
 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

ΑΫΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΞΙΑ ΜΙΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ-Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

ΣΟΤ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ALTER 

 

 

ΚΤΕΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 21/11 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σαρπλάθεο Παλαγηψηεο 

 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε 

Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηεχζπλζε Λνγηζηηθή 

 

 

Οθηψκβξηνο  2011 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στην οικογενειά μου και  

στην αγαπημένη μου θεία Γεωργία 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. 

Παλαγηψηε Σαρπλάθε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαζψο θαη γηα ηελ δηάζεζή ηνπ 

λα κε βνεζήζεη φπνηε ηνλ ρξεηάζηεθα, αιιά θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο θαζεγεηέο κνπ γηα 

ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα 

ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε λα πξαγκαηνπνηήζσ απηφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ηε 

ζηεξημή ηνπο. Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Αλαζηαζία, ηνλ Βαιάληε, ηνλ Γηψξγν, ηελ 

Δχα, ηνλ Θνδσξή, ηελ Ράληα, ηνλ ηαχξν θαη ηνλ Υξηζηφθνξν γηαηί έθαλαλ ην κεηαπηπρηαθφ 

απηφ αμέραζην. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ εξγαζία απηή ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε θαη απνζθνπεί λα καο δψζεη κηα εηθφλα γπξσ 

απφ ην ΓΛΠ 38 θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί απηφ λα ζπλδεζεί, δεχηεξν κέξνο, κε ηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ πξφηππν 38 δεκηνπξγήζεθε ζε ζηφρν λα 

επίιχζεη ην πξφβιεκα ην νπνίν αλέθππηε θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν ξφινο ησλ 

αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη απμεζεί θαη έρεη γίλεη ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ νηθνλνκία πιένλ βαζίδεηαη ζηελ 

γλψζε, γεγνλφο ην νπνίν θάλεη ηελ χπαξμε ηνπ πξνηχπνπ επηηαθηηθή. θνπφο ηνπ είλαη λα 

πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία δελ 

αζρνιείηαη θάπνην άιιν πξφηππν ελψ ηαπηφρξνλα θαζνξίδεη πψο επηκεηξάηαη ε ινγηζηηθή 

αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απαηηεί νξηζκέλεο θαζνξηζκέλεο 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σέινο ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν 

κέξνο ην νπνίν είλαη θαη ην πξαθηηθφ, κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ εμεηάζακε ην 

θαηλφκελν ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ALTER θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζηαζκφο 

απνηχπσλε ηελ άπιε πεξηνπζία ηνπ θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχζε έπεηηα γηα πεξεηαίξσ ελέξγεηεο 

ηνπ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα αλαιπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ζα καο 

βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγεία ηνπ πξνηχπνπ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Κάζε εηαηξεία άζρεηα απφ ηε κνξθή ηεο θαηέρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία 

απηά κπνξνχλ λα έρνπλ ηφζν πιηθή ππφζηαζε φπσο γηα παξάδεηγκα θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα θ.α. φζν θαη άπιε κνξθή, φπσο ηερλνγλσζία θαη πειάηεο. 

Κάπνηα απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κάιηζηα κηαο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Ωζηφζν ην γεγνλφο απηφ δελ ζεκαίλεη πσο κηα επηρείξεζε δελ 

κπνξεί λα θαηέρεη θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία λα είλαη δχζθνιν λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα κηα εηαηξεία πηζαλψο λα έρεη πηζηνχο πειάηεο επί ζεηξά εηψλ, απνθιεηζηηθέο 

ζπκθσλίεο κε δηάθνξνπ ηχπνπ ζπλεξγάηεο, δπλακηθφ θαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

πξνζσπηθφ κε ηερλνγλσζία, πηζαλψο αθφκε λα εδξεχεη ζε κηα πεξηδήηεηε πεξηνρή ή αθφκε 

θαη λα δηνηθείηαη απφ έλαλ πεξηδήηεην γεληθφ δηεπζπληή αλαγλσξίζηκνπ θχξνπο. Όια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ηζρχνο κηα ο εηαηξείαο σζηφζν δελ κπνξνχλ λα 

θαηακεηξεζνχλ νχηε λα εκθαληζηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξείαο. 

Απνηεινχλ ην άπιν δπλακηθφ ηεο θαη επίζεο ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία δεζπφδνπλ θαη είλαη 

απηά ηα νπνία θάλνπλ ηε δηαθνξά. 

Σα καθξνρξφληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εθείλα πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε 

ζε κηα επηρείξεζε γηα έλαλ αξηζκφ κειινληηθψλ πεξηφδσλ. Μπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: κία απφ απηέο είλαη ηα αζψκαηα πάγηα. Ζ αμία ελφο αζψκαηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ δηθαησκάησλ ή ησλ πξνλνκίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θπξηφηεηά ηνπο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν ξφινο ησλ αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ έρεη απμεζεί θαη έρεη γίλεη ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ επεκεξία 

πνιιψλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ε νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηελ γλψζε γίλεηαη πην 

θπξίαξρε. Κνηλά παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηθιείνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην ειεθηξνληθφ ινγηζκηθφ, άδεηεο επξεζηηερλίαο, ζπγγξαθηθά 

δηθαηψκαηα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, πειαηνιφγηα, ππνζεθηθά δηθαηψκαηα εμππεξέηεζεο, 

άδεηεο αιηείαο, εηζαγσγηθέο πνζνζηψζεηο, παξαρσξήζεηο εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ, ζρέζεηο 

πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ, εκπηζηνζχλε πειαηψλ, κεξίδηα αγνξάο θαη δηθαηψκαηα έξεπλαο 

αγνξάο. 
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ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ ΣΑ ΑΫΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ 

ΚΑΘΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

Σα αυια πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε έξεπλεο ζε πνιιέο ρψξεο πιένλ 

απαξηίδνπλ πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο. Σν ππφινηπν έλα ηξίην είλαη 

ηα εξγνζηάζηα, ηα κεραλήκαηα θαη ηα θεθάιαηά ηεο. Ρηδηθέο αιιαγέο επηβάιινληαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ 

απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ. πλεπψο νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηνπο, πξέπεη ζπλερψο λα πξνζθέξνπλ λέα θαη βειηησκέλα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Oιεο νη εηαηξείεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά πιηθά θαη άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε λένπο ηνκείο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνθέξεη θέξδε. Σειηθά, ε δπλαηφηεηα κηαο εηαηξείαο 

λα εμειηρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο ζα εμαξηεζεί απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο λα αμηνπνηήζεη θαηά θχξην 

ιφγν ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. Απηά είλαη πνπ ζα ηεο δψζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ζα πξνζζέζνπλ αμία ζηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ζα απμήζνπλ ηελ απνηίκεζή ηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ζε έξεπλα ηνπ PRC Group ζε επηηπρεκέλεο ειιεληθέο θαη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο πξνθχπηεη πσο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη ε γεληθή αλαγλψξηζε φηη πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηνπο νξγαληζκνχο. Καη απηά 

δηαθξίλνληαη ζε «soft» πνπ έρνπλ επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, εξγαδφκελν θαη πειάηε, ηηο 

αληηιήςεηο, ηε λννηξνπία, ηηο ζρέζεηο, ηελ έμσζελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ζε «hard» πνπ 

είλαη ε νξγάλσζε θαη νη κεραληζκνί, νη δηαδηθαζίεο θ.ά. Κη επεηδή πνιιά απφ ηα ζεκαληηθά 

απηά ζηνηρεία είλαη άπια, αλαδεηήζεθαλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά γίλνληαη αληηιεπηά 

ζηηο επηηπρεκέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηαζέηνπλ γηα θαηακέηξεζή 

ηνπο, πνηα πξνηεξαηφηεηα ηνπο δίλνπλ θαη ηηο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο κε ηηο νπνίεο ηα 

δηαρεηξίδνληαη. 

Δπηπξφζζεηα, έξεπλα ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απνθάιπςε επηά πεξηνρέο Αυισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ρηίδεηαη ε κειινληηθή επηηπρία ηεο εηαηξείαο. 

Απηέο είλαη: 

1. Οη Δζσηεξηθέο θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο (κε εξγαδφκελνπο - πειάηεο θαη ινηπνχο κεηφρνπο). 

2. H Γηαρείξηζε ηεο Δηαηξηθήο Γλψζεο. 
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3. Ζ Ζγεζία θαη ε Δπηθνηλσλία ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. 

4. Ζ Kνπιηνχξα θαη νη Aμίεο ηεο επηρείξεζεο. 

5. Ζ Φήκε θαη ε Δκπηζηνζχλε ζηελ επηρείξεζε. 

6. Οη Γεμηφηεηεο θαη νη Ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

7. Οη Γηαδηθαζίεο θαη ηα πζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή θξίλεεηαη ηθαλνπνηεηηθή αλ ιάβνπκε επίζεο ππφςηλ καο 

πσο ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο νξηζκέλα «πξντνληηθά ραξαθηεξηζηηθά», ιφγνπ 

ράξε «ε δχλακε ηνπ brand name», φπσο θαη ε δπλαηφηεηα θαηλνηνκίαο θαη ε πξνζθνξά 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. εκαληηθφ ξφιν επίζεο δηαδξακκαηίδεη θαη ην θηιηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε πξνζέιθπζε ηαιέλησλ. 

Άθξσο ζεκαληηθφ «άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» θξίλεηαη επίζεο ε Ζγεζία θαη ε 

Δπηθνηλσλία. Αιιά θαη ε Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα, νη Αμίεο θαη νη Δζσηεξηθέο ρέζεηο 

ζεσξνχληαη σο ηα «άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ειπίδα γηα ην κέιινλ θαη έρνπλ 

κπεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ δηνηθήζεσλ. Ζ δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε απηέο ηηο ηξεηο 

πεξηνρέο, πνπ πξνθαλψο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ηεξαζηία θαη είλαη αθξηβψο εθεί φπνπ νη ειιεληθέο εηαηξείεο κεηνλεθηνχλ 

έλαληη ησλ μέλσλ». εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζηελ ίδηα έξεπλα ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο 

ζεκαληηθφηεηαο θαηαιακβάλνπλ ε Γηαρείξηζε ηεο Δηαηξηθήο Γλψζεο θαη νη Γηαδηθαζίεο θαη 

ηα πζηήκαηα. 

Οη κεραληζκνί θαηακέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη νη έξεπλεο πξνζσπηθνχ θαη θιίκαηνο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη νη έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ θαη ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. Δλλνείηαη φηη ζηηο κηθξφηεξεο 

εηαηξείεο νη έξεπλεο πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο. Αληίζεηα, νη έξεπλεο ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη θνηλή πξαθηηθή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. ηνλ ηνκέα απηφλ 

ππεξηεξνχλ αδηακθηζβήηεηα νη πνιπεζληθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιινχο κεραληζκνχο 

θαηακέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο –ελίνηε «branded»– θαη «δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιχςνπλ 

απφ κφλεο ηνπο ηνλ ηξνρφ». Αλαθνξηθά κε ηηο ακηγψο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε έξεπλα 

αλαθέξεη φηη «παξ’ φιν πνπ γεληθά ηείλνπλ λα θάλνπλ ιηγφηεξα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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ρηίζνπλ ζπζηήκαηα απνηίκεζεο θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηνκνξθίεο ηεο 

ηδηνζπζηαζίαο ηνπο». 

ηνλ ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο πξνθχπηεη φηη ε παξάκεηξνο απηή 

γίλεηαη αληηιεπηή πεξηζζφηεξν ζε κεραληζηηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη αθνινχζσο 

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ρσξίο, σζηφζν, λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο 

γηα ηε δηάρπζε θαη δηαηήξεζε ηεο γλψζεο. Οη κηθξφηεξεο θπξίσο εηαηξείεο αλαθέξνπλ «κε 

ζεζκνπνηεκέλεο δηεξγαζίεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ραιαξά δίθηπα θαη 

επαθέο». Γηα ηελ Δπηθνηλσλία αλαθέξεηαη απφ θάπνην πνζνζηφ ε χπαξμε κεραληζκψλ 

θπξίσο φκσο εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ θαη ζπαλίσο κε ηελ αληίζεηε θνξά. ρνιηάδνληαο 

ηφηε ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπινο ηνπ PRC Group θ. Μαχξνο δήισζε φηη «ε 

εζσηεξηθή επηθνηλσλία είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ νηθνδφκεζε θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

θηλεηνπνίεζεο φισλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

βέβαηα δελ κπνξεί λα είλαη κφλν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Πξέπεη λα ππάξρεη θαη απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ φπσο επίζεο θαη κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ απηνχ επηπέδνπ». 

Οη επηρεηξήζεηο ζα ρξεηαζζεί λα εληνπίζνπλ ηηο πεξηνρέο επέκβαζεο, λα κεηξήζνπλ κε 

αμηφπηζηα εξγαιεία ηελ πθηζηακέλε θαηάζηαζε, λα ζρεδηάζνπλ πξνγξάκκαηα βειηίσζεο θαη 

επέκβαζεο θαη λα δεζκεπζνχλ, ηφζν ε  δηνίθεζε θαη εξγαδφκελνη, γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο». 

Μαο επεζήκαλε επηπιένλ ζρεηηθά κε ηελ Ζγεζία φηη δελ πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ CEO θαη ζηνπο ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπ. «Δίλαη δεηνχκελν απ’ φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο. Καη ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πέξαλ ηεο 

απφθηεζεο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ, άιισζηε ε αλζξσπνθεληξηθή έκθαζε πνπ καο 

απνθάιπςε ε εξεπλα αλαθέξεηαη ζαθψο ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ νπνίσλ ε ζπκβνιή αθφκε 

θαη ζην θηίζηκν ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΛΠ 38 - ΑΫΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

1.1 Δηζαγωγή ζην ΓΛΠ 38 - ΑΫΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σν ΓΛΠ 38 πξνδηαγξάθεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνζηψλ αλάπηπμεο, αιιά δελ θαιχπηεη ηα αζψκαηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ξπζκίδνληαη απφ άιια πξφηππα.  Σα αλαγλσξίζηκα αζψκαηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα ππνδείγκαηα, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ηηο άδεηεο, 

ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ην ινγηζκηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα 

επξεζηηερλίαο. Απηά ηα είδε πνπ έρνπλ σο θνηλφ ζηνηρείν φηη ππάξρεη κηθξή ή θαζφινπ 

θπζηθή νπζία ζε απηά, έρνπλ κηα νηθνλνκηθή δσή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο. ε πνιιέο, 

αιιά φρη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη δηαρσξίζηκα. 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν πξέπεη λα  εθαξκφδεηαη ζηε ινγηζηηθή ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο εθηφο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Αθνξά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο άιινπ 

Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ. 

 Αθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο απηά νξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 32 - Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε. 

 Αθνξά αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε (βι. ΓΠΥΑ 6 - Δμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε 

κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ) 

 Αθνξά δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμφξπμε νξπθηψλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη φκνησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θάπνην άιιν πξφηππν ην νπνίν δηέπεη ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ γηα έλαλ εηδηθφ ηχπν άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε επηρείξεζε εθαξκφδεη εθείλν 

ην πξφηππν αληί ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. Παξαθάησ δίλνληαη θα΄πνηα παξαδείγκαηα 

αλαθνξηθά κε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νππ φπσο θαη πξναλαθέξακε γίλεηαη ε εθαξκνγή ελφο 
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άιινπ πξνηχνπ έλαληη ηνπ ΓΛΠ 38. Όηαλ απεπζπλφκαζηε ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα 

νπνία θαηέρεη κηα επηρείξεζε γηα πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο πρ. ΓΛΠ 

2 Απνζέκαηα θαη ΓΛΠ 11 πκβάζεηο θαηαζθεπήο. Αθφκε αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πρ ΓΛΠ 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο, κηζζψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 17 Μηζζψζεηο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο πρ. ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. Σν πξφηππν 38 φκσο δελ 

πεξηιακβάλεηαη νχηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32. Ζ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε θάπνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαιχπηεηαη απφ ην ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ην 

ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ππεξαμία πνπ απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ (βι. ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ). Δπηπξνζζεηα ζην αλαβαιιφκελν 

θφζηνο απφθηεζεο θαη ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζχκθσλα κε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Σν ΓΠΥΑ 4 ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο γηα εθείλν ην αλαβαιιφκελν θφζηνο απφθηεζεο 

αιιά φρη γηα εθείλα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. πλεπψο νη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο 

ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη ζε εθείλα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σέινο ζε κε 

θπθινθνξνχληα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε ή πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε 

πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 - Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σελ πεξίπσζε πνπ θάπνηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ κέξνο ελφο 

ζηνηρείνπ κε θπζηθή ππφζηαζε, φπσο γηα παάδεηγκα έλαο ςεθηαθφο δίζθνο καγλεηηθήο 

εγγξαθήο (ηκήκα ειεθηξνληθνχ ινγηζκηθνχ), κηα λνκηθή ηεθκεξίσζε ζηελ πεξίπησζε κηαο 

άδεηαο ή επξεζηηερλίαο ή θηικ. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ, αλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

ελζσκαηψλεη ζπγρξφλσο άπια θαη πιηθά ζηνηρεία, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 16-Δλζψκαηα πάγηα ή σο έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε απηφ ην 

Πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα εθηηκήζεη πνην ζηνηρείν είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ην ειεθηξνληθφ ινγηζκηθφ γηα έλα ειεθηξνληθά ειεγρφκελν 

κεραληθφ εξγαιείν, πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο απηφ ην εηδηθφ ινγηζκηθφ, είλαη έλα 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ θαη αληηκεησπίδεηαη σο πάγην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Σν ίδην ηζρχεη γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Όηαλ ην 
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ινγηζκηθφ δελ είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ, ην ινγηζκηθφ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Απηφ ην Πξφηππν εθαξκφδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε δαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ 

δηαθήκηζεο, εθπαίδεπζεο, εθθίλεζεο, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο. πλεπψο, κνινλφηη απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε έλα 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. 

ηελ πεξίπησζε κηαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

κπνξεί λα είλαη είηε ελζψκαην είηε άπιν. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, έλαο κηζζσηήο 

αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαηέρεηαη βάζεη κηαο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζχκθσλα κε απηφ ην Πξφηππν. Γηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο γηα ζηνηρεία ηέηνηα φπσο θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, βηληενζθνπήζεηο, ζεαηξηθά έξγα, ρεηξφγξαθα, επξεζηηερλίεο θαη ζπγγξαθηθά 

δηθαηψκαηα απνθιείνληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 17 θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ. 

Ωζηφζν φπσο θαη ζε θάζε άιιν θαλφλα έηζη θαη ζηελ πεξηπησζή καο κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο εμαηέζεηο, εμαηξέζεηο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ελφο Πξνηχπνπ αλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ή νη ζπλαιιαγέο είλαη ηφζν εμεηδηθεπκέλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ινγηζηηθά 

ζέκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σέηνηα 

ζέκαηα αλαθχπηνπλ ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο εμεξεχλεζεο ή αλάπηπμεο θαη εμφξπμεο 

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, θπζηθψλ αεξίσλ θαη κεηαιιεπκάησλ ζε εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. πλεπψο, απηφ ην Πξφηππν δελ 

εθαξκφδεηαη ζε δαπάλεο γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκβφιαηα. Όκσο, απηφ ην Πξφηππν 

εθαξκφδεηαη ζε άιια άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (ηέηνηα φπσο 

ειεθηξνληθφ ινγηζκηθφ) θαη άιια θφζηε (ηέηνηα φπσο θφζηε εθθίλεζεο), ζε εμνξπθηηθέο 

βηνκεραλίεο ή απφ αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

 

1.2 Οξηζκνί 

 

Παξαθαησ παξαζέηνπκε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

απηφ ην Πξφηππν κε ηηο έλλνηεο πνπ θαζνξίδνληαη: 
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 Με ηνλ φξν ελεξγόο αγνξά αλαθεξφκαζηε ζε κηα αγνξά φπνπ ζπληξέρνπλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο.Σα ζηνηρεία πνπ είλαη αληηθείκελν εκπνξίνπ ζηελ αγνξά είλαη 

νκνηνγελή, πξφζπκνη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο κπνξεί θαλνληθά λα βξεζνχλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νη ηηκέο είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 

 Με ηνλ φξν εκεξνκελία ηεο ζπκθωλίαο γηα κηα ζπλέλωζε 

επηρεηξήζεωλ αλαθεξφκαζηε ζηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κηα 

νπζηαζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλελσκέλσλ κεξψλ θαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη δεκφζηα, ε 

εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψλεηαη ζην θνηλφ. ε πεξίπησζε επηζεηηθήο εμαγνξάο 

εηαηξείαο, ε πξψηε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ ζπλελσκέλσλ κεξψλ είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επαξθήο αξηζκφο 

ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ απνθηψκελνπ έρνπλ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά ηνπ απνθηψληνο 

ψζηε ν απνθηψλ λα απνθηά ησλ έιεγρν ηνπ απνθηψκελνπ. 

 Με ηνλ φξν απόζβεζε αλαθεξφκαζηε ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβέζηκνπ 

πνζνχ ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 Με ηνλ φξν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ πφξν ν νπνίνο πξψηνλ 

ειέγρεηαη απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη 

δεχηεξνλ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ απηφλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα. 

 Με ηνλ φξν ινγηζηηθή αμία αλαθεξφκαζηε ζην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηά ηελ αθαίξεζε νπνησλδήπνηε 

ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. 

 Με ηνλ φξν θόζηνο αλαθεξφκαζηε ζηα κεηξεηά ή ηα ηακηαθά ηζνδχλακα πνπ 

θαηαβάιινληαη ή ε εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ παξαρσξείηαη γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ην ρξφλν ηεο απφθηεζεο ή ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ή, φηαλ αξκφδεη, ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη ζε εθείλν ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

άιισλ ΓΠΥΑ, παξαδείγκαηνο ράξε ηνπ ΓΠΥΑ 2, Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

αμία ησλ κεηνρψλ. 

 Με ηνλ φξν απνζβέζηκν πνζό αλαθεξφκαζηε ζην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή άιιν πνζφ πνπ ππνθαζηζηά ην θφζηνο κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή 

αμία ηνπ. 
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 Με ηνλ φξν αλάπηπμε αλαθεξφκαζηε ζηελ 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 ρξήζεο. 

 Με ηνλ φξν ζπγθεθξηκέλε αμία ζε ζρέζε κε ηελ νληόηεηα αλαθεξφκαζηε ζηελ 

παξνχζα αμία ησλ ηακηαθψλ ξνψλ, πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε 

δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ή ηνπ πνζνχ κε ην νπνίν αλακέλεη λα 

επηβαξπλζεί θαηά ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο. 

 Με ηνλ φξν εύινγε αμία ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ αλαθεξφκαζηε ζην πνζφ γηα 

ην νπνίν απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί κεηαμχ δχν 

κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζε ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

 Με ηνλ φξν δεκία απνκείωζεο αλαθεξφκαζηε ζην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή 

αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

 Με ηνλ φξν άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αλαθεξφκαζηε ζε έλα αλαγλσξίζηκν κε 

ρξεκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε. 

 Με ηνλ φξν ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαθεξφκαζηε ζηα ρξήκαηα πνπ 

θαηέρνληαη θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ ζε θαζνξηζκέλα 

ή πξνζδηνξίζηκα πνζά ρξήκαηνο. 

 Με ηνλ φξν έξεπλα αλαθεξφκαζηε ζηελ πξσηφηππε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

ζπζηεκαηηθή εμέηαζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ηελ πξνζκνλή ηεο απφθηεζεο λέαο 

επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο γλψζεο θαη αληίιεςεο. 

 Με ηνλ φξν ππνιεηκκαηηθή αμία ελόο άπινπ πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ αμία πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα εθηηκά φηη ζα 

ιάκβαλε επί ηνπ παξφληνο απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο εθπνίεζεο, αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ήηαλ ήδε ζηελ ειηθία 

θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα αλακελφηαλ θαηά ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 Με ηνλ φξν ωθέιηκε δωή αλαθεξφκαζηε είηε ζηελ πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα είηε ζην πιήζνο ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα απνθηήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
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1.3 Αλαγλώξηζε 

Σα αλαγλσξίζηκα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηα 

ελζψκαηα καθξνρξφληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αθίλεηα, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο) θαη ε 

ινγηζηηθή γη' απηά είλαη πνιχ φκνηα. Οη αλαγλσξίζεηο εμαξηψληαη απφ ην εάλ ηθαλνπνηνχληαη 

ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πνπ ζέηεη ην πιαίζην ησλ ΓΛΠ.  

1.4 Κξηηήξηα αλαγλώξηζεο  

1.4.1 Γηαθξηηή Απόθηεζε 

Σα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ είλαη:  

i) Δάλ ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ 

δηαθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο.  

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα είλαη αλαγλσξίζηκν ψζηε λα κε ζπγρέεηαη κε ηελ 

ππεξαμία ε νπνία απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη αληηπξνζσπεχεη κηα 

θαηαβνιή ηνπ απνθηψληνο ελ φςεη κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απφ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κεκνλσκέλα θαη λα αλαγλσξηζηνχλ ηδηαηηέξσο. 

Οη κειινληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ζχκπξαμε κεηαμχ ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα 

νπνία, θαη’ ηδίαλ, δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλαγλψξηζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αιιά γηα ηα νπνία ν απνθηψλ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα πξνρσξήζεη ζε κηα 

πιεξσκή θαηά ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 

Σν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πιεξνί ην θξηηήξην ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαηά ηνλ νξηζκφ 

ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φηαλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ή λα δηαηξεζεί απφ ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη λα πσιεζεί, κεηαβηβαζηεί, παξαρσξεζεί, ελνηθηαζηεί ή αληαιιαγεί 

είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθφ ζπκβφιαην, πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ππνρξέσζε ή φηαλ πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα, αζρέησο αλ ηα 

δηθαηψκαηα απηά είλαη κεηαβηβάζηκα ή δηαρσξίδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή απφ 

άιια δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο. 
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ii) Δάλ ε ρξήζε ησλ αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ειέγρνληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε σο απνηέιεζκα ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο.  

Δαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δχλακε λα ιακβάλεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ππνθείκελν πφξν θαη λα απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε άιισλ ζε 

απηά ηα νθέιε, δειαδή λα ηα ειέγρεη. Ζ δπλαηφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα ειέγρεη 

ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απέξξεε θαλνληθά 

απφ λφκηκα δηθαηψκαηα πνπ είλαη εθηειεζηά δηθαζηηθψο. Ωζηφζν ελ απνπζία λνκηθψλ 

δηθαησκάησλ, είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν λα απνδεηρηεί ν έιεγρνο. Όκσο, ν δηθαζηηθφο 

έιεγρνο ελφο δηθαηψκαηνο δελ είλαη αλαγθαίνο φξνο γηα έιεγρν, δηφηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κε θάπνηνλ άιινλ 

ηξφπν. 

Δπίζεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ειέγρεη ηερληθέο γλψζεηο θαη γλψζεηο ηεο αγνξάο αλ 

κπνξνχλ λα απνιήμνπλ ζε κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, γηα παξάδεηγκα, ε γλψζε 

πξνζηαηεχεηαη κε λνκηθά δηθαηψκαηα ηέηνηα φπσο ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, έλαλ πεξηνξηζκφ 

κηαο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ή κε έλα λνκηθφ θαζήθνλ ησλ εξγαδνκέλσλ λα δηαηεξνχλ 

ερεκχζεηα. 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα έρεη κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη 

κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη πξφζζεηεο εμεηδηθεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο 

νδεγνχλ ζε κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ εθπαίδεπζε. Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί 

επίζεο λα αλακέλεη φηη ην πξνζσπηθφ ζα ζπλερίζεη λα δηαζέηεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζε απηήλ. 

Όκσο, ζπλήζσο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη αλεπαξθή έιεγρν πάλσ ζηα αλακελφκελα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

θαη απφ εθπαίδεπζε έηζη ψζηε απηά ηα ζηνηρεία λα πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα έλαλ φκνην ιφγν, νξηζκέλν δηεπζπληηθφ ή ηερληθφ ράξηζκα είλαη 

απίζαλν λα πιεξνί ηνλ νξηζκφ ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθηφο αλ απηφ 

πξνζηαηεχεηαη απφ λφκηκα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ θαη ιήςεο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ πνπ αλακέλνληαη απφ απηφ θαη, επίζεο πιεξνί ηα ππφινηπα ζεκεία ηνπ νξηζκνχ. 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα έρεη έλα ραξηνθπιάθην πειαηψλ ή έλα κεξίδην 

αγνξάο θαη λα αλακέλεη φηη, ράξηλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη εκπηζηνζχλεο, νη πειάηεο ζα ζπλερίζνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα. Όκσο, ελ απνπζία λνκίκσλ δηθαησκάησλ γηα πξνζηαζία ή άιισλ ηξφπσλ ειέγρνπ 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ή ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ πξνο ηελ νηθνλνκηθή 
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νληφηεηα, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπλήζσο έρεη αλεπαξθή έιεγρν πάλσ ζηα αλακελφκελα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη εκπηζηνζχλε ψζηε ηέηνηα ζηνηρεία, 

ραξηνθπιάθην πειαηψλ, κεξίδηα αγνξάο, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, εκπηζηνζχλε πειαηψλ, λα 

πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δλ απνπζία λνκηθψλ δηθαησκάησλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, πξάμεηο ζπλαιιαγψλ γηα ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο 

κε ζπκβαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, εθηφο αλ απνηεινχλ κέξνο κηαο ζπλέλσζεο 

επηρεηξήζεσλ απνδεηθλχνπλ φηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα είλαη παξ’ φι’ απηά ηθαλή λα ειέγμεη 

ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Δπεηδή νη 

πξάμεηο ζπλαιιαγψλ απηέο απνδεηθλχνπλ επίζεο φηη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο δηαρσξίδνληαη, 

νη ζρέζεηο απηέο εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

iii) Δάλ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε θαη  

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ινγηθψλ θαη βάζηκσλ παξαδνρψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ νξζή εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζα ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Καζψο απφ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πηζαλψο λα απνξξεένπλ θαη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε είηε κε ηε κνξθή εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, είηε εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο είεηε σο νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα εηαξεία 

πξσνζεί έλα πξντφλ ηεο είλαη ινγηθφ λα θαξπψλεηαη θαη θάπνηα κειινληηθά νθέιε απφ ηελ 

θήκε ηεο. 

iv) Δάλ ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα.  

 

Σν ΓΛΠ 38 αλαθέξεη φηη έλα αζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πιεξεί ηηο απαηηήζεηο 

εάλ είλαη δηαρσξίζηκν δειαδή κπνξεί λα πσιεζεί, λα κεηαβηβαζηεί, λα παξαρσξεζεί, λα 

ελνηθηαζηεί ή λα αληαιιαγεί είηε κεκνλσκέλα είηε κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα. Ζ απαίηεζε απηή ηζρχεη γηα ηα θφζηε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξρηθά γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη γηα ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα γηα ηε 

ζπκπιήξσζε, ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή ηε ζπληήξεζε ηνπ. 
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Ζ ηηκή πνπ θαηαβάιιεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ψζηε λα απνθηήζεη δηαθεθξηκέλα έλα 

άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ πηζαλφηεηα φηη ηα 

αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Με άιια ιφγηα, ε επίδξαζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αληαλαθιάηαη ζην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Δπηπιένλ, ην θφζηνο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη μερσξηζηά 

κπνξεί ζπλήζσο λα επηκεηξάηαη αμηφπηζηα. Απηφ ζπκβαίλεη εηδηθά, φηαλ ην ηίκεκα ηεο 

αγνξάο είλαη κε ηε κνξθή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν 

θφζηνο απηνχ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εκπεξηέρεη ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ησλ 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. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα άκεζα επηξξηπηένπ θφζηνπο είλαη: 

α) ην θφζηνο ησλ παξνρψλ πξνο εξγαδνκέλνπο πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

β) νη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα γηα λα θέξνπλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

γ) ην θφζηνο ησλ δνθηκψλ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Παξαδείγκαηα δαπαλψλ πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη: 

α) ην θφζηνο παξνπζίαζεο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο 

δηαθήκηζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο 

β) ην θφζηνο δηεμαγσγήο εξγαζηψλ ζε λέα ηνπνζεζία ή κε λέα θαηεγνξία πειαηψλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

γ) ηα δηνηθεηηθά θαη ηα άιια γεληθά θφζηε. 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

παχεη φηαλ ην ζηνηρείν βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ ε 

δηνίθεζε έρεη πξνζδηνξίζεη. Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο ηεο ρξήζεο ή ηεο επαλαηνπνζέηεζεο 

ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία εθείλνπ ηνπ 

ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ έλα ζηνηρείν πνπ είλαη ζε 
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ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε δηνίθεζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

αθφκα. 

Κάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά δελ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε ηνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ ε δηνίθεζε έρεη πξνζδηνξίζεη. Οη δεπηεξεχνπζεο απηέο 

ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα ζπκβνχλ πξηλ ή θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε. Δπεηδή νη 

δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο δελ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ην ζηνηρείν ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ ε δηνίθεζε έρεη πξνζδηνξίζεη, ηα έζνδα θαη 

ηα ζρεηηθά έμνδα ησλ δεπηεξεπνπζψλ ιεηηνπξγηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηαηάμεηο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ. Αλ ε 

πιεξσκή γηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαβάιιεηαη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ πηζησηηθψλ 

φξσλ, ην θφζηνο ηνπ είλαη ε ηζνδχλακε ηνηο κεηξεηνίο ηηκή. Ζ δηαθνξά κεηαμχ απηνχ ηνπ 

πνζνχ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηφθνπ θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν 

ηεο πίζησζεο, εθηφο αλ θεθαιαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ ρεηξηζκφ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο 

πνπ επηηξέπεηαη απφ ην ΓΛΠ 23 Κφζηνο δαλεηζκνχ. 

 

1.4.2 Απόθηεζε ωο κέξνο κηαο ζπλέλωζεο επηρεηξήζεωλ 

Απφθηεζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξνχκε φκσο λα έρνπκε θαη κέζσ 

ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπνπ ην θφζηνο απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε 

εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. Ζ εχινγε αμία αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα φηη ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε. O απνθηψλ κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ απνθηψκελνπ μερσξηζηά απφ ηελ ππεξαμία, 

εθφζνλ ε εχινγε αμία κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. θαη αλεμάξηεηα αλ απηφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είρε αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ απνθηψκελν πξηλ ηελ απφθηεζε. 

Ζ δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζήο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηειεί 

βαζηθφ θνκκάηη γηα ηελ μερσξηζηή αλαγλψξηζε ηνπ. Σελ πην αμηφπηζηε απνηίκεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο απνηεινχλ νη αγνξαίεο ηηκέο ζε κηα ελεξγφ αγνξά, φζν γηα ηελ θαηάιιειε 

αγνξαία ηηκή είλαη ε ηξέρνπζα πξνζθεξφκελε ηηκή, φηαλ απηή είλαη δηαζέζηκε. Όηαλ απηή 

δελ είλαη δηαζέζηκε κπνξνχκε λα ιάβνπκε σο βάζε ηελ ηηκή ηεο πην πξφζθαηεο φκνηαο 

ζπλαιιαγήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη κεηαβιεζεί ηφζν ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φζν 
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θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο φκνηαο ζπλαιιαγήο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν 

κε δηαπξαγκαηεχζηκν ζε κηα ελεξγφ αγνξά αξρηθφ θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζα 

κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη είλαη ην πνζφ πνπ ζα είρε πιεξψζεη ε επηρείξεζε, ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία αγνξάο, αλ είρε απνθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κέζσ κηαο 

ζπλαιιαγήο κε θαλνληθέο ζπλζήθεο. Σν πνζφ απηφ γηα λα ππνινγηζηείαπφ ηελ επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα ιαθζεη ππφςηλ  ην απνηέιεζκα φκνησλ ζπλαιιαγψλ γηα φκνηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

Σν αξρηθνχ θφζηνπο αλαγλψξηζεο θαη ε αλάγθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ γηα ηελ έκκεζε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο θαζψο πνιιέο 

εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπρλή αγνξαπσιεζία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε 

πνπ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε κε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 

δηαρσξίδεηαη αιιά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ελζψκαηα ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ν 

απνθηψλ αλαγλσξίδεη ηελ νκάδα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο έλα εληαίν ζχλνιν, 

μερσξηζηά απφ ηελ ππεξαμία, αλ νη κεκνλσκέλεο εχινγεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο νκάδαο δελ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ αμηφπηζηα . 

 

1.4.3 Απόθηεζε κέζω  θξαηηθήο επηρνξήγεζεο 

Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ή δηαζέηεη ζε κηα νληφηεηα δσξεάλ ή έλαληη 

ηεθκαξηήο αληηπαξνρήο, κέζσ κηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, θάπνην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, φπσο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θξαηηθψλ ιηκέλσλ, άδεηεο εηζαγσγήο θιπ. Ζ 

επηρείξεζε, κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 20 Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη 

Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο, έρεη δχν δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε: 

 Να θαηαρσξήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ηελ επηρνξήγεζε ζηελ 

εχινγε αμία.  

 Να κελ θαηαρσξήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ εχινγε αμία, αιιά 

ζε κηα ηεθκαξηή αμία πξνζαπμεκέλε κε θάζε δαπάλε πνπ αθνξά άκεζα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 
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1.4.4 Αληαιιαγέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 

Ζ αληαιιαγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επίζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε έλα ή πεξηζζφηεξα κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζπλδπαζκφ 

ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σφηε ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

απνθηήζεθε απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ παξαδνζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη εάλ 

δελ κπνξεί λα γίλεη επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία, είηε δηφηη ε πξάμε αληαιιαγήο ζηεξείηαη 

εκπνξηθήο νπζίαο είηε δηφηη ε εχινγε αμία ηνπ παξαρσξεζέληνο θαη ηνπ ιεθζέληνο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα, ηφηε σο θφζηνο ιακβάλεηαη ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ παξαρσξεζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ χπαξμε εκπνξηθήο νπζίαο 

κηαο πξάμεο αληαιιαγήο πξνζδηνξίδεηαη κε κέηξν ηελ έθηαζε ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα 

κεηαβιεζνχλ νη ηακηαθέο ξνέο ηεο νληφηεηαο. 

 

1.4.5 Δζωηεξηθώο δεκηνπξγνύκελε ππεξαμία 

Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ κειινληηθά λα απνθνκίζνπλ νθέιε πξνβαίλνπλ ζε 

θάπνηεο δαπάλεο. Οη δαπάλεο απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηα αθφινπζα δχν ελδερφκελα: 

 Να κε δεκηνπξγεζεί έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, δηφηη δελ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα θαηαρψξεζήο ηνπ κε βάζε ην Πξφηππν απηφ, δειαδή λα είλαη κηα 

αλαγλσξίζηκε πεγή πφξσλ ειεγρφκελε απφ ηελ νληφηεηα, πνπ λα κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα ην θφζηνο ηεο. Σέηνηεο δαπάλεο ζπρλά νλνκάδνληαη σο 

δαπάλεο ζπκβάιινπζεο ζηελ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία θαη 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ε δηαθνξά ηεο αγνξαίαο 

αμίαο κηαο νληφηεηαο κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηεο αλαγλσξίζηκεο θαζαξήο ηεο 

πεξηνπζίαο, απηφ πνπ ζπρλά απνθαιείηαη σο Goodwill, δελ ζεσξείηαη φηη 

αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ ηελ νληφηεηα. 

 ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε νληφηεηα δεκηνπξγεί έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ην νπνίν έρεη ηηο ηδηφηεηεο γηα ηε θαηαρψξεζή ηνπ σο άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ην πξφηππν απηφ. 
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1.4.6 Δζωηεξηθώο δεκηνπξγνύκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην 

νπνίν θαηέρεη ηηο ηδηφηεηεο γηα ηε θαηαρψξεζή ηνπ σο άπιν, ππάξρνπλ νη αθφινπζεο δπν 

δπζθνιίεο γηα ηελ επηρείξεζε: 

 λα δηαπηζηψζεη αλ θαη ζε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ππάξρεη έλα αλαγλσξίζηκν άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα απνθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, θαη 

 λα πξνζδηνξίζεη αμηφπηζηα θαη επαθξηβψο ην θφζηνο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ψζηε λα δηαρσξηζηεί απφ ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία. 

Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα εθηηκήζεη αλ έλα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελν άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πιεξνί ηα θξηηήξηα θαηαρψξεζήο ηνπ, θαηαηάζζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζε δχν θάζεηο, ζηελ θάζε έξεπλαο θαη ζηελ θάζε αλάπηπμεο. 

 

1.5 Αλαγλώξηζε ελόο εμόδνπ 

 

Οη δαπάλεο γηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα, φηαλ 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη. Ωζηφζν απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηέο 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο  ή ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνθηάηαη κεηά απφ κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

θαη δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αλ απηφ ζπκβαίλεη, νη 

δαπάλεο απηέο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, ζα 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ απνδίδεηαη ζηελ ππεξαμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζεο. Δπίζεο πηζαλψο λα έρνπκε αλαγλψξηζε κηαο πξνπιεξσκήο σο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ ε πιεξσκή γηα ηελ παξάδνζε εκπνξεπκάησλ ή ππεξεζηψλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο γηα λα παξέρνπλ κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζε κηα επηρείξεζε, αιιά θαλέλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή άιιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ απνθηάηαη ή δεκηνπξγείηαη ην νπνίν κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, νη δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Γηα 

παξάδεηγκα έμνδα γηα δξαζηεξηφηεηεο εθθίλεζεο, εθηφο αλ απηέο νη δαπάλεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16., 
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δαπάλεο εθπαίδεπζεο, δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο, δαπάλεο γηα επαλεγθαηάζηαζε ή 

αλαδηνξγάλσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Ωζηφζν ππάξρνπλα θαη θάπνηεο δαπάλεο, φπσο έμνδα παξειζφληνο πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απηφ ην ελδερφκελν πηζαλψο λα εκθαλίδεηαη γηα 

έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αξρηθά είρε αλαγλσξηζηεί σο έμνδα θαη δελ ζα 

αλαγλσξίζηεί σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. 

 

1.6 Δπηκέηξεζε κεηά ηελ αλαγλώξηζε 

 

Γηα ηελ επηκέηξεζε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ππάξρνπλ δχν κέζνδνη, ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο θαη ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Ζ 

επηρείξεζε είλαη απηή πνπ ζα επηιέμεη σο ινγηζηηθή ηεο πνιηηηθή ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο πνπ 

ηελ εμππεξεηεί.  Δάλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά κε ηε κία 

κέζνδν, ηφηε φια ηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, δειαδή ηα φκνηαο 

θχζεο θαη ρξήζεο, πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηελ ίδηα κέζνδν, εθηφο 

εάλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ φια ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα απνηηκνχληαη κε ηε 

κεζφδνπ ηνπ θφζηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. 

 Μέζνδνο θόζηνπο 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο, κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, έλα άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απεηθνλίδεηαη ζην θφζηνο ηνπ κείνλ θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη 

θάζε ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. 

 Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κεηά 

ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε, ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζε κηα αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ 

είλαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο, κείνλ θάζε 
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κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζσξεπκέλε δεκία απνκεηψζεσο ηνπ. Οη 

αλαπξνζαξκνγέο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αξθεηά ζπρλά ψζηε ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ λα κελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ζ κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο επηβάιιεη δχν πεξηνξηζκνχο. 

πγθεθξηκέλα δελ επηηξέπεη: 

 ηελ επαλεθηίκεζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

αλαγλσξηζηεί σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ή 

 ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πνζά άιια εθηφο απφ ην 

θφζηνο ηνπο. 

Μηα νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, αλ έρεη αξρηθψο 

αλαγλσξίζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην θφζηνο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξρηθή 

αλαγλψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεη κέξνο κφλν ηνπ θφζηνπο, 

γηαηί ην άπιν δελ πιεξνχζε έσο θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζήο ηνπ ζηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη γηα ην 

ζχλνιν ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπίζεο ε κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο εθαξκφδεηαη 

θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ιήθζεθε κέζσ κηαο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο θαη έρεη αλαγλσξηζηεί κε έλα ηεθκαξηφ πνζφ. ε θάζε αλαπξνζαξκνγή νη 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπ αλαπξνζαξκνδφκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί : 

i) είηε λα αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ηεο πξν 

απνζβέζεσλ ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νχησο 

ψζηε ε αλαπφζβεζηε αμία κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή λα είλαη ίζε κε ηελ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ,  

ii) είηε λα ζπκςεθίδνληαη έλαληη ηεο πξν-απνζβέζεσο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ην θαζαξφ πνζφ λα αλαπξνζαξκφδεηαη 

ζχκθσλα κε ην αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Αλ κηα νληφηεηα αλαπξνζαξκφδεη ηελ αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηφηε 

ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφζεη θαη ηελ αμία φισλ ησλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ίδηαο θαηεγνξίαο εθηφο αλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα απηά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εχινγε αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί κε αλαθνξά ζε κηα 

ελεξγφ αγνξά, ε νπνία παχεη λα πθίζηαηαη, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζα ηζνχηαη κε ηελ 
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ηειεπηαία αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ κεησκέλε κε θάζε κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε 

απφζβεζε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο. 

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη αλ ε εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί κε παξαπνκπή ζε κία ελεξγφ αγνξά ζε κία κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία 

επηκέηξεζεο, ηφηε ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή 

θαη κεηά. Έρνπκε αχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμαηηίαο 

κηαο αλαπξνζαξκνγήο, απηή ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ζην 

ινγαξηαζκφ δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο. Αληίζεηα, θάζε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν 

ηεο ρξήζεο. Ζ ζσξεπκέλε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, 

κπνξεί λα κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα Κέξδε εηο λέν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλνιφ ηεο, δειαδή κφλν ζηελ πεξίπησζε απφζπξζεο ή δηάζεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Όκσο κέξνο ηεο ζσξεπκέλεο δηαθνξάο Αλαπξνζαξκνγήο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ νληφηεηα. 

 Ωθέιηκε δσή 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Ζ πξνζδνθψκελε ρξήζε ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ 

νληφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα δηεχζπλζεο ηνπ απφ άιιε δηεπζπληηθή 

νκάδα. 

 Οη ζπλεζηζκέλνη θχθινη παξαγσγηθήο δσήο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ε χπαξμε επξείαο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

σθέιηκεο δσήο φκνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε φκνην ηξφπν. 

 Ζ πηζαλή ηερληθή, ηερλνινγηθή ή άιιε απαμίσζε. 

 Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη νη κεηαβνιέο ζηελ αγνξά πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 Οη αλακελφκελεο πξάμεηο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ή απφ πηζαλνχο 

λένπο αληαγσληζηέο. 
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 Σν χςνο ησλ δαπαλψλ ζπληεξήζεσο πνπ ζα απαηηεζνχλ ψζηε ην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα κπνξεί λα απνθέξεη ηα αλακελφκελα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη αλ ε νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ηα θαιχςεη. 

 Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία ε νληφηεηα ζα ειέγρεη λφκηκα ην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 Ζ ζπλάξηεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κε ηελ σθέιηκε δσή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο. 

Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηαρείαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο ζπλερνχο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη επαίζζεηα ζηελ 

ηερλνινγηθή απαμίσζε θαη γηα απηφ ε σθέιηκε δσή ηνπο ζα είλαη ζχληνκε. εκεηψλεηαη φηη 

ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα έρεη κεγάιε ή θαη αφξηζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα. Απηή ε αβεβαηφηεηα δηθαηνινγεί ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ζε κηα 

ζπληεξεηηθή βάζε αιιά δελ δηθαηνινγεί ηελ επηινγή κηαο σθέιηκεο δσήο πνπ είλαη αβάζηκα 

ζχληνκε. Ζ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά 

ή άιια λφκηκα δηθαηψκαηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπο, αιιά κπνξεί 

λα είλαη ζπληνκφηεξε αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ζα γίλεη ρξήζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δάλ πξφθεηηαη γηα ζπκβαηηθά ή άιια λφκηκα δηθαηψκαηα πνπ 

κεηαβηβάδνληαη γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί, ε σθέιηκε δσή ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν ηεο αλαλέσζεο κφλν αλ απνδεηθλχεηαη φηη ζα γίλεη αλαλέσζε 

ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο. Αλ κηα νληφηεηα ζέιεη λα απνδείμεη ηελ βεβαηφηεηα ηεο αλαλέσζεο 

ελφο ζπκβαηηθνχ ή άιινπ λφκηκνπ δηθαηψκαηνο ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη νη εμήο ηξεηο πξνυπνζέζεηο : 

o Να ππάξρεη απφδεημε, πηζαλψο εκπεηξηθή, φηη ηα ζπκβαηηθά ή άιια λφκηκα 

δηθαηψκαηα ζα αλαλεσζνχλ. Αλ ε αλαλέσζε εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαίλεζε 

ελφο ηξίηνπ κέξνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απφδεημε φηη ην ηξίην κέξνο ζα 

ζπλαηλέζεη. 

o Να ππάξρεη απφδεημε φηη ζα εθπιεξσζνχλ νη αλαγθαίνη φξνη γηα λα επηηεπρζεί 

ε αλαλέσζε ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ 

Σν θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε νληφηεηα γηα ηελ αλαλέσζε δελ είλαη 

ζεκαληηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ 



 

 

29 

απφ ηελ αλαλέσζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πνπ πξνβιέπεηαη ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηελ 

αλαλέσζε, ηφηε απηφ ην θφζηνο αληηπξνζσπεχζεη ζηελ νπζία ην θφζηνο απφθηεζεο ελφο 

λένπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

1.7 Γλωζηνπνηήζεηο 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία γίλεηαη αλάκεζα ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αθνξά ην αλ 

απηά δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ή είλαη άιιεο κνξθήο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Πξέπεη νη γλσζηνπνηήζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα αθφινπζα: 

 αλ νη σθέιηκεο δσέο είλαη πεξηνξηζκέλεο ή αφξηζηεο θαη, αλ είλαη πεξηνξηζκέλεο, ηηο 

σθέιηκεο δσέο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 ηηο κεζφδνπο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

πεξηνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο 

 ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία θαη νπνηαδήπνηε ζσξεπκέλε απφζβεζε, 

ζπλαζξνηδνκέλσλ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο, έλαξμεο θαη ηέινπο 

πεξηφδνπ 

 ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιην, ηα ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα, ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ζηελ νπνία ε απφζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πεξηιακβάλεηαη 

 κηα ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηελ αξρή θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ 

δείρλεη: 

i) πξνζζήθεο, κε μερσξηζηή δηάθξηζε εθείλσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ εζσηεξηθά, 

εθείλσλ πνπ απνθηήζεθαλ μερσξηζηά θαη εθείλσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ 

ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, 

ii) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε ή 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο 

θαηερφκελε γηα πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 θαη άιιεο δηαζέζεηο, 

iii) απμήζεηο ή κεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αλαπξνζαξκνγέο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 75, 85 θαη 86 θαη απφ 

δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ή αλαζηξάθεθαλ θαηεπζείαλ 

ζηελ θαζαξή ζέζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 (αλ ππάξρνπλ), 
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iv) δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 (αλ ππάξρνπλ), 

v) δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 (αλ ππάξρνπλ), 

vi) θάζε απφζβεζε πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

vii) ηηο θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ζε 

δηαθνξεηηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο θαη 

viii) άιιεο κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

Μηα θαηεγνξία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη κηα ζπγθέληξσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φκνηαο θχζεο θαη ρξήζεο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Παξαδείγκαηα ηδηαίηεξσλ θαηεγνξηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ είηε α) εκπνξηθά ζήκαηα 

είηε β) ηίηινπο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαζψο θαη ηίηινπο έθδνζεο είηε γ) ινγηζκηθφ είηε 

δ) άδεηεο θαη παξαρσξήζεηο ρξήζεο δηθαησκάησλ είηε ε) ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο θαη άιια δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ππεξεζίεο θαη δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο είηε ζη) ζπληαγέο, ηχπνπο, ππνδείγκαηα, ζρέδηα θαη πξσηφηππα θαη ηέινο είηε 

δ) άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ αλάπηπμε. 

Οη θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δηαρσξίδνληαη (ζπλαζξνίδνληαη) ζε 

κηθξφηεξεο (κεγαιχηεξεο) θαηεγνξίεο αλ απηφ θαηαιήγεη ζε πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ηα απνκεησκέλα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ. 

Σν ΓΛΠ 8 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ην είδνο θαη ην πνζφ κηαο 

κεηαβνιήο ζηελ εθηίκεζε πνπ είηε έρεη κηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είηε 

αλακέλεηαη λα έρεη κηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο. 

Σέηνηεο γλσζηνπνηήζεηο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ κεηαβνιέο: 

 ζηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

 ζηε κέζνδν απφζβεζεο  

 ζηελ ππνιεηκκαηηθή αμία. 
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Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαιείηε επίζεο λα γλσζηνπνηεί επίζεο ηα αθφινπζα: 

α) γηα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη αμηνινγεζεί σο έρνλ αφξηζηε σθέιηκε δσή, 

ηε ινγηζηηθή αμία εθείλνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο αφξηζηεο σθέιηκεο δσήο.  Γλσζηνπνηψληαο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πεξηγξάςεη ηνλ παξάγνληα (ή ηνπο παξάγνληεο) πνπ έπαημαλ έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αφξηζηε σθέιηκε δσή. 

β) κηα πεξηγξαθή, ηε ινγηζηηθή αμία θαη ηελ απνκέλνπζα πεξίνδν απφζβεζεο θάζε 

κεκνλσκέλνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθφ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

 

γ) γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ κηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο 

θαη αξρηθψο αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ εχινγε αμία: 

i) ηελ εχινγε αμία πνπ αξρηθψο αλαγλσξίζηεθε γηα απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ii) ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο θαη 

iii) αλ επηκεηξψληαη κεηά ηελ αλαγλψξηζε κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ή ηε κέζνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο 

δ) ηελ χπαξμε θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ν 

ηίηινο θπξηφηεηνο είλαη ππφ φξνπο θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ είλαη ελερπξηαζκέλα ζε εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 

ε) ην πνζφ ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ απφθηεζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

1.8 Γηεξκελία ΜΔΓ-32 

 

Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη εζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο, γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξφζβαζε. 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ζρεδηαζκέλνο γηα εμσηεξηθή πξφζβαζε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο 

ρξήζεηο φπσο ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
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Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ν νπνίνο ζρεδηάδεηαη γηα εζσηεξηθή πξφζβαζε κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εηαηξηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ αξρείνπ πειαηψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ αθφκε θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ 

ηνπ γηα ιφγνπο απνθφξηηζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. 

Ο δπθηηαθφο ηφπνο έρεη θαπνηα ζηάδηα  αλάπηπμεο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

 Σν θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ θαη ηελ επηινγή πξνηηκήζεσλ. 

 Σν θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο θαη ησλ εθαξκνγψλ,  πεξηιακβάλεη ηελ 

απφθηεζε νλφκαηνο ηνκέα, ηελ αγνξά θαη αλάπηπμε πιηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηε δνθηκαζία αληνρήο. 

 Σν θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο εκθάληζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ. 

 Σν θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, αγνξά, 

πξνεηνηκαζία θαη θφξησζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κνξθή θεηκέλνπ ή γξαθηθψλ ζην 

δηθηπαθφ ηφπν πξνηνχ νινθιεξσζεί ε αλάπηπμή ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ είηε 

λα απνζεθεχνληαη ζε μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζην 

δηθηπαθφ ηφπν (ή είλαη πξνζπειάζηκεο κέζσ απηνχ) ή πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί 

θαηεπζείαλ ζηηο δηθηπαθέο ζειίδεο. 

Μεηά ηελ νινθιεξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, αξρίδεη ην ζηάδην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληεξεί θαη βειηηψλεη ηηο εθαξκνγέο, ηελ 

ππνδνκή, ην γξαθηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

Δπηπξφζζεηα ε ινγηζηηθή ησλ εζσηεξηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξφζβαζε 

δεκηνπξγεί ηα εμήο ζέκαηα: 

 θαηά πφζν ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη έλα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελν άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 38 θαη 

 πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφ ησλ δαπαλψλ απηψλ. 

Ζ Γηεξκελεία απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ιεηηνπξγία πιηζκηθνχ (π.ρ. δηαθνκηζηέο δηαδηθηχνπ, δηαθνκηζηέο «staging», δηαθνκηζηέο 
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παξαγσγήο θαη ζπλδέζεηο δηαδηθηχνπ) πνπ αθνξνχλ έλαλ δηθηπαθφ ηφπν. Οη δαπάλεο απηέο 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16-Δλζψκαηα πάγηα. Δπηπξνζζέησο, φηαλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνβαίλεη ζε δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πνπ 

θηινμελεί ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, νη δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδν.  

Σν ΓΛΠ 38 δελ εθαξκφδεηαη ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηέρεη κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ νκαιή πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ή ζε κηζζψζεηο. πλεπψο, ε παξνχζα Γηεξκελεία δελ εθαξκφδεηαη ζε δαπάλεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ή ηε ιεηηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ή ινγηζκηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ κε 

ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα. Όηαλ ν δηθηπαθφο ηφπνο κηζζψλεηαη 

ζχκθσλα κε κηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, ν εθκηζζσηήο εθαξκφδεη ηελ παξνχζα Γηεξκελεία. 

Όηαλ έλαο δηθηπαθφο ηφπνο κηζζψλεηαη ζχκθσλα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ν κηζζσηήο 

εθαξκφδεη ηε Γηεξκελεία κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ.  

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ αλάπηπμε 

θαη πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξφζβαζε είλαη έλα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελν 

άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν ππφθεηηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΓΛΠ 38. 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ πξνθχπηεη απφ αλάπηπμε αλαγλσξίδεηαη σο άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε νληφηεηα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 38. 

Δηδηθά, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφδεημεο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 38 φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζεη έζνδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκεζσλ εζφδσλ απφ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

παξαγγειηψλ. Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ κπνξεί λα απνδείμεη πψο έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ν 

νπνίνο έρεη αλαπηπρζεί κφλν ή θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νθέιε, θαη ζπλεπψο φιεο νη δαπάλεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Οπνηαδήπνηε εζσηεξηθή δαπάλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 38. Ζ θχζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη δαπάλε (π.ρ. ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ) θαη ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ή ηεο πεξαηηέξσ 
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αλάπηπμεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζα αμηνινγνχληαη ψζηε λα θαζνξηζηεί ν θαηάιιεινο 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο.  

Ο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν επηκεηξάηαη 

κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 38. Ζ βέιηηζηε 

εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα είλαη ζχληνκε. πλεπψο, φηαλ 

έλαο δηθηπαθφο ηφπνο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα αλαγλψξηζε σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

αιιά είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην ζηνηρείν παχεη λα 

αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Γηεξκελείαο 

(25/03/2002). Όηαλ ππάξρεη δηθηπαθφο ηφπνο θαη ε δαπάλε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα γηα αλαγλψξηζε σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά δελ είρε αλαγλσξηζηεί 

πξνεγνπκέλσο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ αλαγλσξίδεηαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Γηεξκελείαο (25/03/2002). Όηαλ έλαο 

δηθηπαθφο ηφπνο ππάξρεη θαη ε δαπάλε αλάπηπμήο ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα γηα 

αλαγλψξηζε σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη επηκεηξεζεί αξρηθά ζην θφζηνο, ην πνζφ ην νπνίν είρε 

αλαγλσξηζηεί αξρηθά ζεσξείηαη φηη έρεη 

πξνζδηνξηζηεί θαηάιιεια. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΑΤΛΧΝ ΠΑΓΙΧΝ, 

ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΔΡΓΟΦΟΡΙΑ 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελφο νξγαληζκνχ απνηεινχληαη απφ ηελ εηθφλα ηελ 

νπνία έρεη ζρεκαηίζεη, γηα παξάδεηγκα, ηνπο πηζηνχο πειάηεο, ηελ εηαηξεία, ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη θνκκάηη ζεκαληηθφ γηα 

πνιιέο εηαηξείεο, ζε φπνηνλ ηνκέα θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη απηέο. Έρεη γίλεη επξχηεξα 

απνδεθηφ πιένλ πσο ζηηο κέξεο καο, ε ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

εηαηξείεο είλαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ παξαδνζηαθψλ πιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, π.ρ. θεθάιαην θαη  κεραλήκαηα. Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ηα 

ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ιηγφηεξν απαξαίηεηα απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία.  

Μηα πηζαλή αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κηα ελδερφκελε αλάπηπμε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Ωζηφζν, κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαη θεξδνθφξα ζα 

πξέπεη λα επηδηψθεη λα επελδχεη ζηε βειηίσζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη δελ είλαη ζαθέο πψο ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία. Ωζηφζν ε άπιε πεξηνπζία 

είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο θνκκάηη γηα κηα επηρείξεζε. 

Απνηειεί βαζηθφ ηκήκα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ κειεηεζεί ζε πνιινχο εξεπλεηηθνχο ηνκείο, π.ρ., ζην 

κάξθεηηλγθ, ζηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο εγεζίαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηέιεζε έλα δεκνθηιέο ζέκα έξεπλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

Απφ ηφηε έρνπλ γίλεη ηεξάζηηα βήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Τπάξρνπλ ζηνηρεία κέηξεζεο θαη πξφηππα ή θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

πνπ βνεζνχλ ζηελ νξζή αλάπηπμε ησλ άπισλ πφξσλ κηαο εηαηξείαο, Τπάξρεη, επίζεο, ην 

θνκκάηη ηεο εκπεηξίαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη ηελ επηξξνή νξηζκέλσλ άπισλ 
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ζηνηρείσλ ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο δελ 

ππάξρνπλ αθφκε πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα γηα ην πψο ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επεξεάδνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία θαη θαηά πφζνλ 

είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιια απνηειέζκαηα κηαο επέλδπζεο ζε 

απηά. 

Δίλαη ζαθέο φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ε αλάπηπμε ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη 

ζεκεία πνπ αλ βειηησζνχλ ζα επηθέξνπλ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Μεξηθέο απφ απηέο 

ηηο ζρέζεηο έρνπλ επίζεο ειεγρζεί κε εκπεηξηθά δεδνκέλα. Ζ θεξδνθνξία γηα παξάδεηγκα κηαο 

εηαηξείαο επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Έηζη, ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δελ εγγπάηαη ηελ αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ιφγσ ηεο πηζαλήο αξλεηηθήο επίδξαζεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ. Γεληθφηεξα, 

νη εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε γηα ζπλερή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο . 

Όηαλ ε θεξδνθνξία κηαο εηαηξείαο δελ βειηηψλεηαη, παξά ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηα νθέιε ηα θαξπψλνληαη πεξηζζφηεξν ηα ππφινηπα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο 

παξά νη ηδηνθηήηεο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη πειάηεο ιακβάλνπλ νθέιε κε ηε κνξθή 

ρακειφηεξσλ ηηκψλ θαη νη εξγαδνκέλσλ κε ηε κνξθή πςειφηεξσλ κηζζψλ. Απηφ δείρλεη φηη 

ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ ηηκή έπεηηα αλάθακςεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ 

θαη εθξνψλ. Ωζηφζν, ζπλήζσο ζεσξείηαη φηη κηα εηαηξεία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνλ παξάγνληα αλάθακςε ηηκψλ, επεηδή νη αγνξέο ηνλ θαζνξίζνπλ. Αληίζεηα ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ φρη κφλν ηελ παξαγσγηθφηεηα 

αιιά θαη ηελ αλάθακςε ησλ ηηκψλ. Γηα παξάδεηγκα, εηαηξείεο κε θαιή εηθφλα, αλαγλσξίζηκα 

εκπνξηθά ζήκαηα ή εμαηξεηηθά ηθαλνχο ππαιιήινπο είλαη πηζαλφ λα είλαη ζε ζέζε λα πσινχλ 

ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πςειφηεξε ηηκή απφ φ, ηη νη αληαγσληζηέο ηνπο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο. Οκνίσο, νη νξγαλψζεηο κε ζηελέο ζρέζεηο κε  πξνκεζεπηέο 

ηνπο ή εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εμειηγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά είλαη 

πηζαλφ λα είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ ηνπο πφξνπο ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα απμεζεί, αλ ε βειηίσζε ζηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πξνθαιέζεη ζεηηθή αιιαγή ζηελ αλάθακςε ησλ ηηκψλ, 
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πάληα σζηφζν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξαγσγηθφηεηα δελ κεηψλεηαη. Αλ παξφια απηά, ε 

θεξδνθνξία δελ βειηηψλεηαη, ην θφζηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

κπνξεί λα εμηζνξξνπεζεί ζηα απνηειέζκαηα. 

 

 

Γηάγξακκα 1 

Σα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ θεξδνθνξία απεπζείαο ή 

κέζσ ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ηφζν ζεηηθέο, π.ρ. φηαλ κηα 

γλσζηή κάξθα απμάλεη ηα θέξδε, αιιά θαη  αξλεηηθέο, π.ρ. θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο κάξθαο 

επηβαξχλεηαη πεξηζζφηεξν ην θφζηνο απφ φ, ηη δεκηνπξγνχληαη θέξδε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ε απνδνηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν 
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έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επεξεάδνπλ άιινπο παξάγνληεο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ επίδνζε ησλ νξγαληζκψλ. 

Π.ρ. πσο ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ή πψο ηθαλφηεηεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ζε πεξαηηέξσ 

θέξδε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

 

3.1 Δηζαγωγή 

 

ην ζεκείν απηφ θαη έπεηηα απφ ηελ αλαθνξά πνπ θάλακε ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 38 θαη ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο ηνπ, ζα εμεηάζνπκε πψο εθαξκφδεηαη ζηελ 

πξάμε ην πξφηππν θαη ηη δπλαηφηεηεο παξέρεη ζε κηα επηρείξεζε. Ζ ινγηθή κε ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηελ άπιε πεξηνπζία κηαο επηρείξεζεο είλαη δηθνξνχκελε θαζψο 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεηάδνληαη πξνζνρή. Απφ ηε κία πιεπξά κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε πσο κία επηρείξεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο επελδχζεηο ζε άπιν δπλακηθφ 

πνπ κειινληηθά πηζαλψο λα ηεο απνθέξνπλ θέξδε σζηφζν δελ απνθιείεηαη απηέο λα είλαη θαη 

δεκηνγφλεο.  

ην δεχηεξν απηφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο ινηπφλ ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ ειιεληθφ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ ALTER ηνπ νπνίνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζίαζαλ θάπνηα 

θελά ζεκεία. Έπεηηα απφ νηθνλνκηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηα ζηνηρεία απηά 

νδήγεζαλ ζηελ απνθάιπςε ελφο θνινζζηαίνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηξαπεδηθνχ ζθαλδάινπ. Οη 

απνθαιχςεηο πνπ ήξζαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο γχξσ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δαλεηδφηαλ ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο , κε ηε ζεηξά ηνπο νδήγεζαλ ζε λέα απνθάιπςε. Σα  άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ ζηαζκνχ μεπέξαζαλ εθείλα ηνπ κεγαιχηεξνπ 

επξσπατθνχ. 

ηελ πξνζπάζεηα καο λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ν 

ηειενπηηθφο ζηαζκφο ALTER ηα πνζά απηά ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο σο άυια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζακε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε νηθνλνκηθά ζηειέρε άιισλ 

ειιεληθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο έξεπλαο πσο θαλέλα απφ ηα άηνκα ην νπνίν θιήζεθε λα απαληήζεη ην 

εξσηεκαηνιφγην καο δελ είρε πξνεγνπκέλσο απαζρνιεζεί ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ALTER 

ή έρεη νπνηαδήπνηε εθθξεκφηεηα καδί ηνπ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία βγάιακε παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαη ηα δηαγξάκκαηα 

ηα νπνία αθνινπζνχλ ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηειενπηηθνχ 

ζηαζκνχ καο βνήζεζαλ λα θαηαιήμνπκε ζε απηά. 
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3.2 Αλάιπζε Δξωηεκαηνινγίνπ 

 

 Πφζα ρξφληα απαζρνιείζηε ζε  ηειενπηηθφ ζηαζκφ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο; 
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Γηάγξακκα 2 

Με ηε βνήζεηα ηνπ παξαπάλσ γξαθήκαηνο δηαπηζηψλνπκε πσο ηα άηνκα ηα νπνία 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην καο απαζρνινχληαη αξθεηά ρξφληα ζηνλ θιάδν ηεο 

ηειεφξαζεο θαη ζπλεπψο ε θξίζε ηνπο έρεη βαξχηεηα.  

 Πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ κε ην νπνίν ζα δίλαηε ηελ αμία 

ελφο νιηγφιεπηνπ παηδηθφ βηληενθιίπ; 
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Γηάγξακκα 3 

Σν παξαπάλσ γξάθεκα απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απάληεζαλ νη 

εξσηψκελνη ζηελ αλσηέξσ εξψηεζε. Οη απαληήζεηο γηα ην πνζφ ησλ 75.000€ θαη ην 
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θνινζζηαίν 600.000€ είλαη κεδεληθέο, ελψ αληίζεηα κηθξφηεξα πνζά φπσο 8.000€ θαη 

20.000€ ζπγθεληξψλνπλ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ.  

Ο ηειενπηηθφο ζηαζκφο ALTER παξνπζηάδεη ζηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία έλα 

παηδηθφ βηληενθιίπ κε ηίηιν ηα ζηξνπκθάθηα (βιέπε Δηθφλα 1), ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 2002 λα 

θνζηίδεη 1,1 εθαηνκκχξηα επξψ. Σνλ κήλα Οθηψβξην ηνπ 2005 ε πψιεζε βηληενθιίπ κε ζέκα 

επίζεο ηα ζηξνπκθάθηα απνηηκάηαη ζε 660.000 θαη ηελ ίδηα κέξα έλα άιιν βηληενθιίπ κε 

ηίηιν «ηα ζηξνπκθάθηα ηξαγνπδνχλ ηα σξαηφηεξα παηδηθά ηξαγνχδηα» απνηηκάηαη 550.000 

επξψ, ελψ έλα αθφκε γηα ηε «γπλαίθα ηνπ Ατ Βαζίιε» ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 

θνζηνινγείηαη 100.000 επξψ. 

 

  

  Δηθφλα 1                                                        Δηθφλα 2 

   Δπίζεο αθφκε ηέζζεξα βηληενθιίπ κε ηίηιν ηα «Ενπδνχληα», (βιέπε Δηθφλα 2),  

ηηκνινγνχληαη θαη πξνθαλψο εληάζζνληαη αληηζηνίρσο ζηα πάγηα ηεο εηαηξείαο γηα 2.090.000 

επξψ. Όια ηα παξαπάλσ πνζά απεηθνλίδνπλ ην νγθψδεο ράζκα αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο πνπ 

ιάβακε απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη ηα πνζά εθείλα ηα νπνία έρνπλ δνζεί απφ ην ζηαζκφ ζηα 

νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία. 

 Ζ νπζία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κηαο 

ηδηνπαξαγσγήο είλαη φηη ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα ηεο απνηίκεζήο ηνπο, 

λα ππάξρεη κία ηηκή ζηελ αγνξά ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αμίαο ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φκσο, νη ηηκέο, φπσο παξαηεξνχλ ζηελ Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη Διέγρνπ, δελ απνηχπσλαλ θακία άπιε αμία ησλ έξγσλ, αιιά 

απιψο θαηέγξαθαλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ ζηαζκνχ. Τπεξηηκνιφγεζε παξαηεξείηαη 

σζηφζν θαη ζε εμσηεξηθέο παξαγσγέο. 
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 χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ 

κε ην νπνίν ζα θνζηνινγνχζαηε έλα ληνθηκαληέξ αλαθνξηθά κε ηε δσή ελφο 

δεκφζηνπ πξνζψπνπ ηεο ρψξαο καο κε 5 ρξφληα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο; 
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Γηάγξακκα 4 

 Σα απνηέιεζκα αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε 

είλαη αθνπιηζηηθά. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο έλα ληνθηκαληέξ ηέηνηαο 

κνξθήο δελ θνζηίδεη παξά κφλν κεξηθέο ρηιηάδεο επξψ. Δλψ πνζά φπσο 12.000€, 100.000€, 

350.000€ δελ έιαβαλ νχηε ηελ επηινγή ελφο εθ ησλ εξσηεζέλησλ. Έλα ληνθηκαληέξ γηα ηε 

δσή ηνπ καθαξηζηνχ Αξρηεπηζθφπνπ Υξηζηφδνπινπ εθηηκήζεθε ζηελ αμία ησλ 400.000€ ηελ 

1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008. Να ζεκεησζεί πσο φπσο θαη εξσηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν 

βηληενθιίπ είρε πεληαεηή δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο. 

  

 χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ 

κε ην νπνίν ζα θνζηνινγνχζαηε έλα ληνθηκαληέξ αλαθνξηθά κε ηε δσή ελφο 

δεκφζηνπ πξνζψπνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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Γηάγξακκα 5 

 Όπσο βιέπνπκε παξαπάλσ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε δελ 

απνθιίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε. Ζ δηαθνξά είλαη ιίγεο ρηιηάδεο επξψ 

ζπλεπψο κε βάζε απηφ ην δεδνκέλν θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο κηα ηέηνηα παξαγσγή,  

ληνθηκαληέξ ζηνηρίδεη ζπλήζσο ιίγεο ρηιηάδεο επξψ γηα έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνβνιψλ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ηεο παξαγσγήο ελφο ληνθηκαληέξ γηα ηε δσή ηνπ Φηληέι Κάζηξν εθηίκεζε ην θφζηνο ζηα 

400.000€. Δπηπξφζζεηα, αλάινγν ληνθηκαληέξ ην νπνίν κάιηζηα βαζίζηεθε ζε αγνξαζκέλν 

πιηθφ γηα ηε δσή ησλ Νηθνιά αξθνδί θαη Κάξια Μπξνχλη εθηηκήζεθε κε θφζηνο ζηα 

250.000€.  

  

 Πνηνο ηειενπηηθφο ζηαζκφο απφ ηνπο παξαθάησ θξίλεηε πσο έρεη ηηο αθξηβφηεξεο 

εγρψξηεο παξαγσγέο. 

ANT1

ALTER

ET1

MEGA

STAR

 

Γηάγξακκα 6 
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 ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην πνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ ειιεληθνχο ζηαζκνχο 

δηαζέηεη ηηο αθξηβφηεξεο ειιεληθέο-εγρψξηεο παξαγσγέο νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

πεξηνξίζηεθαλ ζε δχν επηινγέο, ζε απηή ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ MEGA θαη ζε απηή ηνπ 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ANT1. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο έξεπλα ηεο 

εθεκεξίδαο «Καζεκεξηλή» επηβεβαηψλεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαη κάιηζηα 

ππνδεηθλχεη ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ  MEGA σο ηνλ ζηαζκφ κε ηηο πην αθξηβέο εγρψξηεο 

παξαγσγέο. 

Δπίζεο αίζζεζε πξνθαιεί άιιε εξεχλα ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην ALTER δηαζέηεη πεξίπνπ ίζεο αμίαο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ην γεξκαληθφ 

ηειενπηηθφ θνινζζφ ZDF θαη κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ην αγγιηθφ Channel 4. Γεγνλφο ην 

νπνίν ζεκαίλεη πνιχ κεγαιχηεξεο αμίαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηνλ ειιεληθφ ζηαζκφ 

MEGA. πλεπψο ζπλνιηθά κηιάκε γηα κεγάιν ράζκα ζην εχξνο ηνπ ηειενπηηθνχ θνηλνχ, 

πνιχ κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο αιιά θαη άιιεο πνιιαπιάζηνπ κεγέζνπο αγνξέο ηφζν ζε 

Γεξκαλία φζν θαη ζε Αγγιία. 

 

 Γλσξίδεηε ηελ εθπνκπή ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ALTER κε ηίηιν «Πχιεο ηνπ 

αλεμήγεηνπ»; 
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Γηάγξακκα 7 

 Δάλ απαληήζαηε λαη ηφηε απαληήζηε ζηελ εξψηεζε: Καηά ηελ θξίζε θαη εκπεηξία 

ζαο, πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ κε ην νπνίν ζα 

θνζηνινγνχζαηε ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπήο δηάξθεηαο 12 

επεηζνδίσλ. 
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Γηάγξακκα 8 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε πεξηνξίδνληαη ζε δχν 

απαληήζεηο, αλάκεζα ζηα πνζά ησλ 100.000€ θαη 250.000€, ελψ πνζά φπσο 50.000€, 

500.000€ θαη 700.000€ δελ έιαβαλ θακία επηινγή.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπνκπή λα ζεκεηψζνπκε πσο πξνβαιιφηαλ ζηε λπθηεξηλή δψλε ηνπ 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ απφ 23:30 πεξίπνπ έσο 06:00 ηεο επφκελεο εκέξαο θαη πεξηιακβάλεηαη 

γεληθφηεξα ζηελ ελεκεξσηηθή δψλε κε ηίηιν νη «Πχιεο ηνπ Αλεμήγεηνπ» κε θεληξηθφ 

παξνπζηαζηή ηνλ Κψζηα Υαξδαβέιια θάζε άββαην βξάδπ (βιέπε εηθφλεο 3 θαη 4). 

 

       

        Δηθφλα 3                Δηθφλα 4 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ALTER ηηο 6/3/2006 ε άδεηα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εθπνκπήο νη «Πχιεο ηνπ αλεμήγεηνπ» γηα 12 επεηζφδηα αθξηβψο 

ηηκνινγείηαη πξνο 720.000€. Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο 
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απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ κε  ηα ζηνηρεία ηα νπνία θαη δεκνζίεπε ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο. 

Ζ πξαθηηθή απηή επαλαιακβάλεηαη θαη ην 2007 κε άιια 20 επεηζφδηα ηεο ίδηαο εθπνκπήο, 

πνπ γηα πέληε έηε πσινχληαη πξνο 60.000€ ηελ εθπνκπή. 

 Πφζν ζα θνζηνινγνχζαηε κηα νιηγφιεπηε εθπνκπή κε ζέκα ηα απηνθίλεηα. 
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Γηάγξακκα 9 

Ζ εθπνκπή AUTO ALTER είλαη κηα νιηγφιεπηε εθπνκπή κε ηα λέα απφ ηνλ θφζκν 

ηνπ απηνθηλήηνπ: ηεζη, λέα κνληέια,  επθαηξίεο, έμππλεο αγνξέο, αμεζνπάξ θαη φηη άιιν 

κπνξεί λα ελδηαθέξεη ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο απηνθηλήησλ. Σν 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεχζπλζε ηεο εθπνκπήο ππνγξάθεη ν δεκνζηνγξάθνο 

Πεξηθιήο Υαιάηζεο. Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε νη εξσηεζέληεο  έζεζαλ ην 

θφζηνο κηαο ηέηνηαο παξαγσγήο γχξσ ζηα 100.000€ ελψ πνζά φπσο 500.000€, 1.000.000€, 

3.000.000€ δελ έιαβαλ ηελ επηινγή θαλελφο εθ ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί 

καο βνήζεζε λα θηάζνπκε ζε έλα αθφκε ζπκπέξαζκα. 

 

 χκθσλα κε ηελ θξίζε θαη εκπεηξία ζαο ζα κπνξνχζε κηα νιηγφιεπηε εθπνκπή κε 

απηνθίλεηα λα θνζηίζεη 3.000.000€; 
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Γηάγξακκα 10 

 Ζ εξψηεζε απηή απνζθνπνχζε θαζαξά ζην λα θαηαδείμεη ην αθξαίν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε. Πξάγκαηη νη εξσηεζέληεο καο 

ζεψξεζαλ απίζαλν λα θνζηνινγεζεί κία ηέηνηα εθπνκπή κε έλα ηέηνην ππέξνγθν πνζφ ηεο 

ηάμεο ησλ 3.000.000€. Ο ηειενπηηθφο ζηαζκφο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή θνζηνιφγεζε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθπνκπή κε 3.450.000€, πνζφ αθφκε κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο εξψηεζεο καο, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο πξφθεηηαη γηα άιιε κία ππεξθνζηνιφγεζε εθπνκπήο ην 2008. 

 

3.3 πκπέξαζκα 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε δελ απνηέιεζε παξά κηα επηβεβαίσζε 

φζσλ είραλ έξζεη ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαζκνχ. Σν ηειενπηηθφ θαλάιη ALTER επηιέγεη ην «θνχζθσκα» ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαζψο νη απνηηκήζεηο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηνπ ζηαζκνχ θαίλνληαη εμσπξαγκαηηθέο. Σα πνζά ηα νπνία αλαθνηλψζεθαλ απφ ηνλ ζηαζκφ 

ζε θακία πεξίπησζε δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ καο νχηε 

πιεζηάδνπλ ζε απηέο έζησ θαη ζην ειάρηζην.  

Σν δείγκα καο ην νπνίν θαη θιήζεθε λα καο βνεζήζεη ζηελ έξεπλα απηή απνηέιεζαλ 

ζηειέρε νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζέζεσλ αλαγλσξίζηκσλ ειιεληθψλ ζηαζκψλ 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, κε εκπεηξία ηθαλή λα ηνπο ρξίζεη αμηφπηζηνπο θξηηέο ψζηε λα καο 

θαηαηνπίζνπλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαζψο είλαη άξηηνη γλψζηεο ησλ ηειενπηηθψλ 

πξαγκάησλ. 
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3.4 Πωο ν ηειενπηηθόο ζηαζκόο ρξεζηκνπνίεζε ηα άπια πεξηνπζηαθά ηνπ 

ζηνηρεία πξνο όθειόο ηνπ.  

 

ην Πξσηνδηθείν ηεο Αζήλαο ζα θξηζεί ην κέιινλ ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ALTER 

θαζψο ζα εμεηαζηεί ε αίηεζε ππαγσγήο ηνπ θαλαιηνχ ζην άξζξν 99 γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

ηνπο πηζησηέο ηνπ. Σν θνχζθσκα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηιέγεη ν ηειενπηηθφο 

ζηαζκφο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηε δπλαηφηεηα δηάζσζήο ηνπ κε 

βάζε ην άξζξν 99 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα.  Καη απηφ ελψ κφιηο ζην ηέινο ηνπ 2010 άξρηζαλ 

λα αληηιακβάλνληαη νη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο (Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

θαη Διέγρνπ, Κεθαιαηαγνξά) φηη ππήξραλ πξνβιήκαηα κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηειενπηηθνχ 

ζηαζκνχ. Δθθιήζε ν νξθσηφο ειεγθηήο γηα εμεγήζεηο θαη ηφηε γηα πξψηε θνξά ππέπεζε ζηελ 

πξνζνρή ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ην ηεξάζηην πνζφ πνπ εκθαληδφηαλ ζηελ θαηεγνξία 

«άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». 

Ο ηειενπηηθφο ζηαζκφο έθξπβε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο έλα πξσηνθαλή 

ζηα ειιεληθά ρξνληθά «άπιν» ζεζαπξφ: δήισλε φηη ε αμία θηήζεσο ησλ ηειενπηηθψλ ηνπ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηαηληψλ έθζαλε ηα 732,6 εθαη. Δπξψ. Αθφκε θαη κεηά 

ηηο απνζβέζεηο, ζην ηέινο α' εμακήλνπ 2010 (βιέπε Παξάξηεκα 2, Πίλαθα 1), ε αμία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έθζαλε, ζχκθσλα κε ηα δεισκέλα ζηνηρεία, ζηα 379.600.000€. Οπζηαζηηθά 

δειαδή ην πνζφ ησλ 379.600.000€ δήισλε ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο φηη ζα εηζέπξαηηε σο 

δηαθεκηζηηθά έζνδα ράξε ζηελ πξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ηαηληψλ πνπ είρε 

εμαζθαιίζεη έλαληη ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ησλ 732.600.000€ πνπ θαηέβαιε γηα λα απνθηήζεη ην 

πξφγξακκα θαη ηα δηθαηψκαηα. Φαίλεηαη φηη ην ALTER είρε βξεη ηνλ ηξφπν λα κεηνπζηψζεη 

ην πξφγξακκα ελφο ειιεληθνχ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ ζε πεγή εζφδσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη απηή ε «ρξπζή», «άπιε» πεξηνπζία ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

θαλαιηνχ, αιιά απηφ δελ θαίλεηαη λα πξνβιεκάηηζε ηδηαηηέξσο ηνπο ηξαπεδίηεο νη νπνία 

δάλεηδαλ ζηνλ ζηαζκφ ρσξίο ζνβαξφ νηθνλνκηθφ έιεγρν. χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο α' εμακήλνπ 2010 (βιέπε Παξάξηεκα 2), ην 66% ηνπ ελεξγεηηθνχ, δειαδή ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ θαλαιηνχ, ήηαλ άπιν, δειαδή αληηζηνηρνχζε ζηελ αλαπφζβεζηε αμία 

πξνγξάκκαηνο θαη δηθαησκάησλ ηαηληψλ. Δλ νιίγνηο, δχν ζηα ηξία επξψ πεξηνπζίαο ηνπ 

θαλαιηνχ ήηαλ άπια, αιιά απηφ δελ ζηάζεθε εκπφδην ζηελ δαλεηνδφηεζε ηνπ απφ ηηο 

ηξάπεδεο, πνπ κε αλάινγα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο δηέζεζαλ 

ηεξάζηηα πνζά ππέξ ηνπ θαλαιηνχ. 
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Δπηπιένλ κε κηα πξψηε καηηά ζε ζπκβάζεηο πψιεζεο ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ 

εκθαλίδεηαη λα πξνηείλεη ε εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ALTER, 

δείρλεη εμσπξαγκαηηθέο απνηηκήζεηο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα πάγηα ηεο ππφ 

ζχζηαζε εηαηξείαο, ζπληαγή πνπ αθνινπζείην επί ρξφληα κε ηα πάγηα ηνπ ζηαζκνχ θάηη ην 

νπνίν έθαλε πην «εχπεπηε» ηελ πξνεμφθιεζε επηηαγψλ ηνπ ALTER απφ ηηο ηξάπεδεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε λέα εηαηξεία αλαιακβάλεη θαη κηα ζεηξά ηηκνινγίσλ γηα «αγνξά 

ππεξεζηψλ» πνπ κνηάδνπλ εηθνληθά, φπσο έλα ηηκνιφγην γηα «δηεμαγσγή κειεηψλ» απφ ηηο 

2/11/2001 έσο ηηο 31/12/2001 γηα ην νπνίν δεηνχληαη 650.000€ απφ ηνλ ALTER. Ζ πψιεζε 

βηληενθιίπ πνπ είρε παξάμεη ν ALTER ζε εμσθξεληθέο ηηκέο επίζεο πξνηείλεηαη λα 

αλαιεθζεί απφ ηε λέα εηαηξεία. Απηά ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ALTER, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο ερέγγπν γηα ηελ αιφγηζηε δαλεηνδφηεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

 ην ζρέδην πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεξίθεκα πξνγξάκκαηα πνπ αγφξαδαλ 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηνλ ALTER. Καηαξράο εληχπσζε πξνθαιεί φηη νξηζκέλεο 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο αγφξαδαλ κέζσ άιισλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ ελψ άιιεο 

εκθαλίδνληαη λα αγνξάδνπλ πξφγξακκα αθφκα θαη ζηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2010 θαη ελψ ε 

ηχρε ηνπ ζηαζκνχ είλαη γλσζηή ζηε δηαθεκηζηηθή θαη ηξαπεδηθή αγνξά θαζψο ηα ρξέε ηνπ 

πξνζεγγίδνπλ 14 θνξέο ηνλ ηδίξν ηνπ.  

Δπίζεο ε εηαηξεία, κε κεηνρηθφ θεθάιαην 8.000.000€, ρξσζηνχζε ην 2009, ζχκθσλα 

κε δήισζή ηεο, 449.000.000€, ελψ εκθαλίδεη άπιε πεξηνπζία, ηεο ηάμεο ησλ 767 .000.000€. 

Σα "άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία" ηνπ ζηαζκνχ είλαη δηθαηψκαηα ζε ηειενπηηθέο ζεηξέο, 

εθπνκπέο, θαη παξαγσγέο. 

ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεψλ ζε νκνινγίεο, ζε έλαλ λέν δαλεηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 

60.000.000€,ψζηε λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα εμπγίαλζήο ηνπ, λα θαιπθζεί ε 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ, θαη λα κπνξέζεη λα γίλεη απνπιεξσκή 

ησλ ρξεψλ ηνπ, γηα ηελ έληαμε ηνπ ζηαζκνχ ζην λέν θαζεζηψο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 

99 απνζθνπνχλ νη πηζησηέο. Σν ζρέδην απηφ ζα πξνζηαηεχεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο παιηνχο 

κεηφρνπο απφ ηελ θαηάπησζε ησλ πξνζσπηθψλ εγγπήζεψλ ηνπο, ηηο ηξάπεδεο αθνχ 

κεηαηξέςνπλ 172.000.000€ ζε κεηνρέο ηνπ ζηαζκνχ θαινχληαη λα θαηαβάινπλ αιιά 

57.100.000€. ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, δεηνχληαη 16.000.000€ απφ ηελ Alpha, 12.700.000€  απφ ηε Μarfin, 

5.500.000€ απφ ηελ Δζληθή, 5.700.000€ απφ ηε Eurobank, 4.700.000€ απφ ηελ ΑΣΔ, 

6.500.000€ απφ ηελ Πεηξαηψο θαη ην φρεκά ηεο εηδηθνχ ζθνπνχ ΠΛΑΣΩΝ, 3.000.000€  απφ 

ηελ Κχπξνπ θαη ηα ππφινηπα απφ άιιεο ηξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο έρνπλ δηακελχζεη ζε κεγάιεο 
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πνιπεζληθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο φηη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα επηκεθχλνπλ ηα ρξέε ηνπο 

απαηηψληαο άκεζα ηα ππέξνγθα ρξέε άιισλ κηθξφηεξσλ δηαθεκηζηηθψλ. Ωζηφζν, δχζθνια 

ζα ζπλαηλέζνπλ ζηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζηαζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ζπλερίζεη θαη ζην λέν πξνηεηλφκελν ζρήκα λα δηαζέηεη εμαηξεηηθά ππεξηηκεκέλα άπια πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ηνπ θαλαιηνχ ππνζηήξημε φηη ηα ρξέε ηνπ 

θαλαιηνχ πξνο ηηο Σξάπεδεο αλέξρνληαη ζε 220.000.000€,ζπλεπψο νη ηξάπεδεο πέθηνπλ ζε 

έλαλ λέν θαχιν θχθιν θαζψο αλαγθάδνληαη πξνθεηκέλνπ θάπνηα ζηηγκή λα πάξνπλ πίζσ ηα 

ρξήκαηα ηνπο λα δαλεηνδνηήζνπλ εθ λένπ ηνλ ζηαζκφ δηαθνξεηηθά νη ζπλέπεηεο ζα είλαη 

βαξχηαηεο ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν πξσηνθαλνχο θξίζεο, πνπ κεηξάεη θαη ε ηειεπηαία δεκηά, 

ή ην ηειεπηαίν επξψ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Μηα θαηάξξεπζε ηνπ ALTER ζα ζεκαίλεη φηη ηα 

229.000.000€ πνπ ρξσζηνχζε ζηηο ηξάπεδεο, κε ζηνηρεία γ' ηξηκήλνπ 2010 (βιέπε 

Παξάξηεκα 1), ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζα ραζνχλ νξηζηηθά. Ωζηφζν νη νθεηιέο δελ 

πεξηνξίδνληαη εθεί θαζψο ν ζηαζκφο έρεη θαη ρξέε πξνο ην Γεκφζην, ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 

94.000.000€, ελψ νη νθεηιέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε 2.500.000, ην 2010 ην θαλάιη 

εκθάληζε κφλν δεκία. 
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Παξάξηεκα 1 
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Παξάξηεκα 2 
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Πίλαθαο 1: Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 01-01-2010 κε 30-09-2010 

 

 

 Πίλαθαο 2: Δμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε 01-01-2010 κε 30-06-2010 
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ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο  

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ  

Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηεχζπλζε Λνγηζηηθήο 

 

Δξσηεκαηνιφγην ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα:  

ΑΫΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΗΖ:ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ-Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ALTER 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθφ θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο αλσλπκία. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ νκαδηθά. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα 

ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

 

1. ε πνηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ απαζρνιείζηε. 

Α. ANT1        Β. ALTER   Γ. ET1        Γ. MEGA         Δ. STAR          Σ.  

ΑΛΛΟ 

 

2. Πφζα ρξφληα απαζρνιείζηε ζε  ηειενπηηθφ ζηαζκφ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο; 

Α. 0-5   Β. 5-10  Γ. 10-20  Γ. 20-ΑΝΩ 

 

3. Πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ κε ην νπνίν ζα δίλαηε ηελ αμία 

ελφο νιηγφιεπηνπ παηδηθφ βηληενθιίπ; 

Α. 8,000 €  Β. 20,000 €  Γ. 75,000 €  Γ. 600,000 € 

 

4. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ 

κε ην νπνίν ζα θνζηνινγνχζαηε έλα ληνθηκαληέξ αλαθνξηθά κε ηε δσή ελφο 

δεκφζηνπ πξνζψπνπ ηεο ρψξαο καο κε 5 ρξφληα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο; 

Α. 5,000 €  Β. 12,000 €  Γ. 100,000 €  Γ. 350,000 € 
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5. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ 

κε ην νπνίν ζα θνζηνινγνχζαηε έλα ληνθηκαληέξ αλαθνξηθά κε ηε δσή ελφο δεκφζηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Α. 2,000 €  Β. 12,000 €  Γ. 100,000 €  Γ. 350,000 € 

 

6. Πνηνο ηειενπηηθφο ζηαζκφο απφ ηνπο παξαθάησ θξίλεηε πσο έρεη ηηο αθξηβφηεξεο 

εγρψξηεο παξαγσγέο. 

Α. ANT1    Β. ALTER         Γ. ET1       Γ. MEGA           Δ. STAR 

 

7. Γλσξίδεηε ηελ εθπνκπή ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ALTER κε ηίηιν «Πχιεο ηνπ 

αλεμήγεηνπ»; 

Α. ΝΑΗ    Β. ΟΥΗ 

 

8. Δάλ απαληήζαηε λαη ηφηε απαληήζηε ζηελ εξψηεζε: Καηά ηελ θξίζε θαη εκπεηξία 

ζαο, πνην απφ ηα παξαθάησ πνζά είλαη πην θνληά ζε απηφ κε ην νπνίν ζα 

θνζηνινγνχζαηε ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπήο δηάξθεηαο 12 

επεηζνδίσλ. 

Α. 50,000 €  Β. 100,000 €        Γ. 250,000 €        Γ. 500,000 €   Δ. 700,000 € 

 

9. Πφζν ζα θνζηνινγνχζαηε κηα νιηγφιεπηε εθπνκπή κε ζέκα ηα απηνθίλεηα. 

Α. 100,000 €  Β. 500,000 €  Γ. 1,000,000 €  Γ. 3,000,000 € 

 

10. χκθσλα κε ηελ θξίζε θαη εκπεηξία ζαο ζα κπνξνχζε κηα νιηγφιεπηε εθπνκπή κε 

απηνθίλεηα λα θνζηίζεη 3.000.000€; 

Α. ΒΔΒΑΗΩ    Β. ΠΗΘΑΝΩ    Γ. ΑΠΗΘΑΝΟ 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ Α 

ΚΤΕΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 6993856003 
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