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Δπραξηζηίεο 
 

 Με ην πέξαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Δθαξκνζκέλε 

Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή νινθιεξψλεηαη έλαο θχθινο ζπνπδψλ έμη ζπλαπηψλ 

εηψλ ζην ηκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Οθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαηεξήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ 

ζε πςειφ επίπεδν θαη γηα ην ηζρπξφ θαη επξχ ππφβαζξν γλψζεσλ πνπ κνπ 

πξνζέθεξε. Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο θαζεγεηέο πνπ κνπ κεηέδσζαλ ην πάζνο 

ηνπο θαη κε κχεζαλ ζηελ επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο θθ. Γθίλνγινπ Γεκήηξην, 

Νεγθάθε Υξήζην θαη Σαρπλάθε Παλαγηψηε. Ηδηαηηέξσο, επραξηζηψ ηνλ θ. 

Σαρπλάθε Παλαγηψηε γηα ηελ εκπηζηνζχλε, γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημή ηνπ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο κνπ εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

 Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε 

ζπλεπαθφινπζε πξντνχζα ηάζε επέλδπζεο ζε απηά ππαγνξεχνληαη απφ ηε κεηάβαζε ζηε 

ζχγρξνλε νηθνλνκία, ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη λα παξακείλνπλ βηψζηκεο ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, κε 

ηε δηαθνξνπνίεζε λα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο. Δληνχηνηο, κε ηελ 

αλάδεημε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζε ζεκαληηθνχο νδεγνχο αμίαο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία, αλέθπςε ην πξφβιεκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ 

ζρεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν αλά 

ρείξαο πφλεκα επηρεηξεί κέζα απφ ηελ θαηά ην δπλαηφ πιήξε πξνζέγγηζε ησλ πηπρψλ ηεο 

έλλνηαο ησλ άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηε ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά 

ηεθκεξησκέλε ζεκαζία θαη ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία αμίαο ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε, ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ απφ ηα δηεζλή θαη ηα 

ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, λα θαηαδείμεη ηελ επηβαιιφκελε αλάγθε θαηαγξαθήο ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη παξνρήο επαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο γηα απηά, αλαιχνληαο ην πξφβιεκα ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζήο ηνπο ζηε 

ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε θαη δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηζρχνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Δηζαγωγή 

 

 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, νη επηρεηξήζεηο δαπαλνχζαλ 

ζεκαληηθά πνζά ζε πιηθά πάγηα ζηνηρεία, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο, κέζσ ηεο 

θαζεηνπνίεζεο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, νη πιηθνί θαη ρξεκαηηθνί πφξνη δηαδξακάηηδαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο, κε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ λα επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπο, ελψ ε ζεκαζία πνπ 

απνδηδφηαλ ζηα άπια ζηνηρεία ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. 

 Ζ κεηάβαζε ζηε λέα νηθνλνκία ή ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ν νμχο αληαγσληζκφο, 

ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ επέλδπζε ζε άπια παξά πιηθά 

ζηνηρεία θαη, θπξίσο, ζηε γλψζε, γηα λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα παξακείλνπλ βηψζηκεο, δηφηη ν 

βαζκφο απνζεκαηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ε ηθαλφηεηα εθκεηάιιεπζεο απηήο, θαζνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ (Nesta, Savioti, 2003). Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ν ξφινο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απμάλεηαη θαη γίλεηαη 

ζεκαληηθφηεξνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επεκεξία πνιιψλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 

απηά πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε αμία, πνπ μεπεξλά, ζπλήζσο, απηή ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία, νη νξγαληζκνί δελ είλαη ηθαλνί λα δηαηεξήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βαζηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηα παξαδνζηαθά πιηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπο. Ζ ζπλερήο έξεπλα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηξφπνπο άληιεζεο θαη δηαηήξεζεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο επηηείλεη ηελ αλάγθε γηα θαηνρή πεξηζζφηεξσλ άπισλ 

ζηνηρείσλ. 

 Ζ ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη εκθαλήο απφ ηε δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο αμίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δηφηη, δπζηπρψο, ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία δελ δχλαληαη λα 

θαηαρσξεζνχλ, ζην πιείζηνλ ησλ πεξηπηψζεσλ, ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γεγνλφο 

πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπο, φζν θαη ζηελ αδπλακία ηνπ πθηζηάκελνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Καζίζηαηαη, 

ινηπφλ, ζαθήο ε αλάγθε νινθιεξσκέλεο θαηαγξαθήο, ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο, αιιά 

θαη αμηφπηζηεο απνηίκεζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. 
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 Δθηφο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ, άιια θίλεηξα πνπ ππνδειψλνπλ ηελ απμαλφκελε 

ζεκαζία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη κε ψζεζαλ λα αζρνιεζψ κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, απνηέιεζαλ ε αμία πνπ κπνξνχλ λα 

απνιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη δε απηέο ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο απφ ηα πνιχηηκα, 

φπσο απνδεηθλχνληαη, εκπνξηθά ζήκαηά ηνπο, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα φρη κφλν ησλ επηρεηξήζεσλ (ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πξφζθαην 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην branding ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο), ε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πνπ 

επηρεηξείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ παξαγσγή γλψζεο, ην πξνσζνχκελν επξσπατθφ πιαίζην εληαίαο 

πξνζηαζίαο ηεο επξεζηηερλίαο, ε πηνζέηεζε νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ 

επξσπατθή επηηξνπή, ε ρνξήγεζε αδεηψλ παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο πνπ 

απνηειεί κηα θχξηα ζπληζηψζα ζην πξφγξακκα αλάηαμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θ.α. 

 θνπφο ηνπ αλά ρείξαο πνλήκαηνο απνηειεί ε θαηά ην δπλαηφ πιήξεο πξνζέγγηζε ησλ  

πηπρψλ ηεο έλλνηαο ησλ άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη 

ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε δεκηνπξγία αμίαο ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε, ε δηεξεχλεζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ απφ ηα δηεζλή θαη ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα θαη 

ηέινο, ε αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζηε 

ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηζρχνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Δπηρεηξείηαη ελδειερήο αλάιπζε, κε παξαπνκπή ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, πξνο επίξξσζε ησλ γξαθνκέλσλ. 

 Σν πξψην θεθάιαην εμαίξεη ηελ απμαλφκελε ζπνπδαηφηεηα ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη 

απνζθνπεί ζηελ παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ζηξηθλή 

έλλνηα ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. Αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο θαη θαηεγνξίεο πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί, ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα άπια 

ζηνηρεία. Σν θεθάιαην ζπκπιεξψλεηαη κε κία αλάιπζε πνπ, απφ ηε κηα πιεπξά, παξνπζηάδεη 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επέλδπζεο ζε άπια ζηνηρεία θαη, απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη ζηνλ 

πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρνπλ ηα άπια θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή.    

 ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη, κέζσ ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ε 

νηθνλνκηθή ζπκβνιή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε χπαξμε ζπζρεηηζκνχ 

αλάκεζα ζηελ θαηνρή άπισλ ζηνηρείσλ θαη ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα κηα επηρείξεζε. 

 ηε ζπλέρεηα,  ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ 

απφ ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα. Πεξηιακβάλεη γεληθά ζηνηρεία γηα ην πάγην ελεξγεηηθφ 
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θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή θαηαρψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ απφζβεζή ηνπο, ππαγνξεχεη ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο παχζεο ρξεζηκνπνίεζεο, πψιεζεο, παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο άπισλ ζηνηρείσλ 

θαη καο ελεκεξψλεη γηα ηε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Σν θεθάιαην εμειίζζεηαη κε ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ην ηί νξίδνπλ ην Δ.Γ.Λ.., ν λ.2190/1920 θαη ε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, εηδηθά, γηα θάζε κηα θαηεγνξία άπινπ ελεξγεηηθνχ μερσξηζηά. 

 Αθνινπζεί, ζην ηέηαξην θεθάιαην, ε αλάιπζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Γ.Λ.Π. 38 

γηα ηα άπια ζηνηρεία. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγή ζηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα 

θαη ην Γ.Λ.Π. 38, πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

αλαθέξνληαη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζηνηρείν, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξηζηεί σο άπιν, θαη ηα θξηηήξηα, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαρψξηζε 

ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ζην ελεξγεηηθφ. εηξά έρεη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε αξρηθή 

θαηαρψξηζε ησλ εμσηεξηθψο θαη εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ ζηνηρείσλ, ν 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, νη κέζνδνη απνηίκεζεο 

κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, ε απφζβεζή ηνπο, νη πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο ηνπο απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε δηάζεζε 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαιπηηθή παξάζεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα γηα 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

 Έρνληαο ιάβεη γλψζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηα ειιεληθά 

φζν θαη απφ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, ζην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη επηζήκαλζε ησλ 

θπξηφηεξσλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ ζηα πεδία ηνπ νξηζκνχ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, ηεο αξρηθήο 

θαηαρψξηζεο θαη απνηίκεζήο ηνπο, ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο, ηεο ππεξαμίαο θαη ηεο 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο, ηεο απφζβεζεο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπο, 

ηεο απνκείσζεο, ηεο δηαγξαθήο ηνπο απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη, ηέινο, ηεο 

εκθάληζήο ηνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. 

 Σν έθην θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζην πξφβιεκα ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ ζηε ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηείηαη κλεία ησλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηαγξαθή 

ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη, νινθιεξψλνληαο, παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηζρχνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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 Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη δηαηππψλνληαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΑΤΛΑ 

ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  

 

1.1 Ζ πνπδαηόηεηα ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Ζ επηηαρπλφκελε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, ν έληνλνο επηρεηξεκαηηθφο 

αληαγσληζκφο, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε απνθαλνληθνπνίεζε, 

ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα επνρή, φπνπ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο αιιάδνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο 

κνληέια θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαιακβάλνπλ θπξίαξρν ξφιν (Hand J. and Lev 

B., 2003). Οη εηαηξίεο ππνθαζηζηνχλ ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία κε άπια, 

επηηαρχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν θαηλνηνκνχλ. Σα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απνηεινχλ ην βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ησλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ (Jouyet P. 

and Levy M., 2006). 

 Οη πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ εγεηηθφ ξφιν ζην παγθφζκην 

ζθεληθφ, αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα θάζε κέξα γηα ηελ 

παξαγσγή άπισλ ζηνηρείσλ (Moore G., 1996). 

 Ζ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο έρεη γείξεη πξνο ην 

κέξνο ηεο πξψηεο κε απνηέιεζκα ε γλψζε λα απνηειεί πιένλ ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα 

θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, πεξηζζφηεξν θαη απφ ηε γε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ 

εξγαζία, ζηηο ρψξεο πνπ πξσηνζηαηνχλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία (Malhotra Y., 2003). Ο 

Kuznets S. (1966), εχζηνρα επηζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο ρξήζηκεο γλψζεο 

θαη ε εθαξκνγή ηεο είλαη ε νπζία ηεο κνληέξλαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Ο Nakamura L. (2001), απνδεηθλχεη φηη νη ηδησηηθέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο 

επέλδπζαλ ηνπιάρηζηνλ 1 ηξηζεθαηνκκχξην δνιάξηα ζε άπια ην 2000. Αλαθέξεη φηη ην χςνο 

ηνπ θεθαιαίνπ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη αγνξαία αμία πνπ ζρεδφλ ηζνδπλακεί 

κε ην ήκηζπ ηεο αγνξαίαο αμίαο φισλ ησλ ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ. 

 Οη Hand J. θαη Lev B. (2003), κειεηνχλ ηελ εμέιημε ησλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε απφ ην 1953 έσο ην 2000 ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζπκπεξαίλνπλ φηη έρνπλ 

ππεξδηπιαζηαζηεί σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Αληίζεηα, νη επελδχζεηο 
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ζε εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ην 1990 δελ ήηαλ πνιχ πςειφηεξεο 

απφ απηέο ηνπ 1950 θαη 1960. 

 Σα άπια δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ αγνξά θαη 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ, ελψ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζε 

απνθφκηζε πξνζσξηλψλ κνλνπσιηαθψλ πιενλεθηεκάησλ. Παξφιν πνπ νη ζηξαηεγηθνί πφξνη 

ηεο επηρείξεζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πιηθψλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα άπια 

είλαη απηά πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηεπζχλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο κειινληηθέο 

δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο (Lev B., 2001, pp. 21). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ρσξίο ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνιιά απφ ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηα νπνία 

επελδχεη κία επηρείξεζε ζπρλά ηεξάζηηα θεθάιαηα, δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ παξά 

ειάρηζηα.  

 Ο Gilder G. ζην “Microcosm: The Quantum Revolution in Economics and 

Technology”, εμεγεί φηη ν πινχηνο δελ πεγάδεη πιένλ απφ ηελ ηδηνθηεζία θπζηθψλ πφξσλ, 

φπσο ε γε, ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην. ήκεξα, ηα θξάηε θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη 

ζε ππεξνρή είλαη απηά πνπ δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηδέεο θαη ηερλνινγίεο. Ζ θαηνρή θπζηθψλ 

πφξσλ δελ επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ζπλερνχο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο. 

 Οη Blair M. θαη Wallman S. (2001), αλαδεηθλχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ θαη θαιχηεξσλ κέηξσλ απφδνζεο πέξα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέηξα. 

εκεηψλνπλ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία π.ρ. ην δηαλνεηηθφ 

θεθάιαην, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν 

δείθηε αλάπηπμεο κηαο εηαηξίαο. 

 Ζ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηελ αμία πνπ απηά πξνζδίδνπλ απμάλνληαη ζπλερψο, θαζψο 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Απηφ ην γεγνλφο εληζρχεηαη απφ ηελ πεπεξαζκέλε θχζε ησλ πιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ άκεζε πξφζβαζε ησλ αληαγσληζηψλ ζ’ απηά. 

 χκθσλα κε ηνλ Aaker D. (1989, pp. 91-106), ε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο είλαη απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο ε νπνία απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο ηξία ζηάδηα: α) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηηπρηψλ θαη απνηπρηψλ θαη κέζσ 

απηήο ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηεο, β) ηελ 

επηινγή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κειινληηθέο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, γ) ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε, βειηίσζε ή /θαη πξνζηαζία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δεμηνηήησλ. 
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 Οη Itami H. θαη Roehl W. (1987), πξνηείλνπλ ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο ην ζηνηρείν θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη ν θάζε νηθνλνκηθφο θχθινο 

ζα πξέπεη λα πξνζζέηεη αμία ζηε βάζε ηερλνγλσζίαο ελφο νξγαληζκνχ. Άξα, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα παίξλεη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο αλάινγα κε ηνπο ηνκείο ηερλνγλσζίαο πνπ επηζπκεί 

λα βειηηψζεη, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απνθαζίδεη γηα ην πνηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζέιεη 

λα απμήζεη. 

 Οη Hamel G. θαη Prahalad K. (1990, pp. 79-91), ζεσξνχλ φηη γηα ηελ επίηεπμε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί θαη λα εζηηαζηεί ζηηο 

βαζηθέο ηεο ηθαλφηεηεο θαη, θπξίσο, ζηε δπζθνιία απνκίκεζεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, πνπ 

επηηπγράλεηαη απφ ηελ επέλδπζε ζε άπια ζηνηρεία. 

 Οη Blair M. θαη Wallman S. (2001), ζεκεηψλνπλ φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην απνηειεί 

πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο νη επελδχζεηο ζε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο 

εξγαζίαο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ απφδνζε κηαο εηαηξείαο. 

 O Grosse R. (2001), ππνγξακκίδεη ηε γλψζε σο ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη 

φηη ε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ, ε γλψζε ησλ αγνξψλ θαη ε γλψζε ηνπ πψο λα παξαρζνχλ 

ππεξεζίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληαγσληζηηθή επηηπρία εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δηεζλψο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

 χκθσλα κε ηνλ Teece D. (1998), ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο εηαηξίαο δελ 

πεγάδεη απφ ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά, αιιά απφ ηελ αδπλακία πνπ ππάξρεη γηα ηελ αληηγξαθή 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γλψζεο θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Σνλίδεη ηελ χπαξμε ηεο ηθαλφηεηαο ζπλδπαζκνχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γλψζεο κε 

άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη παξά ηε ζεκαζία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζηελ αγνξά, νη δαπάλεο γηα 

απηά δελ εκθαλίδνληαη, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ζηνλ ηζνινγηζκφ, σο ελεξγεηηθφ, αιιά 

θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα. 

 Πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη θαη αθαηξνχληαη άκεζα. Αλ ιάβνπκε, φκσο, ππφςε φηη 

ε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα θφζηε δεκηνπξγίαο ηνπο θαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο, πνπ απηά ζπλεπάγνληαη, έρνπλ κηα ρξνληθή έθηαζε πνπ είλαη ζηαζεξή, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αλ είκαζηε ζπληεξεηηθνί ζε θάπνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

ηφηε ζε θάπνηεο άιιεο ζα είκαζηε πεξηζζφηεξν επηζεηηθνί, κε ηελ έλλνηα φηη ζα εκθαλίδνπκε 

απμεκέλα θέξδε (Lev B., Sarath B. and Sougiannis T., 1999). Σα αλσηέξσ ακθηζβεηνχλ ηελ 
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αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη ε πξαθηηθή ηεο κε αλαγλψξηζεο ησλ επελδχζεσλ ζε άπια 

ζηνηρεία είρε κηα ινγηθή βάζε ηελ επνρή πνπ νη επελδχζεηο απηέο ήηαλ ακειεηέεο, φκσο, 

ζήκεξα, νη επελδχζεηο απηέο έρνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο μεπεξάζεη ηηο αληίζηνηρεο ζε 

ελζψκαηα πάγηα. 

 Ο Sveiby Δ. (1997), αλαθέξεη φηη ε κε εκθάληζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαηαιήγεη 

ζηνλ παξαγθσληζκφ ηνπο απφ ηνπο κάλαηδεξο, θαζψο ε ακνηβή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηα νξαηά 

απνηειέζκαηα, αλ θαη νη ίδηνη έρνπλ πεηζηεί γηα ηε ζπκβνιή ησλ άπισλ ζηε δεκηνπξγία αμίαο 

γηα ηελ επηρείξεζε. Ο Damodaran Α. (2006), ζεκεηψλεη φηη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο λα αηζζαλφκαζηε πεξηζζφηεξν αζθαιείο κε ηα πιηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη λα κελ επηδεηθλχνπκε ηε δένπζα πξνζνρή ζηα άπια ζηνηρεία. Έλα ζεκαληηθφ 

αίηην γηα ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πάζεο θχζεσο ινγηζηηθά πξφηππα 

απνηπγράλνπλ λα πξνζδψζνπλ ζηα άπια ζηνηρεία ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Σν πξφβιεκα 

ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ αλαιχεηαη εθηελψο ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην.  

 

1.2 Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Ζ φςηκε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηνπο άπινπο πφξνπο θαη ε ηδηαίηεξε θχζε ηνπο έρεη 

νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε δηαθφξσλ νξηζκψλ θαη ζηελ απφδνζε ελαιιαθηηθψλ νλνκαζηψλ γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ηη αθξηβψο απνηειεί 

άπιν ζηνηρείν. Γηαθνξεηηθνί κειεηεηέο θαη ζεζκνζεηνχληεο πξνζδίλνπλ δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν ζηα άπια ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξαθηηθέο δπζθνιίεο, θαηά ηε 

κειέηε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο ηκήκα ηεο πεξηνπζίαο κηαο επηρείξεζεο. 

 Με ηνλ φξν άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηγξάθεηαη επξέσο, θάζε νηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν πνπ δελ έρεη πιηθή ππφζηαζε. Σα άπια ζηνηρεία νξίδνληαη σο εθείλνη νη βαζηθνί 

νδεγνί αμίαο ησλ νπνίσλ ε νπζία είλαη κηα ηδέα ή κηα γλψζε, θαη ησλ νπνίσλ ε θχζε δελ 

κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε θάπνην ηξφπν. 

 Σν Γ.Λ.Π. 38, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ ην 2004, νξίδεη ηα άπια ζηνηρεία σο 

αλαγλσξίζηκα κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε. Καηά ηα 

ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, ηα άπια πάγηα ζηνηρεία είλαη ηα αζψκαηα νηθνλνκηθά αγαζά 

πνπ απνθηψληαη κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο, είλαη δεθηηθά ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο θαη είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, είηε απηά κφλα, είηε καδί κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 
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 χκθσλα κε ην F.A.S.B. (Financial Accounting Standards Board) (2001), ηα άπια 

είλαη πάγηα ζηνηρεία ρσξίο πιηθή ππφζηαζε, πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, πξνζθέξνπλ κειινληηθφ φθεινο θαη έρνπλ κεηξήζηκν αληίθηππν. 

 Ο Lev B. (2001, pp.5), νξίδεη ηα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο ηηο αζψκαηεο 

πεγέο σθέιεηαο (αμηψζεηο γηα κειινληηθφ φθεινο) πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηλνηνκία, 

κνλαδηθά νξγαλσηηθά ζρέδηα, ή πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. 

 χκθσλα κε ηνλ Bouteiller C. (2002), ηα άπια πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ 

ηνπ παξειζφληνο θαη δελ έρνπλ θπζηθή ππφζηαζε, είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν. 

 Οη Garanina Α. θαη Volkov L. (2007), νξίδνπλ ηα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο 

θάζε πάγην πνπ αλήθεη ζε κία επηρείξεζε ή ειέγρεηαη απφ απηή, θαη δελ έρεη θπζηθή ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή (ζε πεξίπησζε επέλδπζεο) κνξθή, αιιά είλαη ηθαλφ λα παξέρεη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Σν θέληξν έξεπλαο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην παλεπηζηήκην ηεο Νέαο 

Τφξθεο, δηαηππψλεη δχν νξηζκνχο: α) θαηά ηνλ επξχ νξηζκφ, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

είλαη νη αζψκαηεο πεγέο πηζαλψλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ γηα κηα επηρείξεζε ή 

ελαιιαθηηθά φια ηα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο πνπ ππάξρνπλ καδί κε ηα ρξεκαηηθά θαη ηα 

πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαη β) θαηά ηνλ ζηελφ νξηζκφ, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

είλαη νη αζψκαηεο πεγέο πηζαλψλ κειινληηθψλ νθειψλ γηα κηα επηρείξεζε, πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί κέζσ ζπλαιιαγήο ή αλαπηπρζεί εζσηεξηθά απφ αλαγλσξίζηκα θφζηε, έρνπλ 

νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα δσήο, έρνπλ αγνξαζηηθή αμία αλεμάξηεηε απφ ηελ επηρείξεζε θαη 

αλήθνπλ ή ειέγρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Γίλνληαο έκθαζε ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ν Edvinsson L. (1994), νξίδεη ηα άπια σο κηα πεγή άπισλ (θξπθψλ) 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπρλά δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 Ο Brooking A. (1997), επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη θαιεί σο άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ αμία 

ηελ νπνία δηαηίζεηαη θάπνηνο λα πιεξψζεη γη’ απηή. 

 Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη, επίζεο, γλσζηά θαη σο δηαλνεηηθφ θεθάιαην ή 

θεθάιαην ηεο γλψζεο. Δίζηζηαη νη αλαθεξφκελνη φξνη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ θαη παξά 

ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, φινη αλαθέξνληαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρσξίο πιηθή ή θπζηθή 

ππφζηαζε, κε ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε νηθνλνκηθφ φθεινο κειινληηθά. 

Δληνχηνηο, έλαο νξηζκφο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πηνζεηείηαη απφ κηα επηρείξεζε 
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κπνξεί λα κελ γεληθεχεηαη θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, επεηδή ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε πνπ εμππεξεηεί (Upton S., 2001, pp. 39).

 Απηφ πνπ έρεη επηθξαηήζεη φκσο ζε ζρέζε κε ηνλ φξν δηαλνεηηθφ θεθάιαην είλαη ε 

ρξήζε ηνπ ζπλήζσο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ, ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο ηδηφθηεηεο ηερλνινγίαο ή ηεο ηερλνγλσζίαο. 

Κεθάιαην, δειαδή, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαλφεζε θαη απνηειεί κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφινηπα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κία επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δηαλνεηηθφ 

θεθάιαην κπνξεί είηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθεινο ηεο, είηε εθφζνλ έρεη ηε λνκηθή 

θάιπςε πνπ απαηηείηαη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπλαιιαγέο, λα ην παξαρσξήζεη 

εκπνξεπφκελε ηα δηθαηψκαηα ηεο απηά ζε άιιεο ελδηαθεξφκελεο. Ζ λνκηθή πξνζηαζία ζε 

φιν ηνλ θφζκν πξνσζεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, γεγνλφο πσο απνηεινχλ ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ. 

 Ζ πξντνχζα ηάζε αλαγλψξηζεο ηεο γλψζεο σο πξσηεχνλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη 

ηαχηηζεο ηνπ φξνπ ηεο κε απηφλ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ νδήγεζε ζην λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα 

άπια σο ε γλψζε πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θέξδε, δεκηνπξγψληαο πινχην γηα ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα (Stewart A., 1999 ; Harrison S. and Sullivan P., 2000), σο ην ζχλνιν ησλ 

γλψζεσλ φισλ ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε κεηάθξαζε ζηελ πξάμε ησλ 

γλψζεσλ απηψλ, π.ρ. ππφ ηε κνξθή εκπνξηθψλ ζεκάησλ, παηεληψλ θ.α., (Roos G. et al., 

1997), θαη, ηέινο, σο ε νκάδα γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε κία 

επηρείξεζε θαη πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο, 

πξνζζέηνληαο αμία (Marr B. and Schiuma G., 2001). 

 Αλεμάξηεηα ηνπ πψο νξίδεη θαλείο ηνπο άπινπο πφξνπο γεγνλφο αλακθηζβήηεην είλαη 

πσο νη επελδχζεηο ζε άπινπο πφξνπο, ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο θαηλνηνκίαο, δίλνπλ απνδφζεηο ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ησλ 

επελδχζεσλ ζε πάγηα. 

 πκπεξαζκαηηθά, ηα άπια, σο θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ νηθνλνκηθή αμία ζηελ επηρείξεζε, 

φπσο ε πνηφηεηα ηεο δηνίθεζεο, νη αλζξψπηλνη πφξνη, ε πίζηε ησλ πειαηψλ, ε πιεξνθνξηαθή 

ππνδνκή, νη παηέληεο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ην θαιφ φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ε έξεπλα, ην 

θεθάιαην ηεο αγνξάο πνπ απνηειείηαη απφ δίθηπα πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, θ.α. Δπίζεο, 

ζηε δηεπξπκέλε έλλνηα ησλ άπισλ πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηζζφηεξν δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο γλψζεο, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε ηερλνινγία, 
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ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, νη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, ε 

ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα αθνινπζεί κηα επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή θαη ε αλάπηπμε 

θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σν Γ.Λ.Π. 38 νξίδεη σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα, 

ηνλ έιεγρφ ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

απνδίδνληαη ζε απηά. 

 Καηά ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα ηα άπια πάγηα ζηνηρεία: α) δελ έρνπλ θπζηθή 

ππφζηαζε, β) εμαζθαιίδνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο νξηζκέλα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, γ) 

παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε κειινληηθά νθέιε, θαη δ) έρνπλ ζρεηηθά κεγάιε σθέιηκε δσή 

(Μπαηζηλίιαο Δ. θαη Παηαηνχθαο Κ., 2010, ζζ.428). 

 χκθσλα κε ηνλ Seethamraju C. (2000), ραξαθηεξηζηηθά ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα (identifiability), ε νξηζκέλε ή αφξηζηε δηάξθεηα δσήο, ε 

κεηαβηβαζηκφηεηα (transferability), ήηνη λα πσινχληαη θαη λα αγνξάδνληαη μερσξηζηά, θαη 

ηέινο, ε δεκηνπξγία ηνπο εζσηεξηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ή ε έμσζελ απφθηεζή ηνπο 

είηε κεκνλσκέλα ή κε είηε ζε ζπλδπαζκνχο επηρεηξήζεσλ. 

 Οη Reilly R. θαη Garland P. ζην άξζξν ηνπο κε ηίηιν “The Valuation of Data 

Processing Intangible Assets”, ηνλίδνπλ φηη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα θαη αλαγλσξίζηκε πεξηγξαθή, λα ππφθεηηαη ζε λνκηθή πξνζηαζία, 

λα ππφθεηηαη ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο θαη απηφ λα είλαη λνκηθά 

κεηαβηβάζηκν, λα ππάξρνπλ θάπνηα πιηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμή ηνπ, λα 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζε ρξφλν πνπ λα κπνξεί εχθνια λα πξνζδηνξηζηεί ή σο απνηέιεζκα ελφο 

αλαγλσξίζηκνπ γεγνλφηνο, θαη ηέινο, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαζηξνθήο ή δηαθνπήο ηνπ 

ζε ρξφλν πνπ λα κπνξεί εχθνια λα πξνζδηνξηζηεί ή σο απνηέιεζκα ελφο αλαγλσξίζηκνπ 

γεγνλφηνο. Οη ζπγγξαθείο, αθφκε, αλαθέξνπλ φηη ε παξαγσγή νηθνλνκηθνχ νθέινπο, πνπ 

κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο αμίαο ησλ ζρεηηδφκελσλ 

κε ην άπιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεηζθνξάο ελφο άπινπ 

ζηνηρείνπ ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Ο Romer P. (1998, pp.8-14) αλαθέξεη φηη ηα άπια δηαθέξνπλ απφ ηα ππφινηπα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηφηη, πξψηνλ, δελ είλαη ζπάληα, θαζψο ππάξρνπλ απεξηφξηζηεο ηδέεο, 

θφξκνπιεο, νδεγίεο θ.α. πνπ κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε, θαηαξξίπηνληαο ηε ιαλζαζκέλε 
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αληίιεςε φηη ππάξρνπλ φξηα ζηελ αλάπηπμε, δεχηεξνλ, είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε ρξήζε 

ηνπο απφ άπεηξν αξηζκφ αηφκσλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αμίαο θαη ηξίηνλ, 

είλαη δχζθνινο ν έιεγρφο ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.  

 χκθσλα κε ην RICS Plant and Machinery Faculty (2003), ηα άπια ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο, ιφγσ ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο, απφ αλππαξμία θφζηνπο επθαηξίαο, κηαο θαη ε ρξήζε ηνπο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

δελ δηαθφπηεη ηε ρξήζε ηνπο ζε θάπνηα άιιε, απφ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ, γεγνλφο 

πνπ εμαζζελεί ηε βαξχηεηα ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά, απφ 

επαίζζεηεο ζε εθηηκήζεηο απνηηκήζεηο, απφ δπζθνιία εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, δπζθνιία εληνπηζκνχ ηνπ ηδηνθηήηε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ νθειψλ ηνπο, 

δπζθνιία εληνπηζκνχ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία, δπζθνιία 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα πάγηα. Δπίζεο, ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αμία ηνπο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ηα δεκηνχξγεζε, παξά απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

επηρείξεζε. 

 Παξαηεξνχκε φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηίκεζή ηνπο θαη απαηηνχλ ηελ εθηίκεζε κίαο ζεηξάο παξαγφλησλ, 

θαζηζηψληαο ηελ απνηίκεζε επαίζζεηε ζε ππνθεηκεληθά θαη ακθηζβεηνχκελα θξηηήξηα, πνπ 

αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ αληινχκελε απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πιεξνθφξεζε. Θέκα πνπ αλαιχεηαη εθηελψο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 

 

1.4 Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηα Άπια Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  

 

Με ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπο ηα άπια ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηηο αμίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηνπο πφξνπο ελφο νξγαληζκνχ (Christensen’s VPR framework), γηα απηφ θαη απνηεινχλ θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηνίθεζήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο επηξξνήο ηνπο ζηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ελφο νξγαληζκνχ, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνζθέξνπλ λένπο ηξφπνπο 

δηνίθεζεο θαζψο επεξεάδνπλ ηνκείο νη νπνίνη δηνηθνχληαη δχζθνια. Παξαδείγκαηα φπσο ε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ηα Balanced Scorecards θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πξνζπαζνχλ 

λα πνζνηηθνπνηήζνπλ θαη λα κεηαηξέςνπλ ζε πιηθά, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ πνπ 

εθ θχζεσο είλαη άπια. 

 Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο είλαη ε νηθνλνκία, ε εθηέιεζε θαη ε εκπεηξία. Ωο πξνο ηελ νηθνλνκία, εθηφο ηεο 
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γεληθήο ηδέαο φηη ηα άπια ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, εμεηάδεηαη ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο βειηησκέλεο θαηαλφεζεο ησλ θνζηψλ 

ησλ άπισλ θαη ησλ παξαγφλησλ παξαγσγήο. 

 Ζ εθηέιεζε, κπνξεί λα απνηππσζεί κε ηελ θξάζε «δελ κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο απηφ 

πνπ δελ κπνξείο λα κεηξήζεηο», θαζψο κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απνηίκεζεο ηεο 

άπιεο πιεπξάο κηαο επηρείξεζεο, είλαη δπλαηά ν έιεγρνο, ε δηαρείξηζε θαη ε ζρεηηθή 

εθηέιεζε.  

 Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ δηαρεηξίδνληαη νη κάλαηδεξο είλαη άπια, νπφηε 

νδεγνχληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ ηελ εκπεηξία. Με ηελ απφθηεζε θαη ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, νη κάλαηδεξο, κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε πιηθά, δηεπξχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο γλψζεηο ηνπο θαη 

αλαδεηψληαο ζπλερψο θαηλνχξηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη κεηαηξνπήο ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ ζε πιηθά. 

 

1.5 Καηεγνξηνπνίεζε ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Δίλαη πξφδειε ε πξνζπάζεηα ησλ ζπγγξαθέσλ λα δηαθξίλνπλ ηα άπια ζηνηρεία ζε φζν ην 

δπλαηφ πην πιήξεηο θαη ζπλεθηηθέο θαηεγνξίεο κε απνηέιεζκα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νξηζκψλ, ηελ πιεζψξα πξνζεγγίζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε ζηνλ 

αλαγλψζηε. 

 Ο Hall R. (1992, pp.135-144), θαηεγνξηνπνηεί ηνπο άπινπο πφξνπο κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ζε απηνχο πνπ είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, π.ρ. νη παηέληεο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα 

ζπκβφιαηα, ε θήκε θ.α., θαη ζε απηνχο πνπ είλαη ηθαλφηεηεο, π.ρ. ε ηερλνγλσζία ησλ 

ππαιιήισλ, ε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα θ.α.. 

 Ο Contractor J. (2000, pp.242-255), δηαθξίλεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε 

επίζεκα εγγεγξακκέλα, π.ρ. ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζε απηά πνπ δελ είλαη επίζεκα 

εγγεγξακκέλα αιιά θσδηθνπνηεκέλα, π.ρ. νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη θφξκνπιεο, νη ζπληαγέο 

θ.α., θαη ηέινο ζε απηά πνπ δελ είλαη νχηε επίζεκα εγγεγξακκέλα νχηε θσδηθνπνηεκέλα, π.ρ. 

νη ηθαλφηεηεο ησλ πειαηψλ, ε ηερλνγλσζία θ.α. 

 Μηα αθφκε δηάθξηζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζε ελεξγεηηθά θαη ζε 

παζεηηθά (Parr R., 1991). Σα ελεξγεηηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη άκεζα ππεχζπλα 

γηα ηελ επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ θεξδψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ή ζηελ εηζαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνλνκηαθέο ηηκέο γηα 
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ηα πξντφληα κηαο επηρείξεζεο. Σα παζεηηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νδεγνχλ κελ ζε 

απμεκέλε θεξδνθνξία, αιιά δελ επζχλνληαη άκεζα γηα απηή, π.ρ. ε κεησκέλε ηηκή αγνξάο 

πξψησλ πιψλ ιφγσ ηεο κεγάιεο παξαγσγήο πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεγάινπ κεξηδίνπ 

αγνξάο πνπ απνιακβάλεη ε επηρείξεζε. 

 Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηνπο Blair M. θαη 

Wallman S. (2001), είλαη ηα ηερλνινγηθά άπια ζηνηρεία, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζπκβνιαίσλ (π.ρ. δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο, άδεηεο), επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ (π.ρ. ινγηζκηθφ), 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (π.ρ. γλσζηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ), marketing (π.ρ. εκπνξηθά 

ζήκαηα), ηνπνζεζίαο (π.ρ. leasehold interests), θήκεο θαη πειαηείαο. 

 Μειέηε ζε νπεδηθέο θαη Γαληθέο επηρεηξήζεηο θαηαιήγεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ ζην θεθάιαην ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο αγνξάο, ην νηθνλνκηθφ 

θεθάιαην, ην δνκηθφ θεθάιαην, ην πειαηεηαθφ θεθάιαην, ην νξγαλσζηαθφ θεθάιαην, ην 

δηαλνεηηθφ θεθάιαην θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (Mouritsen J., 1997). 

 Καηά ηνλ Lev B. (2001), ηα άπια δηαθξίλνληαη ζηα επηρεηξεκαηηθήο κνξθήο ζηνηρεία, 

π.ρ. ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη νλφκαηα, νη θίξκεο, νη θαηνρπξσκέλεο δηαδηθηπαθέο 

δηεπζχλζεηο, νη επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο κε αληαγσληζκνχ θ.α., ζηα πειαηεηαθήο κνξθήο 

ζηνηρεία, π.ρ. νη θάζε κνξθήο ιίζηεο πειαηψλ, ζρέζεηο επηρείξεζεο – πειαηψλ ζπκβαηηθέο θαη 

κε θ.α., ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, π.ρ. ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, 

εθεκεξίδσλ, ζεαηξηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, κνπζηθψλ έξγσλ, θσηνγξαθηψλ, 

βίληεν θ.α., ζηα ζπκβαηηθήο κνξθήο ζηνηρεία, π.ρ. ηα θάζε είδνπο δηθαηψκαηα (royalties), νη 

άδεηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, νη ζπκθσλίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο (leasing), ην 

δηαλνεηηθφ θεθάιαην (IC) θ.α. θαη ζηα ηερλνινγηθήο κνξθήο ζηνηρεία, π.ρ. νη θάζε είδνπο 

παηέληεο, νη επξεζηηερλίεο, ε ηερλνγλσζία, ε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ, ην ινγηζκηθφ Ζ/Τ, 

βάζεηο δεδνκέλσλ, θ.α. 

 Οη Furrer Ο., Sudharshan D. θαη Howard T. ζην άξζξν ηνπο κε ηίηιν “Organizational 

Structure in a Global Context: the Structure – Intangible Asset Portfolio Link” αλαθέξνπλ φηη 

θάζε επηρείξεζε δηαζέηεη έλα ραξηνθπιάθην άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ θαη ε νξγαλσηηθή ηεο δνκή εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ άπισλ πνπ θπξηαξρνχλ ζην 

ραξηνθπιάθηφ ηεο. Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ σο θξηηήξηα, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ άπισλ ζηνηρείσλ, ην βαζκφ κεηαβίβαζεο θαη ηελ αλάγθε γηα 

δηαθνξνπνίεζε θαη θαηαιήγνπλ ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: ηχπνπ 1, πνπ είλαη δχζθνιν 

λα κεηαβηβαζηνχλ θαη πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε ηνπνζεζία, ηχπνπ 2, πνπ είλαη 

εχθνιν λα κεηαθεξζνχλ θαη πξέπεη επίζεο λα πξνζαξκφδνληαη, ηχπνπ 3, πνπ είλαη εχθνιν λα 
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κεηαθεξζνχλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφδνληαη, ηχπνπ 4 είλαη δχζθνιν λα κεηαθεξζνχλ 

αιιά είλαη παξφκνηα παληνχ. 

 Ο Sveiby E. (1997, pp.10), αλαγλσξίδνληαο φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ άπινπ 

ελεξγεηηθνχ εληζρχεηαη φηαλ αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη, πξνβαίλεη 

ζηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ήηνη ην ζχλνιν ησλ 

ηδηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ 

πξνζδίδνπλ πξαγκαηηθή αμία ζ’ απηήλ, ηελ εζσηεξηθή δνκή (δει. ην νξγαλσζηαθφ θεθάιαην, 

πνπ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ, δηαδηθαζηψλ, θνπιηνχξαο θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ κέζα απφ ηνλ αξκνληθφ ζπλδπαζκφ ηνπο πξνζδίδνπλ αμία ζηελ 

επηρείξεζε) θαη ηελ εμσηεξηθή δνκή (δει. ην πειαηεηαθφ θεθάιαην, πνπ νξίδεηαη σο ε αμία 

πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζε κηα επηρείξεζε νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο 

πειάηεο ηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, πηζαλνχο ρξεκαηνδφηεο, σο θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη 

θήκε ηνπ νλφκαηφο ηεο). 

 Γχν πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο πξνζθέξνπλ πην ιεπηνκεξείο ηαμηλνκήζεηο, κε πην 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη παξέρνπλ παξαδείγκαηα, πνπ ρξεζηκεχνπλ σο νδεγίεο γηα ηε 

δηάθξηζε ησλ θαηεγνξηψλ (Kaufmann L. and Schneider Y., 2004, pp.366). Ζ πξψηε 

πξνέξρεηαη απφ ην FASB, θαη πεξηιακβάλεη ηελ ηερλνινγία, ηνλ πειάηε, ηελ αγνξά, ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηηο ζπκβάζεηο, ηελ νξγάλσζε, θαη ηα ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζε λνκηθέο 

ζρέζεηο θαη δηθαηψκαηα, ελψ ε δεχηεξε απφ ηε Schmalenbach Society for Business ζηε 

Γεξκαλία, θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηλνηνκία, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην θεθάιαην ησλ 

πειαηψλ, ην θεθάιαην ησλ πξνκεζεπηψλ, ην θεθάιαην ησλ επελδπηψλ, ην δηαδηθαζηηθφ 

θεθάιαην, θαη ην θεθάιαην ζέζεο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ηα άπια ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: ηε γλψζε, ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ηε θαηλνηνκία, ηελ νξγάλσζε. 

 Κάησζη παξαηίζεληαη θαηεγνξίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

γλψζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηε δηεζλή αξζξνγξαθία, θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε, νη 

ζπγθεθξηκέλνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη αληί απηνχ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. 

 χκθσλα κε ηνλ Stewart A. (1995b, pp. 71), ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ 

δχν ζπζηαηηθά, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππαιιήισλ κηαο 

επηρείξεζεο, θαη ην δνκηθφ θεθαιαίν, πνπ είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε γλψζε ησλ 

θαλαιηψλ αγνξάο θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε δηνηθεηηθή εζηίαζε. Ο Moore G. 

(1996, pp.36) θαηεγνξηνπνηεί ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην ζε θεθάιαην πειαηψλ, θεθάιαην 

θαηλνηνκίαο, θαη νξγαλσηηθφ θεθάιαην. 
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 Οη Bramley A., Sugden D., Tayles M. θαη Webster M. (2005, pp.322), δηαθξίλνπλ ην 

δηαλνεηηθφ θεθάιαην ζε αλζξψπηλν, δηαξζξσηηθφ, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο νξγαλσηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, ηελ 

θνπιηνχξα, ηελ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο θαη ηα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη 

θεθάιαην αγνξάο, πνπ αθνξά ηνπο πφξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο 

επηρείξεζεο κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο. 

 Ο Brooking A. (1996), παξνπζηάδεη έλα πεξηεθηηθφ θαη γεληθφ πιαίζην, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ: α) ηα ζηνηρεία αγνξάο, π.ρ. 

ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηελ πίζηε πειαηψλ θ.α., β) ηα ζηνηρεηά πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, π.ρ. 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηερλνγλσζία, εκπνξηθά κπζηηθά θ.α., γ) ηα ζηνηρεία αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, π.ρ. εθπαίδεπζε, ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία γλψζε, επαγγεικαηηθά πξνζφληα, θαη δ) 

ηα ζηνηρεία ππνδνκήο, π.ρ. ε δηνηθεηηθή θηινζνθία, ν εηαηξηθφο πνιηηηζκφο, ηα ζπζηήκαηα 

δηθηχσζεο θ.α. Ζ πην πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ παξνπζηάδεηαη απφ 

ηνλ Guthrie et Al (2003, pp.429-440) θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ην εζσηεξηθφ 

θεθάιαην (π.ρ. ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θ.α.), β) ην εμσηεξηθφ θεθάιαην (π.ρ. ηα εκπνξηθά 

ζήκαηα θ.α.) θαη γ) ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (π.ρ. ε εθπαίδεπζε θ.α.). 

 Ο Teece D. (1998, pp.55-79), δηαθξίλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο γλψζεο: 

 Κσδηθνπνηεκέλε/ησπεξή γλψζε (Codified/Tacit): Πξφθεηηαη γηα ηε γλψζε ε νπνία 

είλαη δχζθνιν λα εθθξαζηεί κε νπζηαζηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν. Ζ 

θσδηθνπνηεκέλε γλψζε, φπσο νη θφξκνπιεο ή νη θψδηθεο ππνινγηζηψλ, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα κεηαδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Όζν πεξηζζφηεξν έρεη θσδηθνπνηεζεί 

έλα αληηθείκελν γλψζεο, ηφζν πην νηθνλνκηθά κπνξεί λα κεηαδνζεί. Αληίζεηα, ε κε 

θσδηθνπνηεκέλε γλψζε είλαη αξγή θαη δαπαλεξή πξνο κεηάδνζε. Δπίζεο, ε κεηάδνζε 

ηεο θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο, δελ απαηηεί απαξαίηεηα πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή 

θαη κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε απξφζσπα κέζα, φπσο φηαλ έλα ηερλνινγηθφ εγρεηξίδην 

κεηαθέξεηαη απφ έλαλ άλζξσπν ζε άιινλ. Δπνκέλσο ηα κελχκαηα είλαη θαιχηεξα 

δνκεκέλα φηαλ κεηαθέξνληαη ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή. 

 Παξαηεξήζηκε/Με Παξαηεξήζηκε ζηε ρξήζε γλψζε (Observable/Non – Observable 

in use): Δάλ θάπνηνο εμεηάζεη πξνζεθηηθά έλα πξντφλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ελψ 

κπνξεί λα παξαηεξήζεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ, δελ 

θαζίζηαηαη εθηθηφ λα δηαθξίλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηερλνινγίαο νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. 

 Θεηηθή/Αξλεηηθή γλψζε (Positive/Negative): Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα 

πνπ εκπεξηέρεη ε θαηλνηνκία, κηα απνηπρία είλαη πνιχ πηζαλή. Ωζηφζν, ε ζεηηθή 
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γλψζε ησλ επηηπρηψλ, π.ρ. κηα λέα αλαθάιπςε, αιιά θαη ε αξλεηηθή πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηηο απνηπρίεο, είλαη πνιχηηκεο γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Απηφλνκε/πζηεκαηνπνηεκέλε γλψζε (Autonomous/Systematic Knowledge): Ζ 

απηφλνκε γλψζε, ελ αληηζέζεη κε ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε, είλαη απηή ε νπνία 

απνθέξεη αμία ρσξίο ηδηαίηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη ελζσκαησκέλε. 

  

1.6 Ζ Δπέλδπζε ζε Άπια Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

εζηηαζηνχλ ζηελ επέλδπζε ζε απηά, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, δαπαλψληαο 

ζεκαληηθά πνζά, ηα νπνία, ζπλήζσο, ππεξβαίλνπλ απηά πνπ επελδχνληαη ζε πιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Ζ Blair M. (1999), δηαπίζησζε κηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ζηε ζχλζεζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηνχο πεξηφδνπ 1978–1998. 

Σν 1978 πεξίπνπ 80% ηεο εηαηξηθήο αμίαο νθεηιφηαλ ζηα πιηθά ζηνηρεία, ελψ κφιηο ην 20% 

ζηα άπια αγαζά. Μέρξη ην 1998, νη αλαινγίεο αληηζηξάθεθαλ, κε ηα άπια ζηνηρεία λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 80% ηεο εηαηξηθήο αμίαο θαη ηα πιηθά κφλν ην 20%. 

 Ο Daum D. (2003), ζεκεηψλεη πσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1980 έσο ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο 1990 ε ζπλεηζθνξά ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο ζηελ 

αγνξαία αμία ηεο απμήζεθε απφ 40% ζην  80%. 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ηλζηηηνχηνπ Brookings (2001), ην 1983 ην πνζνζηφ 

ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 62% θαη 

ησλ άπισλ 38%, ελψ ην 2000, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλήιζαλ ζε 15% θαη 85%.  

 Ζ επέλδπζε γηα ηελ απφθηεζε ή ηε δεκηνπξγία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 

δεκηνπξγεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξαγφκελα πξντφληα, αιιά ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

θξίλνληαη πιένλ απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, πνπ ζα παξάγνπλ ηα ηειηθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. 

 Ζ κεγάιε ζπγθέληξσζε γλψζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαζηζηά ηελ επέλδπζε ζε 

άπια ζηνηρεία αλαγθαία γηα λα αληαπεμέιζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζην έληνλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ επηβάιιεηαη ε δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα θαηλνηνκία θαη αλαθάιπςε 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 
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 ηε κεηαβαιιφκελε απηή πξαγκαηηθφηεηα νη επηρεηξήζεηο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο 

θαη ε επέλδπζε ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία βνεζά ζηε κείσζε ή θαη ζηελ εμάιεηςε ηεο 

έθζεζή ηνπο ζηελ αβεβαηφηεηα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο απνθάζεηο επέλδπζεο ζε πιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Έηζη, είλαη πηζαλφ ε επηρείξεζε λα επελδχζεη πεξηζζφηεξν ζηα άπια 

ζηνηρεία, π.ρ. πξαγκαηνπνηψληαο κηα έξεπλα αγνξάο, γηα λα ιάβεη ηε θαιχηεξε δπλαηή γλψζε 

πξηλ πξνβεί ζηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ γηα έλα λέν πξφγξακκα επέλδπζεο. 

 Ζ επηινγή ηεο επηρείξεζεο λα επελδχζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ, αληί 

ζηελ απφθηεζή ηνπ, παξέρεη ζε απηή ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

πξσηνπνξίαο. Σα νθέιε ηεο πξσηνπνξίαο δελ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην νπνίν πιενλεθηεί ε επηρείξεζε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, 

αιιά αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγνχκελε πίζηε ησλ πειαηψλ ζηε κάξθα θαη ηελ εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ζεηηθφ γηα ηελ επέλδπζε ζε άπια ζηνηρεία είλαη φηη ε γλψζε πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί, ζπρλά, λα νδεγήζεη 

θαη ζηε δεκηνπξγία θάπνηνπ άιινπ (Lev B., 2001). 

 Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, είλαη ε ηαπηφρξνλε 

ρξήζε ηνπο απφ άπεηξν αξηζκφ αηφκσλ. Με ηα πιηθά ζηνηρεία είλαη θαλεξφ φηη απηφ είλαη 

αδχλαην λα ζπκβεί. πλεπψο, ην θφζηνο επθαηξίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξηαθή ρξήζε ελφο 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είλαη ζπρλά ακειεηέν. 

 πλ ηνηο άιινηο, ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ κπνξνχλ εχθνια λα πξνζδψζνπλ 

ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαζψο νη αληαγσληζηέο κπνξνχλ εχθνια λα ηα 

αληηγξάςνπλ, απνθηψληαο απιά ηνλ ίδην αθξηβψο εμνπιηζκφ. Απηφ πνπ επηδηψθνπλ, φκσο, νη 

επηρεηξήζεηο είλαη έλαο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο εηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αληηγξαθνχλ, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ επέλδπζε ζε άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Webster M., 1999). 

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη παξά ηα πιενλεθηήκαηα κηαο επέλδπζεο ζε άπια ζηνηρεία, απηά 

απφ κφλα ηνπο νχηε απνηεινχλ αμία γηα ηελ επηρείξεζε, νχηε δεκηνπξγνχλ. Πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ κε άιινπο παξάγνληεο αμίαο, πνζνηηθνχο ή κε, γηα λα είλαη ζε ζέζε ε 

επηρείξεζε λα κεηαθξάζεη ηελ αμία ηνπο ζε αμία γηα ηνπο κεηφρνπο. Δλδεηθηηθά, ε εθαξκνγή 

κηαο ζηξαηεγηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, κπνξεί λα απαηηεί λέα 

εθπαίδεπζε, λέεο γλψζεηο, λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, λέα νξγαλσηηθή δνκή, λέν 

ζχζηεκα ακνηβψλ. Δπελδχνληαο κφλν ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ή παξαιείπνληάο ην, ε 

ζηξαηεγηθή κπνξεί λα νδεγεζεί ζε απνηπρία θαη λα επέιζεη κείσζε αμίαο. Ζ αμία δελ 

δεκηνπξγείηαη απφ θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλεμάξηεηα, αιιά δεκηνπξγείηαη απφ 
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ηνλ επηηπρεκέλν ζπλδπαζκφ ηνπο θαη ε δηαδηθαζία είλαη πνιιαπιαζηαζηηθή θαη φρη 

πξνζζεηηθή (Kaplan S. and Norton P., 2004, pp. 52). 

 Δπίζεο, ε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη έκκεζε, π.ρ. ην 

δηαλνεηηθφ θεθάιαην, ε ηερλνγλσζία, ε ηερλνινγία θ.α., ζπάληα έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Οη βειηηψζεηο ηνπο νδεγνχλ ζε ζεηηθά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα κέζσ αιπζίδσλ κε ζρέζεηο αηηίνπ-απνηειέζκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν, 

ηξία ή θαη πεξηζζφηεξα ελδηάκεζα ζηάδηα. Ζ αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ επέλδπζε ζε άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είλαη νχηε γξακκηθή, νχηε πξνζζεηηθή (Lev B. θαη Hand J., 2003). 

 Έλα ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη, απαξαίηεηα, λα δνζεί πξνζνρή είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη αμία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κέιινλ θαη 

αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθά ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

απμήζνπλ κειινληηθά ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ην εηζφδεκα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα θέξδε 

ηνπο. Απαηηείηαη, ινηπφλ, κία πην δπλακηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο ην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ηδηαίηεξα 

πεξίπινθν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ αμία ζην κέιινλ, φπσο ε 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ε δεκηνπξγία πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ γίλνληαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηνπ. Γη’ απηφ, ε παξαδνζηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ινγηζηηθή 

απνηπγράλνπλ λα ππνζηεξίμνπλ επαξθψο ηε δηνίθεζε ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, αθνχ είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο, άθακπηεο θαη ζηξέθνληαη, θπξίσο, ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ. 

 Έλα αθφκε ζηνηρείν πνιχπινθεο θχζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη φηη ε ηειηθή 

απφδνζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ην ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε επελδχζεηο, ρξεηάδνληαη εξγαδφκελνπο 

κε πςειφ επίπεδν γλψζεσλ, ηθαλνχο λα δηαρεηξίδνληαη πνιχπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα θαη λα δεκηνπξγνχλ ηζρπξέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

απαηηεηηθνχο πειάηεο. Σα άηνκα απηά δελ ζα είραλ ηελ ίδηα αμία ζε κηα εκπνξηθή ηξάπεδα 

πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ πψιεζε απιψλ πξντφλησλ, κε ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

ηερλνινγία θαη κε ρακειφ θφζηνο. 

 Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, αλ θαη ηα άπια ζηνηρεία κπνξεί λα κεηψζνπλ ηνλ 

θίλδπλν γηα έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη 

εκπεξηέρνπλ θίλδπλν, πνπ είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη επνκέλσο, απαηηείηαη έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απφδνζεο απφ ηελ επέλδπζε ζε απηά (Parr R., 1991). 

 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί ε επέλδπζε ζε άπια ζηνηρεία έρεη πςειφηεξα 

επίπεδα θηλδχλνπ απφ άιινπο ηχπνπο επελδχζεσλ, είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ηεο ελ 
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ιφγσ επέλδπζεο ζηνλ θχθιν δσήο ελφο έξγνπ. πγθεθξηκέλα, ε επέλδπζε ζε άπια ζηνηρεία 

ζα εκθαληζηεί πνιχ λσξίο ζηε δσή ελφο πξνγξάκκαηνο, θαλνληθά ζην ζηάδην "εθεπξέζεσλ" 

(Wyatt A., 2002a, pp.83-117). ’ απηφ ην ζηάδην, νη ηερληθνί θίλδπλνη ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο εθεχξεζεο, ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ 

πεπαιαησκέλνπ κφιηο ε εθεχξεζε είλαη πιήξεο (ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθήο απεηιήο), ε 

αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλή ρξεκαηηθή ξνή πνπ ε εθεχξεζε ζα παξαγάγεη 

κφιηο νινθιεξσζεί θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηάξθεηα θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία εθεπξέζεσλ, είλαη νη ηέζζεξηο ηχπνη θηλδχλνπ πνπ 

ππφθεηηαη έλα έξγν (Berk J., Green R. and Naik V., 2004).  

 Ο Rosenberg N. (1998), δηεξεπλά ηνπο πεξαηηέξσ θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ιφγσ άγλνηαο ηεο ρξήζεο ηνπο, θαη ζηελ επηηπρή πξνζαξκνγή απηψλ, ε 

νπνία εμαξηάηαη ζπρλά απφ ηηο βειηηψζεηο ζε άιιεο βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο. Οη Berk J., 

Green R. θαη Naik V. (2004), πξνζδηνξίδνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηψλ ησλ θηλδχλσλ 

είλαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε. Δληνχηνηο, ε 

δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεζεί ν θίλδπλνο είλαη άζρεηε απφ άπνςε ινγηζηηθήο, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν.  

 Οη Kothari S., Laguerre T. θαη Leone A. (1998), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη ε 

επέλδπζε κηαο εηαηξίαο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε κειινληηθή 

αζηάζεηα απνδνρψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αζηάζεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αζηάζεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πιηθή 

ηδηνθηεζία, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ. Αθφκε, νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

επελδχζεηο ζηα άπια ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο αγνξαζηηθέο αμίεο απηψλ, νη νπνίεο έρνπλ 

κεγάιε δηαζπνξά. 

 Καηαλννχκε, ινηπφλ, φηη ε νηθνλνκηθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ πιηθψλ. Οη επελδχζεηο ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκπεξηέρνπλ 

αξθεηά κεγαιχηεξν θίλδπλν, θαζψο νη αξρηθέο απνδφζεηο είλαη αζχκκεηξεο, έρνληαο 

ηεξάζηηεο πηζαλφηεηεο γηα κεδεληθή αμία θαη ειάρηζηε πηζαλφηεηα γηα εμαηξεηηθά ζεηηθή αμία. 

Δπηπιένλ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπάληα, δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ αγνξά θαη δελ 

αζθαιίδνληαη πιήξσο, απμάλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ επηρείξεζε. Βέβαηα, ηνλ θίλδπλν 

αληηζηαζκίδεη ε γξήγνξε θπξηαξρία ζηελ αγνξά θαη νη πςειέο απνδφζεηο, πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

επηηπρεκέλα άπια ζηνηρεία ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΑ ΑΤΛΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Χ ΟΓΖΓΟΗ 

ΑΞΗΑ 

 

 

2.1 Θεωξεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

σο απνζέκαηα θαη νπζηαζηηθά επηδηψθεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο λνκηζκαηηθήο αμίαο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε, αληίζεηα, δελ πξνζθνιιάηαη ζηελ 

αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ θαζ’ απηψλ, αιιά ηα αληηκεησπίδεη ζαλ 

νδεγνχο αμίαο θαη ρξεζηκνπνηεί κε νηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ξίμνπλ θσο 

ζηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηδηψθεηαη, δειαδή, ε 

δηαπίζησζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κειινληηθή κεηαβνιή ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ν ππνινγηζκφο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ κε δηάθνξα 

κνληέια. Ζ άπνςε ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε κειινληηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα πξνβιεθζεί αθξηβέζηεξα κέζσ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, παξά κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ.  

 Οη Fincham R. θαη Roslender R. (2001, pp.178-209), πξνβαίλνπλ ζε δηάθξηζε κεηαμχ 

ηεο «δηαπίζησζεο αμίαο» θαη ηεο «δεκηνπξγίαο αμίαο». Ζ «δηαπίζησζε ηεο αμίαο» πξνθχπηεη 

απφ ηελ ηζηνξηθή αμία ελφο νξγαληζκνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απνζέκαηνο. 

Αληίζεηα, ε «δεκηνπξγία αμίαο» πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα 

δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ην νπνίν ζα κπνξεί λα δηαηεξήζεη θαη ζην κέιινλ. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο «δεκηνπξγίαο αμίαο» δε δεζκεχεηαη απφ ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ελφο 

κέζνπ απεηθφληζεο ζε θάπνηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε θάπνην παξαδνζηαθφ ηξφπν 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κέηξεζεο. Αληίζεηα, εζηηάδεη ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο πνπ λα 

πξνζδηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα δεκηνπξγήζεη αμία ζην κέιινλ. 

 ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, νη ειιηπείο πιεξνθνξίεο γηα ηα άπια αγαζά κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε κηα θαθή ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ. Σφζν ε ππνηίκεζε φζν θαη ε 

ππεξηίκεζε ηεο αμίαο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε δηνίθεζε. 
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Ζ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ζα πξέπεη λα είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ψζηε λα 

δηαηεξείηαη κηα θαιή αληίιεςε ηεο αμίαο θαη ηεο δχλακεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππάξρεη ε 

ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 Οη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη δεκηνπξγνχλ αμία, φηαλ εθαξκφδνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επθαηξίεο αγνξάο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

εζσηεξηθψλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Penrose T., 1959). Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε 

πξέπεη λα θαηαιάβεη πνηνη είλαη νη βαζηθνί πφξνη θαη νη νδεγνί ηεο απφδνζεο θαη ηεο αμίαο. 

Παξαδνζηαθά, θαηά ην παξειζφλ εθείλνη νη πφξνη ήηαλ θπζηθνί, φπσο ην έδαθνο θαη νη 

κεραλέο, ή ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην. Πξφζθαηα ε έλλνηα ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί σο ν βαζηθφο πφξνο θαη νδεγφο ηεο απφδνζεο θαη ηεο αμίαο. Ζ έλλνηα ησλ 

νδεγψλ απφδνζεο πξνηείλεη ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πφξσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο νη νξγαλσηηθνί πφξνη κεηαθξάδνληαη ζε αμία νη 

Kaplan S. θαη Norton P. (2004, pp.10), πξφηεηλαλ ηελ νπηηθή απεηθφληζε ησλ αηηησδψλ 

ζρέζεσλ ζε έλαλ ράξηε ζηξαηεγηθήο. Με βάζε ην Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan S. and 

Norton P., 1996), έλαο ράξηεο ζηξαηεγηθήο εκπεξηέρεη ηα κέηξα έθβαζεο θαη ηνπο νδεγνχο 

αμίαο, πνπ ζπλδένληαη ζε έλα δηάγξακκα αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο. Δθηηκψληαο φηη ππάξρνπλ 

αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αμίαο (Ittner D. and Larcker F., 1998, 

pp.1-46), ππνζηεξίδεηαη ε γλψκε φηη νη ζρέζεηο ζε έλαλ BSC είλαη ινγηθέο παξά αηηηψδεηο 

(Norreklit H., 2003, pp.591-619). 

 

2.2 Δκπεηξηθή Πξνζέγγηζε 

 

Πέξα απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πιήζνο εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζπκβνιή ελφο κεγάινπ εχξνπο άπισλ ζηνηρείσλ θαη επηρεηξνχλ λα 

απνδείμνπλ ηελ χπαξμε ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηελ θαηνρή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απφ κηα επηρείξεζε θαη ηελ επίηεπμε θέξδνπο, αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο νηθνλνκηθέο εκπεηξηθέο ζρέζεηο. 

 Βέβαηα, ν βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο ησλ άπισλ πφξσλ σο δεκηνπξγψλ αμίαο, πινχηνπ 

θαη καθξνβηφηεηαο πνηθίιεη απφ θιάδν ζε θιάδν. Έηζη, νη Gu F. θαη Lev B. (2003), βξήθαλ 

φηη, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, ν πςειφηεξνο βαζκφο ζπλαληάηαη ζηελ αζθάιεηα, ηα θάξκαθα θαη 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ελψ ν ρακειφηεξνο ζηηο κεηαθνξέο θαη ην ρνλδξεκπφξην. 
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 Οη Lev B. θαη Sougiannis T. (1996, pp.107-138), ζην άξζξν ηνπο “The Capitalization, 

Amortization and Value Relevance of R&D” ππνιφγηζαλ ην θεθάιαην έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

πνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζηνπο εηαηξηθνχο ηζνινγηζκνχο ελφο κεγάινπ δείγκαηνο 

ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπο έδεημαλ φηη φηαλ ηα 

δεκνζηεπκέλα θέξδε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ησλ εηαηξηψλ 

πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηφηε 

απμάλεηαη ε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή δηαρξνληθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θεθάιαην έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ εηαηξεηψλ θαη ζηηο 

κεηαγελέζηεξεο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη είηε κηα 

ζπζηεκαηηθά ιαλζαζκέλε απνηίκεζε ησλ εηαηξεηψλ εληάζεσο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είηε 

κηα απνδεκίσζε γηα ηνλ παξάγνληα ηνπ επηπιένλ αγνξαίνπ θηλδχλνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. 

 Ο Hand J. (2003), ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «The Increasing Returns-to-Scale of 

Intangibles», ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2000, γηα 

λα εξεπλήζεη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα άπια ζηνηρεία, π.ρ. ε δηαθήκηζε, ε έξεπλα, 

παξνπζηάδνπλ αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο. πκπεξαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

δαπάλεο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ζε δηαθήκηζε, ηφζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θέξδε. 

Δπίζεο, παξαηεξεί φηη ην θαηλφκελν ησλ απμνπζψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο ζεκεηψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 απφ φηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

 Έξεπλεο, φπσο απηέο ησλ Abdel-Khalik θαη Hirschey (1975) θαη Weygandt (1985), 

εμεηάδνπλ αλ ηα έμνδα γηα δηαθήκηζε νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αμίαο επψλπκσλ 

πξντφλησλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο νδεγνχλ ζε κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε απηά ηα 

ζηνηρεία. Παξ’ φια απηά νη Bublitz θαη Ettredge (1989) ζπκπεξαίλνπλ φηη ηα νθέιε απφ ηε 

δηαθήκηζε είλαη πξνζσξηλά. 

 Έρεη απνδεηρζεί φηη ε επσλπκία κάξθαο αληηζηνηρεί απφ κφλε ηεο ζε πεξηζζφηεξν απφ 

ην κηζφ ηεο αμίαο πνιιψλ εηαηξηψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ (Damodaran A., 2006). Οη 

Simon J. θαη Sullivan W. (1993), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

πνιχ γλσζηά επψλπκα πξντφληα, έρνπλ πςειέο εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ηεο κάξθαο απηψλ ησλ 

πξντφλησλ. Οη Aaker D. θαη Jakobson R. (1994), αλαθαιχπηνπλ φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ηεο κάξθαο θαη ζηηο απνδφζεηο. 

 Οη Barth M., Clement M., Foster G. θαη Kasznik R. (1998, pp.41-68), ζην άξζξν ηνπο 

“Brand Values and Capital Market Valuation” εμέηαζαλ θαηά πφζν ηα εκπνξηθά ζήκαηα 

κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη, αλ λαη, θαηά πφζν νη αμίεο ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε απφ 

ηνπο επελδπηέο, ζε έλα δείγκα 1204 επηρεηξήζεσλ πνπ ζπιιέρζε απφ εηήζηεο έξεπλεο ηνπ 
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Financial World, θαηά ηα έηε 1991-1996. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθηηκψκελε αμία 

ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο αγνξαίεο αμίεο θαη ηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ, πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηηο ηειεπηαίεο ηα έμνδα 

δηαθήκηζεο, ηα ιεηηνπξγηθά πεξηζψξηα, ην κεξίδην ηεο αγνξάο θαη νη πξνβιέςεηο θεξδψλ ησλ 

αλαιπηψλ. 

 Οη Aboody D. θαη Lev B. (2001), εμέηαζαλ έλα δείγκα 83 εηζεγκέλσλ ρεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-1999 θαη βξήθαλ φηη έλα δνιάξην επελδπκέλν ζε έξεπλα 

θαη αλάπηπμε αχμεζε θαηά δχν δνιάξηα, θαηά κέζν φξν, ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά θέξδε 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ελψ ε εηήζηα απνδνηηθφηεηα επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ (ROI) πξηλ 

θαη κεηά ηνπο θφξνπο ήηαλ 27% θαη 17% αληίζηνηρα, ελψ ην θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο εηαηξείεο ήηαλ 8–10%. Σα επξήκαηα απηά θαζίζηαληαη ζεκαληηθφηεξα, 

εάλ ιεθζεί ππφςε φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά ε ρεκηθή βηνκεραλία επελδχεη 

κέηξηα πνζά ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο. 

 Ο Hall H. (1993, pp.259-264), απέδεημε φηη ε απνδνηηθφηεηα ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο είλαη πςειή, 20–35% εηεζίσο. Δπίζεο, ε ζπλεηζθνξά ησλ δαπαλψλ ζε βαζηθή 

έξεπλα ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 

απφ άιιεο κνξθέο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, φπσο, π.ρ. ε αλάπηπμε πξντφλησλ θαη δηαθφξσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Griliches Z., 1995, pp.317-321). Γηα απηφ, ίζσο, θαη νη 

επελδπηέο δείρλνπλ κηα ζεηηθή αληίδξαζε (αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ) ζηηο εμαγγειίεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λέεο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, εηδηθφηεξα δε αλ νη 

εμαγγειίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο (Lev B., 2001, pp. 57-

58). 

 Δηδηθφηεξα, γηα ηηο επξεζηηερλίεο αξθεηέο εκπεηξηθέο έξεπλεο (Lev B., 2001, pp.59-61) 

έρνπλ δείμεη ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, σο θαη ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη αγνξαίαο αμίαο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Γηα ηα ζήκαηα, ν 

Seethamraju C. (2000), αλαθέξεη φηη νη εθηηκψκελεο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ εηαηξηψλ θαη εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αμία πνπ αληαλαθιάηαη ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ, φζνλ αθνξά ζηα ζήκαηα πνπ απνθηψληαη, 

βξήθε ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ ζηελ ζρεηηθή αλαγγειία 

απφθηεζεο. 

 ην άξζξν ηνπ “The Soft Revolution: Achieving Growth by Managing Intangibles” ν 

Romer P. (1998, pp.8-14) ππνζηεξίδεη φηη ηα άπια πάγηα είλαη ε πξσηαξρηθή αηηία γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ δσήο. Τπνζηεξίδεη φηη ζήκεξα είκαζηε 

πινπζηφηεξνη απφ φηη ζην παξειζφλ, θαζψο έρνπκε πάξεη κηα ζηαζεξή πνζφηεηα πιηθψλ 
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(αθαηέξγαζησλ θπζηθψλ πφξσλ) πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ πιαλήηε θαη παξά ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηελ αλαθαηαηάμακε κε πνιινχο ηξφπνπο, νχησο ψζηε ηα πιηθά απηά λα είλαη 

ηψξα πην παξαγσγηθά θαη πνιχηηκα. Τπεχζπλα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθαηαλνκήο είλαη ηα 

άπια ζηνηρεία.  

 Βέβαηα δελ ζπκκεξίδνληαη φινη ηελ ίδηα άπνςε φπσο νη Bond S. θαη Cummins J. 

(2000, pp.61-108), ζην άξζξν ηνπο “The Stock Market and Investment in the New Economy: 

Some Tangible Facts and Intangible Fictions”. πγθεθξηκέλα νη παξαπάλσ εμέηαζαλ θαηά 

πφζν ε αχμεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο εηδηθά ησλ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο ην 

δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, αληηθαηνπηξίδεη ηνλ απμαλφκελν ξφιν ηνπ άπινπ 

θεθαιαίνπ ζηε δεκηνπξγία θεξδψλ ή αλ απηή ε αχμεζε νθείιεηαη ζηελ επίκνλε θαη γεληθή 

ππεξεθηίκεζε ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπο. Σν ζπκπέξαζκα ζην 

νπνίν θαηαιήγνπλ είλαη φηη ελψ παξαηεξείηαη θάπνηα πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ησλ 

επελδχζεσλ ζε άπια ζηε βειηησκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

εμεγνχλ ηελ εληππσζηαθή αχμεζε πνπ πξαγκαηηθά πθίζηαηαη. πλεπψο, ε κειέηε απηή 

απαληά ζηα επηρεηξήκαηα φζσλ απνδίδνπλ ζηα άπια ηηο καδηθέο απμήζεηο ησλ κεηνρηθψλ 

ηηκψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90. 

 Ωο πξνο ην νξγαλσζηαθφ θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ, αλ θαη δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα 

ζηνηρεία ηφζν σο πξνο ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζ’ απηφ, φζν θαη σο πξνο ηα νθέιε, θαίλεηαη 

ινγηθφ λα ππνζηεξηρζεί φηη ην κέγεζνο απηψλ ησλ επελδχζεσλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζεκαληηθή ζηελ εηθνζαεηία 1980– 2000. Ο δείθηεο S&P 

500 ησλ Ζ.Π.Α., απφ ηηο 35,76 κνλάδεο, πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 1980, ζθαξθάισζε ζηηο 

1320,28 κνλάδεο ηελ 1/01/2001 (Lev B., 2001, pp. 83). Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη έλα δνιάξην 

επελδπκέλν ζε θπζηθφ θεθάιαην (π.ρ. θηήξηα, κεραλήκαηα) απνηηκάηαη απφ ηελ αγνξά 

πεξίπνπ ζην έλα δνιάξην, ελψ έλα δνιάξην επελδπκέλν ζηνπο Ζ/Τ απνηηκάηαη (ή δεκηνπξγεί) 

ζηα δέθα δνιάξηα (Lev B., 2001, pp.63). 

 Γηα ην ιεγφκελν πειαηεηαθφ θεθάιαην, θαη, εηδηθφηεξα, γηα ην θφζηνο θηήζεσο 

πειαηψλ κέζσ εμαγνξψλ επηρεηξήζεσλ, ή κέζσ ηνπ ηληεξλέη, ή ηέινο κέζσ ησλ πξνκεζεηψλ 

πνπ δίλνληαη ζε ελδηάκεζεο επηρεηξήζεηο, ε ιίγε εκπεηξηθή έξεπλα πνπ ππάξρεη δείρλεη φηη 

είλαη δεκηνπξγνί αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε (Lev B., 2001, pp.67-69). 

 Δθείλν, φκσο πνπ δελ έρεη αθφκα απνδεηρζεί εκπεηξηθά είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε, παξά ηελ πεπνίζεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αθαδεκατθψλ θαη ηελ ζπρλά επαλαιακβαλφκελε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ξήζε φηη «νη εξγαδφκελνί καο απνηεινχλ ην πνιπηηκφηεξν ελεξγεηηθφ καο» θαη 

παξά ην αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ 
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δεκηνπξγία ησλ δχν άιισλ ζπζηαηηθψλ ηνπ άπινπ ελεξγεηηθνχ (ή άπισλ πφξσλ), δειαδή ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θαη ηνπ πειαηεηαθνχ θεθαιαίνπ. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε ζπζρέηηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ, ηνπιάρηζηνλ, δαπαλψλ γηα άπινπο 

πφξνπο κε ηα κειινληηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε είλαη θαηαιπηηθή γηα ηε ζεψξεζή ηνπο σο 

ελεξγεηηθά ζηνηρεία. Ζ κε θαηαγξαθή ηνπο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη γεληθφηεξα ε 

ειιηπήο πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηε κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απηψλ έρνπλ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΑΤΛΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ 

ΠΡΟΣΤΠΑ (Δ.Λ.Π.) 

 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπληνκνγξαθία Δ.Λ.Π. (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα – Διιεληθφ 

Λνγηζηηθφ Πιαίζην), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δελ ππάξρεη θάπνπ επίζεκα δηαηππσκέλε, φκσο, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηλνεζεί, δηφηη έηζη επηηπγράλεηαη ε δφθηκε πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ινγηζηηθή ζηε ρψξα καο, θαη ε εχθνιε αληηπαξάζεζε 

ηεο ζπληνκνγξαθίαο απηήο ζηε ζπληνκνγξαθία Γ.Λ.Π. (Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα) (Φίινο 

Η., 2003, ζζ.6-7). 

 Σν ινγηζηηθά πξφηππα ζηελ Διιάδα, απνηεινχληαη απφ ην ειιεληθφ γεληθφ ινγηζηηθφ 

ζρέδην (Δ.Γ.Λ..), ηελ εκπνξηθή λνκνζεζία (πξσηίζησο ηνλ λ.2190/20, κεγάια ηκήκαηα ηνπ 

νπνίνπ απνηεινχλ πξνζαξκνγή πξνο ηελ 4
ε
 θαη 7

ε
 επξσπατθή νδεγία), θαη ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. 

 

3.1 Ζ Έλλνηα ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ 

 

Ωο ελεξγεηηθφ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ (πιηθψλ θαη άπισλ), πνπ 

αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, απφ ηα νπνία αλακέλνληαη κειινληηθά 

νθέιε θαη κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αληηθεηκεληθά ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο. 

 χκθσλα κε ηηο παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ δηαθξίλνληαη, απφ ηελ άπνςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ, ζε πάγηα, 

θπθινθνξηαθά θαη δηαζέζηκα (πνπ αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε έλλνηα ησλ θπθινθνξηαθψλ). Ζ 

θαηάηαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο δελ γίλεηαη κε βάζε ην είδνο, 

αιιά ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε θάζε ζηνηρείν θαη ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε (Γξεγνξάθνο Θ., 2005, ζζ.301). 

 Δπαθφινπζα, ην πάγην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αγαζά, 

αμίεο θαη δηθαηψκαηα) πνπ πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ καθξνρξφληα θαη κε ηελ ίδηα 

πεξίπνπ κνξθή ζηελ επηρείξεζε, κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

ηεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη νη καθξνπξφζεζκεο 
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απαηηήζεηο (αξ.42ε § 2, λ.2190/1920). Δηδηθφηεξα ζην πάγην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη 

(Αιεθαληήο Γ., 2002, ζζ.31): 

 Σα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο, έμνδα 

θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ θιπ), ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηε γεληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο θαη, εχινγα, ζσζηφ είλαη λα 

κελ επηβαξχλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηελ πξψηε ρξήζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξηθά ζήκαηα θιπ). 

 Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (γήπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, 

έπηπια). 

 Οη ζπκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θιπ), εθφζνλ 

ππάξρεη ζπκκεηνρή κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ζην θεθάιαην ησλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαξθή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαηφ 

ηνπο. 

 Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, δειαδή, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία 

είζπξαμεο ιήγεη κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο.  

  Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή παξαθνινχζεζε θάζε πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη γηα ηε 

ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο θηήζεσο θαη ησλ απνζβέζεψλ ηνπ θαη, γεληθφηεξα, ηεο 

ηχρεο ηνπ, ηεξείηαη ππνρξεσηηθά κεηξψν παγίσλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν απνηειεί ηελ ηειεπηαία 

αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Αιεθαληήο Γ., 2009, 

ζζ.24-25). 

 Απφ ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ παγίσλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ελδεηθηηθά 

ηα θάησζη ζηνηρεία (Νηηκέξεο Λ. θαη Καιακαξάο Ν., 2001, ζζ. 217-218):  

 Σα ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ ην είδνο ηνπ παγίνπ (νλνκαηνινγία θαη δηαθξηηηθά 

ζηνηρεία). 

 Σα ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο ηνπ εληάμεσο (ηίηινη θαη θσδηθνί αξηζκνί ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο). 

 Ζ αηηηνινγία θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θηήζεσο, ε αξρηθή αμία θηήζεσο θαη νη 

κεηαβνιέο απηήο (πξνζζήθεο, βειηηψζεηο, κεηψζεηο). 

 Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ή ν ηξίηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ ηπρφλ βξίζθεηαη. 

 Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία άξρηζε ε ρξεζηκνπνίεζε ή ε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη 

ε εκεξνκελία πνπ ηπρφλ ηέζεθε ζε αδξάλεηα. 

 Ζ ηπρφλ θηήζε ηνπ κε ελεξγεηηθή θνξνινγηθή δηάηαμε. 

 Ζ ηπρφλ χπαξμε βαξψλ πάλσ ζε απηφ. 
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 Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνζβέζεσλ. 

 Οη ινγηζκέλεο απνζβέζεηο (ζπληειεζηήο θαη πνζά) θαη ηα ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο 

ηνπο εγγξαθήο (α/α παξαζηαηηθνχ, εκεξνκελία), θαζψο θαη νη αληηινγηζκέλεο 

απνζβέζεηο π.ρ. ζε πεξίπησζε πσιήζεσο ή θαηαζηξνθήο. 

 Σα ζηνηρεία θαη ε αηηία ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο δσήο ηνπ. 

  

3.2 Ζ Έλλνηα ηωλ Αζώκαηωλ Αθηλεηνπνηήζεωλ (Άπιωλ Πάγηωλ ηνηρείωλ) 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.., άπια πάγηα ζηνηρεία (αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο) είλαη ηα αζψκαηα εθείλα 

νηθνλνκηθά αγαζά ηα νπνία είλαη δεθηηθά ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο θαη είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, είηε απηά κφλα, είηε καδί κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Σα άπια πάγηα ζηνηρεία απνθηψληαη κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο, δηαθξίλνληαη δε ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο (Λενληάξεο 

Μ., 2004, ζζ.193): 

 Γηθαηψκαηα, φπσο π.ρ. δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξνβηνκεραληθά ζήκαηα ή 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 

 Πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο, φπσο π.ρ. ε πειαηεία, ε θήκε, ε 

πίζηε, ε θαιή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ή ε εηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή 

νξηζκέλσλ αγαζψλ. ηε δεχηεξε απηήλ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπλζέηνπλ, θαηά θχξην ιφγν, ηελ έλλνηα ηνπ γλσζηνχ φξνπ ηεο «ππεξαμίαο» ή «θήκεο 

θαη πειαηείαο» (Goodwill, Fonds de Commerce) ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηα 

νπνία πξνζδίλνπλ ζηε κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ζπλνιηθή αμία κεγαιχηεξε 

απφ εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ. 

 Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άπισλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ είλαη φηη: α) δελ έρνπλ θπζηθή ππφζηαζε, β) εμαζθαιίδνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο 

νξηζκέλα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, γ) παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε κειινληηθά νθέιε, θαη δ) 

έρνπλ ζρεηηθά κεγάιε σθέιηκε δσή (Μπαηζηλίιαο Δ. θαη Παηαηνχθαο Κ., 2010, ζζ.428). 

 Καηά ην άξζξν 42ε § 3 ηνπ λ.2190/1920, αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (άπια πάγηα 

ζηνηρεία) είλαη ηα αζψκαηα νηθνλνκηθά αγαζά, πνπ απνθηψληαη απφ ηελ εηαηξία κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νπσζδήπνηε κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο. 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα 
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πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ απφθηεζε ηέηνησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ηα πνζά πνπ 

δαπαλνχληαη απφ ηελ εηαηξία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αγαζψλ απηψλ. 

 

3.3 Λνγηζηηθή ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

3.3.1 Αξρηθή Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.., ηα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξαθνινπζνχληαη ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ θαησηέξσ δεπηεξνβάζκησλ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 16 «Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο» 

(Αιεθαληήο Γ., 2009, ζζ. 67): 

 

Κωδηθόο Λνγαξηαζκόο 

16.00 Τπεξαμία επηρείξεζεο 

16.01 Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

16.02 Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ – 

κεηαιιείσλ – ιαηνκείσλ 

16.03 Λνηπέο παξαρσξήζεηο 

16.04 Γηθαηψκαηα ρξήζεο ελζψκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ 

16.05 Λνηπά δηθαηψκαηα 

16.98 Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ 

 

 χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Τπ. Δκπνξίνπ είλαη δπλαηή ε απνηίκεζε ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ 

εμεχξεζε ηεο ρξεκαηηθήο ηνπο αμίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο (γλσκάηεπζε 

476/95 Ννκ. πκβνχινπ Τπ. Δκπνξίνπ πνπ έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ – έγγξ. 

Κ2 – 5238/17.10.95): 

 λα είλαη εθηθηή ε ρξεκαηηθή απνηίκεζε απηψλ, 

 λα ζηαζκηζηεί ε πξαγκαηηθή αμία πνπ ζα έρνπλ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία ζηελ 

ηδξπφκελε ή πξνθχπηνπζα απφ ζπγρψλεπζε θιπ αλψλπκε εηαηξία, ζε ζπλάξηεζε 

πάληα θαη κε ην ζθνπφ ηεο ηειεπηαίαο, 
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 λα είλαη δεθηηθά εκθάληζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη λα εκθαλίδνληαη ζ’ 

απηφλ σο ελεξγεηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνπζίαο ηεο, θαη  

 νη αληίζηνηρεο εγγξαθέο ζηνλ νηθείν ηζνινγηζκφ λα είλαη ζπληαγκέλεο κε αθξίβεηα θαη 

λα ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ηξφπνη απφθηεζεο ησλ άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ε απνηίκεζή 

ηνπο θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε. Έηζη, ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαηαρσξνχληαη (Γξεγνξάθνο 

Θ., 2005, ζζ.22): 

 ηα άπια πάγηα ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη απφ ηξίηνπο, ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο, πνπ 

ζπλίζηαηαη απφ ην εθάπαμ πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζηνπο ηξίηνπο γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ ζηνηρείνπ θαη απφ ηα ηπρφλ εηδηθά έμνδα απνθηήζεσο (ι.ρ. δηθεγνξηθέο ακνηβέο, 

ζπκβνιαηνγξαθηθά θιπ).
1
 

 ηα άπια πάγηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ζην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπο, κφλν φηαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη έμνδα, πνπ 

ππφθεηληαη ζε ηκεκαηηθή εηήζηα απφζβεζε (άξζξν 42ε § 3 λ.2190/20). Δηδηθφηεξα, κε 

ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

αλαιπηηθή ινγηζηηθή, ρξεψλνληαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ 16 «Αζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο» κε πίζησζε αξκφδησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78 «Ηδηνπαξαγσγή Παγίσλ – Σεθκαξηά Έζνδα». 

 ηα άπια πάγηα ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη ιφγσ ζπγρψλεπζεο ή ιφγσ εηζθνξάο ηνπο ζε 

αχμεζε ή θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, ζηελ αμία εθηίκεζεο 

απηψλ απφ ηελ επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2190/1920. Δθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλε εηαηξεία, φπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9α ηνπ λ.2190/1920, ε 

απνηίκεζε ηνπ άπινπ βαζίδεηαη ζηε κέζε ζηαζκηζκέλε ηηκή ησλ κεηνρψλ πνπ 

δφζεθαλ σο αληάιιαγκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

3.3.2 Απόζβεζε ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ ηνηρείωλ 

 

Σν π.δ. 299/2003 δελ πξνβιέπεη πεξί ηνπ ηξφπνπ απφζβεζεο ησλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Τπ. Οηθ. Πνι.1122/19.11.2003, ηα 

                                                
1 Όηαλ ζηνπο ηξίηνπο, πέξα ηνπ εθάπαμ πνζνχ, θαηαβάιιεηαη θαη κεληαίσο ή εηεζίσο έλα πνζφ, ή κφλν 

κεληαίσο ή εηεζίσο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ησλ εζφδσλ πνπ απνθηνχληαη θάζε κήλα ή έηνο απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ, ή θαη’ άιιν ηξφπν, ην πνζφ απηφ βαξχλεη ηα έμνδα εθκεηαιιεχζεσο θαη 

θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 61.98.00 (ηα γλσζηά royalties). 
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ζηνηρεία απηά ζα απνζβέλνληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο 

θαηψηεξνπ θαη αλψηεξνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο, θαζφζνλ απηά ζα απνζβέλνληαη κε ην 

ζπληειεζηή απφζβεζεο πνπ ζα πξνθχπηεη κε βάζε ηελ απνζβεζηέα αμία θαη ηελ σθέιηκε 

δηάξθεηα δσήο ηνπο (ε νπνία πξνθαλψο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε). 

 Σν Δ.Γ.Λ.. θαη ν λ.2190/1920 (άξζξν 42ε § 7) επηβάιινπλ ηνλ έκκεζν ηξφπν 

απφζβεζεο ησλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ. ην ζρεηηθφ εκεξνινγηαθφ άξζξν ρξεψλεηαη, θαηά 

πεξίπησζε, ν αξκφδηνο ππνινγαξηαζκφο ηνπ 66.05 «Απνζβέζεηο Αζψκαησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη Δμφδσλ Πνιπεηνχο Απφζβεζεο Δλζσκαησκέλεο ζην Λεηηνπξγηθφ 

Κφζηνο» ή ηνπ 85.05 «Απνζβέζεηο Αζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη Δμφδσλ Πνιπεηνχο 

Απφζβεζεο κε Δλζσκαησκέλεο ζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο» θαη πηζηψλεηαη ν θαηάιιεινο 

ππνινγαξηαζκφο ηνπ 16.99 «Απνζβεζκέλεο Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Απνζβεζκέλα 

Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο». 

 εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. (§ 2.2.110 πεξ. Η ππνπαξ. 8) ζε πεξίπησζε 

νινθιήξσζεο ηεο απφζβεζεο ηεο αμίαο θηήζεσο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη 

δηελεξγεζείζεο απνζβέζεηο κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16.99 

ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 16 θαη έηζη νη ινγαξηαζκνί απηνί εμηζψλνληαη. Σεθκαίξεηαη 

φηη, ζε αληίζεζε κε ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα άπια δελ παξαθνινπζνχληαη κεηά 

ηελ νινζρεξή απφζβεζή ηνπο κε ηελ αμία ηνπ ιεπηνχ ηνπ επξψ (ΛΟΣ, γλσκάηεπζε 

6/318/9.1.2004). 

 

3.3.3 Παύζε Υξεζηκνπνίεζεο θαη Πώιεζε Άπινπ Πάγηνπ ηνηρείνπ 

 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο παχζεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πξηλ 

νινθιεξσζεί ε απφζβεζε ηεο αμίαο θηήζεο ηνπ, ην αλαπφζβεζην ππφινηπν απηήο 

κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ 81.02.99 «Λνηπέο Έθηαθηεο 

Εεκίεο» (Λενληάξεο Μ., 2004, ζζ.195). 

 ε πεξίπησζε πψιεζεο άπινπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ κεηαθέξνληαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ην αληίηηκν 

πψιεζεο θαη, ζπλεπψο, ν ινγαξηαζκφο θαζίζηαηαη κηθηφο θαη ηα πξνθχπηνληα απνηειέζκαηα 

ζεσξνχληαη έθηαθηα θαη ην κελ θέξδνο θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 81.03.05, ε δε δεκία 

ζηνλ 81.02.05 (αθέιιεο Δ., 2008, ζζ.1132). 
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3.3.4 Παξαρώξεζε ηεο Υξήζεο Άπινπ Πάγηνπ ηνηρείνπ 

 

ε πεξίπησζε παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο άπινπ πάγηνπ ζηνηρείνπ, γεγνλφο πνπ δελ ζπληζηά 

κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηάο ηνπ, ην θφζηνο θηήζεο ηνπ ζηνηρείνπ εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη 

ζηνλ αξκφδην ππνινγαξηαζκφ ηνπ 16 θαη λα ππνβάιιεηαη ζε απφζβεζε, ην δε απνθηψκελν 

δνπιεπκέλν έζνδν θαηαρσξείηαη ζηε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 75.03 «Έζνδα απφ Πξνλφκηα 

θαη Γηνηθεηηθέο Παξαρσξήζεηο». 

  

3.4 Φνξνινγηθή Αληηκεηώπηζε ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ ηνηρείωλ 

 

3.4.1 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

χκθσλα κε ην αξ.13 § 1 πεξίπησζε β’ ηνπ λ.2238/1994, θνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληε-

ιεζηή 20%
 
θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθρψξεζε

2
 ή κεηαβίβαζε απηνηε-

ιψο θάζε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζπλαθέο κε ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ επαγ-

γέικαηνο. Γηα λα ππαρζεί ζην θφξν ε σθέιεηα, ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ζχκβαζε κεηα-

βηβάζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο κε αληάιιαγκα, ε νπνία ζχκβαζε ζα έρεη θαηαξηηζηεί ειεχζεξα  

θαη νηθεηνζειψο.
3
 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο σθέιεηαο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπκθσλεζέλ 

αληάιιαγκα, δειαδή ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην νηθείν ζπκβφιαην, εθηφο αλ απνδεηρζεί 

απφ ηε θνξνινγηθή αξρή κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία φηη ην πξάγκαηη ζπκθσλεζέλ είλαη 

αλψηεξν απφ εθείλν πνπ αλαγξάθεηαη ζην πσιεηήξην ζπκβφιαην (.η.Δ. 768/1991). 

 Ζ σθέιεηα ή ην θέξδνο θνξνινγείηαη θαηά ην ρξφλν θαη θαηά ην κέηξν πνπ 

θαζίζηαηαη απαηηεηή θαη εθθαζαξηζκέλε ε αμίσζε ηνπ εθρσξεηή γηα ηε ζπκθσλεζείζα 

αληηπαξνρή (.η.Δ. 1511/1991). Δάλ ε αληηπαξνρή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά, θάζε ηκήκα ηεο 

αληηπαξνρήο θνξνινγείηαη ζηε ρξήζε πνπ απηφ θαζίζηαηαη απαηηεηφ θαη θαηαβιεηέν. 

 Ο δηθαηνχρνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο σθέιεηαο, πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ηνπ 

άπινπ ζηνηρείνπ, επηβαξχλεηαη κε ηνλ νηθείν θφξν θαη θαηαβάιιεη απηφλ εθάπαμ κε ηελ ππν-

βνιή δήισζεο ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (Γ.Ο.Τ.) ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ 

βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο απφ 

                                                
2 Με εθρψξεζε εμνκνηψλεηαη θαη ε παξαίηεζε απφ κηζζσηηθά δηθαηψκαηα. 
3 H πξναλαθεξφκελε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν αλ ε σθέιεηα πξνέξρεηαη απφ 

κεκνλσκέλε πξάμε, πνπ απφ ηε θχζε ηεο δελ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

εηζνδήκαηνο. 
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ην δηθαηνχρν, ην πξφζσπν πνπ απνθηά ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξν ζπλππεχζπλν κε ην κεηαβηβάδνληα ή εθρσξνχληα γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ (αξ.13 § 1γ ηνπ λ.2238/1994).
4
 

 Δθφζνλ δηθαηνχρνο ηνπ πξνθχςαληνο θέξδνπο είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία, κε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 20%, επέξρεηαη πιήξεο εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη, 

ζπλεπψο, ζηα έζνδα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ 

απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ θαη ην πνζφ απηφ ζα αθαηξείηαη απφ ηα 

ινγηζηηθά θέξδε ηεο ρξήζεο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ρξήζεο. 

 Αληίζεηα, δελ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

20%, αλ δηθαηνχρνο είλαη Α.Δ., Δ.Π.Δ. θαη, γεληθφηεξα, πξφζσπα ηνπ αξ.101 § 1 λ.2238/1994 

θαη ηα εηζνδήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ 01/01/2002 θαη κεηά, αιιά ηα εηζνδήκαηα απηά 

ππνβάιινληαη ζε πιήξε θνξνινγία θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ 

παξαθξαηεκέλνπ θφξνπ 20%. 

 Σέινο, ζε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο άπινπ ζηνηρείνπ ζε άιιε επηρείξεζε 

έλαληη αληαιιάγκαηνο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε άιιε επηρείξεζε, ηφηε ην έζνδν απηφ (κίζζσκα) πνπ απνθηά ε θπξία ηνπ 

ζήκαηνο επηρείξεζε ππάγεηαη ζε απηνηειή θνξνινγία κε ζπληειεζηή 20% θαη εθφζνλ 

δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. θαη ινηπά πξφζσπα ηνπ αξ.101 § 1 ηνπ 

λ.2238/94, ππφθεηηαη ζε πιήξε θνξνινγία θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ 

παξαθξαηεκέλνπ θφξνπ 20%. 

 

3.4.2 Γηαηάμεηο Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.. 

 

Ζ κεηαβίβαζε ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ζεσξείηαη παξνρή ππεξεζίαο 

θαη ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α. (αξ.8 § 1 πεξ. α΄ ηνπ λ.2859/2000). 

 Ωο παξνρή ππεξεζίαο ππαγφκελε ζε Φ.Π.Α. πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη ε εηζθνξά απφ 

εηαίξν ζηελ εηαηξία άπισλ αγαζψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εηζθέξσλ ηα αγαζά εηαίξνο 

είλαη πξφζσπν ππαγφκελν ζην Φ.Π.Α. θαη ε εηζθνξά γίλεηαη κε ακνηβή (αξ.8 § 4 θαη’ 

αλάινγε εθαξκνγή ηνπ αξ.5 ηνπ λ.2859/2000). 

                                                
4 Ο θφξνο πνπ θαηαβάιιεηαη θαηαρσξείηαη ζε αξκφδην ππνινγαξηαζκφ ηνπ 33.13 «Διιεληθφ Γεκφζην – 

Πξνθαηαβεβιεκέλνη θαη Παξαθξαηεκέλνη Φφξνη», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 § 1 ηνπ λ. 

2238/1994. 
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 Καηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.12 ηνπ Κ.Β.., γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζε επηηεδεπκαηίεο 

θαζψο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, εθδίδεηαη ηηκνιφγην παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ή ηεο εθρψξεζεο ηνπ αγαζνχ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο άπινπ 

ζηνηρείνπ έλαληη ζπγθεθξηκέλεο ακνηβήο, ε νπνία ζπκθσλείηαη λα θαηαβάιιεηαη κεηά ηε 

ιήμε νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ην ηηκνιφγην πξέπεη λα εθδίδεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ ην 

ηκήκα ηεο ακνηβήο θαζίζηαηαη απαηηεηφ απφ ην δηθαηνχρν, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαβνιή ή 

κε απηνχ.
5
 

 

3.5 Τπεξαμία Δπηρείξεζεο (Goodwill)  

 

3.5.1 Ζ Έλλνηα ηνπ Goodwill 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.. ε ππεξαμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα πξαγκαηνπνηεί πςειά θέξδε ιφγσ θπξίσο ηεο θαιήο θήκεο, ηεο 

εθηεηακέλεο πειαηείαο, ηεο κεγάιεο πίζηεο ζηελ αγνξά, ηεο θαιήο νξγάλσζεο, ηεο ηδηαίηεξήο 

ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ, ηεο θαιήο πξννπηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη, ησλ εμαηξεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζέζεο φπνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλε, ηεο πςειήο ζηάζκεο ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνιεί θαη ηνπ θχξνπο, 

δπλακηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ ηεο κεραληζκνχ 

(Γξεγνξάθνο Θ., 2005, ζζ.342).  

 Ο λ.2190/1920 (αξ.43 § 4 πεξ. β΄), ελαξκνληζκέλνο κε ην Δ.Γ.Λ.. (παξάγξ. 2.2110 

πεξ. 3), νξίδεη φηη ππεξαμία επηρείξεζεο είλαη ε ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ 

εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο
6
 (ε νπνία ζηε ζπλέρεηα παχεη λα 

ππάξρεη σο ηδηαίηεξν λνκηθφ πξφζσπν) θαη είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νιηθνχ 

ηηκήκαηνο αγνξάο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηελ 

πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ε πξαγκαηηθή αμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην αξ.9 ηνπ λ.2190/20 (Λενληάξεο Μ., 2004, ζζ.194). 

  

 

                                                
5 Σν έζνδν πνπ απνθηά ε παξαρσξνχζα ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο επηρείξεζε θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 75.09 «Δλνίθηα Αζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ». 
6 Καηά ηε λνκνινγία, ν φξνο «εθρψξεζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο», ππνδειψλεη ηε κεηαβίβαζε πιέγκαηνο 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη, επίζεο, ζηνλ φξν απηφλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαβίβαζε ελφο θιάδνπ ηεο 

επηρείξεζεο (.η.Δ. 625/1985). 
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3.5.2 Απόζβεζε ηνπ Goodwill 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.. ε ππεξαμία ηεο επηρείξεζεο απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ είηε ηκεκαηηθά θαη 

ηζφπνζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ ηα 

πέληε έηε. Σα απηά επαλαιακβάλεη θαη ε δηάηαμε ηνπ αξ.43 § 4β ηνπ λ.2190/1920. 

  

3.5.3 Γηαηάμεηο Κ.Β.. 

 

Δπί κεηαβίβαζεο επηρείξεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπ επηρείξεζεο ζην ζχλνιφ ηνπ 

εθδίδεηαη Σηκνιφγην – Γειηίν Απνζηνιήο, ζην νπνίν ηα κεηαβηβαδφκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (πάγηα, απνζέκαηα, θιπ) θαη νη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά. 

ην ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη θαη ε ππεξαμία ηεο επηρείξεζεο. 

  

3.5.4 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

χκθσλα κε ην αξ.13 § 1 ηνπ λ.2238/1994, θνξνινγείηαη απηνηειψο ινγηδφκελν σο 

εηζφδεκα, κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θάζε θέξδνο ή σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε κεηαβίβαζε:  

 επηρείξεζεο κε ηα άπια ζηνηρεία απηήο, φπσο αέξαο, επσλπκία, ζήκα, πξνλφκηα θ.η.ι. 

ή ππνθαηαζηήκαηνο επηρείξεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θψδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.  

 εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ή ζε θνηλνπξαμία, εθηφο θνηλνπξαμίαο ηερληθψλ 

έξγσλ, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θψδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ».  

 Δάλ ε εμαγνξά εηαηξίαο δελ ππαρζεί ζηηο επεξγεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 

1297/1972 ή ηνπ 2166/1993, ε απφζβεζε ηνπ goodwill ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν αγνξαζηήο 

ηεο εηαηξίαο, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά σο εθπηπηφκελε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

δαπάλε, θαζψο ζε πεξίπησζε ππαγσγήο, ε κε αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο απφζβεζεο 

δηθαηνινγείηαη, δηφηη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο θαηά ην ρξφλν 

εμαγνξάο. 

 

 

 



 

46 

 

3.5.5 Γηαηάμεηο Φ.Π.Α. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.5 § 4 ηνπ λ.2859/2000, ε κεηαβίβαζε αγαζψλ επηρείξεζεο 

σο ζπλφινπ, θιάδνπ ή κέξνπο απηήο απφ επαρζή ή ραξηζηηθή αηηία ή κε ηε κνξθή εηζθνξάο 

ζε πθηζηάκελν ή ζπληζηψκελν λνκηθφ πξφζσπν, δελ απνηειεί παξάδνζε θαη, ζπλεπψο, δελ 

ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α., εθφζνλ απηφο πνπ απνθηά ηα αγαζά ζπλερίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ 

πξνθαηφρνπ ηνπ θαη ηφζν ηα πξφζσπα πνπ κεηαβηβάδνπλ φζν θαη ηα πξφζσπα πνπ απνθηνχλ 

ηα αγαζά ζα είλαη ππνθείκελνη ζην Φ.Π.Α. θαη ζα ελεξγνχλ κε ηελ ηδηφηεηα απηή. 

 

3.6 Γηθαηώκαηα Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 

 

3.6.1 Ζ Έλλνηα ηωλ Γηθαηωκάηωλ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 

 

Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ. νη 

επξεζηηερλίεο, νη άδεηεο παξαγσγήο θαη εθκεηαιιεχζεσο, ηα ζήκαηα, ην know how), ε 

θαηνρή θαη αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνζδίλεη ζηελ επηρείξεζε πιενλεθηήκαηα κνλνπσιηαθήο 

ή εμεηδηθεπκέλεο δξάζεο ζηελ αγνξά, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί π.ρ. ε πξνζηαζία 

ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ή ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή ηεο κεζφδνπ 

θαηεξγαζίαο πιηθψλ (Λενληάξεο Μ., 2004, ζζ.194). 

 Σα άπια ζηνηρεία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βηνκεραληθή ηδηνθηεζία, εθφζνλ βάζηκα 

πξνζδνθάηαη φηη ζα απνθέξνπλ έζνδα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, θαηαρσξνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ θαη ηνπο αλαιπηηθνχο ηνπ ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε, 

βέβαηα, κε ηνλ ηξφπν απφθηεζήο ηνπο. 

 

3.6.2 Απόζβεζε ηωλ Γηθαηωκάηωλ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 

 

Ο λ.2190/1920, πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ην Δ.Γ.Λ.., νξίδεη φηη ηα πνζά πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο απνζβέλνληαη κε 

ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο θάζε άπινπ 

ζηνηρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην άπιν δηθαίσκα έρεη απφ ην λφκν πξνζηαζία πεξηνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο, ε απφζβεζε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο απηήο δηάξθεηαο, εθηφο αλ ε σθέιηκε δσή ηνπο είλαη βξαρχηεξε, νπφηε 

απνζβέλεηαη ζηε βξαρχηεξε απηή πεξίνδν (αξ.43 § 4 πεξ. γ). 
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3.6.3 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

Απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα εθπίπηνπλ ηα δηθαηψκαηα ή απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, 

ζεκάησλ, ζρεδίσλ, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηχπσλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

άιισλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ (αξ.31 § 1 πεξ. η΄ ηνπ λ.2238/1994).
7
 

 Τπφςε θαη ην αξ.31 § 1 πεξ. ηα΄ ηνπ λ.2238/1994 πνπ νξίδεη φηη απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα εθπίπηνπλ νη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαηά ην ρξφλν ηεο 

πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ, νη νπνίεο 

απνζβέλνληαη ηζφπνζα ζε ηξία (3) ρξφληα. 

 

3.6.4  Γηαηάμεηο Φ.Π.Α. 

 

Ωο αγαζά επέλδπζεο, γηα ηελ εθαξκνγή Φ.Π.Α., ζεσξνχληαη θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ζρεδίνπ, ππνδείγκαηνο, εκπνξηθνχ ή βηνκεραληθνχ ζήκαηνο θαη 

άιισλ παξφκνησλ δηθαησκάησλ, εθφζνλ εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο. 

 

3.7 Γηθαηώκαηα Δθκεηάιιεπζεο Οξπρείωλ – Μεηαιιείωλ – Λαηνκείωλ  

 

ην ινγαξηαζκφ απηφλ πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν θφζηνο θηήζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ θαη κεηαιιείσλ, δειαδή ην 

θφζηνο θηήζεο ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κεηαιιεηνθηεζίαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ. ην θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλνληαη 

πξψηηζηα ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζηνπο θπξίνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

απηψλ ζηνηρείσλ γηα λα παξαρσξήζνπλ ζ’ απηήλ ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζήο ηνπο, 

θαζψο θαη ηα εηδηθά έμνδα (ζπκβνιαηνγξαθηθά, ακνηβέο δηθεγφξσλ, θ.ιπ.). 

 Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε γηα λα ηεο παξαρσξήζεη ε αξκφδηα αξρή 

δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο νξπρείνπ ή κεηαιιείνπ πνπ βξίζθεηαη ζε έδαθνο ηδηνθηεζίαο 

ηεο, εθφζνλ ηα έμνδα απηά είλαη αμηφινγα. Ζ θξίζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ελαπφθεηηαη 

ζηελ επηρείξεζε. 

 

                                                
7 Ζ δηάηαμε απηή αλαθέξεηαη ζηα πεξηνδηθψο θαηαβαιιφκελα πνζά, ηα νπνία αθνξνχλ έμνδα ηεο ρξήζεο θαη φρη 

ζηα εθάπαμ θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο. 
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3.7.1 Απόζβεζε Γηθαηωκάηωλ Δθκεηάιιεπζεο Οξπρείωλ – Μεηαιιείωλ – 

Λαηνκείωλ 

 

Ζ απφζβεζε ηεο αμίαο θηήζεο ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ θαη εμφδσλ γίλεηαη κέζα ζην 

ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν 

λφκνο παξέρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα πξνζηαζίαο, ε απφζβεζε πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ απηνχ (αξ.43 § 4 πεξ. γ΄ ηνπ λ.2190/1920). 

 

3.8 Λνηπέο Παξαρωξήζεηο 

 

ηνλ παξφληα ινγαξηαζκφ, θαηαρσξείηαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζε ηξίην ή ζε 

δηνηθεηηθή αξρή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο γηα ηελ λφκηκε άζθεζε ησλ 

θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. Σν θφζηνο απηφ, πξέπεη λα απνζβέλεηαη κέζα ζην ρξφλν ηεο 

δηάξθεηαο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ε δαπάλε ηεο απφζβεζεο εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα. 

 

3.9 Γηθαηώκαηα Υξήζεο Δλζώκαηωλ Πάγηωλ ηνηρείωλ 

 

’ απηφλ παξαθνινπζείηαη ε αμία ηεο ρξήζεο πάγησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία, σο εηζθνξά ζε 

είδνο, εηζθέξεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν ζε αλψλπκε εηαηξία γηα ηε ζχζηαζε απηήο ή ηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Ζ ρξεκαηηθή αμία ηεο ρξήζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

εθηηκάηαη θαηά ηε λφκηκε δηαδηθαζία, δειαδή απφ ηνπο εθηηκεηέο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.2190/1920.
8
 

 Ο παξψλ ινγαξηαζκφο ρξεψλεηαη κε ηελ αμία πνπ ε ρξήζε ησλ ελζψκαησλ πάγησλ 

εθηηκήζεθε απφ ηνπο εθηηκεηέο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2190/1920 κε πίζησζε, βαζηθά, αξκφδηνπ 

ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 40 «Κεθάιαην» θαη ελδερνκέλσο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ 41.00 

«Καηαβιεκέλε Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην». 

 

 

 

                                                
8 Ζ εηζθέξνπζα ηε ρξήζε ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ νηθνλνκηθή κνλάδα ιακβάλεη σο αληίηηκν κεηνρέο 

εθδφζεσο ηεο εηαηξίαο πνπ απνθηά ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Κφζηνο θηήζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ 

ζεσξείηαη ε αμία ηεο εηζθεξφκελεο ρξήζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, πνπ εθηηκάηαη απφ ηνπο εθηηκεηέο ηνπ αξ. 9 

ηνπ λ.2190/1920.  
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3.9.1 Απόζβεζε Γηθαηωκάηωλ Υξήζεο Δλζώκαηωλ Πάγηωλ ηνηρείωλ 

 

Ζ απφζβεζε ηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηνλ πξνθείκελν 

ινγαξηαζκφ γίλεηαη ζε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, κέζα ζην ρξφλν ηεο ζπκβαηηθήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ (αξ.43 § 4 πεξ. δ ηνπ λ.2190/1920). 

 

3.9.2 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

Ζ απνθηψζα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ εηαηξία εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο ηελ αμία 

ηεο εηζθεξζείζαο ρξήζεο ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε. Σν εθπηπηφκελν 

απηφ πνζφ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είλαη ίζν κε ην πειίθν 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο αμίαο ηεο εηζθεξφκελεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ηα έηε 

δηάξθεηαο ηεο εηζθνξάο. (ΠΟΛ. 1005/14.01.2005). 

 

3.9.3 Γηαηάμεηο Κ.Β.. 

 

Όηαλ εηζθέξνληαη αγαζά σο ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην εηαηξίαο δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε 

έθδνζεο ηηκνινγίνπ, γηαηί δελ πιεξνχληαη ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πψιεζεο (Δξκ. Δγθ. 

ΚΒ § 12.2.4), αιιά νχηε ηηκνιφγην αγνξάο αγαζψλ. Νφκηκν δηθαηνινγεηηθφ απνηειεί ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα εηζθεξφκελα αγαζά θαη ε 

έθζεζε ησλ εθηηκεηψλ ηνπ αξ.9 ηνπ λ.2190/1920. 

 

3.10 Λνηπά Γηθαηώκαηα 

 

ην ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ησλ ινγαξηαζκψλ 16.00 - 16.04, φπσο 

είλαη π.ρ. ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα, ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 

(Λενληάξεο Μ., 2004, ζζ.194).  

 

3.11 Πξνθαηαβνιέο Κηήζεο Αζώκαηωλ Αθηλεηνπνηήζεωλ 

 

Δδψ παξαθνινπζνχληαη νη πξνθαηαβνιέο πνπ δίλεη ε επηρείξεζε γηα ηελ απφθηεζε 

αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Μεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ, ν παξψλ 
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ινγαξηαζκφο πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ησλ αζψκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ. 

 

3.12 Έμνδα Πνιπεηνύο Απόζβεζεο 

 

Σφζν θαηά ην Δ.Γ.Λ.. φζν θαη θαηά ην αξ.42ε § 1 ηνπ λ.2190/1920, ηα έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο είλαη εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη: 

 γηα ηελ ίδξπζε θαη αξρηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, 

 γηα ηελ απφθηεζε δηαξθψλ κέζσλ εθκεηαιιεχζεσο, θαη 

 γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαδηνξγάλσζή ηεο. 

 Πξφθεηηαη γηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε καθξνρξφληα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα ρξήζεηο, θαη έηζη ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε ινγαξηαζκφ παγίνπ θαη λα απνζβέλνληαη 

ηκεκαηηθά. Γεγνλφο απφιπηα ζχκθσλν κε ηε βαζηθή ινγηζηηθή αξρή ηεο αληηπαξάζεζεο 

εζφδσλ – εμφδσλ, πνπ ππαγνξεχεη φηη ηέηνηνπ είδνπο δαπάλεο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ έμνδν 

ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, αιιά πξέπεη λα θαηαλέκνληαη θαη λα βαξχλνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ πνπ  σθεινχληαη απφ απηά ηα έμνδα (ηψηεο Θ., 2007, 

ζζ.24). 

 εκεησηένλ φηη αλ θαηά ηελ πξν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πξνθχςνπλ 

ηπρφλ έζνδα (π.ρ. είζπξαμε ελνηθίνπ απφ πξνζσξηλή παξαρψξεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζε 

ηξίηνπο), ηφηε απηά ζα ζπκςεθηζηνχλ κε ηα πξναλαθεξφκελα έμνδα θαη ην ππφινηπν ησλ 

εμφδσλ ζα ζπληζηά πιένλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

(Νηηκέξεο Λ. θαη Καιακαξάο Ν., 2001, ζζ.243). 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Γ.Λ.. ηα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

παξαθνινπζνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηξηηνβάζκηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ εμήο δεπηεξνβάζκησλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 16 «Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

θαη Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο» (Αιεθαληήο Γ., 2009, ζζ.84): 

 

Κωδηθόο Λνγαξηαζκόο 

16.10 Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

16.11 Έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ – κεηαιιείσλ – 

ιαηνκείσλ 

16.12 Έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ 
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16.13 Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη έθδνζεο 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ  

16.14 Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ 

16.15 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο 

θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 

16.16 Γηαθνξέο έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ 

16.17 Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο 

16.18 Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

16.19 Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

16.90 Έμνδα Μεηεγθαηάζηαζεο ηεο Δπηρείξεζεο 

 

3.12.1 Απόζβεζε ηωλ Δμόδωλ Πνιπεηνύο Απόζβεζεο 

 

Με εμαίξεζε νξηζκέλα έμνδα, ηφζν γηα ηα απαξηζκνχκελα απφ ην Δ.Γ.Λ.. έμνδα φζν θαη γηα 

νπνηαδήπνηε άιια ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηελ επηρείξεζε σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, 

ηζρχεη ν γεληθφο θαλφλαο φηη απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, 

είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία.
9
 

 Καηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 

66.05 «Απνζβέζεηο Αζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη Δμφδσλ Πνιπεηνχο Απφζβεζεο 

Δλζσκαησκέλεο ζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο» νη απνζβέζεηο ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο, 

ηα νπνία απφ ηε θχζε ηνπο είλαη νξγαληθά έμνδα, π.ρ. ηα «Έμνδα Κηήζεο Αθηλεηνπνηήζεσλ» 

(ι. 16.14) θαη νη «Σφθνη Γαλείσλ Καηαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ» (ι. 16.18), ζε πίζησζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 16.99 «Απνζβεζκέλεο Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη 

Απνζβεζκέλα Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο». 

 Αληίζεηα, ε δαπάλε απφζβεζεο ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο, πνπ εθ θχζεσο 

δελ πξέπεη λα βαξχλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ην θφζηνο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ φπσο, επί παξαδείγκαηη, νη «πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο απφ 

Πηζηψζεηο θαη Γάλεηα γηα Κηήζεηο Πάγησλ ηνηρείσλ (ι. 16.15), ηα «Έμνδα Ίδξπζεο θαη 

Πξψηεο Δγθαηάζηαζεο» (ι. 16.10), πξέπεη λα θαηαρσξείηαη εμνινθιήξνπ ζηε ρξέσζε ηνπ 

αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 85.05 «Απνζβέζεηο Αζψκαησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη Δμφδσλ Πνιπεηνχο Απφζβεζεο κε Δλζσκαησκέλεο ζην Λεηηνπξγηθφ 

                                                
9 Δμαίξεζε απνηεινχλ: Σα «Έμνδα Δξεπλψλ – Οξπρείσλ – Μεηαιιείσλ – Λαηνκείσλ» (ι. 16.11), νη 

«πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο απφ Πηζηψζεηο θαη Γάλεηα γηα Κηήζεηο Πάγησλ ηνηρείσλ» (ι. 16.15), νη 

«Γηαθνξέο Έθδνζεο θαη Δμφθιεζεο Οκνινγηψλ» (ι.16.16). 
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Κφζηνο», ζε πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 16.99 «Απνζβεζκέλεο Αζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Απνζβεζκέλα Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο». 

 ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο απφζβεζεο ηεο αμίαο θηήζεο ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16.99 ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ 16 νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη έηζη νη ινγαξηαζκνί απηνί εμηζψλνληαη, 

ρσξίο λα αθήλεηαη «αμία κλείαο». 

 

3.13 Έμνδα Ίδξπζεο θαη Πξώηεο Δγθαηάζηαζεο10
 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.. ζην ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα θαηάξηηζεο θαη 

δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ εηαηξηθήο κνξθήο, ηα έμνδα 

δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο ίδξπζεο, ηεο θάιπςεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο εθπφλεζεο 

ηερληθψλ, εκπνξηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κειεηψλ
11

, θαζψο θαη ηα έμνδα δηνίθεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθνζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. 

ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη θαη ηα κεηαγελέζηεξα (δειαδή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγσγηθήο δξάζεσο) έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επέθηαζε
12

 ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (Λενληάξεο Μ., 2004, ζζ.195-196). 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε ηνπ Δ.Τ.Λ 116/1841/1992, ηα έμνδα 

δηακφξθσζεο ρψξσλ κηζζσκέλνπ απφ ηελ επηρείξεζε αθηλήηνπ, θαηαρσξνχληαη ζε 

θαηάιιειν ππνινγαξηαζκφ ηνπ παξφληνο ινγαξηαζκνχ, ήηνη δαπάλεο πνπ γίλνληαη απφ ην 

κηζζσηή ζην κηζζσκέλν αθίλεην, πνπ αληηθεηκεληθψο εμεηαδφκελεο, δελ πξνζδίλνπλ αμία ζην 

αθίλεην. 

 

3.13.1 Γηαηάμεηο Κ.Β.. 

 

Με ην αξ.28 § 20 ηνπ λ.3522/2006 αληηθαηαζηάζεθε ην αξ.10 § 2 ηνπ Κ.Β.. θαη νξίζηεθε φηη 

ηα έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη είηε ζηα βηβιία ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ζχζηαζή ηνπο ή 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ, θαηά πεξίπησζε, είηε ζε βηβιία πνπ 

                                                
10 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, δελ πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη ηα ελ ιφγσ έμνδα, αιιά λα βαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 
11 Δηδηθά, γηα ηα έμνδα ηερληθψλ κειεηψλ, αλ ην έξγν γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαζθεπαζηεί, ηα έμνδα 

κειέηεο ηνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζηνλ πξνθείκελν ινγαξηαζκφ, αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη 

απνζβέλνληαη φπσο απηφ. 
12 Δπέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζπληζηά νπσζδήπνηε θαη ε ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο. 
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ζεσξνχληαη ζην φλνκα ηνπ ηδξπηή
13

 απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο θαηνηθίαο ή ηεο 

έδξαο απηνχ κε κλεία ηεο ππφ ζχζηαζε επηρείξεζεο. 

 Οη εγγξαθέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα πξνζσξηλά βηβιία κεηαθέξνληαη ζηα νξηζηηθά 

βηβιία αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά ακέζσο κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.13.2 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

Σν χςνο ησλ εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο θξίλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο πξψηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηε θνξνινγηθή αξρή θαη ζε πεξίπησζε 

ακθηζβήηεζεο απφ ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη δελ είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

λέαο θξίζεο θαηά ηηο επφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε 

ηκεκαηηθή απφζβεζε ηεο δαπάλεο (ηΔ 3.903/1985). 

 Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο 

εηαηξίαο θαη πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα, επεηδή ηα βηβιία απηά κέρξη ηε ζεψξεζή ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

ηεξεζέληα. 

 

3.13.3 Γηαηάμεηο Φ.Π.Α. 

 

Ο ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. δελ κπνξεί λα εθπέζεη Φ.Π.Α. παξαζηαηηθψλ ηα νπνία αθνξνχλ 

πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Τπ. Οηθ. Πνι.1282/1992). 

 ’ φ,ηη αθνξά ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. ε αγνξά αθηλήηνπ, θαη 

ζηηο πξψηεο δαπάλεο επέλδπζεο γηα ηε ζχζηαζε κηαο επηρείξεζεο, ν Φ.Π.Α. εηζξνψλ εθπίπηεη 

θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε, δηφηη απηέο ζεσξνχληαη σο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ππαγφκελεο ζε Φ.Π.Α., θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη φρη θαηά 

ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο επέλδπζεο. 

  

 

 

                                                
13 Αλ ν ηδξπηήο είλαη πξφζσπν πνπ έρεη έδξα, θαηνηθία, δηακνλή ή εγθαηάζηαζε ζε άιιε ρψξα, ηα βηβιία 

ζεσξνχληαη ζην φλνκα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα. 
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3.13.4 Απόζβεζε ηωλ Δμόδωλ Ίδξπζεο θαη Πξώηεο Δγθαηάζηαζεο 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.., ηα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο απνζβέλνληαη, είηε εθάπαμ 

θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία, 

δειαδή ζε πεξίνδν φρη κεγαιχηεξε ησλ πέληε εηψλ. 

 Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε απφζβεζε ησλ εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

αξρίδεη λα ινγίδεηαη απφ ηελ πξψηε κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, δνζέληνο φηη κφλν απφ ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο δχλαηαη λα πξνθχςνπλ έζνδα επηηξέπνληα ηε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ (.η.Δ. 

1698, 3903/1985). 

 Σνλ πην πάλσ ηξφπν απφζβεζεο ησλ εμφδσλ ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

επηβάιιεη θαη ν λ.2190/1920 (αξ.43 § 3α) θαη ν θνξνινγηθφο λ.2238/1994 (αξ.31 § 1 πεξηπη. 

ηβ΄). 

 Οη απνζβέζεηο ησλ εμφδσλ ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο θαηαρσξνχληαη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ αθαηξεηηθά απφ ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ, έηζη ψζηε γηα θάζε 

ινγαξηαζκφ λα εκθαλίδνληαη ηα ζπλνιηθά έμνδα θαη νη ζπζζσξεπκέλεο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο απνζβέζεηο (ηψηεο Θ., 2007, ζζ.26). 

 

3.14 Έμνδα Δξεπλώλ Οξπρείωλ – Μεηαιιείωλ – Λαηνκείωλ
14

 

 

ην ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη κφλν ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα έξεπλεο 

αλεχξεζεο ή αμηνπνίεζεο νξπρείσλ ή κεηαιιείσλ, ελψ ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο απηψλ 

παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 16.02 «Γηθαηψκαηα Δθκεηάιιεπζεο Οξπρείσλ – 

Μεηαιιείσλ – Λαηνκείσλ». 

 Σα πξναλαθεξφκελα έμνδα, εθφζνλ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

νκάδαο 6 ή εάλ πξφθεηηαη πεξί θφζηνπο πιηθψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

«αγνξψλ» ηεο νκάδαο 2 θαη ζηελ απνζήθε, ζπγθεληξψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 92.02 «Έμνδα 

Λεηηνπξγίαο Δξεπλψλ θαη Αλαπηχμεσο». 

 Σν θφζηνο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ 92.02 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «Έμνδα 

Πνιπεηνχο Απφζβεζεο» κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 93.99 «Κφζηνο 

Αλάπηπμεο Πξντφλησλ (πνιπεηνχο απφζβεζεο)» θαη ζηε γεληθή ινγηζηηθή θαηαρσξείηαη ζηε 

ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.11 «Έμνδα Δξεπλψλ Οξπρείσλ – Μεηαιιείσλ – Λαηνκείσλ». Ζ 

                                                
14 Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, νη δαπάλεο απηέο θαηαηάζζνληαη είηε ζηα ελζψκαηα πάγηα είηε ζηα άπια πάγηα 

ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. 16 θαη Γ.Λ.Π. 38 αληίζηνηρα. 
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ρξέσζε ηνπ 16.11 γίλεηαη κε πίζησζε αξκνδίσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78 «Ηδηνπαξαγσγή 

Παγίσλ – Σεθκαξηά Έζνδα». 

 

3.14.1 Απόζβεζε ηωλ Δμόδωλ Δξεπλώλ Οξπρείωλ – Μεηαιιείωλ – 

Λαηνκείωλ 

 

ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην Πνι.1122/2003 αλαθέξεηαη ζρεηηθψο φηη νη δαπάλεο γηα ηελ 

εθηέιεζε θάζε θχζεο κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ, θαζψο θαη νη ζπλαθείο κε απηέο δαπάλεο 

γεληθά δχλαληαη λα απνζβέλνληαη θαη’ επηινγή ηεο επηρείξεζεο:  

α) εθάπαμ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή  

β) εθάπαμ κέζα ζε θάπνηα απφ ηηο επφκελεο ηέζζεξηο (4) δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ή  

γ) ηκεκαηηθά κέζα ζηηο δηαρεηξηζηηθέο απηέο ρξήζεηο.  

 Με ηνλ ίδην ηξφπν δηελεξγείηαη θαη ε απφζβεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 

θχζεο ιαηνκηθψλ εξεπλψλ θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηέο δαπαλψλ. 

 

3.15 Έμνδα Λνηπώλ Δξεπλώλ
15

 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα έξεπλεο ζε 

άιινπο θιάδνπο θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, εθηφο απφ ηα νξπρεία – 

κεηαιιεία – ιαηνκεία. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα (γηα ην ινγαξηαζκφ 16.11), ην θφζηνο 

πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ 92.02 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «Έμνδα Πνιπεηνχο 

Απφζβεζεο» κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 93.09 θαη ζηε γεληθή ινγηζηηθή 

θαηαρσξείηαη, ζηελ εληαχζα πεξίπησζε, ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.12 «Έμνδα Λνηπψλ 

Δξεπλψλ». Αθνινχζσο, ε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.12 γίλεηαη κε πίζησζε αξκνδίσλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78 «Ηδηνπαξαγσγή Παγίσλ – Σεθκαξηά Έζνδα».  

 

3.15.1 Απόζβεζε ηωλ Δμόδωλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.. ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία. 

 

                                                
15 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, ηα έμνδα έξεπλαο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ ηα έμνδα ηεο θάζεο ηεο αλάπηπμεο θαηαρσξνχληαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ σο θφζηνο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ. 



 

56 

 

3.15.2 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

Με ην αξ.31 § 1 πεξ. ηα΄ ηνπ λ.2238/1994 νξίδεηαη φηη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα εθπίπηνπλ νη 

δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, 

κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ, νη νπνίεο απνζβέλνληαη ηζφπνζα ζε 

ηξία (3) ρξφληα. 

 

3.16 Έμνδα Αύμεζεο Κεθαιαίνπ θαη Έθδνζεο Οκνινγηαθώλ Γαλείωλ
16

 

  

’ απηφλ ην ινγαξηαζκφ θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε: α) γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαη β) γηα ηελ έθδνζε απφ απηήλ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ι.ρ. ηα έμνδα εθηππψζεσο κεηνρψλ ή νκνινγηψλ, δεκνζηεχζεσλ θαη 

αλαθνηλψζεσλ, ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ θαη ν θφξνο ζπγθεληξψζεσο 

θεθαιαίνπ. 

 

3.16.1 Απόζβεζε ηωλ Δμόδωλ Αύμεζεο Κεθαιαίνπ θαη Έθδνζεο 

Οκνινγηαθώλ Γαλείωλ 

 

χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.., ηα έμνδα απηά απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία. Σνλ ίδην ηξφπν 

απφζβεζεο επηβάιιεη θαη ν λ.2190/1920 (αξ.43 § 3 πεξ. α) θαη ν θνξνινγηθφο λ.2238/1994 

(αξ.31 § 1 πεξ. ηβ) ( Γξεγνξάθνο Θ., 2005,  ζζ.352). 

 

3.17 Έμνδα Κηήζεο Αθηλεηνπνηήζεωλ
17

 

 

Δδψ, παξαθνινπζνχληαη φια ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ ή 

αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο π.ρ. είλαη ν θφξνο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ, ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, κεζηηηθά θαη νη ακνηβέο κειεηεηψλ θαη δηθεγφξσλ ηα νπνία, 

                                                
16 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 22, ηα έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα έμνδα 

έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ αθαηξνχληαη απφ ην νθεηιφκελν πνζφ δαλείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη 

ζην πνζφ απηφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ κε ρξέσζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα κηθξνπνζά είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ζηελ νπνία απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ή εθδφζεθαλ νη νκνινγίεο, αληίζηνηρα. 
17 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16, ηα ελ ιφγσ έμνδα πξέπεη λα πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ησλ απνθηψκελσλ 

αθηλήησλ. 
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ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αληίζεηα 

απφ ηα φζα νξίδνπλ νη δηεζλείο ινγηζηηθέο αξρέο, δελ πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, 

αιιά αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (Λενληάξεο Μ., 2004, ζζ.196). 

  

3.17.1 Απόζβεζε ηωλ Δμόδωλ Κηήζεο Αθηλεηνπνηήζεωλ 

 

χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.., ηα έμνδα απηά απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία. Σνλ απηφ ηξφπν 

απφζβεζεο επηβάιινπλ επίζεο ν λ.2190/1920 (αξ.43 § 3 πεξ. α) θαη ν θνξνινγηθφο 

λ.2238/1994 (αξ.31 § 1 πεξ. ηβ΄) (Γξεγνξάθνο Θ., 2005, ζζ.352). 

 

3.18 πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο από Πηζηώζεηο θαη Γάλεηα γηα Κηήζεηο 

Παγίωλ ηνηρείωλ
18

 

 

Ο λ.2190/1920 (αξ.43 § 3γ) θαη ν Κ.Β.. (αξ.28 § 7α) επζπγξακκίδνληαη πιήξσο πξνο ην 

Δ.Γ.Λ.., σο πξνο ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Έηζη, ζηνλ πξνθείκελν 

ινγαξηαζκφ εκθαλίδνληαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ησλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα πνπ ζπλήθζεζαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ, απνθιεηζηηθά, γηα ηελ απφθηεζε (αγνξά, 

θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε) πάγησλ ζηνηρείσλ θαη νη νπνίεο πξνθχπηνπλ: 

 θαηά ηελ πιεξσκή – εμφθιεζε δφζεσλ ή νιφθιεξνπ ηνπ δαλείνπ ή ηεο πηζηψζεσο 

(πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαθηηθέο δηαθνξέο), θαη 

 θαηά ηελ απνηίκεζε ζε επξψ, θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ησλ ππνινίπσλ ησλ δαλείσλ 

απηψλ (κε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο). 

 Ο ινγαξηαζκφο αλαπηχζζεηαη ζε ππνινγαξηαζκνχο θαηά πίζησζε ή δάλεην ζηνπο 

νπνίνπο θαηαρσξνχληαη νη πξναλαθεξφκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 

 

3.18.1 Απόζβεζε ηωλ πλαιιαγκαηηθώλ Γηαθνξώλ 

 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο ζπκςεθίδεηαη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν θάζε ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 16.15 

κε ην ηπρφλ ππάξρνλ πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ αληίζηνηρνπ ππνινγαξηακνχ ηνπ 44.15 

                                                
18 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 21, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο εθφζνλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε κε 

πιεζσξηζηηθή νηθνλνκία πξέπεη λα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ ζηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ είηε θαηά 

ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ (δαλείσλ ή πηζηψζεσλ) είηε θαηά ηελ απνηίκεζε απηψλ ζην ηέινο 

ηεο ρξήζεο. 
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«Πξνβιέςεηο γηα πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο απφ Πηζηψζεηο θαη Γάλεηα γηα Κηήζεηο Πάγησλ 

ηνηρείσλ». Γειαδή, ζπκςεθίδνληαη νη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θάζε δαλείνπ 

ή πίζησζεο κε ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ηνπ ίδηνπ δαλείνπ 

ή πίζησζεο πνπ πξνέθπςαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

 Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν, πνπ ηπρφλ απνκέλεη χζηεξα απφ απηφλ ηνλ ζπκςεθηζκφ 

ππφθεηηαη ζε ηκεκαηηθή απφζβεζε, αλάινγα κε ηελ ππφινηπε ζπκβαηηθή ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο πηζηψζεσο ή ηνπ δαλείνπ. Σν πνζφ ηεο απφζβεζεο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ νηθείν θαηά 

πίζησζε ή δάλεην ππνινγαξηαζκφ ηνπ 16.15 ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ 81.00.04 

«πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο».
19

 

 

3.18.2 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

 

Με ην αξ.31 § 1 πεξ. ηβ΄ηνπ λ.2238/1994 νξίδεηαη φηη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα εθπίπηνπλ ηα 

πνζά ησλ εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο (ζπλεπψο θαη ησλ ππφςε ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαθνξψλ, θαζψο ν ινγαξηαζκφο 16.15 εληάζζεηαη απφ ην Δ.Γ.Λ.. ζηα έμνδα εγθαηάζηαζεο) 

είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία 

πεληαεηία. 

 

3.19 Γηαθνξέο Έθδνζεο θαη Δμόθιεζεο Οκνινγηώλ
20

 

 

Ο λ.2190/1920 (αξ.43 § 3β) ελαξκνληδφκελνο κε ην Δ.Γ.Λ.., νξίδεη φηη νη νκνινγίεο πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθφ κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία ε εηαηξία 

νθείιεη λα ηηο εμνθιήζεη. Οη δηαθνξέο απφ ηε δηάζεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο απφ ηελ εμφθιεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή κεγαιχηεξε 

απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο «Γηαθνξέο Έθδνζεο θαη Δμφθιεζεο Οκνινγηψλ» ηεο θαηεγνξίαο «Λνηπά Έμνδα 

Δγθαηάζηαζεο». 

 

                                                
19 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ή απηέο ππνιείπνληαη ησλ 

πηζησηηθψλ, θαηά ην φιν ή ην κέξνο πνπ δελ ζπκςεθίδνληαη, κεηαθέξνληαη ζε ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο, θαηά 

πίζησζε ή δάλεην (ζην ινγαξηαζκφ 44.15). ην ηέινο ηεο ρξήζεο, απφ ην ινγαξηαζκφ 44.15 κεηαθέξεηαη ζηελ 

πίζησζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ 81.01.04 «πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο», ην κέξνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζην πνζφ ηεο πίζησζεο ή ηνπ δαλείνπ πνπ πιεξψζεθε κέζα ζ’ απηή. 
20 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 39, νη δηαθνξέο έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ θαηαρσξνχληαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ζηηο ρξήζεηο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ θαη κε ρξέσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο 

απηψλ ρξήζεσλ, πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ δαλείνπ. 
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3.19.1 Απόζβεζε Γηαθνξώλ Έθδνζεο θαη Δμόθιεζεο Οκνινγηώλ 

 

Οη δηαθνξέο απηέο απνζβέλνληαη κε ηκεκαηηθέο ηζφπνζεο δφζεηο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

 

3.20 Έμνδα Αλαδηνξγάλωζεο
21

 

 

ην ινγαξηαζκφ απηφ θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα κειεηψλ νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο, ηερληθήο 

θαη δηνηθεηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ξηδηθνχ ραξαθηήξα, κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε θάιπςε λέσλ 

αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζεκαληηθέο επεθηάζεηο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο ή αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή ή ξηδηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εκπνξηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα (Λενληάξεο Μ., 2004, ζζ.196). 

 

3.20.1 Απόζβεζε ηωλ Δμόδωλ Αλαδηνξγάλωζεο 

 

Σα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο απνζβέλνληαη, είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, 

είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία (άξζξν 43α § 3 πεξ. α΄ λ.2190/1920 θαη 

άξζξν 31 § 1 πεξ. ηβ΄ ηνπ λ.2238/1994). 

  

3.21 Σόθνη Γαλείωλ Καηαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ
22

 

  

Καη’ εμαίξεζε, νη ηφθνη ηεο «θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ» ησλ δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, ηα 

νπνία δηαηέζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ 65 «Σφθνη θαη πλαθή Έμνδα» (φπσο 

επηβάιιεηαη βάζεη ηνπ Δ.Γ.Λ.. γηα ηνπο ηφθνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, σο νξγαληθά έμνδα), 

αιιά εγγξάθνληαη ζην ζρνιηαδφκελν ινγαξηαζκφ 16.18 «Σφθνη Γαλείσλ Καηαζθεπαζηηθήο 

Πεξηφδνπ», ν νπνίνο κε νκψλπκν ηίηιν, εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εμφδσλ εγθαηάζηαζεο. 

 Γηα λα εγγξαθνχλ ηφθνη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ παξφληα ινγαξηαζκφ πξέπεη θαηά 

ην Δ.Γ.Λ.. λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (αθέιιεο Δ., 2008, ζζ.1220):  

                                                
21 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, ηα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο δελ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 
22 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 23, νη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ είλαη δπλαηφ: α) είηε λα βαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά ηε βαζηθή κέζνδν, β) είηε βαξχλνπλ ην θφζηνο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ελαιιαθηηθή κέζνδν. 



 

60 

 

1. Οη ηφθνη λα αθνξνχλ δάλεην πνπ ζπλήθζε εηδηθά γηα ηελ θαηαζθεπή πάγηνπ ζηνηρείνπ 

ή λα πξνέξρνληαη απφ πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηέηνησλ ζηνηρείσλ (π.ρ. 

κεραλεκάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην ππφ θαηαζθεπή εξγνζηάζην). 

2. Οη ηφθνη λα αθνξνχλ κφλν ηελ «θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν», δειαδή κφλν ηελ πεξίνδν 

απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κέρξηο φηνπ ην ζηνηρείν λα είλαη 

έηνηκν (ζηελ θαηάιιειε θαηάζηαζε θαη ζέζε) λα πξνζθέξεη ηελ θαηά πξννξηζκφ 

ρξήζε ηνπ. 

 

3.21.1 Απόζβεζε ηωλ Σόθωλ Καηαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ 

 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.. θαη ην λ.2190/1920 (αξ.43 § 3 πεξ. α) νη ηφθνη δαλείσλ ή πηζηψζεσλ 

θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ απνζβέλνληαη, είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, 

είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία, ε νπνία αξρίδεη απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ 

νπνία πεξαηψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. 

 Ζ εθάπαμ ή ε ηκεκαηηθή απφζβεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαξθεί αθφκε ε θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο, θξίλεηαη εζθαικέλε θαη αλαηξεί ην ιφγν 

θαηαρψξεζήο ηνπο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Έλαο ηέηνηνο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο 

αληίθεηηαη ζηε βαζηθή ινγηζηηθή αξρή ηεο αληηπαξαζέζεσο εζφδσλ – εμφδσλ, θαζψο δελ 

είλαη δπλαηφ λα δηελεξγεζεί απφζβεζε ησλ ελ ιφγσ ηφθσλ πξνηνχ ην ζηνηρείν αξρίζεη λα 

παξάγεη, δειαδή λα απνθέξεη έζνδα. 

  

3.22 Λνηπά Έμνδα Πνιπεηνύο Απόζβεζεο
23

 

 

ην ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη φια ηα έμνδα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επηρείξεζε γηα 

πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο θαη ζπλεπψο, είλαη δπλαηφ λα ππνβάιινληαη ζε ηκεκαηηθή απφζβεζε 

θαη ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

16.10 - 16.18, φπσο π.ρ. ε αλαπφζβεζηε αμία θηηξίνπ πνπ θαηεδαθίζηεθε (Λενληάξεο Μ., 

2004, ζζ.197). 

  

 

 

                                                
23 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, εθφζνλ ηα έμνδα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ παξφληα ινγαξηαζκφ δελ νδεγνχλ ζηελ 

απφθηεζε άπινπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ ζηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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3.23 Έμνδα Μεηεγθαηάζηαζεο
24

 

  

 Σελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο ινγαξηαζκνχ ππνδεηθλχεη ε γλσκάηεπζε ηνπ Δ.Τ.Λ. 

260/11.1.1996. Σα έμνδα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη απνζβέλνληαη 

είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία 

πεληαεηία (αξ.43 § 3 ηνπ λ.2190/20 θαη αξ.31 § 1 πεξ. ηβ΄ ηνπ λ.2238/1994) (Γξεγνξάθνο Θ., 

2005, ζζ.355-356). 

 

3.24 Πεξηνξηζκνί ζηε Γηαλνκή Κεξδώλ ωο Μέζν Γηαθύιαμεο ηεο 

Βηωζηκόηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.43 § 3 πεξ. δ΄ θαη § 4 πεξ. α΄ λ.2190/20, δηαλνκή 

θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ επηηξέπεηαη λα γίλεη κφλν εάλ ην αλαπφζβεζην 

ππφινηπν ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη ησλ παξαρσξήζεσλ δηθαησκάησλ 

εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ – κεηαιιείσλ – ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ παξαρσξήζεσλ, 

δειαδή ησλ ινγαξηαζκψλ 16.10 έσο 16.19 (εθηφο ηνπ 16.17.00), 16.90, 16.02 θαη 16.03, 

θαιχπηεηαη απφ ηα πξναηξεηηθά απνζεκαηηθά θαη ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. ηα 

«πξναηξεηηθά απνζεκαηηθά» πεξηιακβάλνληαη φια ηα απνζεκαηηθά ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε 

δηαλνκή, δειαδή φια ηα απνζεκαηηθά πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαλεκεζνχλ κε απφθαζε ηεο 

ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ (Μπαηζηλίιαο Δ. θαη Παηαηνχθαο Κ., 2010). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, ηα έμνδα κεηεγθαηάζηαζεο βαξχλνπλ ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΑΤΛΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ 

ΠΡΟΣΤΠΑ (Γ.Λ.Π.) 

 

 

4.1 Λίγα Λόγηα γηα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (Γ.Λ.Π.) 

 

Οη παξαηεξνχκελεο εμειίμεηο ησλ αγνξψλ θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ 

δεκηνπξγνχλ αλάγθεο γηα πιεξέζηεξε, αζθαιέζηεξε θαη δηαθαλέζηεξε παξαθνινχζεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, πνπ, ελ κέξεη, επηηπγράλεηαη απφ ηε ζεζκνζέηεζε θνηλψλ θαλφλσλ – 

πξνηχπσλ, πνπ θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο. 

 Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα απνηεινχλ έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, 

κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ, γεληθά απνδεθηψλ, ε θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε 

νκνηνκνξθία θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, ζπλεπψο, ζπκβάιιεη 

ζηελ αθξηβή, αιεζή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Βξνπζηνχξεο Π. θαη Πξσηνςάιηεο Ν., 2002, ζζ.28). 

 χκθσλα κε ηνλ Baxter T. (1979), ηα θχξηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ 

ιχζεσλ θαη ε πξνηεηλφκελε ιχζε. 

 Ζ θαζηέξσζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή αγνξά θεθαιαίσλ, κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εληαία αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ν 

αληαγσληζκφο θαη ε θπθινθνξία θεθαιαίσλ. 

 ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην, κε ηνλ θαλνληζκφ 

1606/2002, απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, γηα φζεο 

επηρεηξήζεηο νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο ησλ ρσξψλ πνπ 

απνηεινχλ κέιε ηεο έλσζεο, ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1/1/2005. 

 Ζ ειιεληθή πνιηηεία ελαξκνλίζζεθε κε ηηο νδεγίεο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο αξρηθά 

κε ηε ςήθηζε ηνπ λ.2992/2002 (ΦΔΚ Α΄ 54/20.03.2002) θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε έλα πιήζνο 
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άιισλ λφκσλ, πνπ πξνζαξκφδνπλ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ λ.3229/2004, λ.3301/2004, λ.3460/2006, 

λ.3487/2006. Αθφκε, ηδηαίηεξε αμία παξνπζηάδνπλ νη ΠΟΛ 1025 γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απφ πιεπξάο θψδηθά βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε 

απφθαζε ΔΛΣΔ Νν 110/2006 γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα 

(Καξαγηψξγνο Θ. θαη Πεηξίδεο Α., 2006, ζζ.234-235). 

 Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα δελ απνηεινχλ απιά κηα ππνρξέσζε, αιιά έλα 

αλαγθαίν εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ, αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί νξζά, κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, πνπ ζα 

δηαθνξνπνηήζεη θαη ζα θαζηεξψζεη κηα επηρείξεζε ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο (Grant Thornton, 2009, ζζ.17). 

 πλεπψο, πξνο επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, ζπλίζηαηαη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ζπλερήο 

επηκφξθσζε, δηφηη ε δπλακηθή ησλ πξνηχπσλ, ήηνη ε ζπλερήο έθδνζε πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελεηψλ γηα ηελ θάιπςε φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ, δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ. 

 

4.2 Πιεξνθνξίεο γηα ην Γ.Λ.Π. 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» θαη ν 

θνπόο ηνπ Πξνηύπνπ 

 

Σν Γ.Λ.Π. 38 εθδφζεθε ην 1998 ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 9, πνπ αθνξνχζε ηε ινγηζηηθή 

γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ελψ ην Μάξηην ηνπ 2004 αλαζεσξήζεθε ψζηε λα 

ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ». πλεπψο, ε 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 38 είλαη ε 31/03/2004.  

ηα κεηέπεηηα έηε, επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο (π.ρ. ηεο παξ. 32 ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηφθσλ, κε ηνλ θαλνληζκφ 1260/2008, φπσο θαη άιιεο κε ηνλ θαλνληζκφ 

495/2009), αιιαγέο (π.ρ. αλαθνξηθά κε ην ρεηξηζκφ ησλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο, κε ηνλ 

θαλνληζκφ 1274/2008), βειηηψζεηο παιαηψλ δηαηππψζεσλ (π.ρ. δηεπθξηλίδεηαη φηη θξηηήξην 

ινγηζκνχ ελφο άπινπ ζηνηρείνπ είλαη ν ρξφλνο ηεο κεηαθνξάο ηεο θπξηφηεηαο ή ηεο ρξήζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ, κε ηνλ θαλνληζκφ 70/2009_Α), θαη, ηέινο, θαηαξγήζεηο θαη πξνζζήθεο λέσλ 

παξαγξάθσλ (κε ηνλ θαλνληζκφ 495/2009). 
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 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα θαηαρσξηζηεί ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο άπιν. Παξάιιεια, θαζνξίδεη ηνλ πξφηππν ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ γηα ηε κεηέπεηηα απνηίκεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

4.3 Πεδίν Δθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

 

Σν Γ.Λ.Π. 38 εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ νηθνλνκηθέο  

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαηά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο 

απφ: 

1. ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο θάπνηνπ άιινπ 

πξνηχπνπ, 

2. ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Γ.Λ.Π. 39), 

3. ηελ θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ (Γ.Π.Υ.Π. 6), θαη 

4. ηηο δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμφξπμε νξπθηψλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη φκνησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. 

 Σν Γ.Λ.Π. 38 εθαξκφδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο 

απηέο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο. πλεπψο, κνινλφηη απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε θπζηθή ππφζηαζε, ην 

θπζηθφ ζηνηρείν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη δεπηεξεχνλ σο πξνο ην άπιν ζπλζεηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ, πνπ είλαη ε γλψζε πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε απηφ. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ελζσκαηψλεη θαη άπια θαη ελζψκαηα ζηνηρεία, ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη πνηφ είλαη πην ζεκαληηθφ θαη εθφζνλ θαηαιήμεη ζην άπιν 

κέξνο λα εθαξκφζεη ην Γ.Λ.Π. 38 (Πξσηνςάιηεο Ν., 2009, ζζ.1041). 

 

4.4 Οξηζκόο Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Θεσξείηαη νξζφ ν νξηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα πξνεγεζεί απηνχ ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ, γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ειεγρφκελνη 
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απφ ηελ επηρείξεζε πφξνη, σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, απφ ηνπο νπνίνπο 

αλακέλεηαη ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζην κέιινλ θαη ησλ νπνίσλ ε αμία κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ απνξξένπλ ηα εμήο (Βξνπζηνχξεο Π. θαη 

Πξσηνςάιηεο Ν., 2002, ζζ.46): 

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη είηε ελζψκαηα, είηε αζψκαηα. 

 Ο έιεγρνο επ’ απηψλ δελ πξνυπνζέηεη θαη ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο. 

 πλαιιαγέο ή γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ, δελ πιεξνχλ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 Σα αλακελφκελα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νθέιε εθθξάδνληαη κε ηελ άκεζε ή 

έκκεζε εηζξνή ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ. 

 Σν Γ.Λ.Π. 38 ζηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζή ηνπ ην Μάξηην ηνπ 2004, φξηζε ηα άπια 

ζηνηρεία σο αλαγλσξίζηκα, κε ρξεκαηηθά
25

 πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε, 

απνθιείνληαο ην ηκήκα εθείλν ηνπ νξηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο, πνπ αλέθεξε ην 

ζθνπφ ηήξεζεο ηνπ ζηνηρείνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα: «… πνπ ηεξείηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ή παξνρή ππεξεζηψλ, γηα εθκίζζσζε ζε 

άιινπο ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο». 

 

4.5 Κξηηήξηα Καηαρώξηζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ  

  

Σα άπια ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κφλν εάλ ηζρχνπλ νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 πηζαλνινγείηαη φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία 

απνδίδνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε, θαη 

 ην θφζηνο
26

 ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 

 

                                                
25 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη κεηξεηά πνπ θαηέρνληαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εηζπξάηηνληαη ζε θαζνξηζκέλα ή πξνζδηνξίζηκα πνζά 

ρξήκαηνο, π.ρ. κεηξεηά, βξαρππξφζεζκα δάλεηα, απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 
26 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, σο θφζηνο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζε κεηξεηά ή ηακεηαθά 

ηζνδχλακα ή ε εχινγε αμία άιινπ αληηηίκνπ πνπ δφζεθε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

θαηά ην ρξφλν ηεο απφθηεζεο ή θαηαζθεπήο ηνπ ή, φηαλ αξκφδεη, ην πνζφ κε ην νπνίν αξρηθά θαηαρσξίδεηαη 

έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο άιισλ Γ.Π.Υ.Π., π.ρ. Γ.Π.Υ.Π. 2 «Πιεξσκή Βαζηδφκελε 

ζε Αμία Μεηνρψλ». 
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 Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξηζηεί έλα ζηνηρείν σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζα 

πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 αλαγλσξηζηκφηεηα, 

 έιεγρν απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, θαη 

 κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. 

 

4.5.1 Αλαγλωξηζηκόηεηα 

 

Ο νξηζκφο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ απαηηεί ην ζηνηρείν απηφ λα είλαη θαηαρσξήζηκν (δειαδή, λα 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί), ψζηε λα κε ζπγρέεηαη κε ηελ ππεξαμία. 

 Ζ ππεξαμία πνπ απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχεη κηα 

θαηαβνιή ηνπ απνθηψληνο ελ φςεη κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία δελ δχλαληαη λα πξνζδηνξηζηνχλ κεκνλσκέλα θαη λα θαηαρσξηζηνχλ 

ηδηαηηέξσο. Σα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ζπλέξγηα κεηαμχ ησλ 

θαηαρσξήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ, 

κεκνλσκέλα, δελ θαηαρσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σν Γ.Λ.Π. 38 νξίδεη φηη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη θαηαρσξήζηκν εάλ:  

 είλαη μερσξηζηά αλαγλσξηδφκελν (δειαδή, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ή απνρσξηζηεί απφ 

ηελ επηρείξεζε θαη λα πσιεζεί, κεηαβηβαζηεί, παξαρσξεζεί, κηζζσζεί ή αληαιιαρζεί 

είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέξνο ελφο ζπκβνιαίνπ) πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα πξάμεη ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, ή 

 πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα, αζρέησο αλ ηα δηθαηψκαηα 

απηά είλαη κεηαβηβάζηκα ή δηαρσξίδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ή απφ άιια 

δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο.  

 

4.5.2 Έιεγρνο από ηελ Οηθνλνκηθή Μνλάδα 

 

Μία νηθνλνκηθή κνλάδα αζθεί έιεγρν ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φηαλ έρεη ηε δχλακε: α) 

λα ιακβάλεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ απηφ, θαη β) λα 

απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε άιισλ ζε απηά ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Ζ δπλαηφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα ειέγρεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

απφ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απέξξεε θαλνληθά απφ λφκηκα δηθαηψκαηα πνπ είλαη 

εθηειεζηά δηθαζηηθψο. Δλ απνπζία δηθαησκάησλ είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν λα απνδεηρηεί ν 
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έιεγρνο, π.ρ. πάλσ ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

θαη απφ ηε γεληθφηεξε εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απφ ηερληθά ή δηεπζπληηθά 

ραξίζκαηα, απφ ηερληθέο γλψζεηο θαη απφ γλψζεηο ηεο αγνξάο θιπ. Όκσο ην δηθαζηηθψο 

εθηειεζηφ ελφο δηθαηψκαηνο δελ είλαη αλαγθαίνο φξνο γηα έιεγρν, δηφηη ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν, 

ήηνη ρσξίο λνκηθή θαηνρχξσζε (π.ρ. έμνδα κε ηα νπνία έρνπλ εμεπξεζεί ελαιιαθηηθέο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ή Know how, πνπ ε νηθνλνκηθή κνλάδα δηαηεξεί απφξξεηα) 

(Πξσηνςάιηεο Ν., 2008, ζζ.581). 

 

4.5.3 Μειινληηθά Οηθνλνκηθά Οθέιε 

 

Ζ θαηαρψξηζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ φηη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ απηφ, ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

 Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα πξέπεη λα εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ινγηθψλ θαη βάζηκσλ παξαδνρψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

νξζή εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο, αλαθνξηθά κε ην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ ζα 

ππάξρνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
27

  

 Παξάδεηγκα κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ κπνξεί λα είλαη ηα έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ή άιια νθέιε πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηε ρξήζε ηνπ άπινπ απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 

4.6 Λνγηζηηθή Παξαθνινύζεζε ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ 

ηνηρείωλ από ην Γ.Λ.Π. 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

 

Πξηλ ηελ παξάζεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Γ.Λ.Π. 38, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ππφζεζε ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Newark Morning Ledger Co., απνηέιεζε ζηαζκφ ζηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη, δε, ζηελ απφζβεζε ησλ άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη 

Curran T., Scarabello J. θαη Wertlieb Μ. (1993) θαη νη Coen A. θαη Jackson J. (1993), 

θαηαπηάλνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαζψο ν εθδνηηθφο νίθνο, κεηά απφ δηθαζηηθφ 

                                                
27 Ζ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ζηεξίδεηαη ζε θξίζε, πνπ δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ απνδείμεσλ, θαηά 

ην ρξφλν ηεο αξρηθήο θαηαρψξηζεο, δίδνληαο κεγαιχηεξν βάξνο ζηηο εμσηεξηθέο απνδείμεηο. 
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αγψλα, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ απφζβεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, 

θάηη πνπ κέρξη ηφηε, αδίθσο, δελ ήηαλ εθηθηφ. 

  

4.6.1 Αξρηθή Καηαρώξηζε θαη Σξόπνη Απόθηεζεο Άπιωλ Πάγηωλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Ζ παξ. 24 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, νξίδεη ξεηά φηη ε αξρηθή θαηαρψξηζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζην θφζηνο. 

 ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο, εμεηάδνληαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη απφθηεζεο ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ ζε θάζε πεξίπησζε. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη: 

 ε κεκνλσκέλε (δηαθξηηή) απφθηεζε άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

 ε απφθηεζε άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, 

 ε απφθηεζε άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε θξαηηθή επηρνξήγεζε, 

 ε απφθηεζε άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε αληαιιαγή, 

 ηα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

4.6.1.1 Μεκνλωκέλε (Γηαθξηηή) Απόθηεζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ 

ηνηρείωλ 

 

Σν ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ηελ απφθηεζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ 

αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ πηζαλφηεηα φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην άπιν ζηνηρείν, ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Με 

άιια ιφγηα, ε νηθνλνκηθή κνλάδα αλακέλεη φηη ζα ππάξρεη εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ, 

αθφκα θαη αλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ην ρξφλν ή ην πνζφ ηεο εηζξνήο. 

 πλεπψο, ην θξηηήξην ηεο πηζαλφηεηαο αλακελφκελνπ νθέινπο, πνπ απαηηείηαη γηα 

θαηαρψξηζε, ζεσξείηαη πάληνηε φηη ηθαλνπνηείηαη γηα ηα άπια ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη 

κεκνλσκέλα. 

 Δπηπιένλ, ην θφζηνο ηεο κεκνλσκέλεο απφθηεζεο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ κπνξεί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα, θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ 

ην ηίκεκα ηεο αγνξάο είλαη κε ηε κνξθή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 
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  Σν Γ.Λ.Π. 38 νξίδεη φηη ην θφζηνο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε 

κεκνλσκέλα, εκπεξηέρεη: 

 ηελ ηηκή αγνξάο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη κε 

επηζηξεπηέσλ θφξσλ αγνξάο, κεηά ηελ αθαίξεζε εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ θαη 

κεηψζεσλ ηηκψλ), θαη 

 θάζε άκεζα επηξξηπηέν θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ άκεζσλ επηξξηπηέσλ θνζηψλ, ζηε 

ινγηζηηθή αμία
28

 ελφο άπινπ ζηνηρείνπ παχεη, φηαλ απηφ είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε, δειαδή 

βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ φπσο απηή έρεη 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ηνπ αγνξαδφκελνπ ζηνηρείνπ γίλεηαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ν νπνίνο μεπεξλά ηα ζπλήζε πηζησηηθά φξηα, ηφηε ην θφζηνο πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζα είλαη απηφ πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ ηηκή ηνπ ηνηο κεηξεηνίο. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί θαη ηεο ηηκήο ηνηο 

κεηξεηνίο ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη σο έμνδν απφ ηφθνπο γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία 

εθηείλεηαη ε πιεξσκή, εθηφο αλ θεθαιαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π. 

23 «Κφζηνο Γαλεηζκνχ». 

 

4.6.1.2 Απόθηεζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ Μέζω 

πλέλωζεο Δπηρεηξήζεωλ 

 

χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ», ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα άπιν  

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ην θφζηνο απηνχ ηνπ 

ζηνηρείνπ είλαη ε εχινγε αμία
29

 ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Ζ εχινγε αμία ελφο 

άπινπ ζηνηρείνπ αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηελ πηζαλφηεηα φηη ηα 

αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζηνηρείν ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Με άιια ιφγηα, ε νηθνλνκηθή κνλάδα αλακέλεη λα 

ππάξρεη εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ, αθφκα θη αλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηνλ ρξφλν ή ην 

                                                
28 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, σο ινγηζηηθή αμία νξίδεηαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαηαρσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε ζσξεπκέλεο απφζβεζεο 

θαη θάζε ζσξεπκέλεο δεκηάο απνκείσζεο. 
29 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί, κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζε ηνπο θαη κε 

πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. 
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πνζφ ηεο εηζξνήο. πλεπψο, ην θξηηήξην ηεο πηζαλφηεηαο αλακελφκελνπ νθέινπο, πνπ 

απαηηείηαη γηα θαηαρψξηζε, ζεσξείηαη πάληνηε φηη ηθαλνπνηείηαη γηα ηα άπια ζηνηρεία πνπ 

απνθηψληαη ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ. 

 Παξαδείγκαηα άπισλ ζηνηρείσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο μερσξηζηήο 

θαηαρψξηζεο ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ είλαη ηα άπια πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάξθεηηλγθ 

(π.ρ. ζπκθσλίεο κε αληαγσληζκνχ, ζήκαηα, ηίηινη), ηα άπια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο 

(π.ρ. ιίζηεο πειαηψλ, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ζπκβφιαηα πειαηψλ), ηα άπια πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηέρλε (π.ρ. βηβιία, ζεαηξηθά έξγα), ηα άπια πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκβφιαηα (π.ρ. άδεηεο 

θαηαζθεπήο, ζπκθσλίεο κίζζσζεο), ηα άπια πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία (π.ρ. ινγηζκηθφ, 

ηερλνινγία παηέληαο) (Lloyd A., 2007). 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα άπια ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζπλέλσζε θαη κπνξνχλ λα 

θαηαρσξεζνχλ ππάξρεη θαηά ηεθκήξην δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζεο. Αλ ππάξρνπλ 

ελαιιαθηηθέο παξάκεηξνη πνπ νδεγνχλ ζε ελαιιαθηηθέο αμίεο θαηά ηελ απνηίκεζε, 

ζπλεθηηκψληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηειηθήο αμίαο. 

 Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Τπάξρεη ελεξγόο αγνξά
30

: νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε κία ελεξγφ αγνξά παξέρνπλ 

ηελ πην αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ 

πην θαηάιιειε αγνξαία ηηκή είλαη ζπλήζσο ε ηξέρνπζα ηηκή πψιεζεο (πξνζθνξάο). 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο δελ είλαη δηαζέζηκεο, ε ηηκή ηεο 

πιένλ πξφζθαηεο φκνηαο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα παξέρεη κία βάζε απφ ηελ νπνία λα 

εθηηκάηαη ε εχινγε αμία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

παξφκνηαο ζπλαιιαγήο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη ε εχινγε αμία 

ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ. 

 Γελ ππάξρεη ελεξγόο αγνξά: ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα ην 

άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε εχινγε αμία ηνπ είλαη ην πνζφ πνπ ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα ζα θαηέβαιε γηα ην ζηνηρείν απηφ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ζε 

κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη έρνπλ πιήξε 

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, βαζηδφκελνη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε. 

                                                
30 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, σο ελεξγφο αγνξά νξίδεηαη ε αγνξά ζηελ νπνία ζπληξέρνπλ φιεο νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αληηθείκελν εκπνξίνπ ζηελ αγνξά είλαη νκνηνγελή, β) 

πξφζπκνη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο κπνξνχλ λα βξεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή, θαη γ) νη ηηκέο είλαη γλσζηέο θαη 

δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 



 

71 

 

Καηά ηελ εθηίκεζε απηνχ ηνπ πνζνχ ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα ιακβάλεη ππφςε ην 

απνηέιεζκα απφ πξφζθαηεο ζπλαιιαγέο, γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη ζηελ αγνξά θαη πψιεζε 

κνλαδηθψλ άπισλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα έρνπλ αλαπηχμεη ηερληθέο γηα ηελ έκκεζε εθηίκεζε 

ησλ εχινγσλ αμηψλ ηνπο, φπσο ε ηερληθή ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε ηερληθή ηεο ρξήζεο ζπληειεζηψλ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. Απηέο νη ηερληθέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αξρηθή απνηίκεζε 

ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε ζε κία ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ, αλ επηδίσμή ηνπο 

είλαη λα εθηηκνχλ ηελ εχινγε αμία θαη αλ απηέο αληαλαθινχλ ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη 

πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείo. 

 Σέινο, φηαλ θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ έλα άπιν ζηνηρείν δελ κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ δελ ζα αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξν άπιν 

ζηνηρείν, αιιά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ ηεο ππεξαμίαο. 

 

4.6.1.3 Απόθηεζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ κε Κξαηηθή 

Δπηρνξήγεζε 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έλα άπιν ζηνηρείν κπνξεί λα απνθηεζεί δσξεάλ ή έλαληη 

ηεθκαξηήο αληηπαξνρήο, κέζσ κηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. 

 Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ ην θξάηνο κεηαβηβάδεη ή δηαζέηεη ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα 

άπια ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε άδεηεο ρξήζεο (φπσο άδεηεο ρξήζεηο 

αεξνδξνκίσλ, άδεηεο ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ή άδεηεο ηειεπηθνηλσληψλ). 

 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 20 «Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο», κία νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί 

λα επηιέμεη λα παξνπζηάζεη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, ηφζν ην άπιν ζηνηρείν φζν θαη ηελ 

επηρνξήγεζε, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ ε επηρείξεζε επηιέμεη λα 

κελ θαηαρσξίζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα ην 

θαηαρσξίζεη ζε κηα ηεθκαξηή αμία (ηνλ ελαιιαθηηθφ ρεηξηζκφ πνπ επηηξέπεη ην Γ.Λ.Π. 20) 

πιένλ θάζε δαπάλε πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ζην ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ απηφ λα θαηαζηεί 

έηνηκν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ. 
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4.6.1.4 Απόθηεζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ κε Αληαιιαγή 

 

Μπνξεί λα γίλεη αληαιιαγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άπισλ ζηνηρείσλ κε κε ρξεκαηηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ζηνηρεία ή ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Σν θφζηνο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πνπ πξφθεηηαη λα απνθηεζεί κέζσ κηαο αληαιιαγήο 

ζηνηρείσλ, πξέπεη λα απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ, εθηφο εάλ: 

 ε πξάμε ηεο αληαιιαγήο ζηεξείηαη εκπνξηθήο νπζίαο
31

, ή 

 ε εχινγε αμία φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο αληαιιαγήο δελ κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία.  

 Αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί ζηε εχινγε 

αμία, ην θφζηνο ηνπ απνηηκάηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ παξαρσξήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο αληαιιαγήο. πλεπψο, δελ αλαγλσξίδεηαη θέξδνο ή δεκία απφ ηε ζπλαιιαγή ηεο 

αληαιιαγήο. 

 Αληηζέησο, αλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα απνηηκήζεη αμηφπηζηα ηελ εχινγε αμία 

είηε ηνπ παξαιεθζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είηε ηνπ παξαρσξεζέληνο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ηφηε ε εχινγε αμία ηνπ ηειεπηαίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο, εθηφο αλ ε εχινγε αμία ηνπ παξαιεθζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη πην 

έθδειε. 

 

4.6.1.5 Δζωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελα Άπια Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αλ θαη θαηά πφζν έλα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελν άπιν 

ζηνηρείν δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα θαηαρψξηζε, ε 

επηρείξεζε θαηαηάζζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε: 

 κηα θάζε έξεπλαο, θαη 

 κηα θάζε αλάπηπμεο 

 Δάλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηε θάζε ηεο έξεπλαο απφ ηε 

θάζε ηεο αλάπηπμεο γηα έλα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελν άπιν ζηνηρείν, ηφηε ζα πξέπεη λα 

κεηαρεηξίδεηαη ηηο δαπάλεο απηέο σο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κφλν γηα ηε θάζε ηεο 

έξεπλαο. 

                                                
31 Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα εμεηάδεη εάλ ε πξάμε αληαιιαγήο έρεη εκπνξηθή νπζία, πξνζδηνξίδνληαο 

ηελ έθηαζε ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο, σο ζπλέπεηα ηεο αληαιιαγήο. 
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4.6.1.5.1 Φάζε Έξεπλαο
32

 

 

Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα δε κπνξεί λα θαηαρσξίζεη θαλέλα άπιν ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ 

έξεπλα (ή απφ ηε θάζε έξεπλαο ελφο εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο), θαζψο δελ κπνξεί λα 

απνδείμεη φηη ππάξρεη έλα άπιν ζηνηρείν ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. πλεπψο, δαπάλεο έξεπλαο (ή θάζεο έξεπλαο ελφο εζσηεξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο) πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη πάληνηε σο έμνδα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

4.6.1.5.2 Φάζε Αλάπηπμεο
33

 

 

Ζ θάζε ηεο αλάπηπμεο σο κεηαγελέζηεξε απφ ηε θάζε ηεο έξεπλαο, παξέρεη ζηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα απνδείμεη βάζηκα, φηη ζα δεκηνπξγεζεί έλα άπιν 

ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα απνθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζ’ απηήλ.
34

  

 Πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξηζηνχλ σο άπιν ζηνηρείν ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνδείμεη ζσξεπηηθά ηα 

εμήο:  

 ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έηζη ψζηε 

ηειηθά απηφ λα δηαηεζεί πξνο ρξήζε ή πψιεζε, 

 ηελ πξφζεζή ηεο λα νινθιεξψζεη ην άπιν ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί  πξνο 

πψιεζε ή ρξήζε, 

 ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα πνπιήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άπιν ζηνηρείν ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. Θα πξέπεη λα απνδεηρζεί, κεηαμχ άιισλ, ε χπαξμε αγνξάο γηα ην 

πξντφλ πνπ παξάγεη ην άπιν ζηνηρείν ή γηα ην ίδην ην άπιν ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εζσηεξηθά, ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ, 

 ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ, έηζη 

ψζηε λα νινθιεξσζεί θαη λα δηαηεζεί ή λα ρξεζηκνπνηεζεί ην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, θαη 

                                                
32 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, σο έξεπλα νξίδεηαη ε πξσηφηππε θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπζηεκαηηθή 

εμέηαζε, ε νπνία αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέαο επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο γλψζεο. 
33 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π.38, σο αλάπηπμε νξίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ή άιιεο 

γλψζεο ζε έλα πξφγξακκα ή ζρέδην γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ, 

πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ή ηεο 

ρξήζεο ηνπο. 
34 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ην άπιν ζηνηρείν, ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ». 
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 ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα απνηηκά αμηφπηζηα ηηο απνδνηέεο δαπάλεο ζην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ (π.ρ. κε επαξθέο ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο). 

 Σα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα ζήκαηα, ηίηινη εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ηίηινη 

εθδφζεσλ, πειαηνιφγηα θαη ζηνηρεία φκνηα ζε νπζία δελ θαηαρσξίδνληαη σο άπια ζηνηρεία, 

θαζψο ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηηξεπφκελε θαηαρψξηζε ησλ 

εμσηεξηθά απνθηψκελσλ ζεκάησλ, δεκηνπξγψληαο έλα νμχκσξν ζρήκα, κηαο θαη ηα 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα ζήκαηα ζπληείλνπλ ζηελ νξζφηεξε εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γεγνλφο πνπ αθήλεη 

πεξηζψξηα επηθξίζεσλ. 

   

4.6.1.5.3 Κόζηνο ηωλ Δζωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελωλ Άπιωλ Πάγηωλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σν θφζηνο ελφο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην 

ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην άπιν ζηνηρείν γηα 

πξψηε θνξά πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο θαηαρψξηζεο θαη κεηαγελέζηεξα. 

 Σν θφζηνο ελφο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

εκπεξηέρεη θάζε άκεζα επηξξηπηέν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ, έηζη ψζηε απηφ λα θαηαζηεί έηνηκν γηα ηε 

ιεηηνπξγία πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε δηνίθεζε. Παξαδείγκαηα άκεζα επηξξηπηένπ θφζηνπο 

είλαη: 

 ην θφζηνο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαιίζθνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ, 

 ην θφζηνο ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελαζρφιεζή 

ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ, 

 νη εηζθνξέο γηα ηελ θαηνρχξσζε λνκηθψλ δηθαησκάησλ, θαη 

 ε απφζβεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη αδεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ. 
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4.6.2 Καηαρώξηζε κηαο Γαπάλεο 

 

Γαπάλεο γηα έλα άπιν ζηνηρείν ζα θαηαρσξίδνληαη σο έμνδα, φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη, 

εθηφο αλ: 

 απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα 

θαηαρψξηζεο ή 

 ην ζηνηρείν απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ κπνξεί λα 

θαηαρσξίδεηαη σο έλα άπιν ζηνηρείν. Αλ απηφ ζπκβαίλεη, απνηειεί κέξνο ηνπ πνζνχ 

πνπ θαηαρσξίδεηαη σο ππεξαμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. 

 Παξαδείγκαηα δαπαλψλ πνπ θαηαρσξίδνληαη σο έμνδα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απνηεινχλ νη δαπάλεο γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη δαπάλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο, νη δαπάλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο εθθίλεζεο (εθηφο αλ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο»), νη δαπάλεο γηα επαλεγθαηάζηαζε 

ή αλαδηνξγάλσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κηαο επηρείξεζεο, νη δαπάλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία
35

, νη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο
36

 θιπ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δαπάλεο γηα έλα άπιν ζηνηρείν πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξηζηεί 

σο έμνδα δελ πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. 

 

4.6.3 Απνηίκεζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ Μεηά ηελ 

Αξρηθή Καηαρώξηζε 

 

4.6.3.1 Μέζνδνη Απνηίκεζεο Μεηά ηελ Αξρηθή Καηαρώξηζε 

 

                                                
35 Οη ζπκβάιινπζεο ζηελ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δαπάλεο είλαη απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ, σζηφζν δελ θαηαιήγνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα θαηαρψξηζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 38. Ζ 

εζωηεξηθά δεκηνπξγνύκελε ππεξαμία δελ θαηαρσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο δελ απνηειεί κηα 

αλαγλσξίζηκε πεγή πφξσλ (δειαδή δελ δηαρσξίδεηαη νχηε πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά 

δηθαηψκαηα), ε νπνία ειέγρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα ζην θφζηνο. 
36 Μεηαγελέζηεξεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε ελφο απνθηεζέληνο 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Οη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζπαλίσο θαηαρσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ιφγσ 

ηεο θχζεψο ηνπ, αιιά θαη ηεο εγγελνχο δπζθνιίαο ζηελ απφδνζε ηέηνηνπ είδνπο δαπαλψλ ζε έλα νξηζκέλν 

άπιν, παξά ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα σο ζχλνιν. 
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Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη 

κία απφ ηηο αθφινπζεο δχν επηινγέο φζνλ αθνξά ζηε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη 

γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα 

εθαξκφζεη: 

 Σε κέζνδν ηνπ θφζηνπο, ή 

 Σε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

  

4.6.3.1.1 Μέζνδνο ηνπ Κόζηνπο 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, έλα άπιν ζηνηρείν 

απεηθνλίδεηαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε
37

 θαη θάζε ζσξεπκέλε 

δεκηά απνκείσζεο
38

. 

 

4.6.3.1.2 Μέζνδνο ηεο Αλαπξνζαξκνγήο 

 

Ζ κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο δελ επηηξέπεη α) ηελ επαλεθηίκεζε άπισλ ζηνηρείσλ πνπ δελ 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαηαρσξηζηεί σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ή  β) ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πνζά άιια εθηφο απφ ην θφζηνο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ηφηε φια ηα άπια ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηελ ίδηα κέζνδν, εθηφο εάλ δελ ππάξρεη ελεξγφο 

αγνξά γηα ηα ζηνηρεία απηά. Σα άπια ζηνηρεία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηιεθηηθή αλαπξνζαξκνγή 

θαη ε ιαλζαζκέλε απεηθφληζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, κε κείγκα θφζηνπο θαη αμηψλ ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο. 

 χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, έλα άπιν 

ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε κηα αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο κείνλ θάζε κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε 

κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο. 

                                                
37 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, απφζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβέζηκνπ πνζνχ 

(θφζηνο θηήζεο – ππνιεηκκαηηθή αμία) ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ. 
38 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, δεκηά απνκείσζεο είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 
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 Κάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο α) είηε 

επαλαδηαηππψλεηαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ζηελ πξν απνζβέζεσλ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, νχησο ψζηε ε ινγηζηηθή αμία ηνπ, κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, λα είλαη ίζε κε ηελ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ, β) είηε ζπκςεθίδεηαη έλαληη ηεο πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθήο 

αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ην θαζαξφ πνζφ επαλαδηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην 

αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 Γηα ην ζθνπφ ησλ αλαπξνζαξκνγψλ, ε εχινγε αμία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε 

αλαθνξά ζε κηα ελεξγφ αγνξά θαη αλ απηφ δελ θαζίζηαηαη εθηθηφ, ηφηε ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ηειεπηαίαο αλαπξνζαξκνγήο, κε αλαθνξά ζηελ ελεξγφ αγνξά, κείνλ θάζε κεηαγελέζηεξε 

ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο. ηελ 

πεξίπησζε έιιεηςεο ελεξγνχο αγνξάο γηα έλα άπιν ζηνηρείν (γεγνλφο πνπ γηα έλα 

αλαπξνζαξκνζκέλν ζηνηρείν απνηειεί έλδεημε φηη κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν), απηφ ζα  

πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ κείνλ θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε 

ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο (Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2007, ζζ.1388). 

 Οη αλαπξνζαξκνγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηέηνηα ζπρλφηεηα, ψζηε ζην ηέινο θάζε 

πεξηφδνπ αλαθνξάο, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, λα κε δηαθέξεη νπζησδψο 

απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ. 

 Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ απμάλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο 

αλαπξνζαξκνγήο, ε αχμεζε απηή ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη 

ζσξεπηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ζην θνλδχιη «Γηαθνξά Αλαπξνζαξκνγήο». Ωζηφζν, κηα ηέηνηα 

αχμεζε πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ, ζηελ έθηαζε πνπ 

αλαζηξέθεη κηα ηζφπνζε πξνεγνχκελε ππνηίκεζε ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ, πνπ είρε θαηαρσξηζηεί 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. 

 Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο 

αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη. Ωζηφζν, ε κείσζε ζα κεηαθέξεηαη ζε ρξέσζε ηνπ 

θνλδπιίνπ «Γηαθνξά Αλαπξνζαξκνγήο» ζηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη ζρεκαηηζκέλν 

απνζεκαηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. 

 Σέινο, παξαηεξνχκε φηη ε παξερνκέλε δπλαηφηεηα επηινγήο απνηίκεζεο ελφο άπινπ 

ζηνηρείνπ ζηελ εχινγε αμία ηνπ, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, έλαληη ηεο αξρηθήο 

θαηαρψξηζήο ηνπ ζην θφζηνο, δεκηνπξγεί κηα αληίθαζε πνπ ηξνθνδνηεί ηνπο επηθξηηέο ηνπ 

πξνηχπνπ.  
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4.6.4 Χθέιηκε Εωή
39

 

 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ βαζίδεηαη ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ 

θαη, σο εηθφο, κηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα εθηηκά αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή αλ είλαη 

νξηζκέλε, ή αλ ην ζηνηρείν απηφ έρεη αφξηζηε
40

 σθέιηκε δηάξθεηα δσήο. Ζ αβεβαηφηεηα, 

φκσο, σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο δηθαηνινγεί κελ κηα ζπληεξεηηθή επηινγή 

(δεδνκέλεο ηεο επαηζζεζίαο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ζηελ ηερλνινγηθή απαμίσζε), ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη κηα δσή πνπ είλαη αβάζηκα ζχληνκε. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε σθέιηκε δσή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηε δηάξθεηα ή ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αληίζεηα, ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα ζα ζεσξεί φηη ην άπιν ζηνηρείν έρεη αφξηζηε σθέιηκε δσή, φηαλ κε βάζε ηελ 

εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ, δελ ππάξρεη πξνβιεπφκελε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαζαξέο ηακεηαθέο 

εηζξνέο γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Ζ ζεκαζία ηεο απφδνζεο ζηα άπια ζηνηρεία σθέιηκεο δσήο, ηνλίδεηαη απφ ηνλ 

Vaughanl L. (2000), ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο ηεο ππεξαμίαο (ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη ηα άπια ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ ζαθή σθέιηκε δσή) απφ ηα ππφινηπα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ο δηαρσξηζκφο απηφο ζηνρεχεη αξρηθά ζηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ηεο 

ππεξαμίαο, αθνχ απηή κεηψλεηαη θαζψο κέξνο ηεο απνδίδεηαη ζηα ινηπά άπια, θαη έπεηηα 

ζηελ αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Δπίζεο, κπνξεί λα ππάξρνπλ ηφζν νηθνλνκηθνί φζν θαη λνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 

ιακβάλνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα νθέιε απηά κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη απφ λνκηθνχο παξάγνληεο. Ζ 

σθέιηκε δσή είλαη ε βξαρχηεξε ησλ πεξηφδσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ απηνχο ηνπο 

                                                
39 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, ε σθέιηκε δσή είλαη: α) ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ή β) ην πιήζνο 

ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ ε νηθνλνκηθή κνλάδα αλακέλεηαη λα απνθηήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. 
40 Σν Γ.Λ.Π. 38 κε ηνλ φξν αφξηζηε δελ ελλνεί απεξηφξηζηε. Ο νξηζκφο ηεο δηάξθεηαο σο αφξηζηε πξνθχπηεη απφ 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη δελ θαιχπηεη ηπρφλ κειινληηθέο επεκβάζεηο ή 

πξνζζήθεο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ. 
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παξάγνληεο, π.ρ. ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πνπ αλαθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια 

λνκηθά δηθαηψκαηα δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν πνπ ηζρχνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα. 

 Αλ ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα κεηαβηβάδνληαη γηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ δχλαηαη λα αλαλεσζεί, ηφηε ε σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν (ή ηηο πεξηφδνπο) αλαλέσζεο, κφλν αλ ππάξρνπλ απνδείμεηο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλαλέσζε, ρσξίο ζεκαληηθφ 

θφζηνο, π.ρ. ην θφζηνο αλαλέσζεο δελ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ απηή.
41

 

 Σέινο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ αλαθχπηεη απφ 

ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα, ε Mueller J. (2004), εμεηάδνληαο εάλ ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα έρεη ηελ πξφζεζε ή θαη ηε δπλαηφηεηα λα αλαλεψζεη ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα, εάλ 

ππάξρεη ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο αλαλέσζεο θαη εάλ απαηηείηαη 

λα γίλνπλ νπζηψδεηο αιιαγέο, επηρεηξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πφηε κπνξεί 

αληηθεηκεληθά λα πξνζδηνξηζηεί ε σθέιηκε δσή, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ παξνρήο ηεο σθέιεηαο ζηελ επηρείξεζε, πνπ θαηέρεη ην άπιν ζηνηρείν. 

 

4.6.4.1 Άπια Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία κε Οξηζκέλε Χθέιηκε Εωή 

 

4.6.4.1.1 Μέζνδνο θαη Πεξίνδνο Απόζβεζεο 

 

Σν απνζβέζηκν
42

 (απνζβεζηέν) πνζφ ελφο άπινπ ζηνηρείνπ κε νξηζκέλε σθέιηκε δσή πξέπεη 

λα θαηαλέκεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ απφζβεζε 

μεθηλά φηαλ ην ζηνηρείν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε, δειαδή φηαλ βξίζθεηαη ζηελ 

ηνπνζεζία θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη, γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε 

δηνίθεζε. 

 Τπάξρεη κηα πνηθηιία κεζφδσλ απφζβεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζηαζεξή κέζνδν, 

ηε κέζνδν ηνπ θζίλνληνο ππνινίπνπ θαη ηε κέζνδν ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. Ζ κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επηιέγεηαη βαζηδφκελε ζηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ αλάισζεο ησλ 

αλακελφκελσλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ 

                                                
41 ηελ πεξίπησζε επαλαπνθηεζέληνο δηθαηψκαηνο πνπ θαηαρσξίδεηαη σο άπιν ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ε 

σθέιηκε δσή ηνπ είλαη ε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, απφ ηε νπνία παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα, θαη 

δε ζα πεξηιακβάλεη πεξηφδνπο αλαλέσζεο.  
42 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, απνζβέζηκν (απνζβεζηέν) πνζφ είλαη ην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή άιιν πνζφ πνπ ππνθαζηζηά ην θφζηνο κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ. 
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ζηνηρείν θαη εθαξκφδεηαη ζηαζεξά απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, εθηφο αλ ππάξρεη κηα κεηαβνιή 

ζηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ αλάισζεο απηψλ ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. 

 Απφζβεζε δηελεξγείηαη, αθφκε θαη φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηνηρείν, αιιά ζα 

παχεη, θαηά ηε λσξίηεξε εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο, πνπ ην ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη 

σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε (ή πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη 

σο δηαζέζηκε πξνο πψιεζε), ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο», θαη ηεο 

εκεξνκελίαο πνπ ην ζηνηρείν δηαγξάθεηαη.  

 Σν έμνδν ηεο απφζβεζεο γηα θάζε πεξίνδν ζα θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ. Ωζηφζν, θάπνηεο θνξέο ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε 

έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνξξνθψληαη ζηελ παξαγσγή άιισλ ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην έμνδν απνηειεί ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηνπ άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ. 

 

4.6.4.1.2 Δπαλεμέηαζε ηεο Μεζόδνπ θαη ηεο Πεξηόδνπ Απόζβεζεο 

 

Ζ πεξίνδνο απφζβεζεο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο γηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε 

νξηζκέλε σθέιηκε δσή ζα επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Αλ ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή ηνπ ζηνηρείνπ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο 

εθηηκήζεηο, ηφηε ε πεξίνδνο απφζβεζεο ζα κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ λέα εθηίκεζε. Αλ 

έρεη ππάξμεη κηα νπζηψδεο κεηαβνιή ζηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ ησλ κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζηνηρείν, ε κέζνδνο απφζβεζεο πξέπεη λα 

κεηαβάιιεηαη έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ην δηακνξθσκέλν ξπζκφ.
43

 

 

4.6.4.1.3 Τπνιεηκκαηηθή Αμία
44

 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε νξηζκέλε σθέιηκε δσή 

εθηηκάηαη φηη είλαη κεδεληθή, εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ, φπσο φηαλ: 

                                                
43 Σέηνηεο κεηαβνιέο ζα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη Μέζνδνη, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε».   
44 χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε αμία 

πνπ ε νηθνλνκηθή κνλάδα εθηηκά φηη ζα ιάκβαλε επί ηνπ παξφληνο απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ, κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο εθπνίεζεο, αλ ην ζηνηρείν ήηαλ ήδε ζηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε 

πνπ αλακέλεηαη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 
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Α) έλαο ηξίηνο έρεη δεζκεπηεί λα αγνξάζεη ην άπιν ζηνηρείν ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ, ή 

Β) ππάξρεη κηα ελεξγφο αγνξά γηα ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη: 

 ε ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ ηεο αγνξάο απηήο, θαη 

 είλαη πηζαλφ φηη κηα ηέηνηα αγνξά ζα ππάξρεη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη δηαθνξεηηθή ηνπ κεδελφο, δειψλεη 

φηη ε νηθνλνκηθή κνλάδα αλακέλεη λα δηαζέζεη ην άπιν ζηνηρείν πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ. 

 Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία αλαζεσξείηαη, ηνπιάρηζηνλ, ζηε ιήμε θάζε εηήζηαο πεξηφδνπ. 

Μηα κεηαβνιή ζηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληηκεησπίδεηαη σο 

κεηαβνιή ινγηζηηθήο εθηίκεζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη Μέζνδνη, 

Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε». 

 

4.6.4.2 Άπια Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία κε Αόξηζηε Χθέιηκε Εωή 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη. χκθσλα κε ην 

Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ», ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο:  

 ζε εηήζηα βάζε, θαη 

 φπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη ππνζηεί 

απνκείσζε αμίαο.  

  

4.6.4.2.1 Δπαλεμέηαζε ηεο Δθηίκεζεο ηεο Χθέιηκεο Εωήο 

 

Ωζηφζν, ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πνπ δελ απνζβέλεηαη ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ ηα γεγνλφηα θαη νη 

ζπλζήθεο ζπλερίδνπλ λα ππνδεηθλχνπλ φηη ην ζηνηρείν έρεη αφξηζηε σθέιηκε δσή. Αλ θάηη 

ηέηνην, δελ πθίζηαηαη, ηφηε ε κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηεο σθέιηκεο δσήο απφ αφξηζηε ζε 

νξηζκέλε, ζα αληηκεησπίδεηαη σο κεηαβνιή ινγηζηηθήο εθηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
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ηνπ Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη Μέζνδνη, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη 

Λάζε».
45

 

 

4.6.5 Απνζύξζεηο θαη Γηαζέζεηο 

 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο: 

 θαηά ηε δηάζεζή ηνπ (π.ρ. θαηά ηελ πψιεζε, ηε ζχλαςε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κίζζσζεο ή ηε δσξεά), ή 

 φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζή ηνπ. 

 Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφζπξζε ή ηε δηάζεζε ελφο άπινπ 

ζηνηρείνπ, πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ 

ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηάζεζεο, θαη 

πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην 

γεγνλφο (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο, φπνπ ην Γ.Λ.Π. 17 

«Μηζζψζεηο» απαηηεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ). Σα θέξδε δελ πξέπεη λα 

θαηαρσξίδνληαη σο έζνδα. 

 Σν αληάιιαγκα πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάζεζε άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

αλαγλσξίδεηαη αξρηθψο ζηελ εχινγε αμία. Αλ ε πιεξσκή ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

αλαβιεζεί, ην αληάιιαγκα θαηαρσξίδεηαη αξρηθά ζηελ ηζνδχλακε ηηκή ηνπ ηνηο κεηξεηνίο.
46

  

 

4.6.6 Γλωζηνπνηήζεηο 

 

4.6.6.1 Γεληθέο Γλωζηνπνηήζεηο 

 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε δηάθξηζε πνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κεηαμχ ησλ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ άπισλ ζηνηρείσλ. Γηα θάζε κία θαηεγνξία ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη ηα αθφινπζα:  

                                                
45 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ», ε επαλεθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο 

ελφο άπινπ ζηνηρείνπ σο νξηζκέλεο αληί αφξηζηεο, απνηειεί έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη 

ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ. 
46 Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηεο ηζνδχλακεο ηακεηαθήο ηηκήο κεηξεηνίο 

αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ηφθνπ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 18 «Έζνδα», αληαλαθιψληαο ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε 

ηεο απαίηεζεο. 
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1. αλ νη σθέιηκεο δσέο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη νξηζκέλεο (δειαδή ππήξμε ε 

δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ) ή αφξηζηεο θαη, αλ είλαη νξηζκέλεο, ηηο σθέιηκεο δσέο 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

2. νη κέζνδνη απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

νξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο, 

3. ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία, θαη νπνηαδήπνηε ζσξεπκέλε απφζβεζε 

(ζπλαζξνηδφκελσλ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο), έλαξμεο θαη ηέινπο 

πεξηφδνπ, 

4. ην θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη 

απνζβέζεηο θαη νη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, 

5. κία ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά 

ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ζηελ νπνία λα παξνπζηάδνληαη: 

 i) νη πξνζζήθεο ηεο πεξηφδνπ, κε δηάθξηζε απηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ εζσηεξηθά 

 δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία, απηψλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ αγνξψλ θαη απηψλ 

 πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, 

 ii) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή πνπ 

 πεξηιακβάλνληαη ζε κηα νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο 

 πψιεζε, ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ 

 Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο», 

 iii) νη απμήζεηο ή νη κεηψζεηο ζηελ αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

 πξνέθπςαλ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο, απφ αλαπξνζαξκνγέο (ζχκθσλα κε ηηο παξ. 75, 

 85 θαη 86) θαη  απφ δεκίεο απνκείσζεο πνπ θαηαρσξίζηεθαλ ή αλαζηξάθεθαλ θαη’ 

 επζείαλ ζηελ θαζαξά ζέζε, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο 

 Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» (αλ ππάξρνπλ), 

 iv) νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ θαηαρσξίζηεθαλ ζηα  απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 

 ηεο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ 

 ηνηρείσλ» (αλ ππάξρνπλ), 

 v) νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

 πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» 

 (αλ ππάξρνπλ), 

 vi) ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξνπζηαδφκελε πεξίνδν 

 αλαθνξάο, 
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 vii) νη θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε  κεηαηξνπή ησλ 

 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθφ 

 λφκηζκα παξνπζίαζεο θαη θαηά ηε κεηαηξνπή κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 ζην εμσηεξηθφ, ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

 θαη 

 viii) νη ινηπέο κεηαβνιέο πνπ επεξέαζαλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

 ζηνηρείσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Μηα θαηεγνξία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη κηα νκαδνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φκνηαο θχζεο θαη ρξήζεο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δίλαη 

δπλαηφλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο άπισλ ζηνηρείσλ λα δηαρσξίδνληαη (ζπλαζξνίδνληαη) ζε 

κηθξφηεξεο (κεγαιχηεξεο) θαηεγνξίεο αλ απηφ θαηαιήγεη ζε πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Δπίζεο, ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη Μέζνδνη, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ 

Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε» απαηηεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα λα γλσζηνπνηεί ην είδνο θαη ην πνζφ 

κηαο κεηαβνιήο ζηε ινγηζηηθή εθηίκεζε, πνπ είηε έρεη κηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν είηε αλακέλεηαη λα έρεη κηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηηο επφκελεο 

πεξηφδνπο.
47

 

 Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζα πξέπεη, αθφκε, λα γλσζηνπνηεί: 

1. γηα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη αμηνινγεζεί σο έρνλ αφξηζηε σθέιηκε 

δσή, ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αφξηζηεο σθέιηκεο δσήο. Οη ιφγνη ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ε αλσηέξσ απφθαζε, 

2. κηα πεξηγξαθή, ηε ινγηζηηθή αμία θαη ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν απφζβεζεο θάζε 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην νπνίν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

3. γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη 

αξρηθψο αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ εχινγε αμία, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί: 

 i) ηελ εχινγε αμία πνπ αξρηθψο θαηαρσξίζηεθε γηα απηά ηα ζηνηρεία, 

 ii) ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο, θαη 

 iii) ηνλ ηξφπν απνηίκεζήο ηνπο κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε (απνηίκεζε κε ηε κέζνδν 

 ηνπ θφζηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνγήο), 

                                                
47 Σέηνηεο γλσζηνπνηήζεηο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ κεηαβνιέο: α) ζηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, β) ζηε κέζνδν απφζβεζεο, ή γ) ζηελ ππνιεηκκαηηθή αμία. 
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4. ηελ χπαξμε θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ νπνίσλ 

ν ηίηινο θπξηφηεηαο είλαη ππφ φξνπο θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ πνπ 

είλαη ελερπξηαζκέλα ζε εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ, θαη 

5. ην πνζφ ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

4.6.6.2 Γλωζηνπνηήζεηο Άπιωλ ηνηρείωλ πνπ Απνηηκώληαη Μεηά ηελ 

Αξρηθή Καηαρώξηζε, ύκθωλα κε ηε Μέζνδν ηεο Αλαπξνζαξκνγήο
48

 

 

Γηα ηα άπια ζηνηρεία πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά, κία νηθνλνκηθή 

κνλάδα ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηα εμήο: 

1. γηα θάζε θαηεγνξία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: 

 i) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

 ii) ηε ινγηζηηθή αμία ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη 

 iii) ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ, φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ αλ 

 ρξεζηκνπνηνχηαλ σο κέζνδνο απνηίκεζεο, ην ππφδεηγκα ηνπ θφζηνπο.  

2. ην πνζφ ηνπ θνλδπιίνπ «Απνζεκαηηθά Αλαπξνζαξκνγήο» πνπ αθνξά ζηα άπια 

ζηνηρεία θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, ηηο κεηαβνιέο ηνπ ελ 

ιφγσ θνλδπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δπλαηφηεηα δηαλνκήο ηνπ ππνινίπνπ απηνχ ζηνπο κεηφρνπο, θαη 

3. ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηηο ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ 

εθαξκφζζεθαλ, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

4.6.6.3 Γλωζηνπνηήζεηο Δμόδωλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

 

Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζα γλσζηνπνηεί ην άζξνηζκα ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ 

θαηαρσξίζηεθε σο έμνδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

 

 

 

                                                
48 χκθσλα κε ηελ παξ. 125 ηνπ Γ.Λ.Π. 38, κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα ζπλαζξνίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

αλαπξνζαξκνζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο γηα ιφγνπο γλσζηνπνηήζεσλ. Όκσο, 

θαηεγνξίεο δελ ζπλαζξνίδνληαη, αλ απηφ ζα θαηέιεγε ζηελ ελνπνίεζε κηαο θαηεγνξίαο άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ πεξηιακβάλεη πνζά απνηηκψκελα, ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. 
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4.6.6.4 Λνηπέο Πξναηξεηηθέο Γλωζηνπνηήζεηο 

 

Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα ελζαξξχλεηαη, αιιά δελ ππνρξεψλεηαη, λα γλσζηνπνηεί ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

1. κηα πεξηγξαθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ηα νπνία ελψ έρνπλ 

απνζβεζηεί πιήξσο, σζηφζν ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα απφ ηελ ίδηα, θαη 

2. κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ ηελ ίδηα, αιιά δελ θαηαρσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο 

δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηαρψξηζεο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ ή γηαηί έρνπλ 

απνθηεζεί ή δεκηνπξγεζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Γ.Λ.Π. 38 «Άπια 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία», πνπ εθδφζεθε ην 1998. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΑΤΛΧΝ ΠΑΓΗΧΝ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ Γ.Λ.Π. 38 ΚΑΗ ΣΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

 

Γεδνκέλεο ηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ εηχγραλαλ ηα άπια ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ην πθηζηάκελν ινγηζηηθφ πιαίζην δελ παξείρε ηελ πιεξφηεηα, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηε ζαθήλεηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηα δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα. Σν Γ.Λ.Π. 38 απνηειεί πξάγκαηη κηα δηαθνξεηηθή θαη κηα πην πιήξεο 

πξνζέγγηζε. Κάησζη παξαηίζεληαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Γ.Λ.Π. 38 θαη ηα ειιεληθά 

ινγηζηηθά πξφηππα.  

 

5.1 Οξηζκόο Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σν Γ.Λ.Π. 38 νξίδεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο αλαγλσξίζηκα κε ρξεκαηηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε, ελψ βάζεη ηνπ αξ. 42 ε παξ. 3 ηνπ λ. 2190/20 

σο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο νξίδνληαη ηα αζψκαηα νηθνλνκηθά αγαζά, πνπ απνθηψληαη απφ 

ηελ εηαηξία κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νπσζδήπνηε 

κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο. 

 Παξαηεξνχκε φηη ν νξηζκφο ηνπ Γ.Λ.Π. 38 είλαη επξχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 

λ.2190/20 ν νπνίνο ζεσξεί απαξαίηεην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ, φπσο θαη ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

5.2 Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σν Γ.Λ.Π. 38 θαζηεξψλεη ζπγθεθξηκέλα απζηεξά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ελφο ζηνηρείνπ σο άπινπ θαη εμαηξεηηθά απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εκθάληζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ 

πεξηέγξαθαλ ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα. Γελ ππήξραλ, δειαδή, εηδηθνί θαλφλεο γηα ηα 
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θξηηήξηα θαηαρψξηζεο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, παξά κφλν ηερληθήο θχζεσο, σο 

πξνο ηελ παξνπζίαζε θαη ηππνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ βάζεη ηνπ Δ.Γ.Λ... 

 Ζ θαηαρψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ην Γ.Λ.Π. 38 γίλεηαη αξρηθά 

ζην θφζηνο θηήζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην πξφηππν γηα 

θάζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφθηεζεο ελφο άπινπ. Με βάζε ην Γ.Λ.Π. 38, ηα θφζηε απφθηεζεο 

άπισλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηνχληαη κε αγνξά, απμάλνπλ ηελ αμία θηήζεο ηνπο, ελψ κε βάζε 

ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα ηέηνηα θφζηε ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο (Νηδαλάηνο Γ., 2008, ζζ.408). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα δελ αλαθέξνληαη 

πεξηπηψζεηο θαηαρψξεζεο άπισλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν πέξαλ 

ηεο κεκνλσκέλεο (δηαθξηηήο) απφθηεζεο. Έηζη, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ απνθηά ε 

επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16 «Αζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο» κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ην εθάπαμ πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζηνπο ηξίηνπο θαη απφ ηα ηπρφλ εηδηθά 

έμνδα απφθηεζεο  (Γξεγνξάθνο Θ., 2005, ζζ.274). 

 Όζνλ αθνξά ζηα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, θεθαιαηνπνηείηαη φιν ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπο, εθφζνλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη έμνδα πνπ απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη φρη εθάπαμ. Σν 

Γ.Λ.Π. 38, φκσο, δηαθξίλεη ηε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο δεκηνπξγίαο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζηε 

θάζε ηεο έξεπλαο θαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ έξεπλα, κε βάζε ην 

Γ.Λ.Π. 38 κεηαθέξνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ρξνληά ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ αλάπηπμε, κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηνχληαη, 

εθφζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θαη πνιχ απζηεξά θξηηήξηα, ηα νπνία πξέπεη λα 

επαλεμεηάδνληαη κε θάζε ηζνινγηζκφ. 

Σέινο, ηα άπια πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ζχκθσλα κε ην 

Γ.Λ.Π. 38, εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε. Αληίζεηα, κε βάζε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα νη απνθηήζεηο κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, δελ εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ. 

 

5.3 Απνηίκεζε Μεηά ηελ Αξρηθή Καηαρώξηζε 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, ε νηθνλνκηθή κνλάδα απνηηκά, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, έλα 

άπιν ζηνηρείν ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηε βαζηθή κέζνδν (απνηίκεζε ζην θφζηνο κείνλ θάζε 
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ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο), είηε ηελ επηηξεπφκελε 

ελαιιαθηηθή κέζνδν (απνηίκεζε ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία κείνλ θάζε κεηαγελέζηεξε 

ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο). 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πεξηπηψζεηο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζείηαη έλα άπιν 

ζηνηρείν ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο, είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλεο θαη ζηελ ρψξα καο πνιχ 

πεξηζζφηεξν. εκεησηένλ φηη ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα δελ επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην, νη 

δε εηδηθνί λφκνη πνπ επηηξέπνπλ ηηο αλαπξνζαξκνγέο πνηέ δελ θάιπςαλ πεξηπηψζεηο άπισλ 

ζηνηρείσλ. Παξφια απηά, παξέρεηαη απηή ε δπλαηφηεηα απφ ην Γ.Λ.Π. 38, αξθεί θπζηθά λα 

ππάξρνπλ ηηκέο αγνξάο πνπ βνεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ 

(Νηδαλάηνο Γ., 2008, ζζ.407). 

 

5.4 Έμνδα Πνιπεηνύο Απόζβεζεο 

 

Σα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.., παξνπζηάδνληαη σο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζηνλ ηζνινγηζκφ. Ζ απφζβεζή ηνπο γίλεηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα ζε κηα 

πεληαεηία. Με ην Γ.Λ.Π. 38, δελ πθίζηαηαη ε χπαξμε ηέηνηνπ ινγαξηαζκνχ ζην ελεξγεηηθφ 

ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηα έμνδα απηά, εηδηθά φζα δηαζέηνπλ έλα αζαθέο 

πεξηερφκελν, φπσο ηα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ινγαξηαζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα έμνδα εγθαηάζηαζεο 

ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, ζε έλα κεγάιν βαζκφ, κε βάζε ηα δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα, κεηαθέξνληαη ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ην ινγηζκηθφ ζα 

εκθαλίδεηαη ζηα άπια, ηα έμνδα πνπ αθνξνχζαλ απφθηεζε αθηλεηνπνηήζεσλ ζα 

κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο απφθηεζεο απηψλ ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ηα έμνδα ζπλαιιαγήο πνπ 

επεξεάδεη ηα ίδηα θεθάιαηα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ ζε κείσζε ηεο θαζαξήο 

ζέζεο θαη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηα έμνδα 

θεθαιαηνπνίεζεο ηφθσλ ή ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο 

ησλ παγίσλ ή ησλ απνζεκάησλ πνπ αθνξνχλ (Νηδαλάηνο Γ., 2008, ζζ.405). 

  

5.5 Τπεξαμία 

 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Δ.Γ.Λ.., ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε ππεξαμία. ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, ε ππεξαμία παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά ζηηο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη δελ απνζβέλεηαη αιιά πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο θαη δελ πξαγκαηεχεηαη καδί κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ 

ππεξαμία απηή δελ άπηεηαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Γ.Λ.Π. 38, αιιά απνηειεί αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην Γ.Π.Υ.Π. 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ». 

 

5.6 Δζωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελε Τπεξαμία 

 

Ρεηά αλαθέξεηαη ζην Γ.Λ.Π. 38, θάηη άιισζηε πνπ ίζρπε απηνλφεηα θαη κε βάζε ηα ειιεληθά 

ινγηζηηθά πξφηππα, φηη ε ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθά απφ κία εηαηξία ή φηαλ 

εμεηάδνπκε έλα φκηιν εζσηεξηθά απφ ηνλ φκηιν, δελ είλαη άπιν ζηνηρείν, δελ 

θεθαιαηνπνηείηαη. Απηφ δηφηη ε εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δελ απνηειεί 

αλαγλσξίζηκε πεγή πφξσλ, πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, νξηζκέλα ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ άπια ζηνηρεία (Νηδαλάηνο 

Γ., 2008, ζζ.406). 

 

5.7 Χθέιηκε Εωή – Απόζβεζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Γηα ην Γ.Λ.Π. 38, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο απφζβεζήο ηνπ. Σν Γ.Λ.Π. 38 δηαθξίλεη ηα άπια ζηνηρεία αλάινγα 

κε ηελ σθέιηκε δσήο ηνπο ζε αφξηζηεο δηάξθεηαο θαη νξηζκέλεο. Σα αφξηζηεο δηάξθεηαο άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ απνζβέλνληαη, αιιά ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ 

εηεζίσο. Σα νξηζκέλεο δηάξθεηαο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη ζπζηεκαηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη 

δηελεξγείηαη αθφκε θαη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά ζα παχεη θαηά ηε λσξίηεξε 

εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελν πξνο 

πψιεζε, ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ 

Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο», θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην 

ζηνηρείν δηαγξάθεηαη. Δλψ, κε βάζε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, έλα ζηνηρείν πνπ 

θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε απνζβέλεηαη θαλνληθά κέρξη ηελ εκέξα ηεο 

δηάζεζήο ηνπ. 
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.43 § 4 πεξ. β΄ – δ΄ ηνπ λ.2190/20, ε ππεξαμία 

απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, κέζα ζε κηα πεληαεηία, ηα πνζά πνπ 

αθνξνχλ δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ινηπέο παξαρσξήζεηο, απνζβέλνληαη κε 

ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο θάζε άπινπ 

ζηνηρείνπ ή ηεο παξερφκελεο απφ ην λφκν πξνζηαζίαο ηνπο, ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ 

δηθαησκάησλ ρξήζεο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ, απνζβέλνληαη 

κε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο, κέζα ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θάζε άπινπ ζηνηρείνπ. Δπίζεο, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο απνζβέλνληαη 

είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα 

πεληαεηία (Γξεγνξάθνο Θ., 2005, ζζ.274). 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκνπνίεζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, επζχο ακέζσο ην αλαπφζβεζην ππφινηπν 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Σέινο, θαηά ην Γ.Λ.Π. 38, ε κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα 

αληαλαθιά ην πξφγξακκα θαηά ην νπνίν ηα νηθνλνκηθά νθέιε αλαιίζθνληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα θαη λα εθαξκφδεηαη ζηαζεξά απφ ρξήζε ζε ρξήζε, εθηφο αλ ππάξρεη κηα 

κεηαβνιή ζην πξνζδνθψκελν πξφγξακκα αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αλ απηφ ην πξφγξακκα δελ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί κε αμηνπηζηία, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαζεξή κέζνδνο, πνπ είλαη θαη ε 

επηινγή ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ γηα ηελ απφζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

5.8 Τπνιεηκκαηηθή Αμία Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, ε ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη 

λα εθηηκάηαη φηη είλαη κεδέλ, εθηφο αλ ππάξρεη δέζκεπζε απφ έλα ηξίην κέξνο λα αγνξάζεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ή ππάξρεη κηα ελεξγφο αγνξά γηα 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρεη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ. ηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε, ε ππνιεηκκαηηθή αμία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 

παξαπνκπή ζε απηή ηελ αγνξά. Αληίζεηα, ν ειιεληθφο λφκνο, φηαλ ε ππνιεηκκαηηθή αμία 

ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεδέλ, επηβάιιεη ηελ απεηθφληζε ηνπ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε αμία ελφο επξψ, ελψ δελ εμεηάδεηαη ε χπαξμε δέζκεπζεο απφ 

ηξίηνπο γηα αγνξά ηνπ ζηνηρείνπ ή ελεξγήο αγνξάο. 
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5.9 Απνκείωζε Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σν Γ.Λ.Π. 38 νξίδεη φηη γηα λα πξνζδηνξίζεη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα πφηε έλα άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνκεηψλεηαη εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Αμίαο 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ». χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά γηα 

ελδερφκελε απνκείσζε θάζε ρξφλν, ε ππεξαμία, ηα άπια αφξηζηεο δηάξθεηαο θαη ηα άπια 

ζηνηρεία ππφ εθηέιεζε. 

Με βάζε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, γηα φια ηα άπια ζηνηρεία πξνβιέπνληαλ 

δηαδηθαζίεο απφζβεζεο θαη δελ ππήξρε δήηεκα εμέηαζεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, εηδηθά, 

αιιά ίζρπαλ νη γεληθέο αξρέο, πνπ πξνέβιεπαλ φηη αλ έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

απνκεησλφηαλ, ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε. Σν αξ.42 ε παξ. 14 ηνπ λ.2190/20, 

νξίδεη φηη ζρεκαηίδνληαη πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηα αλαγθαία 

φξηα, θαη εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά απφ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζην ελεξγεηηθφ. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ην αξ.43 παξ. 1γ ηνπ λ. 2190/20, ηζρχεη φηη δεκηνπξγνχληαη φιεο νη αλαγθαίεο 

πξνβιέςεηο θαη γίλνληαη απνζβέζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο αλ πξνθχπηεη γηα ηε ρξήζε 

θέξδνο ή δεκία. Οη πξνβιέςεηο απηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
49

 

 

5.10 Γηαγξαθή Άπιωλ Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη κε ηε δηάζεζή ηνπ, ή φηαλ δελ 

αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην 

Γ.Λ.Π. 38. Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ δελ ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη σο έζνδν ή έμνδν. 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, πξνβιέπεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πιήξνπο απφζβεζεο ελφο 

ζηνηρείνπ, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο «Απνζβεζκέλεο Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη 

Απνζβεζκέλα Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο» θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο «Αζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Έμνδα Πνιπεηνχο Απφζβεζεο» κε ηελ αμία νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ γηα 

λα εμηζσζεί. Αλ θάπνην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έρεη ράζεη ηελ αμία 

ηνπ, ή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ, ην αλαπφζβεζην 

ππφινηπν κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

                                                
49 Ζ απνηίκεζε ελφο ζηνηρείνπ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη δηελεξγεζεί πξφβιεςε, θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ, γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο θαη ηεο 

ππνηηκεκέλεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπ. Ζ απνηίκεζε ζηελ παξαπάλσ ρακειφηεξε ηηκή κπνξεί λα κελ ζπλερηζζεί ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο αμίαο έπαςαλ λα ππάξρνπλ. 
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5.11 Δκθάληζε ζηνλ Ηζνινγηζκό θαη Γλωζηνπνηήζεηο  

 

Με βάζε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, αξ.42 ε παξ. 7 ηνπ λ.2190/20, πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, δηαθεθξηκέλα, ε αμία θηήζεο, νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ελψ κε βάζε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κφλν ην αλαπφζβεζην ππφινηπφ ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο, ηφζν ζηελ πνηφηεηα φζν θαη ζηελ 

πνζφηεηα, κεηαμχ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο γηα ηα άπια 

ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, θαη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πξνζάξηεκα γηα ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, 

ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΧΝ 

ΑΤΛΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

  

 

6.1 Πεξηγξαθή ηνπ Εεηήκαηνο 

 

Ο ζθνπφο ηεο χπαξμεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

παξνρή πιήξνπο, ζαθνχο θαη αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηε ιήςε νξζψλ νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ. Δληνχηνηο, ην ζπκβαηηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα έρεη πνιιέο αδπλακίεο, πνπ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλνληαη εληνλφηεξεο θαη ην θαζηζηνχλ φιν θαη ιηγφηεξν ρξήζηκν γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ κειινληηθά ζα πξνζδψζνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε. Γπζηπρψο, φκσο, ε χπαξμε θαη ε αμία 

βαζηθψλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ απεηθνλίδεηαη, πνιιέο θνξέο, κνινλφηη απηά 

επζχλνληαη γηα ηελ θπξηαξρία κηαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά θαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ην ππάξρνλ ινγηζηηθφ πιαίζην, 

πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ (Lev B., 2001, pp.135-154), θαηαρσξίδεη σο έμνδα ηηο δαπάλεο 

γηα ηελ απφθηεζε ή ηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ, αληί λα ηηο θεθαιαηνπνηεί, ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηε κειινληηθή πξννπηηθή δεκηνπξγίαο αμίαο. Έηζη, ηα άπια είλαη 

θαηαδηθαζκέλα λα παξακέλνπλ θξπκκέλα ζην ζθνηάδη θαη λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε ζε 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο.   

 Δπίζεο, ε έιιεηςε γεληθά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, δπζρεξαίλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπο 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο κηαο επηρείξεζεο θαη λα κελ είλαη 

νινθιεξσκέλε ε εηθφλα πνπ δίλεηαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). 

 χκθσλα κε ηνπο Edvinsson L. θαη Malone S. (1997), ηελ εηθνζαεηία 1973–1993 

παξαηεξείηαη φηη ε αμία πνπ δειψλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο δηαθέξεη 

αηζζεηά απφ απηήλ πνπ εθηηκάηαη απφ ηνπο επελδπηέο. Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ε κέζε 
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αλαινγία ρξεκαηηζηεξηαθήο πξνο ινγηζηηθή αμία (market to book value) γηα ηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ησλ Ζ.Π.Α. απμήζεθε απφ 0,82 ζε 1,692. Γηα ην 1992, ε δηαθνξά κεηαμχ 

ρξεκαηηζηεξηαθήο θαη ινγηζηηθήο αμίαο ππνδειψλεη φηη πεξίπνπ ην 40% ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο κέζεο ακεξηθαληθήο δεκφζηαο επηρείξεζεο δελ εκθαληδφηαλ 

ζηνπο ηζνινγηζκνχο. Γηα επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο, ην πνζνζηφ ηεο κε εκθαληδφκελεο 

αμίαο ζηνπο ηζνινγηζκνχο μεπεξλά ην 100%. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηηο 

εμαγνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε κέζε αλαινγία ηηκήο εμαγνξάο πξνο ινγηζηηθή αμία 

(price of acquisition to book value) γηα ηελ πεξίνδν 1981-1993 ήηαλ 4,4. ηελ πεξίπησζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο, ε ίδηα αλαινγία μεπεξλά ην 10. Όια ηα παξαπάλσ 

απνθαιχπηνπλ ηελ απμαλφκελε αλάγθε εχξεζεο απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ θαη ηνλίδνπλ, πεξηζζφηεξν, ηελ αδπλακία παξνρήο πιήξνπο πιεξνθφξεζεο 

απφ ηηο πθηζηάκελεο κεζφδνπο. 

 Δλδεηθηηθά, ε απνηίκεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ απφ ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηε ινγηθή, 

απνηειεί κηα αμηφπηζηε επηινγή, αιιά είλαη απίζαλν νη ηξίηνη λα κνηξάδνληαη ηελ ίδηα γλψζε 

γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ηνπο εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ λα είλαη ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο. Απφ ηελ άιιε, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηε δηνίθεζε είλαη ζρεηηθέο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πάληα είλαη αμηφπηζηεο, δηφηη 

ζπρλά δηαζηξεβιψλνληαη, κε απφηνθν ηελ παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Άιισζηε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη ινγηζηηθνί θαλφλεο δελ ζπληείλνπλ ζηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο έρνπλ ζπληαρζεί γηα 

λα θαηαγξάθνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο ζπλαιιαγέο θαη λα δείρλνπλ ηελ αζξνηζηηθή ηνπο 

επηξξνή, ελψ ε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ επελδχζεηο ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπάληα 

ζπλδέεηαη κε δηαθξηηέο ζπλαιιαγέο. Αθφκε, νη ινγηζηηθέο κέζνδνη γηα ηα άπια πνπ 

απνθηψληαη απφ ηξίηνπο δελ ζπκθσλνχλ κε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα άπια πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εζσηεξηθά απφ ηελ επηρείξεζε θαη νη ινγηζηηθνί θαλφλεο γηα ηα άπια 

ζηνηρεία δε ζπκθσλνχλ κε ηελ νηθνλνκηθή ή ηελ θνηλή ινγηθή θαη νη εηαηξείεο δελ 

πξνβαίλνπλ ζε νκφθσλε εθαξκνγή ηνπο,  δεκηνπξγψληαο έηζη ζεκαληηθά ιάζε ζηελ 

εκθάληζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σν πξφβιεκα ηεο αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

άπισλ πφξσλ αλάγεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φκσο ζηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 

1990 απέθηεζε κεγάιε νμχηεηα (Lev B., 2001, pp.7-15), γηαηί ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο έθαλε θαλεξφ ζηηο επηρεηξήζεηο, φηη ε θεξδνθνξία 
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θαη ε καθξνβηφηεηα ηνπο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ην πφζν θαηλνηφκεο είλαη, γεγνλφο πνπ 

επηηπγράλεηαη, πξσηαξρηθά, κε επελδχζεηο ζε άπινπο πφξνπο. 

 Μειέηε ηνπ Financial Accounting Standard Board (FASB) ησλ Ζ.Π.Α. ην 2000 

απέδεημε φηη νη εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ελψ δεκνζηνπνηνχλ νηθεηνζειψο πνιχ ζεκαληηθφ 

αξηζκφ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πιηθνχο πφξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, νπδφισο 

παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηνπο άπινπο πφξνπο, γεγνλφο πνπ αληίθεηηαη ζηελ 

αξρή ηεο πιήξνπο απνθάιπςεο θαη νθείιεηαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε 

θχζε ησλ άπισλ πφξσλ. 

 Οη Blair M. θαη Wallman S. (2001), αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ φηη παξ’ φιν πνπ νη 

επελδχζεηο ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ θαηαγξάθνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

εηαηξηψλ, νη επελδπηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο. Ζ γλψκε ηνπο εδξάδεηαη ζε κειέηεο νη 

νπνίεο απνδεηθλχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζε άπια ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ 

πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη πςειέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο. 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Parr R. (1991), ε αγνξά αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ πςεινχ δείθηε P/E (ηηκή κεηνρήο/θέξδε αλά κεηνρή). 

Απηφ ζπλδέεηαη κε επηρεηξήζεηο πνπ επέδεημαλ γξήγνξε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο, ε νπνία 

φηαλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, έλαο πςειφο δείθηεο P/E ζρεηίδεηαη κε ηε κεηνρή. Έηζη, ελψ 

πνιινί επελδπηέο αλαδεηνχλ επθαηξίεο ζε εηαηξίεο κε ρακεινχο δείθηεο P/E, ζα έπξεπε λα 

εζηηάζνπλ ζηηο αηηίεο πνπ κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεη πςειφ P/E. Δθηφο απφ ην δείθηε P/E, 

σο ελδείμεηο χπαξμεο άπισλ ζηνηρείσλ αλαθέξνληαη ηα πςειά επίπεδα κεηθηνχ θέξδνπο, ηα 

πςειά επίπεδα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο, νη πςειέο απνδφζεηο επελδχζεσλ ζε θεθάιαην θίλεζεο 

θαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη πςειέο εθηηκήζεηο ηνπ δείθηε ρξεκαηηζηεξηαθήο πξνο 

ινγηζηηθή αμία. 

 Καηά γεληθή νκνινγία, νη άπινη πφξνη πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη σο άπιν ελεξγεηηθφ 

ζηνλ ηζνινγηζκφ, γηαηί αθελφο κελ ε απφθηεζε θαη ε αλάπηπμή ηνπο ζπλεπάγεηαη έλα κεγάιν 

θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε, αθεηέξνπ δε, ηεο παξέρνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Αθφκε, 

ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο γηα ηελ θεξδνθνξία θαη καθξνβηφηεηα κηαο επηρείξεζεο μεπεξλά ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ θπζηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ. 
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6.2 πλέπεηεο ηεο Διιηπνύο Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Άπια Πάγηα 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

 

χκθσλα κε ην Lev B. (2001, pp.93-102), ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηα άπια ζηνηρεία 

κπνξεί λα έρεη ηηο αθφινπζεο ζνβαξέο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο: 

 Κινληζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο, πνπ 

εθπνξεχεηαη απφ ηελ άληζε θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ, ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ θεξδψλ 

απφ ηε κηα πιεπξά, πνπ απνιακβάλνπλ νη έρνληεο εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, (insider 

trading) θαη ησλ πςειψλ δεκηψλ γηα ηνπο ινηπνχο επελδπηέο απφ ηελ άιιε. Μειέηε 

ησλ Aboody D. θαη Lev B. (2001) απέδεημε φηη φζν πην εληάζεσο άπισλ πφξσλ είλαη 

νη επηρεηξήζεηο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη insider trading, ηφζν πην ππεξβνιηθά είλαη ηα 

θέξδε γηα ηνπο έρνληεο εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε. 

 Αχμεζε ηνπ spread, ήηνη ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηηκήο αγνξάο θαη ηηκήο πψιεζεο ησλ 

κεηνρψλ, πνπ νθείιεηαη ζηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε αγνξά κπνξεί λα 

θιείζεη (Glosten R. and Milgrom R., 1985). Ζ πεξηγξαθφκελε θαηάζηαζε νδεγεί ζε 

ππεξβνιηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, ην νπνίν εχινγα παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε. 

 πζηεκαηηθή ππνηίκεζε (εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ) ησλ κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

εληάζεσο άπισλ πφξσλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δελ δείρλνπλ αθφκε ζεκαληηθή 

θεξδνθνξία, ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ άπισλ πφξσλ θαη ηεο ειιηπνχο 

πιεξνθφξεζεο σο πξνο ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ησλ πφξσλ απηψλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ.  

 Υακειή απνδεκίσζε – ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί έρνπλ 

ηελ ιεγφκελε stock option. 

 πλερή επηδείλσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, σζψληαο ηνπο επελδπηέο ζηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα άπια ζηνηρεία απφ άιιεο πεγέο. 

 Ζ πιένλ ζνβαξή ζπλέπεηα, φζνλ αθνξά ζηε καθξνρξφληα θεξδνθνξία θαη 

βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο, πξνέξρεηαη απφ ηε θηινζνθία ηεο εμνδνπνίεζεο ησλ 

δαπαλψλ γηα άπινπο πφξνπο αληί ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο, θαζψο σο είζηζηαη ζηνλ 

θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, νηηδήπνηε είλαη έμνδν πξέπεη λα πεξηθνπεί, πξνο ελίζρπζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο, ελψ αληίζεηα νηηδήπνηε είλαη ελεξγεηηθφ ζηνηρείν 
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ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, αθνχ ζπληζηά πεξηνπζία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Οη Boone J. θαη Raman K. (2001, pp.97-128), ζπκπεξαίλνπλ φηη θχξηα ζπλέπεηα ηεο 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε γηα άπια 

ζηνηρεία, απνηειεί ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. 

 Οη Chan L., Lakonishok J. θαη Sougiannis T. (2001, pp.2431-2456), αλαθέξνπλ φηη νη 

κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ κε πςειά πνζά δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζρεηηθά κε ηελ 

αγνξαία αμία ηνπο, δείρλνπλ ηζρπξά ζεκάδηα ππνηίκεζεο, θπζηθά ιφγσ ηεο κε εκθάληζήο 

ησλ πνζψλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. πλεπψο, νη εηαηξίεο πνπ επελδχνπλ 

ζπζηεκαηηθά ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά δελ έρνπλ ηηο ζεακαηηθέο απνδφζεηο πνπ 

αλέκελαλ, ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ. 

 Οη Luft J. θαη Shields M. (2001), επηζεκαίλνπλ φηη φηαλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δαπάλεο γηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνβιεθζνχλ ηα 

κειινληηθά θέξδε, ε εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ αληί ηεο θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο 

κεηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη δαπάλεο γηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο είλαη ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε, ε δηαθήκηζε πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γίλνληαη. Βέβαηα, απφ νξηζκέλνπο 

ππνζηεξίδεηαη θαη ε επηινγή ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ, εθφζνλ απηέο 

πξνζζέηνπλ έλα λέν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ εηαηξία. 

 Μία επηπιένλ ζπλέπεηα ηεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο, 

φπσο αλαθέξνπλ νη Blair M. θαη Wallman S. (2001), είλαη ν ιάζνο επηκεξηζκφο ησλ πφξσλ, 

ηφζν κέζα ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία αιιά θαη κεηαμχ εηαηξηψλ ηεο ίδηαο βηνκεραλίαο. Έλαο απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ ιαλζαζκέλν επηκεξηζκφ ησλ πφξσλ κέζα ζε κηα 

βηνκεραλία, είλαη ε ηάζε πνπ έρνπλ νη επελδπηέο λα ζπγθξίλνπλ ηελ επίδνζε κεκνλσκέλσλ 

εηαηξηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ εηαηξηψλ ηεο βηνκεραλίαο. Ζ εγθπξφηεηα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο εμαξηάηαη απφ ην αλ ηα ζεκεία αλαθνξάο ηεο βηνκεραλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ζχγθξηζε, απνηεινχλ θαινχο δείθηεο ηεο κειινληηθήο επίδνζεο. 

 Σέινο, νη Blair M. θαη Wallman S. (2001), ππνζηεξίδνπλ φκσο φηη ε θεθαιαηνπνίεζε 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ απνηειεί νινθιεξσκέλε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε απηά. Κη απηφ γηαηί φπσο αλαθέξνπλ ε θεθαιαηνπνίεζε 

αληηθαηνπηξίδεη ην ηζηνξηθφ θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζε άπια ζηνηρεία θαη φρη ηηο πην ζρεηηθέο 

ηξέρνπζεο αμίεο (αλ θαη ηα θφζηε είλαη γεληθά ζπλδεδεκέλα κε ηξέρνπζεο αμίεο). Δπίζεο, νη 
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αμίεο πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη αληαλαθινχλ κφλν ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεπξά ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αθαηξψληαο άιια κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία, φπσο 

είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ππαιιήισλ, νη παηέληεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζνχλ ιχζεηο ζην 

πξφβιεκα ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πέξα απφ ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε. 

 

6.3 Παξάγνληεο πνπ Γπζρεξαίλνπλ ηελ Απεηθόληζε ηωλ Άπιωλ Πάγηωλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ γηα άπια ζηνηρεία σο έμνδν, παξά ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

πνπ επηθέξεη, δηθαηνινγείηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ 

θεθαιαηνπνίεζή ηνπο θαη γίλνληαη θαηαλνεηνί αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ νξηζκφ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα απζηεξά θξηηήξηα θαηαρψξεζεο ελφο ζηνηρείνπ ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ απαηηείηαη ε εθηίκεζε, εθ κέξνπο ηεο 

δηνίθεζεο, ηεο πηζαλφηεηαο εηζξνήο ζηελ επηρείξεζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ, πνπ πεγάδνπλ απφ ην ελ ιφγσ ζηνηρείν (Bukh N., Marr B. and 

Mouritsen J., 2004, pp.46-54). Ζ επζχλε απηή ηεο δηνίθεζεο ζπληζηά κηα αληηθεηκεληθή 

δπζθνιία, δηφηη, φπσο είλαη θπζηθφ, ππεηζέξρνληαη ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο, πνπ 

ππνλνκεχνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε βαξχηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθξηηηθά κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, 

ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα σο πξνο πνηα θαη πφζα νθέιε ζα απνθέξνπλ ζην 

κέιινλ ηέηνηνη άπινη πφξνη, φπσο νη δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, γηα επξεζηηερλίεο θαη 

λέεο ηερλνινγίεο. Ζ αβεβαηφηεηα απηή νθείιεηαη κεξηθψο ζην φηη, απφ ηε θχζε ηνπο, ηα άπια 

ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή εκπνξεπζηκφηεηα, π.ρ. αλ κηα επηρείξεζε αγνξάζεη έλα 

θηίξην ην νπνίν απνδεηρζεί αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο, κπνξεί πάληα λα ην πνπιήζεη, 

αληίζεηα αλ ε επηρείξεζε δαπαλήζεη γηα κηα απνηπρεκέλε δηαθεκηζηηθή θακπάληα, δελ 

κπνξεί λα πνπιήζεη νχηε ηνλ ηειενπηηθφ ρξφλν πνπ ρξεζηκνπνίεζε νχηε ηε δεκηνπξγηθή 

δνπιεηά ησλ δηαθεκηζηψλ.  

 Ζ δπζθνιία ειέγρνπ ησλ άπισλ πφξσλ ζπληζηά γηα αξθεηνχο ην ζνβαξφηεξν ιφγν 

πνπ νη άπινη πφξνη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ελεξγεηηθφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο θπζηθνχο θαη 

ρξεκαηηθνχο πφξνπο, ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο είλαη δεδνκέλνο θαη μεθάζαξνο. Υαξαθηεξηζηηθφ 
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παξάδεηγκα απνηειεί ε αδπλακία παξεκπφδηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ λα πξνζθέξεη, ηειηθά, ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζε άιιε επηρείξεζε, παξά ηηο πςειέο δαπάλεο πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζή ηνπ, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πειαηεηαθφ 

θεθάιαην κηαο επηρείξεζεο. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηνρπξσκέλσλ λνκηθά 

επξεζηηερληψλ, εκπνξηθψλ επσλπκηψλ θαη ζεκάησλ ν έιεγρνο δελ είλαη μεθάζαξνο, αθνχ ζε 

αξθεηέο ρψξεο νη λφκνη πνπ πξνζηαηεχνπλ ηέηνηα δηθαηψκαηα είλαη ραιαξνί θαη αζαθείο, 

γεγνλφο πνπ ζπληείλεη ζηε δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο επί 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο Romer P. (1998, pp. 8-14) ηνλίδεη φηη αλ θαη είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα αληιήζεη θάπνηνο αμία απφ ηε ρξήζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα 

βξεζνχλ ηξφπνη ειέγρνπ ηνπ απφ ηε δηνίθεζε, δηφηη βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο λέσλ αλαθαιχςεσλ θαη ηδεψλ, δεκηνπξγείηαη αμία γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ζην ελεξγεηηθφ 

απνηειεί ν αμηφπηζηνο – αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο (απνηίκεζε) ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 

Ζ απνηίκεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη κηα ζχλζεηε θαη εμαηξεηηθά δχζθνιε δηαδηθαζία, 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε εθηίκεζε κηαο 

ζεηξάο παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηζρχ ηνπ απνηειέζκαηνο. Ο Stweart A. (1997), αλαθέξεη, φηη ην πλεπκαηηθφ 

θεθάιαην έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο, νξηζηεί απφ θάπνηνπο, θαηαλνεζεί απφ ιίγνπο θαη 

απνηηκεζεί απφ ζρεδφλ θαλέλαλ. 

 Δηδηθφηεξα, ε χπαξμε ειάρηζησλ αγνξψλ γηα ηέηνηνπ είδνπο αγαζά, ηα νπνία θαηά 

θαλφλα είλαη κνλαδηθά, θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαην γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αληηθεηκεληθήο ηνπο αμίαο, εθηφο αλ απηά απνηειέζνπλ αληηθείκελν πψιεζεο. Βέβαηα θαη ε 

πξαγκαηηθή αμία ησλ άπισλ αγαζψλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί, θαζψο ε αμία ησλ αγαζψλ απηψλ κέζα ζε κία επηρείξεζε κπνξεί 

ζηελ πξάμε λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ ρξεκαηηθή αμία εμαγνξάο. Όζνλ αθνξά ηα 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ηα νπνία ζρεδφλ πνηέ δελ 

εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ γηαηί νη επηρεηξήζεηο ζπαλίσο ηεξνχλ ζηνηρεία σο πξνο ην 

θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπο) ε αμία ηνπο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί, έσο φηνπ αξρίζνπλ 

πξαγκαηηθά λα παξάγνπλ εηζφδεκα, αιιά αθφκε θαη ζε εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ε αμία ηνπο 

ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο αλακελφκελεο πσιήζεηο θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

απνηεινχλ εθηηκήζεηο θαη φρη πξαγκαηηθά θαη ζίγνπξα γεγνλφηα. 

 Δπηπξφζζεηα, ην πξφβιεκα ηεο απνηίκεζεο εληείλεηαη απφ ην ίδην ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη έηζη δνκεκέλν, ψζηε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 
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γηα ην θπζηθφ θαη ρξεκαηηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

πεξηζζφηεξε αληηθεηκεληθφηεηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα απνηηκάηαη 

αξρηθψο ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ, παξφιν πνπ ππάξρεη ε άπνςε φηη ε αμία ηνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπ θαη φρη ζην θφζηνο ηνπ (Helmi H., 

Saravanan S. and Seetharanam A., 2002, pp.128-148). 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ άπισλ πφξσλ σο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξαθσιχεηαη, ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ ηα πνιηηηθά παηρλίδηα (Lev Β., 2001, pp. 87), πνπ παίδνπλ εηο βάξνο 

ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ειεγθηέο θαη 

νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο, επηθαινχκελνη ηε κεγάιε δπζθνιία απνηίκεζεο ησλ άπισλ 

πφξσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε έιιεηςε θνηλψο απνδεθηψλ κεζφδσλ απνηίκεζεο, πξνο 

εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ ζθνπψλ ηνπο. Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο επηιέγεη λα κελ 

θεθαιαηνπνηήζεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) ηελ 

ωξαηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο, θαζψο ε εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ γηα άπια ζηνηρεία 

ζπκπηέδεη κελ ζεκαληηθά ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη, αιιά 

εμαζθαιίδεη πςειή θεξδνθνξία γηα ηηο επφκελεο ρξήζεηο, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα 

νθέιε ησλ άπισλ πφξσλ (φια απηά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε 

ή/θαη αλάπηπμε άπισλ ζηνηρείσλ δελ είλαη νκνηφκνξθεο απφ ρξήζε ζε ρξήζε), β) ηελ 

ωξαηνπνίεζε ηεο επίδνζεο, δηφηη νη δαπάλεο γηα άπια ζηνηρεία απνπζηάδνπλ απφ ηνπο 

παξνλνκαζηέο δεηθηψλ φπσο ROI θαη ROE, κε απνηέιεζκα νη δείθηεο λα εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξε ηηκή απφ εθείλε ηελ νπνία ζα είραλ εάλ νη δαπάλεο γηα άπινπο πφξνπο 

θεθαιαηνπνηνχληαλ, θαη γ) ηελ απαιιαγή – πξνζηαζία ηεο δηνίθεζεο από ιαλζαζκέλεο 

απνθάζεηο/θαθνδηνίθεζε άπιωλ πόξωλ, γηαηί ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα απνηπρία 

πξνζειθχεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή απφ κηα επηηπρία, ε εμνδνπνίεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ 

πξνθπιάζζεη ηε δηνίθεζε απφ ηνλ έιεγρν θαη ηε ινγνδνζία, κηαο θαη νη άπινη πφξνη, ιφγσ 

ηεο δχζθνιεο δηαρείξηζήο ηνπο, κπνξεί λα γίλνπλ ζεκαληηθνί δεκηνπξγνί αμίαο γηα ηελ 

επηρείξεζε (ε ζεηηθή πιεπξά ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρνπλ) αιιά θαη πξφμελνη 

ζεκαληηθψλ δεκηψλ (value detractors – ε αξλεηηθή πιεπξά ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ). 

 Ο απνθιεηζκφο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ πξνθπιάζζεη ηνπο ειεγθηέο 

απφ πηζαλέο κελχζεηο κεηφρσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο. Οπφηε δελ έρνπλ θαλέλα 

θίλεηξν λα πηέζνπλ γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ θαη γηα ηελ παξνρή εθ κέξνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηελ πξφνδν ησλ ππφ αλάπηπμε άπισλ πφξσλ, ηελ 

χπαξμε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ειέγμνπλ πξνζεθηηθά. 

 Σέινο, ε εμνδνπνίεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζπκθέξεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

αλαιπηέο, δηφηη θαζίζηαληαη απαξαίηεηνη ζηνπο πειάηεο ηνπο, ηδηαίηεξα νη έρνληεο ηζρπξέο 
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δηαζπλδέζεηο κε ηελ επηρείξεζε, ιφγσ ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε ηέηνηεο κπζηηθέο πιεξνθνξίεο 

(Lev B., 2001, pp.85-91). 

 πκπεξαζκαηηθά, παξφιε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά δελ απνηηκψληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη, ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε φιε 

δηαδηθαζία, θαζηζηψληαο ηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ειιηπή θαη αλίθαλε λα απνδψζεη ηελ 

επηζπκεηή ελεκέξσζε. 

 

6.4 Πξνηάζεηο Βειηίωζεο ηωλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Αλαθνξώλ 

 

Οη Lev B. θαη Zarowin P. (1999), ρξεζηκνπνηνχλ έλα κεγάιν δείγκα επηρεηξήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο αιιαγέο ζηελ επέλδπζε 

ησλ επηρείξεζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), θαη ζηε ζπλερψο κεησκέλε ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα πιεξνθφξεζε, πνπ παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φπσο είλαη ηα έζνδα, νη ηακεηαθέο ξνέο θαη ε αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

πκπεξαίλνπλ κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο φηη ην πξφβιεκα ζηελ πιεξνθφξεζε ην 

δεκηνπξγνχλ νη αιιαγέο ζηα πνζνζηά ησλ δαπαλψλ γηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη ην 

επίπεδν ή ην κέγεζνο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, πξνηείλνπλ κηα λέα ινγηζηηθή δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηηο ζπλερείο επαλαδηαηππψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε πςειή αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνλνκεχεη ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο. Οη επαλαδηαηππσκέλεο αλαθνξέο 

παξέρνπλ δεδνκέλα πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη κεγαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο, θαζψο ε 

επαλάιεςε ησλ αμηψλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζηζηά δηαζέζηκεο λέεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπλεπαθφινπζα έζνδα. 

 Ο Lev B. (2001), πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πξνηείλεη, ινηπφλ, έλα πξνζρέδην 

αιπζίδαο αμίαο, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο θαη δελ αληηκεησπίδεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεκνλσκέλα θαη 

αλεμάξηεηα. Βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αιιειεπηδξνχλ κε 

άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία αμίαο. Σν πξνηεηλφκελν πξνζρέδην αιπζίδαο αμίαο (value–chain blueprint) 

παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηξία βαζηθά ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο: 

ηελ επέλδπζε (ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε θ.α.), ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (π.ρ. 
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απνηειέζκαηα θιηληθψλ εμεηάζεσλ γηα θάξκαθα), θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε (έζνδα απφ 

πξντφληα πνπ κφιηο βγήθαλ ζηελ αγνξά). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

  

 

 Ζ πξντνχζα ηάζε επέλδπζεο ζηα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππαγνξεχεηαη απφ 

ηε κεηάβαζε ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία, ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα παξακείλνπλ βηψζηκεο ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηε δηαθνξνπνίεζε λα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο. 

Απαηηείηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα θαηλνηνκία θαη δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ε νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ επέλδπζε 

ζηα παξαδνζηαθά πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γη’ απηφ, νη επηρεηξήζεηο αληηθαζηζηνχλ ηα 

ελζψκαηα πάγηα κε άπια, παξαρσξψληαο ηνπο, φιν θαη πεξηζζφηεξν, κηα θπξίαξρε ζέζε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο. 

 Ζ επέλδπζε ζηα ελ ιφγσ ζηνηρεία εκπεξηέρεη πςειφ θίλδπλν, αιιά ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξεη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε γξήγνξε θπξηαξρία ζηελ αγνξά θαη 

ζε πςειέο απνδφζεηο. Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ππάξρεη ηζρπξφο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηελ θαηνρή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ηελ επίηεπμε θέξδνπο, αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άπια ζηνηρεία είλαη έκκεζε θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο πξνυπνζέηεη ηνλ επηηπρεκέλν ζπλδπαζκφ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κε άιινπο 

παξάγνληεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Κξίλεηαη αλαγθαία, ινηπφλ, ε πξνβνιή κηαο πην ζπλνιηθήο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνο φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, θαη, ηδηαίηεξα, πξνο ηε δηνίθεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζσζηή 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγίαο αμίαο. 

 Γπζηπρψο, παξά ηελ απμαλφκελε αμία ηνπο, ηα άπια δελ ηπγράλνπλ ηεο απαηηνχκελεο 

πξνζνρήο θαη δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ λα θαηαγξαθνχλ ζηελ 

πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο, ε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαζίζηαηαη ειιηπήο θαη αλίθαλε λα 

απνδψζεη ηηο επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο. 

 Σν ειιεληθφ ινγηζηηθφ πιαίζην, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ θαη παξέρνληαο πιεξνθνξίεο, θπξίσο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ, δελ δηέζεηε ηελ πιεξφηεηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηε ζαθήλεηα, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. 

 Αλακθηζβήηεηα, ε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ είρε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο 
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κέζσ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη, παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο κηα βάζε πνηνηηθήο 

ζχγθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, παξάιιεια, δηεπθνιχλεηαη ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 Δληνχηνηο, ην Γ.Λ.Π. 38, ζην πιείζηνλ ησλ πεξηπηψζεσλ, επηβάιιεη ηελ θαηαρψξηζε 

ησλ δαπαλψλ γηα άπια ζηνηρεία ζηα έμνδα, κε απνηέιεζκα ηα άπια λα παξακέλνπλ ζηελ 

αθάλεηα θαη λα δηαζηξεβιψλεηαη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε, ηα απζηεξά θξηηήξηα 

θαηαρψξηζεο θαη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Γ.Λ.Π. 38, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ, ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηε ινγηζηηθή απεηθφληζή ηνπο. 

 Κπξίσο, ε έιιεηςε γεληθά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ 

αμηφπηζηε – αληηθεηκεληθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο, 

ζπληζηά ηνλ θχξην παξάγνληα γηα ηε κε θαηαγξαθή ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα κελ είλαη νινθιεξσκέλε ε εηθφλα πνπ 

δίλεηαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). 

 Ζ δεκηνπξγία κηαο αλαπηπγκέλεο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο αγνξάο γηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αμηφπηζηε απνηίκεζή ηνπο θαη ζα ζπκβάιιεη 

θαηαιπηηθά ζηελ θαηαρψξηζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζην ελεξγεηηθφ, ζα πξέπεη λα επλνεζεί. 

 Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη απνηίκεζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ επηρεηξήζεηο, γηα λα απνηειέζνπλ εζσηεξηθά εξγαιεία 

δηνίθεζεο, αιιά θαη γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνχλ, ψζηε λα αλαπηπρζεί κηα επξέσο απνδεθηή κεζνδνινγία. 

 Απαηηείηαη ε βειηίσζε ησλ αξρψλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο γηα ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ δελ θαηαγξάθνληαη, ψζηε λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ φζν θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν. 

 ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε δηεμαγσγή εξεπλψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα άπια, πέξαλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο 

ππάξρεη αλάγθε γηα αλάιπζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα 

θαη ηε ζπκβνιή ησλ άπισλ πφξσλ ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο, δχλαηαη λα είλαη εθηθηή κε ηε δεκηνπξγία κηαο 

ελνπνηεκέλεο έθζεζεο, πνπ ζα παξνπζηάδεη ηελ νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή, αληαγσληζηηθή, 

νξγαλσζηαθή, εζηθή θαη πειαηεηαθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, πεξηιακβάλνληαο ηηο 
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θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο. Υξεηάδεηαη, φκσο, λα δηεξεπλεζεί ε 

ελλνηνινγηθή θαη ηερληθή βησζηκφηεηα ησλ εθζέζεσλ γηα ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην, σο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο εθζέζεηο.  

 Θεηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ειιηπνχο 

πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηα άπια ζηνηρεία, κπνξεί λα έρεη 

ε ηξνπνπνίεζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο π.ρ. νη επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο θαηάζηαζεο, πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηα άπια θαη ζα πξνζηεζεί ζηηο 

παξαδνζηαθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε παξαδνζηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ινγηζηηθή 

θαζίζηαληαη αλίθαλεο λα ππνζηεξίμνπλ επαξθψο ηε δηνίθεζε ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. 

Απαηηείηαη κία πην δπλακηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο ην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ αμία ζην κέιινλ, γίλνληαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηνπ. 

 Ωο εηθφο, ε επέλδπζε ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο επηηπρίαο ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, 

θαζψο ε αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζρεηίδεηαη κε ην κέιινλ θαη αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθά 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα απμήζνπλ κειινληηθά ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ην εηζφδεκα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα θέξδε ηνπο. 

 Δλ θαηαθιείδη, αλ θαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ παξακέλεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή, δελ πξέπεη λα 

δαηκνλνπνηνχκε ηα άπια ζηνηρεία, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εηδήκνλεο θαη επαΐνληεο 

παξνπζηάδνληαη πξνκεζείο, επηδεηθλχνληαο ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θαηάιιεινπ πιαηζίνπ, πξνο εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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