδυνο.

Οι  υπέρµαχοι  της  εύλογης  αξίας  υποστηρίζουν  ότι  προσφέρει  πολλά  θετικά  η  χρήση  της

εύλογης αξίας, όπως το ότι:

− οι επενδυτές ενδιαφέρονται για την αξία (εύλογη αξία)των περιουσιακών στοιχείων

και όχι για το κόστος τους (ιστορικό κόστος).

− µε  την  πάροδο  του  χρόνου,  το  ιστορικό  κόστος  δεν  αντιπροσωπεύει την  παρούσα

οικονοµική κατάσταση της οικονοµικής µονάδας σε αντίθεση µε την εύλογη αξία

− η  εύλογη  αξία  αντικατοπτρίζει την  πραγµατική  οικονοµική  κατάσταση,  αυτή  που

ουσιαστικά ενδιαφέρει τους εκάστοτε οικονοµολόγους

− η χρήση της εύλογης αξίας δίνει λύση στο πρόβληµα µέτρησης του εισοδήµατος, και

προτιµάται σε σχέση µε τους εκατοντάδες κανόνες που  επιβάλλει ο προσδιορισµός

του εισοδήµατος µε τη χρήση του ιστορικού κόστους

− η εύλογη αξία είναι µια µέτρηση που βασίζεται στην αγορά και όχι ξεχωριστά στην

κάθε επιχείρηση, γεγονός που την καθιστά µία αµερόληπη µέτρηση που είναι συνεπής

από περίοδο σε περίοδο και σε όλες τις οικονοµικές οντότητες.23

Τέλος εξετάζοντας και συγκρίνοντας τα Ελληνικά και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ προσανατολίζονται στην ικανοποίηση των µετόχων

και  όχι  στη  φορολογία  και  αυτό  απεικονίζεται  στον  τρόπο  αποτίµησης  των  περιουσιακών

στοιχείων των επιχειρήσεων. Γι'  αυτό  το  λόγο  τα  ∆ΛΠ  επικεντρώνονται  στη  λογιστική

22 βλ. King Alfred. M.  “Executive's guide to fair value: Profiting from the new valuation rules”, Hoboken, N.J.
J. Wiley & Sons, c2008, p3-10

23 βλ Penman H. Stephen, “ Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?”, Accounting and
Business Research, Special issue: International Accounting Policy Forum, pages 33-44, 2007
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αντιµετώπιση και αποτίµηση των στοιχείων του ισολογισµού µε βάση την εύλογη αξία (π.χ.

Χρηµατοοικονοµικά  µέσα,  εσωτερικώς  δηµιουργούµενα  άυλα  στοιχεία)  Hung  and

Subramanyam (2004). Αντίθετα, στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εξίσου σηµαντική µε την

ικανοποίηση των µετόχων είναι και η επίτευξη της χαµηλής φορολογίας. Η αποτίµηση στο

ιστορικό κόστος παρουσιάζει πιο συντηρητικά αποτελέσµατα και αυτό έχει σαν συνέπεια την

επιβολή χαµηλότερης φορολόγησης στις επιχειρήσεις.

“Η επιλογή µεταξύ του ιστορικού κόστους και της εύλογης αξίας είναι δύσκολο να

γίνει. Από τη µία πλευρά, το ιστορικό κόστος θεωρείται ότι δεν µπορεί να συναγωνιστεί την

εύλογη  αξία  στην  ποιότητα  της  πληροφόρησης  που  παρέχεται  µέσω  των  οικονοµικών

καταστάσεων  (Gerald,  Rencontres  Internationales  Institut  Europlace  Finance  2003)  και

συνεπώς  η  εύλογη  αξία  παρέχει  µεγαλύτερη  διαφάνεια  από  το  ιστορικό  κόστος

(www.valuebasedmanagement.net). Από την άλλη, η εύλογη αξία κριτικάρεται πολλές φορές

επειδή θεωρείται ότι είναι µια δύσκολη µέθοδος αποτίµησης και ότι ενισχύει την αστάθεια.

[(Dumontier and Raffournier (2005), Ernst and Young (2005), Bignon and al.(2004)]”24

3.2 Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, δηλαδή τα

έξοδα  που  πραγµατοποιούνται  για  την  ίδρυση  και  αρχική  οργάνωση  της  επιχείρησης,  τα

έξοδα  ερευνών  και  αναπτύξεως  κ.α.  κεφαλαιοποιούνται  και  αποσβένονται,  ως  επί  το

πλείστον, σε διάστηµα που δεν ξεπερνά τα πέντε έτη. Στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ισχύει

ότι  τα  κόστη  έρευνας  για  τα  ιδιοπαραγόµενα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  δεν

κεφαλαιοποιούνται, αλλά µεταφέρονται στα αποτελέσµατα επειδή στη φάση της έρευνας η

επιχείρηση δεν µπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, το οποίο

θα  αποφέρει  πιθανά  µελλοντικά  οφέλη.  Σε  ό,τι  αφορά  τα  κόστη  ανάπτυξης  ενός

ιδιοπαραγόµενου  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  κεφαλαιοποιούνται  µόνο  κάτω  από

συγκεκριµένες  και  ιδιαίτερες  προϋποθέσεις,  καθώς   στα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  η

κεφαλαιοποίηση και η αναγνώριση των άυλων στοιχείων γίνεται µε πιο αυστηρά κριτήρια.
24 Samira Demaria and Dominique Dufour, “First Time adoption of IFRS, Fair Value Option, Conservatism:

Evidences from French listed companies”, published in “30eme colloque de l'EAA, Lisbon, Portugal, 2007
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Η παραπάνω διαφορά επηρεάζει τόσο το Ενεργητικό του Ισολογισµού  (Κατάσταση

Οικονοµικής Θέσης), όσο και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως µέσω των εξόδων αλλά και των

αποσβέσεων.  Έτσι µε την Εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων παρουσιάζεται

αυξηµένο το Ενεργητικό αφού περιλαµβάνει και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

3.3 Αναγνώριση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

Στα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  (∆ΛΠ  38) προσδιορίζονται  συγκεκριµένα  χαρακτηριστικά

που πρέπει να ενσωµατώνονται σε ένα άυλο στοιχείο (αναγνωρισιµότητα, έλεγχος από την

οικονοµική  µονάδα,  ύπαρξη  µελλοντικών  ωφελειών)  καθώς  και  συγκεκριµένα  αυστηρά

κριτήρια  που  πρέπει  να  ικανοποιούνται  (προσδοκία  εισροής  µελλοντικών  οικονοµικών

ωφελειών, δυνατότητα αξιόπιστης επιµέτρησης) για να αναγνωριστεί ως άυλο περιουσιακό

στοιχείο  και  να  µπορεί  να  κεφαλαιοποιηθεί.   Στα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  δεν

υφίστανται τέτοια συγκεκριµένα κριτήρια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µε την εφαρµογή των

∆ΛΠ να µην συµπεριλαµβάνονται στον ισολογισµό πολλά άυλα περιουσιακά στοιχεία που

εµφανίζονταν σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και έτσι να µειώνεται το Ενεργητικό της επιχείρησης. 

3.4 Κόστη Απόκτησης Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα κόστη απόκτησης των άυλων περιουσιακών

στοιχείων   που  αποκτώνται  µε  αγορά  προσαυξάνουν  την  αξία  κτήσης  του  στοιχείου.

Παραδείγµατα τέτοιων εξόδων είναι οι εισαγωγικοί δασµοί, οι µη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς

µετά  την  αφαίρεση  εµπορικών  πιστώσεων  και  µειώσεων  τιµών,  αλλά  και  τα  κόστη

προετοιµασίας  του  στοιχείου  για  να  καταστεί  έτοιµο  προς  χρήση,  δηλαδή  το  κόστος  των

δοκιµών προς εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του στοιχείου, οι επαγγελµατικές αµοιβές

που προκύπτουν άµεσα από την αποκατάσταση της λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου

κ.α..  Αντίθετα  στα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  τέτοιας  φύσεως  κόστη  µπορούν  να

συµπεριληφθούν στα έξοδα εγκατάστασης.
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3.5 Αναπροσαρµογή Αξίας  Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

Στα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  δεν  προβλέπεται  η  αναπροσαρµογή  των  άυλων

περιουσιακών  στοιχείων.  Ωστόσο,  στα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  επιτρέπεται  η

αναπροσαρµογή των άυλων περιουσιακών στοιχείων, και µάλιστα υπάρχει η δυνατότητα να

γίνεται σε ετήσια βάση ανάλογα µε τη µεταβλητότητα της εύλογης αξίας του υπό εξέταση

περιουσιακού στοιχείου. 

Η  προαναφερθείσα  διαφορά  έχει  αντίκτυπο  στο  Ενεργητικό  της  Κατάστασης

Οικονοµικής  Θέσης  γιατί  οι  τιµές  που  εµφανίζονται  είναι  προσαρµοσµένες  στις  εκάστοτε

τρέχουσες συνθήκες. Αυτό κάνει την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης

πιο αξιόπιστη, σύγχρονη και αληθινή. Η αναπροσαρµογή επιπλέον επηρεάζει αφενός µεν τα

Ίδια  Κεφάλαια  ,  µέσω  του  κονδυλίου  “∆ιαφορές  Αναπροσαρµογής”,  αφετέρου  δε  τα

αποτελέσµατα αφού βαρύνονται από τις διαφορές στη λογιστική αξία των άυλων στοιχείων

του ενεργητικού.  

3.6 Απόσβεση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογστικά Πρότυπα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε

βάση  την  ωφέλιµη  διάρκεια  ζωής  τους,  η  οποία  επανεξετάζεται  τουλάχιστον  ετησίως  για

πιθανή  µεταβολή  της.  Επιπλέον  µε  την  εφαρµογή  των  διατάξεων  των  ∆ΛΠ   πλέον   η

∆ιοίκηση επηρεάζει τις αποσβέσεις καθώς είναι αυτή που ορίζει την ωφέλιµη διάρκεια ζωής

των  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων. Ετησίως,  ακόµα,  επανεξετάζεται  και  η  µέθοδος

απόσβεσης που εφαρµόζεται. Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι περισσότερες κατηγορίες

ασώµατων  ακινητοποιήσεων  αποσβένονται  σε  χρονικό   διάστηµα  που  δεν  υπερβαίνει  την

πενταετία και η µέθοδος εφαρµόζεται πάγια.

Επιπροσθέτως, στα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  υπάρχουν  άυλα  στοιχεία  που  έχουν

αόριστη ωφέλιµη ζωή και για αυτό τον λόγο δεν αποσβένονται.

Συνεπώς  διαπιστώνουµε ότι στα ∆ιεθνή Πρότυπα  υπάρχει ιδιαίτερη, αναλυτικότερη

και ουσιαστικότερη αντιµετώπιση των αποσβέσεων των άυλων στοιχείων. Με την εφαρµογή
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τους  προκύπτουν  µικρότερες  ετήσιες  αποσβέσεις  σε  σχέση  µε  τα  Ελληνικά  Λογιστικά

Πρότυπα,  οι  οποίες  όµως  κρατούν για  µεγαλύτερο  χρονικό  διάστηµα.  Σε κάθε  περίπτωση

όµως η αξία των παγίων αποσβένεται απλά µε διαφορετικό ρυθµό.

Οι  αποσβέσεις  επηρεάζουν  και  την  αξία  µε  την  οποία  εµφανίζονται  τα  άυλα

περιουσιακά στοιχεία στο ενεργητικό, αλλά και τα αποτελέσµατα χρήσως, όπου εµφανίζονται

αφαιρετικά των εσόδων.

 

3.7 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα Προς Πώληση

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θεωρηθεί

ότι ανήκει στην κατηγορία “κατεχόµενα προς πώληση” σταµατάει να αποσβένεται. Αντίθετα

µε  βάση  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα,  ακόµη  και  αν  προτίθεται  η  επιχείρηση  να  το

πωλήσει, διενεργεί τις αποσβέσεις κανονικά µέχρι την ηµέρα της διάθεσής του.

3.8 Τρόπος Παρουσίασης Στον Ισολογισµό

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται

στον  Ισολογισµό  πλήρως  και  αναλυτικά,  δηλαδή  στην  αξία  κτήσης  τους,  µείον  τις

σωρευµένες αποσβέσεις και ως αποτέλεσµα στο αναπόσβεστο υπόλοιπό τους. Αντίθετα στα

∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  µπορούν  να  εµφανίζονται  µόνο  στο  τελικό  ποσό,  δηλαδή  το

αναπόσβεστο  υπόλοιπό  τους.  Επιπλέον  στα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  η  υπεραξία

εµφανίζεται ως µέρος των ασώµατων ακινητοποιήσεων, ενώ στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

εµφανίζεται ξεχωριστά.

3.9 Υπεραξία Επιχειρήσεως

Η  υπεραξία  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  δεν  αποσβένεται  και  εξετάζεται
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τουλάχιστον ετησίως για πιθανή µείωση της αξίας της. Επιπλέον παρουσιάζεται ξεχωριστά

στις  Οικονοµικές  Καταστάσεις. Στα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα,  στα άυλα  περιουσιακά

στοιχεία περιλαµβάνεται και η υπεραξία, η οποία αποσβένεται είτε αφάπαξ, είτε τµηµατικά

και ισόποσα σε χρονικό διάστηµα εώς πέντε έτη.

3.10 Γνωστοποιήσεις

Με  βάση  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  εµφανίζεται  πλήθος  γνωστοποιήσεων  στις

Σηµειώσεις  (Notes)  σε  σχέση  µε  τις  πληροφορίες  που  παρέχονται  στο  Προσάρτηµα  που

συντάσσεται  µε  βάση  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα.  Αυτό  παρέχει  στους

ενδιαφερόµενους  χρήστες  των  οικονοµικών  καταστάσεων  (µετόχους,  πιθανούς  επενδυτές,

τράπεζες  κ.α.)  πληρέστερη  και  ποιοτικότερη  πληροφόρηση  και  προσδίδει  σαφήνεια  στις

Οικονοµικές Καταστάσεις.

3.11 Leasing

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά  Πρότυπα,  µπορούν να συµπεριληφθούν στο Ενεργητικό

µιας εταιρείας τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε χρηµατοδοτική µίσθωση,

ενώ στα Ελληνικά Λογιστικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έτσι µε την εφαρµογή των

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, στην περίπτωση που υπάρχουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις

το Ενεργητικό θα εµφανίζεται αυξηµένο σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4.1 Ο Κλάδος των Τηλεπικοινωνιών

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών, ένας από τους 18 κλάδους

στους  οποίους  οµαδοποιούνται  οι  εισηγµένες  επιχειρήσεις  στο  Χρηµατιστήριο  Αθηνών,

προκειµένου  να  γίνει  κατανοητή  και  πρακτικά  η  επίδραση  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών

Προτύπων  στα  άυλα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία.  Συγκεκριµένα  θα  εξεταστούν  οι

διαχειριστικές  χρήσεις  2004  και  2005,  οπότε  και  έγινε  η  µετάβαση  από  τα  Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελείται κατά τα έτη 2004-2005 από 3 εταιρείες:

• την ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

• τον ΟΤΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ) 

• και την COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

Η  ΟΤΕ  ΑΕ  εξαγόρασε  την  COSMOTE το  2008,  και  συνεπώς  σήµερα  στον  κλάδο  των

Τηλεπικοινωνιών εµφανίζονται µόνο οι δύο εταιρείες

4.2 Η Επίδραση Των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων

Σύµφωνα µε έρευνα της Grant-Thornton που διενεργήθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006

µε σκοπό την εύρεση των επιπτώσεων της πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ στις εισηγµένες

εταιρείες  του  Χρηµατιστηρίου  Αθηνών,  οι  περισσότερες  εταιρείες  ωφελήθηκαν  από  την

εφαρµογή  των ∆ΠΧΠ, άλλες  περισσότερο και  άλλες  λιγότερο.  Τα παρακάτω διαγράµµατα

που  βασίζονται  στην  έρευνα  της  Grant  Thornton δείχνουν  τις  επιπτώσεις  τόσο  στα  Ίδια
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Κεφάλαια, όσο και στα Αποτελέσµατα Χρήσεως των εταιρειών. 

Σε  ό,τι  αφορά  τα  Ίδια  Κεφάλαια,  εφτά  στις  δέκα  εταιρείες  είχαν  όφελος  από  την

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ο κλάδος των Καταναλωτικών Προϊόντων

είχε αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν κατά 50%, ενώ ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών

που εξετάζεται στο παρόν κεφάλαιο είχε αύξηση 12%, την τρίτη µεγαλύτερη στο σύνολο των

κλάδων.

Ίδια Κεφάλαια σε ευρώ

ΕΛΠ ∆ΛΠ

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.483.989.093,00 2.889.008.756,00 47,00%

ΚΑΤΑΝ. ΠΡ. 3.594.742.678,00 5.167.616.663,00 44,00%

ΥΠΗΡ.ΚΑΤΑΝ.ΑΓΑΘ 3.416.963.040,00 3.784.905.789,00 11,00%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 7.111.741.284,00 7.472.973.834,00 5,00%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 4.310.555.529,00 4.855.326.136,00 12,00%

ΠΕΤΡΕΛ. & ΑΕΡΙΟ 2.076.138.724,00 2.280.921.734,00 10,00%

ΥΠΗΡ ΚΟΙΝ ΩΦΕΛ 1.141.483.819,00 874.386.370,00 -23,00%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.451.957.675,00 1.130.007.679,00 -22,00%

ΥΓΕΙΑ 636.121.426,00 639.185.293,00 0.50%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. 12.761.039.960,00 11.758.732.884,00 -8,00%

Αύξηση  παρατηρείται  και  στα  αποτελέσµατα  χρήσης  για  τους  περισσότερους
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κλάδους.  Η  µεγαλύτερη  αύξηση  παρατηρείται  στον  εξεταζόµενο  κλάδο,  και  φτάνει  το

ποσοστό του 45%.

Αποτελέσµατα Χρήσεως σε Ευρώ

ΕΛΠ ∆ΛΠ

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 203.987.540,00 273.577.281,00 34,11%

ΚΑΤΑΝ. ΠΡ. 433.607.617,00 371.985.097,00 -14,21%

ΥΠΗΡ.ΚΑΤΑΝ.ΑΓΑΘ 900.041.998,00 927.650.431,00 3,07%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 730.285.571,00 822.041.243,00 12,56%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 191.462.470,00 278.822.541,00 45,63%

ΠΕΤΡΕΛ. & ΑΕΡΙΟ 195.662.474,00 251.127.132,00 28,35%

ΥΠΗΡ ΚΟΙΝ ΩΦΕΛ 271.487.000,00 303.190.000,00 12,55%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 34.305.091,00 29.718.405,00 -13,37%

ΥΓΕΙΑ 30.038.819,00 40.765.313,00 35,71%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. 1.392.943.706,00 1.264.674.226,00 -9,21%

Οι αυξήσεις που παρατηρούνται παραπάνω, οφείλονται ως επί το πλείστον σύµφωνα

µε  την  έρευνα  της  Grant  Thornton  στην  αναγνώριση  των  αναβαλλόµενων  φόρων,  την
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αναπροσααρµογή  σε  εύλογες  αξίες  των  ενσώµατων  ακινητοποιήσεων  και  την  αποτίµηση

χρηµατοοικονοµικών µέσων ως διαθέσιµα προς πώληση. Οι αρνητικές επιπτώσεις οφείλονται

στην  διαγραφή  των  εξόδων  εγκαταστάσεως  και  ασώµατων  ακινητοποιήσεων  που  δεν

πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ΠΧΠ, καθώς και στην αναγνώριση υποχρεώσεων

προς το προσωπικό.25

Οι  παρακάτω  παράγραφοι  ασχολούνται  µε  την  επίδραση  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών

Προτύπων  στα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  των  εισηγµένων  στο  Χρηµατιστήριο  Αθηνών

επιχειρήσεων του κλάδου Τηλεπικοινωνιών.

Στους  πίνακες  που  ακολουθούν  παρουσιάζονται  οι  επιχειρήσεις  που  εξετάζονται

ταξινοµηµένες σύµφωνα µε τη συµµετοχή τους στο σύνολο του ενεργητικού του κλάδου των

Τηλεπικοινωνιών

2004 (ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΤΕ 10.249 4.281 5.968

COSMOTE 1.752 504 1.248

ΛΑΝ-ΝΕΤ 82 30 52

ΣΥΝΟΛΟ 12.083 4.815 7.268

2005 (ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΤΕ 11.049 4.513 6.536

COSMOTE 2.549 757 1.792

ΛΑΝ-ΝΕΤ 71 33 38

ΣΥΝΟΛΟ 13.669 5.303 8.366

� ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ  

Το  σύνολο  του  ενεργητικού  στην  υπό  εξεταση  εταιρεία,  όπως  φαίνεται από  το  παρακάτω

διάγραµµα, ταξινοµείται ως εξής:

25 Www.grant-thornton.gr
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Στην  εταιρεία  “ΛΑΝ-ΝΕΤ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΕ”  το  έτος  2004  τα  Έξοδα

Εγκαταστάσεως,  που  περιλαµβάνουν  τους  λογαριασµούς  “έξοδα  ιδρύσεως  και  α'

εγκαταστάσεως”  και  “λοιπά  έξοδα  εγκαταστάσεως”,  είναι  10.901.636,01 ευρώ,  ποσό  που

αποτελεί το 13% του συνολικού ενεργητικού (82.041.515,10). Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις

που αποτελούνται από τα “έξοδα ερευνών και αναπτύξεως” είναι 117.388,10 ευρώ, δηλαδή

µόλις  το  0,14%  του  συνολικού  ενεργητικού  και  το  0,4%  του  παγίου  ενεργητικού

(30.084.869,14). 

Σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  τα  έξοδα  πολυετούς  απόσβεσης  δεν

κεφαλαιοποιούνται, αλλά  αφαιρούνται  από  τα  έσοδα  στα  αποτελέσµατα.  Επίσης  τα  έξοδα

αναπτύξεως, πρέπει να πληρούν ορισµένες προδιαγραφές ούτως ώστε να θεωρηθεί ότι έχουν

σαν αποτέλεσµα ένα ιδιοπαραγόµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο και να ενσωµατωθούν στο

κόστος του. Συνεπώς µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κατά τη χρήση

2005 όλα τα παραπάνω δεν αναγνωρίζονται στο Ενεργητικό του ισολογισµού της εταιρείας

µε αποτέλεσµα να διαπιστώνουµε ότι η επίδραση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην

συγκεκριµένη  εταιρεία,  σε  ό,τι  αφορά  τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία,  και  γενικά  τους

λογαριασµού της οµάδας 16, είναι αρνητική. 

Για  του  λόγου  το  αληθές,  το  2005 το  σύνολο  του  Ενεργητικού  είναι  71.082.302,

µειωµένο κατά σχεδόν 10 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2004, γεγονός βέβαια που δεν

οφείλεται µόνο στην αφαίρεση των παραπάνω εξόδων, αλλά  η αφαίρεσή τους σίγουρα έχει

συµβάλλει σε αυτήν την µείωση. 

Για το έτος 2005, η διάρθρωση του ενεργητικού είναι η παρακάτω:
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Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της εταιρείας το 2005 αποτελούνται από τα λογισµικά

προγράµµατα  και  τις  δαπάνες  απόκτησης  πατεντών,  εµπορικών  σηµάτων  και  αδειών  που

προστέθηκαν  στην  εταιρεία  κατά  τη  διαχειριστική  χρήση  του  2005  και  πρόσθεσαν  στο

ενεργητικό 2.662.548 ευρώ. Η υπεραξία αγγίζει τα 3.569.124 ευρώ και προέκυψε από την

απορρόφηση  της  “ΛΑΝΤΕΚ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΕ”.  Παρατηρούµε  ότι  το  2005  έγιναν

επενδύσεις για την αύξηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων, και πλέον αποτελούν το 8% του

πάγιου ενεργητικού και το 4% του συνόλου του ενεργητικού.

Άρα  διαπιστώνουµε  ότι  η  επίδραση  της  εφαρµογής  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών

Προτύπων  στη  εταιρεία  “ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΕ”  είναι  αρνητική  δεδοµένου  ότι

αφαιρείται ένα σηµαντικό κονδύλι από το ενεργητικό, τα έξοδα εγκαταστάσεως. Οι ασώµατες

ακινητοποιήσεις  αυξήθηκαν  κατά  2.545.159 ευρώ,  γεγονός  όµως  που  δεν  οφείλεται  στην

υιοθέτηση  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων,  αλλά  στην  προσθήκη  νέων  άυλων

περιουσιακών  στοιχείων.  Η  υπεραξία  που  πλέον  εξετάζεται  ξεχωριστά  αυξήθηκε  κατά

3.569.124. Στο  σύνολο  του  ενεργητικού, λόγω της  διαγραφής  των  εξόδων εγκαταστάσεως

αλλά και των µεταβολών στις ασώµατες ακινητοποιήσεις, υπήρξε µείωση της τάξεως  των 4,8

εκατοµµυρίων ευρώ.

� ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ  

Η  συνολική  εικόνα  του  ενεργητικού,  όπως  προκύπτει  από  τις  δηµοσιευµένες  οικονοµικές

καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2004, φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα:
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Στον όµιλο ΟΤΕ τα Έξοδα Εγκαταστάσεως έχουν ως εξής:

Έξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης 2.335.334,92

Συναλλαγµατικές  διαφορές  δανείων  και

κτήσεις παγίων

7.599.333,79

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 59.149.994,28

Σύνολο 69.084.662,99

Τα έξοδα εγκαταστάσεως στον όµιλο ΟΤΕ αποτελούν µόνο το 0,7% του συνολικού

ενεργητικού (10.249.203.735,40 ευρώ). Σε σχέση µε την προηγούµενη υπό εξέταση εταιρεία

έχει πολύ χαµηλότερα έξοδα εγκαταστάσεως, και µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών

Προτύπων  η  απώλεια  αυτών  από  το  ενεργητικό  δεν  θα  επηρεάσει  σχεδόν  καθόλου  τις

οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου.

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις όπως προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές

καταστάσεις έχουν ως εξής:

Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 1.247.242,82

Παραχωρήσεις και ∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής

Ιδιοκτησίας 
376.632.479,22

Υπεραξία Επιχειρήσεων 68.506.706,51

Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 95.523.188,97

Σύνολο 541.909.617,52

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούν µόλις το 5% του συνολικού ενεργητικού, και

το 7% του πάγιου ενεργητικού του οµίλου ΟΤΕ. 

Η εικόνα του συνολικού ενεργητικού για το 2005 είναι η παρακάτω:
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Στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου κατά το 2005 παρατηρούµε ότι η υπεραξία,

που  δεν  περιλαµβάνεται  στις  ασώµατες  ακινητοποιήσεις,  φτάνει  το  ποσό  των  72,4

εκατοµµυρίων  ευρώ.  Κατά  τις  εγγραφές  µετατροπής  προκειµένου  να  υπάρξει  συµφωνία

µεταξύ  ∆ΛΠ  και  ΕΓΛΣ,  η  υπεραξία  για  το  έτος  2004  µετατρέπεται  από  68,5  σε  70,8

εκατοµµύρια ευρώ (επίδραση µετατροπής 2,3 εκατοµµύρια ευρώ). Η περαιτέρω αύξηση που

παρατηρείται στη  χρήση 2005 (η  υπεραξία εµφανίζεται  στο ποσό  των 72,4 εκατοµµυρίων

ευρώ)  έγκειται  στις  συναλλαγµατικές  διαφορές  που  προέκυψαν  από  την  αποτίµηση  της

υπεραξίας της AMC (Albanian Mobile Communications Sh.a - θυγατρική) µε την τρέχουσα

συναλλαγµατική ισοτιµία.

Οι Τηλεπικοινωνιακές άδειες αποτελούν τα µοναδικά ασώµατα πάγια του οµίλου και

εµφανίζονται στο ποσό των 393 εκατοµµυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στο 3,5% του συνόλου

των περιουσιακών στοιχείων (11.049,6 εκατοµµύρια ευρώ). Έτσι παρατηρούµε ότι υπήρξε

αύξηση στις τηλεπικοινωνιακές άδειες, σε σχέση µε το 2004, είτε λόγω της επίδρασης της

µετατροπής  σε  ∆ΛΠ  (4,4  εκατοµµύρια  ευρώ),  είτε  λόγω  συναλλαγµατικών  διαφορών.

Ωστόσο περιορίστηκε το εύρος των ασώµατων ακινητοποιήσεων (από 5% του συνόλου του

ενεργητικού  σε 3,5% οι τηλεπικοινωνιακές  άδειες και 0,65% η υπεραξία) καθώς  τα έξοδα

ερευνών  και  αναπτύξεως  και  οι  λοιπές  ασώµατες  ακινητοποιήσεις  που  εµφανίζονται  στον

ισολογισµό του 2004 δεν πληρούν τα κριτήρια για αναγνώρισή τους ως άυλα περιουσιακά

στοιχεία του ενεργητικού. 

Η µείωση που παρατηρείται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία για τα έτη 2004 και 2005

εκφρασµένη σε απόλυτους αριθµούς είναι περίπου 149 εκατοµµύρια (δεν συµπεριλαµβάνεται

η υπεραξία ), ενώ η µείωση που προκύπτει στο σύνολο του ενεργητικού από τα υπό εξέταση

κονδύλια είναι. 146 εκατοµµύρια ευρώ [(έξοδα εγκαταστάσεως + ασώµατες ακινητοποιήσεις
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2004) – (ασώµατες ακινητοποιήσεις 2005 + υπεραξία 2005)]. Άρα και σε αυτή την περίπτωση

η επίδραση της εφαρµογής των ∆ΛΠ είναι αρνητική. Ο λόγος είναι ότι κατά το έτος 2005 δεν

συµπεριλαµβάνονται  στον  ισολογισµό  τα  έξοδα  εγκαταστάσεως  καθώς  και  άλλα  άυλα

περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης για να χαρακτηριστούν ως

άυλα  στοιχεία του ενεργητικού  πλέον  σύµφωνα  µε τα  ∆ΛΠ. Ωστόσο η διαφορά δεν είναι

πολύ µεγάλη καθώς  η διαφορά εκφρασµένη ως ποσοστό είναι περίπου 1,35% του συνόλου

του ενεργητικού.

� COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ    

Το συνολικό ενεργητικό της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ για το έτος

2004 έχει την παρακάτω κατανοµή:

Τα έξοδα εγκαταστάσεως της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ όπως

εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31/12/2004 είναι 6.542.516,79 ευρώ (έξοδα

ίδρυσης  και  α'  εγκατάστασης:  273.671,55 και  λοιπά  έξοδα  εγκαταστάσεως  6.268.516,79).

Αποτελούν περίπου το 0,4% του συνόλου του ενεργητικού που είναι 1.752.652.309,30 ευρώ.

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούνται από τα παρακάτω: 

Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 487.981,53

Παραχωρήσεις και ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής

Ιδιοκτησίας

228.546.783,46

Υπεραξία 54.413.305,72

Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 30.449.586,11

Σύνολο 313.897.656,82
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Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις  αποτελούν το 18% περίπου του συνόλου του ενεργητικού και

το 27% περίπου του συνόλου των παγίων (1.183.173.918,80 ευρώ).

Η  υπεραξία  που  εµφανίζεται  προκύπτει  από  την  απόκτηση  του  85% της  Albanian

Mobile Communications Sh.a.. και αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο σε 15 έτη µε ποσοστό

6,7% ανά έτος.

Για το έτος 2005 το ενεργητικό αποτελείται από τα παρακάτω:

Το έτος 2005 τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου είναι οι “Τηλεπικοινωνιακές

Άδειες” που εµφανίζονται µε το ποσό των 391.405  χιλιάδες ευρώ και αποτελούν το 15% του

συνόλου  του  ενεργητικού  (2.549.178 χιλιάδες  ευρώ,  κατά  34% αυξηµένο  σε σχέση  µε  το

2004).  Η  αύξηση  οφείλεται  στις  εγγραφές  µετατροπής  αλλά  και  σε  προσθήκη  λόγω

απόκτησης  νέων  θυγατρικών.  Τα  υπόλοιπα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  πλέον  δεν

αναγνωρίζονται και δεν κεφαλαιοποιούνται, όπως για παράδειγµα οι δαπάνες για τη χρήση

του  σήµατος  των  Ολυµπιακών  Αγώνων  στα  ΕΛΠ  κεφαλαιοποιήθηκαν  ενώ  στα  ∆ΛΠ

θεωρήθηκαν  σαν  έξοδα  προβολής  και  διαφήµισης  µε  συνέπεια  να  επιβαρύνουν  τα

Αποτελέσµατα.

Η υπεραξία κατά το έτος 2005 είναι 62.415 χιλιάδες ευρώ, µεγαλύτερη από το 2004

λόγω  αναστροφής  αποσβέσεων  και  συναλλαγµατικών  διαφορών.  Η  υπεραξία  αποτελεί  το

2,5% του συνόλου του ενεργητικού.

Και  σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  αξία  των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  και  της

υπεραξίας  µειώθηκε ως ποσοστό επί το σύνολο του ενεργητικού κατά περίπου 1% σε σχέση

µε το 2005, γιατί ενώ υπήρξε αύξηση στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ταυτόχρονα υπήρξε

µεγαλύτερη  αύξηση  στο  ενεργητικό.  Ωστόσο  η  Cosmote  είναι  η  µοναδική  εταιρεία  του
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κλάδου που είδε τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία να αυξάνονται σε απόλυτους αριθµούς

κατά  78 περίπου εκατοµµύρια και η συνολική αύξηση που πρόέξυψε για το ενεργητικό από

τα εξεταζόµενα κονδύλια είναι 134 εκατοµµύρια ευρώ [(ασώµατες ακινητοιποιήσεις 2005 +

υπεραξία 2005) – (εξοδα εγκαταστάσεως + ασώµατες ακινητοποιήσεις 2004)].

� Κλάδος Τηλεπικοινωνιών  

Συνεπώς,  συνολικά  στον  κλάδο  των  τηλεπικοινωνιών,  η  πρώτη  εφαρµογή  των  ∆ιεθνών

Λογιστικών  Προτύπων  έχει  αρνητική  επίπτωση,  η  οποία  όµως  δεν  είναι  ουσιώδης  αφού

αγγίζει κατά µέσο όρο το ποσοστό του 2% µείωσης του ενεργητικού, λόγω:

• της µη κεφαλαιοποίησης των εξόδων εγκαταστάσεων και 

• των κριτηρίων που επιβάλλονται από τα ∆ΛΠ για να αναγνωριστεί ένα άυλο στοιχείο

ως άυλο περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού

Τα παραπάνω φαίνονται καλύτερα στον πίνακα που ακολουθεί:

(τα ποσά είναι εκφρασµένα σε εκατοµµύρια ευρώ)

ΚΛΑ∆ΟΣ 2004 2005

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. 856 787

ΥΠΕΡΑΞΙΑ - 138

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 87 -

ΣΥΝΟΛΟ 943 925

(Υπήρξαν  περιπτώσεις,  όπως  στην  ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΕ,  όπου  τα  άυλα

περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν, οµως αυτό δεν ήταν απόρροια της εφαρµογής των ∆ιεθνών

Λογιστικών Προτύπων.)  

Σε µεταγενέστερες χρήσεις µε κάποιες ευνοϊκές ρυθµίσεις που προσφέρουν τα ∆ιεθνή

Λογιστικά Πρότυπα, όπως η µη απόσβεση της υπεραξίας και η δυνατότητα  αναπροσαρµογής

των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων,  η  εφαρµογή  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  θα

µπορούσε πιθανώς να ισοσκελίσει την απώλεια αυτή των εξόδων εγκαταστάσεως.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα για την επίδραση

των  ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  στα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  των  επιχειρήσεων.

Ύστερα  από  την  επιµέρους  ανάλυση  των  Ελληνικών  αλλά  και  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών

προτύπων, όπως και την εξεύρεση των διαφορών τους και της επίδρασης των δεύτερων στα

πρώτα, καταλήγουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα: Οι κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν

από  την  εφαρµογή  των  ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  και  επηρεάζουν  τις  οικονοµικές

καταστάσεις των επιχειρήσεων είναι:

θετικά

� πραγµατικότερη εικόνα του ισολογισµού και αυξηµένη αξία των άυλων περιουσιακών

στοιχείων λόγω αποτίµησης τους σε πολλές περιπτώσεις στην εύλογη αξία, και όχι

στο κόστος κτήσης

� δυνατότητα  αναπροσαρµογής  της  αξίας  των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  µε

συνέπεια την αύξηση του ενεργητικού 

� µη  απόσβεση  της  υπεραξίας  και  των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  µε  αόριστη

ωφέλιµη ζωή µε συνέπεια την αύξηση του ενεργητικού

� αναγνώριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται µε χρηµατοδοτική

µίσθωση στον ισολογισµό  µε συνέπεια την αύξηση του ενεργητικού 

� διακοπή της  αποσβέσεως  των άυλων  περιουσιακών στοιχείων που  χαρακτηρίζονται

ως κατεχόµενα προς πώληση  µε συνέπεια την αύξηση του ενεργητικού

αρνητικά 

� απάλειψη των εξόδων εγκατάστασης µε συνέπεια τη µείωση του ενεργητικού

� αυστηρότερα κριτήρια αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε συνέπεια

τη µείωση του ενεργητικού

� µεταφορά των εξόδων εγκατάστασης  και πολυετούς απόσβεσης  από το ενεργητικό

στα αποτελέσµατα µε συνέπεια τη µείωση των αποτελεσµάτων χρήσεως

Αν και αριθµητικά τα θετικά υπερτερούν των αρνητικών, όπως προκύπτει και από την

πρακτική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου των τηλεπικοινωνιών (κεφάλαιο 4) όταν οι

παραπάνω αλλαγές ποσοτικοποιούνται και εκφράζονται χρηµατικά συµβαίνει το αντίστροφο. 
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