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Σειέθσλν: 6948688470 

Γηεχζπλζε: εκέιεο 20,Αλψ Σνπκπα, Θεζζαινλίθε Σ.Κ 54352  

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: va_lantis_87@hotmail.com   

 

 

 

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ  εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηε 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. θνπφ έρεη ηελ εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπο ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο . Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, 

είλαη φκσο απαξαίηεηε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο 

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

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ νκαδηθά. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 
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θάπνηα εξψηεζε ηελ νπνία δελ ζεσξείηε θαηάιιειε, απιψο πξνζπεξάζηε ηελ ρσξίο λα ηελ 

απαληήζεηε θαη ζπλερίζηε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηαζέζαηε. 

 

Πνηκελφπνπινο Υξπζνβαιάληεο 

 

Γεληθά στνηρεία (Σεκεηώλετε κε Χ στν αλτίστνηρν θνπτάθη) 

 

Φχιν 
Άληξαο Γπλαίθα 

  

 

Ζιηθία 
20-40 40-60 > 60 

   

 

Μφξθσζε 

Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

Παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε 
Μεηαπηπρηαθφ Γηδαθηνξηθφ 

    

 

Μνξθή Δηαηξίαο 
Α.Δ Ο.Δ Δ.Δ Δ.Π.Δ Αηνκηθή 

     

 

Αξηζκφο 

Δξγαδνκέλσλ 

< 20 20-100 > 100 

   

 

Κιάδνο 

Γξαζηεξηφηε

ηαο 

Δκπφξην Καηαζθεπέο 
Υξεκ/θέο 

Τπεξεζίεο 

Παξνρή 

ππεξεζηψλ 

Μφδα- 

Έλδπζε- 

Τπφδπζε 

Τγείαο- 

Φαξκάθσλ 

Καηαλαισηη

θά- 

Ζιεθηξνληθά 

πξντφληα 

Σνπξηζκφο

-Υψξνη 

εζηηάζεσλ 

        

 

Μέξνο Α'( εξσηήζεηο γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεζηε)  εκεηώλεηε κε Υ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη 
Ναη  Ορη 

   

1.Ζ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεζηε ρξεζηκνπνηεί Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα; 
  

   

2.Ζ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεζηε αλαγλσξίδεη Άπια 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία;  
  

   

 
Καζό-

ινπ 

Σε κηθξό 

βαζκό 

Σε 

κέτξην 

Σε 

κεγάιν 

Σε πνιύ 

κεγάιν 
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βαζκό βαζκό βαζκό 

3.Θεσξείηαη φηη ζηελ επηρείξεζε ζηε νπνία αλαθέξεζηε 

γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε  ησλ  ηδηνηήησλ ησλ Άπισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ;  

  

   

4. Θεσξείηαη φηη ζηελ επηρείξεζε ζηε νπνία αλαθέξεζηε 

γίλεηαη ζσζηή απνηίκεζε (ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ) ησλ 

Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ; 

  

   

5. Θεσξείηαη φηη ζηελ επηρείξεζε ζηε νπνία αλαθέξεζηε ν  

πξνζδηνξηζκφο ησλ Απιψλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη 

αμηφπηζηνο θαη ηθαλνπνηεηηθφο; 

  

   

6. ε πνην βαζκφ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεζηε 

επελδχεη ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο; 
  

   

7. ε πνην βαζκφ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεζηε 

πξνβαίλεη ζηελ απφθηεζε Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
  

   

8.ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεζηε γίλνληαη 

γλσζηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε Γηεζλή Λνγηζηηθά πξφηππα 

ζρεηηθά κε ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηεο; 

  

   

 

Μέξνο Β' (Γεληθέο εξσηήζεηο)) εκεηώλεηε κε Υ ζην 

αληίζηνηρν θνπηάθη 

Καζό-

ινπ 

Σε 

κηθξό 

βαζκό 

Σε κέτξην 

βαζκό 

Σε κεγάιν 

βαζκό 

Σε πνιύ 

κεγάιν 

βαζκό 

1.ε ηη βαζκφ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα 

ζηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ζηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο;   

     

2.ε ηη βαζκφ πηζηεχεηαη φηη γίλεηαη ζσζηή θαηαγξαθή 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ  ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ; 

     

3. ε ηη βαζκφ ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ ηα έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηελ ηηκή εο κεηνρήο κκηαο 

επηρείξεζεο. 

     

4. ε ηη βαζκφ πηζηεχεηαη φηη νη επελδχζεηο ζε έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ 

επελδπηψλ γηα κία επηρείξεζε; 

     

5.ε ηη βαζκφ ζεσξείηαη φηη ηα Άπια Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε 

ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ; 

     

6. .ε ηη βαζκφ ζεσξείηαη φηη ηα έμνδα „έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο  θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε 

ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ; 
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Τπόκλεκα 

Γεληθέο Δξσηήζεηο 

Φχιν : Άληξαο: 0 Γπλαίθα: 1 

Ζιηθία : 20-40: 0, 40-60: 1,  >60: 2 

Μφξθσζε : Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 0, Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε: 1, 

Μεηαπηπρηαθφ: 2, Γηδαθηνξηθφ: 3 
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Μνξθή εηαηξίαο:  Α.Δ:0, Ο.Δ:1, Δ.Δ:2, Δ.Π.Δ:3, Αηνκηθή:4 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ:  <20 : 0, 20-100: 1, >100: 2 

Κιάδνο Γξαζηεξηφηεηαο: Δκπφξην: 0, Καηαζθεπέο: 1, Υξεκ/θέο Τπεξεζίεο: 2, Τπεξεζίεο 

πξνο επηρεηξήζεηο: 3, Μφδα,έλδπζε,ππφδπζε: 4, Τγείαο-θαξκάθσλ: 5, Καηαλαισηηθά-

ειεθηξνληθά πξντφληα: 6, Σνπξηζκφο-ρψξνη εζηίαζεο: 7 

Μέξνο Α' - Μέξνο Β' (νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ γίλνληαη κε βάζε κηα 

βαζκνινγηθή θιίκαθα) 

Ναη  1 

Όρη 0 

    

Καζφινπ 0 

ε κηθξφ βαζκφ  1 

ε κέηξην βαζκφ 2 

ε κεγάιν βαζκφ 3 

ε πνιχ κεγάιν βαζκφ 4 
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Πρόλογος  

 

           ε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπσο είλαη απηφ ησλ επηρεηξήζεσλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα κεηαβάιινληαη θαη λα εμειίζζνληαη ζπλερψο 

ψζηε λα παξακέλνπλ βηψζηκνη θαη πάλσ απφ φια αληαγσληζηηθνί. Έηζη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα αλαθαιχπηνπλ ζπλερψο θαηλνχξηνπο ηξφπνπο εμέιημεο κέζα ζε κία ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελε νηθνλνκία. 

           Έλαο απφ ηνπο πην ζχγρξνλνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο επίηεπμεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο  ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε παγθφζκην νηθνλνκηθφ επίπεδν 

είλαη ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Οη επελδχζεηο ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, νη παηέληεο, ηα 

δηθαηψκαηα είλαη παξαδείγκαηα Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηα νπνία δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζε κία επηρείξεζε λα αλαπηπρζεί θαη λα επεκεξήζεη, παξάγνληαο ε ίδηα ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, θηάλνληαο αθφκα θαη ζε ζεκείν 

κνλνπψιεζεο ηεο αγνξάο ηεο. Όινη απηνί νη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηα 

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ζην επίθεληξν ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. Γηα λα θαηαλνεζεί ν 

ηεξάζηηνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζην ζχγρξνλφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε ηελ κεγάιε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ ην νπνίν ηα ζεσξεί 

ζεκέιην ιίζν ζηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο 

           Βέβαηα ε δεκηνπξγία ησλ Απιψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

πξνυπνζέηεη θάπνηα έμνδα γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Απηά ηα έμνδα είλαη νη ιεγφκελέο 

επελδχζεηο ζε έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ε αιιηψο ηα ιεγφκελα R&D – Research & 

Development.  

          Αγθάζη ζην θεθάιαην ησλ Απιψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζέκα 

πςίζηεο ζεκαζίαο ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ απνηειεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ηνπο ν νπνίνο έρεη απνηειέζεη κεγάιν κέξνο ηνπ εξεπλεηηθφ 

νηθνλνκηθνχ ηνκέα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα δπζηπρψο λα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε  ηεο νληφηεηαο θαη παξάιιεια ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ γηα απηή. 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Διιάδα ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ αληηκεησπίδνληαη 

κε ηελ ζνβαξφηεηα πνπ ηνπο αλαινγεί. Γπζηπρψο ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

δελ αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ, ηφζν ησλ Άπισλ φζν θαη ησλ επελδχζεσλ ζε 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε. 

         Κιείλνληαο απηή ηελ κηθξή εηζαγσγή είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε 

ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη νη δπζθνιίεο εηδηθά ζηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπο ηα θαζηζηνχλ ζηα ρέξηα ησλ έκπεηξσλ managers πνιχηηκν 

εξγαιείν ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γειαδή πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιείν δηαζηξέβισζε ηεο εηθφλαο κία νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,  γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο είλαη νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, θάηη πνπ απνηειεί ηνλ θχξην ζθνπφ 

ηεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ κίαο πξάμεο πνπ βξίζθεη φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζηελ 

Διιεληθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 38  

«ΑΤΛΑ ΠΔΡΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ» 

1.1  Ηζηνξηθό θαη θνπόο ηνπ Γ.Λ.Π. 38 

 

 Σν Γ.Λ.Π. 38: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθδφζεθε ην 2004 (31 Μαξηίνπ) θαη 

αληηθαηέζηεζε ην αξρηθφ Γ.Λ.Π. 38 πνπ είρε εθδνζεί ην1998.  

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ   γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζεζκνζέηεζε θξηηεξίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ 

σο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη  ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο
1
.  

Σν Γ.Λ.Π 38 εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ Γ.Π.Υ.Π γηα ηε 

ινγηζηηθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηφο απφ: 

 Υξεκαηνπηζησηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 39  

 Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ εμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ( ΓΠΥΑ 6 Εμεξεύλεσε θαη αμηνιόγεσε 

κεταιιεπτηθώλ πόξωλ)  

 Γαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμφξπμε νξπθηψλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη φκνησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. 

 Άπια ζηνηρεία πνπ θαιχπηνληαη απφ άιια πξφηππα. 

   Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ελδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε ηελ Τπεξαμία απφ 

πλελψζεηο (Γ.Π.Υ.Π 3), Άπια Μηζζψζεσλ (Γ.Λ.Π 17), Άπια Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ ( 

Γ.Π.Υ.Π 4) , Άπια πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή Έξγσλ (Γ.Λ.Π 11), Αλαβαιιφκελε 

Φνξνινγία ( Γ.Λ.Π 12) θιπ. 

Δπίζεο δηθαηψκαηα 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 Γ.Λ.Π. 17 θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ. 

1 Βι. Grant Thornton, Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε, ηφκνο Β΄, 

έθδνζε Β΄ 
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 Σέινο, έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ελζσκαηψλεη ζπγρξφλσο άπια θαη πιηθά 

ζηνηρεία, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16 Ελσώκατα πάγηα ή σο έλα άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε απηφ ην Πξφηππν φπνπ 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 

θαηαληηκεησπίδεηαη σο πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 16 . Σν ίδην ηζρχεη 

γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Όηαλ ην ινγηζκηθφ δελ είλαη έλα 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ, ην ινγηζκηθφ αληηκεησπίδεηαη σο έλα άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 38. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζσ ζηελ αλάιπζε κνπ ζα πξέπεη πξψηα λα παξαζέζσ 

θάπνηνπο νξηζκνχο. 

1.2  Οξηζκνί  

Μηα ελεξγόο αγνξά είλαη κηα αγνξά φπνπ φιεο νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο ζπληξέρνπλ: 

α) ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αληηθείκελν εκπνξίνπ ζηελ αγνξά είλαη νκνηνγελή 

β) πξφζπκνη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο κπνξεί θαλνληθά λα βξεζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη 

γ) νη ηηκέο είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 

Η εκεξνκελία τεο σπκυωλίαο γηα κηα σπλέλωσε επηρεηξήσεωλ είλαη ε 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. 

Απόσβεσε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβέζηκνπ πνζνχ ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Έλα πεξηνπσηαθό στνηρείν είλαη έλαο πφξνο: 
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α) πνπ ειέγρεηαη απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη 

β) απφ ηνλ νπνίν κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα. 

Λνγηστηθή αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηά ηελ αθαίξεζε νπνησλδήπνηε ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη 

ζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. 

Κόστνο είλαη ηα 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. 

Απνσβέσηκν πνσό είλαη ην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή άιιν πνζφ πνπ 

ππνθαζηζηά ην θφζηνο κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ. 

Αλάπτπμε είλαη 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 ρξήζεο. 

Σπγθεθξηκέλε αμία σε σρέσε κε τελ νλτότετα είλαη ε 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. 

Εύινγε αμία ελόο πεξηνπσηαθνύ στνηρείνπ είλαη ην 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. 

Ζεκία απνκείωσεο είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

Έλα άπιν πεξηνπσηαθό στνηρείν είλαη έλα αλαγλσξίζηκν κε ρξεκαηηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε. 
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Χξεκατηθά πεξηνπσηαθά στνηρεία είλαη ρξήκαηα πνπ θαηέρνληαη θαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ ζε θαζνξηζκέλα ή πξνζδηνξίζηκα πνζά ρξήκαηνο. 

 

Έξεπλα είλαη πξσηφηππε θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε πνπ 

αλαιακβάλεηαη κε ηελ πξνζκνλή ηεο απφθηεζεο λέαο επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο 

γλψζεο θαη αληίιεςεο. 

Η ππνιεηκκατηθή αμία ελόο άπινπ πεξηνπσηαθνύ στνηρείνπ είλαη ε 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. 

Ωυέιηκε δωή είλαη: 

α) ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα είλαη 

δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

β) ην πιήζνο ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα 

απνθηήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

1.2.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο απινύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ
2
. 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο άπιν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα εμήο 

3 ραξαθηεξηζηηθά: 

1)Αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ,  

2)Διεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηα πάλσ ζην ζηνηρείν απηφ θαη 

3) Ύπαξμε κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απφ ην πεξνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Αλ έλα ζηνηρείν δελ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νη 

δαπάλεο γηα λα απνθηεζεί απηφ ή λα δεκηνπξγεζεί απηφ εζσηεξηθψο, αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

2Βι. θαη Υξίζηνο Βιάρνο, Λνπθάο Λνπθά, Γηεζλή Πξφηππα 2007, Σέηαξηε έθδνζε, Global Training θαη Grant 

Thornton, Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε, ηφκνο Β΄, έθδνζε Β΄ 
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Όκσο, αλ ην ζηνηρείν απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, απνηειεί κέξνο ηεο 

ππεξαμίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο 

1.2.1.1.1. Αλαγλσξηζηκόηεηα. 

Ο νξηζκφο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απαηηεί έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

λα είλαη αλαγλσξίζηκν ψζηε λα κε ζπγρέεηαη κε ηελ ππεξαμία. Ζ ππεξαμία πνπ απνθηάηαη ζε 

κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ είλαη ε θαηαβνιή ηνπ απνθηψληνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά σθέιεη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη  λα αλαγλσξηζηνχλ κφλα ηνπο. Οη κειινληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο 

κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ζχκπξαμε κεηαμχ ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνθηήζεθαλ ή απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο αλαγσξηζηκφηεηαο , 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: 

 Μπνξεί λα δηαρσξηζηεί ή λα δηαηξεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη λα 

πσιεζεί, κεηαβηβαζηεί, παξαρσξεζεί, ελνηθηαζηεί ή αληαιιαγεί είηε 

κεκνλσκέλα είηε σο κέξνο ζπκβνιαίνπ, πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ππνρξέσζεο. 

 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.  

1.2.1.2 Έιεγρνο 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηνλ έιεγρν ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ έρεη ηε 

δχλακε λα ιακβάλεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πφξν θαη λα απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε άιισλ ζε απηά ηα νθέιε. Ο ζλεγχοσ από τθν οικονομικι 

οντότθτα  ςτα οφζλθ που απορρζουν από τθ χριςθ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου αςκείται 

μζςω νομικών δικαιωμάτων τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία ςε 

περιπτώςεισ δικαςτικών αγώνων. Σε περίπτωςθ όμωσ  απουςίασ  νομικών δικαιωμάτων, είναι 

περιςςότερο δφςκολο να αποδειχτεί ο ζλεγχοσ. Ωςτόςο παρά τθν απουςία νομικών δικαιωμάτων 

μπορεί να υπάρχει ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ , κακώσ θ οικονομικι οντότθτα μπορεί να είναι ςε κζςθ να 
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ελζγχει τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ με κάποιον άλλον τρόπο όπωσ είναι τα ζξοδα για 

απόκτθςθ τεχνογνωςίασ τα οποία είναι απόρρθτα για κάκε επιχείρθςθ. 

1.2.1.3 Μειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

νληφηεηαο κφλν φηαλ ππάξρνπλ πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ νληφηεηα απφ 

απηφ. Σα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο ή άιια νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε κηα 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα κεηψζεη ηα κειινληηθά θφζηε παξαγσγήο παξά λα απμήζεη 

ηα κειινληηθά έζνδα. 

1.3 Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε  

Γηα λα αλαγλσξηζηεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο άπιν ζα πξέπεη λα απνδεηρηεί φηη 

πιεξνί: 

 Σνλ νξηζκφ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  θαη  

 Σα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πνπ ζέηεη ην Γ.Λ.Π. 38. 

 Ζ απαίηεζε απηή ηζρχεη ηφζν  γηα ηα αξρηθά θφζηε απφθηεζεο ή  εζσηεξηθήο 

δεκηνπξγίαο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη γηα ηα κεηαγελέζηεξα θφζηε 

ζπκπιήξσζεο, αληηθαηάζηαζεο ή ζπληήξεζεο. 

1.3.1 Κξηηήξηα Αλαγλώξηζεο 

Σν Γ.Λ.Π 38 ζέηεη δχν επηπιένλ θξηηήξηα ,εθηφο απφ απηά ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο, 

ηνπ έιεγρνπ θαη ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ αθειεηψλ, γηα λα αλαγλσξηζηεί έλα απιφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ηα νπνία είλαη: 

1)  Να πηζαλνινγείηαη φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνδίδνληαη 

ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη 

2) Να κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
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Ζ θχζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ηέηνηα πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

δελ ππάξρνπλ ζπκπιεξψζεηο ηνπ ζηνηρείνπ ή αληηθαηαζηάζεηο ηκεκάησλ ηνπ. πλεπψο, νη 

πεξηζζφηεξεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είλαη πηζαλφ λα δηαηεξήζνπλ ηα αλακελφκελα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε ππάξρνλ άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

αληί λα πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ Πξφηππν. Δίλαη ζπρλά δχζθνιν λα απνδίδνληαη ηέηνηεο 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο απεπζείαο ζε έλα νξηζκέλν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, παξά ζηελ 

επηρείξεζε σο έλα ζχλνιν. . πλεπψο, κφλν ζπαλίσο νη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, δαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο απνθηεζέληνο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζα αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα επηκεηξάηε αξρηθψο ζην θφζηνο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλαγλψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απνθηήζεθε ην ζηνηρείν. 

 

1.3.2 Γηαθεθξηκέλε απόθηεζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ηηκή πνπ θαηαβάιεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαθεθξηκέλε 

απφθηεζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληαλαθιά ηελ πηζαλφηεηα φηη ηα 

αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Σν 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 ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε μερσξηζηά 

πεξηιακβάλεη: 

α) Σελ ηηκή αγνξάο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ησλ κε 

επηζηξεπηέσλ θφξσλ αγνξάο χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ θαη ησλ 

κεηψζεσλ ησλ  ηηκψλ θαη 
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β) Κάζε άκεζα επηξξηπηέν θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ. 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ζηακαηά φηαλ ην ζηνηρείν βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία ην πξννξίδεη ε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο ηεο ρξήζεο ή ηεο επαλαηνπνζέηεζεο ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία εθείλνπ ηνπ ζηνηρείνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ 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 ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πίζησζεο. Οη πξναλαθεξζέληεο ηφθνη θεθαιαηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ρεηξηζκφ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ επηηξέπεηαη απφ ην ΓΛΠ 23
3
. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο απφ κία δηαθεθξηκέλε 

απφθηεζε είλαη εχθνια ππνινγίζηκν, δελ ζεκαίλεη πσο ην άπιν αλαγλσξίδεηαη απαξαίηεηα 

αθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο εθηίκεζε γηα ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

σθέιεη απφ ην πάγην ψζηε λα πιεξείηαη θαη ην πξψην θξηηήξην αλαγλψξηζεο. 

1.3.3 Απόθηεζε σο κέξνο κηαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. 

Ο πην ζχλεζεο ηξφπνο γηα κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ είλαη λα αγνξάζεη ε κία ηελ 

άιιε. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέλσζε νη επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα ζπληάζζνπλ 

μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά ζπληάζζνπλ επίζεο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα έμνδα θαη νη ππνρξεψζεηο γηα 

ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ.  

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ην θφζηνο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε 

εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο (ζπκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α 3-

πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ) Ζ εχινγε αμία ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληαλαθιά ηελ 

πηζαλφηεηα φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ν 

απνθηψλ λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ απνθηψκελνπ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο 

3 Βι. Grant Thornton, Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε, ηφκνο Β΄, 

έθδνζε Β΄ 
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μερσξηζηά απφ ηελ ππεξαμία, αλ ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, αλεμάξηεηα  αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είρε αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ 

απνθηψληα πξηλ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

1.3.3.1.Δπηκέηξεζε ηεο Αμίαο 

Ζ εχινγε αμία ελφο  άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε ζε κία  

ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ κπνξεί ζπλήζσο λα εθηηκεζεί κε αξθεηή αμηνπηζηία θαη λα 

αλαγλσξηζηεί μερσξηζηά απφ ηελ ππεξαμία. Όηαλ ππάξρεη κηα ζεηξά πηζαλψλ απνηειεζκάησλ 

κε δηαθνξεηηθέο πηζαλφηεηεο, ε αβεβαηφηεηα απηή εληάζζεηαη ζηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ππνινγίδεηαη ε αλακελφκελε αμία. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έλα άπιν πνπ απνθηάηαη  ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

κπνξεί λα δηαρσξίδεηαη, αιιά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθφ ελζψκαην πάγην ή άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν π.ρ. έλαο ηίηινο πεξηνδηθνχ κπνξεί δελ κπνξεί λα πσιεζεί ρσξίο βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ, έλα εκπνξηθφ ζήκα γηα θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ δελ κπνξεί λα 

πσιεζεί μερσξηζηά απφ ηελ πεγή. ε απηέο ηηο  πεξηπηψζεηο, ν απνθηψλ αλαγλσξίδεη ηελ 

νκάδα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο έλα εληαίν ζηνηρείν, αλ νη κεκνλσκέλεο εχινγεο αμίεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο δελ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ. 

Δπηπιένλ ν αγνξαζηήο αλαγλσξίδεη σο εληαίν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κηα νκάδα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ φπσο ζχκβνια, εκβιήκαηα, εκπνξηθά 

νλφκαηα, ζπληαγέο, ηερλνγλσζία  φηαλ νη κεκνλσκέλεο εχινγεο αμίεο ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα επηκεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Δπίζεο αλ νη εχινγεο αμίεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ αμηφπηζηα, ν απνθηψλ κπνξεί  λα ηηο αλαγλσξίζεη σο 

εληαίν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθφζνλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ φκνηεο σθέιηκεο δσέο. 

Ζ κφλε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε 

επηκέηξεζε ηεο εχινγε αμία ελφο απνθηεζέληνο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κία  

ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ είλαη φηαλ ην  ζηνηρείν απνθηάηαη απφ λνκηθά ή άιια ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα θαη είηε: 

 Γελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί. 

 Μπνξεί λα δηαρσξηζηεί αιιά δελ ππάξρεη ηζηνξηθφ ή απφδεημε αληαιιαγήο γηα 

ηα ίδηα ε παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο κε 
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δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζα γηλφηαλε κε βάζε ηε ρξήζε κε κεηξήζηκσλ 

κεηαβιεηψλ. 

Ζ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ 

γίλεηαη κε κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο
4
: 

1. Σηκέο απφ ελεξγφ αγνξά.Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε κηα ελεξγφ αγνξά απνηεινχλ 

ηνλ πην αμηφπηζην ηξφπν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Ζ θαηάιιειε αγνξαία ηηκή είλαη ζπλήζσο ε ηξέρνπζα ηηκή πξνζθνξάο. Αλ 

ηξέρνπζεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ είλαη δηαζέζηκεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ηεο πιένλ 

πξφζθαηεο φκνηαο ζπλαιιαγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ππήξμε κηα νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαμχ 

ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη ε 

εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

2. Αλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε εχινγε αμία ηνπ 

είλαη ην πνζφ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πιήξσλε γη‟ απηφ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο απφθηεζεο, ζε κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο 

θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, βαζηδφκελε ζηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε. Γηα ηελ εθηίκεζε απηνχ ηνπ πνζνχ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη 

ππφςε πξφζθαηεο ζπλαιιαγέο  γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

3. Οη επηρεηξήζεηο  πνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη ζηελ αγνξά θαη πψιεζε κνλαδηθψλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα έρνπλ αλαπηχμεη ηερληθέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

εχινγσλ αμηψλ ηνπο έκκεζα. Απηέο νη ηερληθέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξρηθή 

επηκέηξεζε ελφο απνθηεζέληνο ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ αλ επηδίσμε ηνπο είλαη λα εθηηκνχλ ηελ εχινγε αμία θαη αλ απηέο 

αληαλαθινχλ ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

1.3.4 Απόθηεζε κέζσ κηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα απνθηεζεί δσξεάλ 

ή  

4Βι. Grant Thornton, Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε, ηφκνο Β΄, 

έθδνζε Β΄ 
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έλαληη ελφο αληηηίκνπ ή κέζσ κηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, φηαλ ην 

θξάηνο κεηαβηβάδεη ή δηαζέηεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ηέηνηα φπσο δηθαηψκαηα πξνζγείσζεο ζε αεξνδξφκην, άδεηεο ιεηηνπξγίαο ξαδηνθσληθψλ ή 

ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, άδεηεο εηζαγσγήο ή πνζνζηψζεηο ή δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε άιινπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 20-  Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 

θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο ε νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη:  

 Να αλαγλσξίζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ηελ επηρνξήγεζε ζηελ 

εχινγε αμία αξρηθά. 

 Να αλαγλσξίζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αξρηθά ζε κηα ηεθκαξηή αμία πιένλ 

θάζε δαπάλε πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ απηφ πξννξίδεηαη. 

1.3.5 Αληαιιαγέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

χκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα  λα γίλεη αληαιιαγή ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε κε ρξεκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ζηνηρεία ή ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πξφηππν αλαθέξεη δχν πεξηπηψζεηο
5
: 

1. Αληαιιαγή αλφκνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Σν θφζηνο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ δίλεηαη καδί κε ην πνζφ ησλ κεηξεηψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα δίλνληαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. Σν άπιν πάγην πνπ ιακβάλεηαη εκθαλίδεηαη 

ζηελ εχινγε αμία ηνπ. Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαιιαγή 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

2. Αληαιιαγή νκνίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα θέξδνο ε δεκία απφ ηελ αληαιιαγή. 

Σν πάγην αλαγλσξίδεηαη κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ πνπ δφζεθε σο 

αληάιιαγκα. 

5Βι. Grant Thornton, Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε, ηφκνο Β΄, 
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1.3.6   Δζσηεξηθώο δεκηνπξγνύκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά δχζθνιε ε εθηίκεζε γηα ην θαηά πφζν έλα εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ηηο ηδηφηεηεο γηα αλαγλψξηζε επεηδή 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην: 

α) λα δηαπηζηψλεηαη αλ θαη πφηε ππάξρεη έλα αλαγλσξίζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πνπ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ζα δεκηνπξγήζεη αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη 

β) λα πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αμηφπηζηα. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εζσηεξηθά 

δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ή ελίζρπζεο ηεο εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή ησλ ηξερνπζψλ 

θαζεκεξηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αξρηθά ε νηθνλνκηθή νληφηεηα, γηα λα εθηηκήζεη αλ έλα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελν 

άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα αλαγλψξηζε, θαηαηάζζεη ηε δεκηνπξγία 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε: 

α) κηα θάζε έξεπλαο θαη 

β) κηα θάζε αλάπηπμεο. 

Οη φξνη «θάζε έξεπλαο» θαη «θάζε αλάπηπμεο» έρνπλ κηα επξχηεξε έλλνηα γηα ην 

ζθνπφ απηνχ ηνπ Πξνηχπν. 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38 ζηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ κπνξεί λα 

δηαρσξίζεη ηε θάζε έξεπλαο απφ ηε θάζε αλάπηπμεο ηφηε αθνινπζείην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο. Οπζηαζηηθά αλ δελ κπνξεί λα εληνπίζεη ζε πνηα θάζε 

δεκηνπξγήζεθε έλα θφζηνο, ζηε θάζε έξεπλαο ή ζηε θάζε αλάπηπμήο, απηφ ακέζσο 

κεηαθέξεηαη ζηα έμνδα, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε επφκελε παξάγξαθν. 

1.3.6.1 Φάζε έξεπλαο 

Άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ έξεπλα  ζα αλαγλσξίδεηαη. Οη δαπάλεο 

έξεπλαο ζα εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο σο έμνδα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 



35 

 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηε θάζε έξεπλαο ελφο πξνγξάκκαηνο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ 

κπνξεί λα απνδείμεη φηη ππάξρεη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη 

πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε.  

Παξαδείγκαηα εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη: 

α) δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ 

β) ε αλαδήηεζε, εθηίκεζε θαη ηειηθή επηινγή, εθαξκνγψλ πνξηζκάησλ έξεπλαο ή άιισλ 

γλψζεσλ 

γ) ε αλαδήηεζε γηα ελαιιαθηηθά πιηθά, ζπζθεπέο, πξντφληα, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα ή 

ππεξεζίεο θαη 

δ) ε δηακφξθσζε, ν ζρεδηαζκφο, ε αμηνιφγεζε θαη ε ηειηθή επηινγή ησλ δπλαηψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα λέα ή βειηησκέλα πιηθά, ζπζθεπέο, πξντφληα, δηαδηθαζίεο,  θαη 

ζπζηήκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα κία επηρείξεζε αλαπηχζζεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δηάξθεηα 

κηαο ρξήζεο θαη απηφ ηεο θνζηίδεη 20.000€, αιιά κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο  ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο κφλν θαηά ηνλ ηειεπηαία κήλα, ηφηε κφλν ηα έμνδα 

ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ζα αλαγλσξηζηνχλ σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, ελψ ηα ππφινηπα ζα 

πεξάζνπλ σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

1.3.6.2 Φάζε αλάπηπμεο 

Ζ θάζε ηεο αλάπηπμεο σο κεηαγελέζηεξε απφ ηε θάζε ηεο έξεπλαο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα κπνξεί λα απνδείμεη βάζηκα, φηη ζα δεκηνπξγεζεί έλα άπιν 

πάγην.  

ηε θάζε αλάπηπμεο ελφο εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα αλαγλσξίδεη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα απνδεηθλχεη 

φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ην άπιν πάγην ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο   πνπ νξίδεη ην Γ.Λ.Π 36
6
. 
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 Έλα άπιν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πξνέξρεηαη απφ αλάπηπμε ζα 

αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, ε επηρείξεζε  κπνξεί λα απνδείμεη φια ηα αθφινπζα: 

α) Σελ ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νχησο 

ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε, 

β) Σελ πξφζεζή ηεο λα νινθιεξψζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ην πσιήζεη, 

γ) Σελ ηθαλφηεηα ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα πσιήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

δ) Σελ χπαξμε πηζαλψλ  κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν . Μεηαμχ άιισλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα απνδείμεη ηελ χπαξμε 

κηαο αγνξάο γηα ην πξντφλ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή γηα ην ίδην ην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή, αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθψο, ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

ε) Σε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ γηα λα 

νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή πσιήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, 

ζη) Σελ ηθαλφηεηα ηεο λα επηκεηξά αμηφπηζηα ηηο απνδνηέεο δαπάλεο ζην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. 

Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο είλαη: 

α) Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε δνθηκή  πξσηνηχπσλ πξηλ ηε έλαξμε ηεο 

πιήξνπο παξαγσγήο, 

β) Ο ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, θαινππηψλ θαη πξεζψλ πνπ εκπεξηθιείνπλ 

λέα ηερλνινγία, 

γ) Ο ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κηαο πηινηηθήο εγθαηάζηαζεο, κε 

νηθνλνκηθψο δπλαηήο γηα εκπνξηθή παξαγσγή θαη 

δ) Ο ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη δνθηκή κηαο επηιεγκέλεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα 

λέα ή βειηησκέλα πιηθά, ζπζθεπέο, πξντφληα, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο. 
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1.3.7 Δζσηεξηθά δεκηνπξγνύκελε ππεξαμία 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38 ε εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δελ ζα 

αλαγλσξίδεηαη σο έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη 

δαπάλεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, αιιά απηέο δελ θαηαιήγνπλ 

ζηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ. Απηέο δαπάλεο πεξηγξάθνληαη ζπρλά σο ζπκβάιινπζεο ζε εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία. Ζ εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δελ αλαγλσξίδεηαη σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, γηαηί δελ είλαη κηα αλαγλσξίζηκε πεγή πφξσλ πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα ζην θφζηνο. 

1.3.8 Δζσηεξηθώο δεκηνπξγνύκελα ζήκαηα, ηίηινη, πειαηνιόγηα θ.α  

Δζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα ζήκαηα, ηίηινη εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ηίηινη 

εθδφζεσλ, πειαηνιφγηα θαη ζηνηρεία φκνηα ζε νπζία δελ αλαγλσξίδνληαη σο άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηφηη ην θφζηνο ηνπο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην ζπλνιηθφ 

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. 

1.3.9 Κόζηνο εζσηεξηθά δεκηνπξγνύκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ 

Σν θφζηνο ελφο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην 

ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν γηα πξψηε θνξά πιεξνί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. Σν θφζηνο ελφο εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εκπεξηέρεη θάζε άκεζα επηξξηπηέν θφζηνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε δηνίθεζε. 

Παξαδείγκαηα άκεζα επηξξηπηένπ θφζηνπο είλαη: 

α) Σν θφζηνο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαιψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

β) Σν θφζηνο ησλ παξνρψλ πξνο εξγαδνκέλνπο (θαζψο νξίδεηαη ζην ΓΛΠ 19) πνπ 

πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

γ) Οη εηζθνξέο γηα ηελ θαηαρψξηζε λνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη 
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δ) Ζ απφζβεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη αδεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

1.4 Αλαγλώξηζε ελόο εμόδνπ 

Γαπάλεο γηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα, φηαλ απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη, εθηφο αλ:  

1) Απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. 

2) Σν ζηνηρείν απνθηάηαη κεηά απφ κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί σο έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ππεξαμία. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο γηα λα παξέρνπλ κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, 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 ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.  

παξαδείγκαηα εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Έμνδα γηα δξαζηεξηφηεηεο εθθίλεζεο (ήηνη θφζηε εθθίλεζεο), εθηφο αλ απηέο 

νη δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16.  

 Έμνδα γηα δαπάλεο εθπαίδεπζεο. 

  Έμνδα γηα δξαζηεξηφηεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο. 

  Έμνδα  γηα επαλεγθαηάζηαζε ή αλαδηνξγάλσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Σν Γ.Λ.Π. 38 δελ απνθιείεη ηελ αλαγλψξηζε κηαο πξνπιεξσκήο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, φηαλ ε πιεξσκή γηα ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ παξνρή ηνπο. 
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1.5 Απνηίκεζε κεηά ηελ αλαγλώξηζε 

Σν πξφηππν δίλεη ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε λα 

αθνινπζήζεη κία απφ ηηο  δχν αθφινπζεο κεζφδνπο απνηίκεζεο: 

1) Σελ κέζνδν θφζηνπο. 

2) Σελ κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο. 

1.5.1 Μέζνδνο Κόζηνπο 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή  έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ εκθαλίδεηαη ζηελ 

αμία θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο ιφγσ 

κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. 

1.5.2 Μέζνδνο Αλαπξνζαξκνγήο 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ εκθαλίδεηαη ζηελ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ. Ζ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία είλαη ε εχινγε αμία ηνπ άπινπ 

παγίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. 

Ζ κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο εθαξκφδεηαη εθφζνλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 

αξρηθψο αλαγλσξηζηεί ζην θφζηνο. Όκσο, αλ κφλν κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, γηα ην ιφγν φηη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο κέρξη ελφο ζεκείνπ ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο ,ε κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν απηνχ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 38 ππάξρεη κία βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε νπνία είλαη ε χπαξμε ελεξγνχο αγνξάο. Ωζηφζν είλαη 

ζπάλην λα ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα φια ηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Παξαδείγκαηα 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά είλαη νη  άδεηεο ηαμί, νη άδεηεο 

αιηείαο θ.α. ελψ απφ ηελ άιιε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά είλαη ηα 

εκπνξηθά ζήκαηα, ηα νλφκαηα, ηα εθδνηηθά δηθαηψκαηα θα αθνχ είλαη ζηνηρεία κνλαδηθά γηα 

θάζε επηρείξεζε. 
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Γηα ηελ επαλεθηίκεζε κε ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ην πξφηππν φξηδε  ηνπο 

εμήο θαλφλεο
7
: 

 Αλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο, φια ηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πξέπεη 

επίζεο λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηελ ίδηα κέζνδν, εθηφο αλ δελ ππάξρεη 

ελεξγφο αγνξά γηα απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Αλ έλα „άπιν πάγην  ζε κία θαηεγνξία αλαπξνζαξκνζκέλσλ άπισλ πάγησλ δελ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί, επεηδή δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα απηφ, ηφηε ην 

άπιν πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνζ κείνλ θάζε ζπζζσξεπκέλε 

απφζβεζε θαη θάζε ζπζζσξεπκέλε δεκία απφ κείσζε ηεο αμία ηνπ. 

 Αλ ε εχινγε αμία ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ 

κπνξεί εθεμήο λα πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε κηα ελεξγφ αγνξά, ε ινγηζηηθή αμία 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο αλαπξνζαξκνγήο κε αλαθνξά ζηελ ελεξγφ αγνξά κείνλ 

θάζε κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο απφζβεζεο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο 

δεκίαο απνκείσζεο. 

 Ζ επαλεθηίκεζε πξέπεη λα γίλεηαη ηφζν ζπρλά ψζηε θάζε θνξά ε ινγηζηηθή αμία ελφο 

παγίνπ λα κελ δηαθέξεη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ. 

χκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππάξρνπλ δχν 

ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο επαλεθηίκεζεο: 

1. Οη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  αλαπξνζαξκφδνληαη νχησο ψζηε ε ινγηζηηθή αμία ηνπ, 

κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, λα είλαη ίζε κε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ 

(αλαπξνζαξκφδνληαη κε ζπληειεζηή νη αμίεο  θηήζεο θαη νη απνζβέζεηο). 

 

7Βι. θαη Γ. Σδαλάηνο << Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα Διιεληθά>> 

Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 2008  

 



41 

 

2. Κάζε απφζβεζε ζπκςεθίδεηαη έλαληη ηεο πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ην θαζαξφ πνζφ επαλαδηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην 

αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

1.5.2.1 Καηαρώξεζε δηαθνξάο επαλεθηίκεζεο  

Πηζησηηθή Γηαθνξά: ¨Όηαλ ε δηαθνξά απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή είλαη ζεηηθή, ε 

αχμεζε θαηαρσξείηαη ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ¨φηαλ φκσο 

ππάξρεη πξνεγνχκελε κείσζε γηα ην ίδην ζηνηρείν πνπ  

παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ε αχμεζε εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο πξνεγνχκελεο ρξέσζεο 

 Υξεσζηηθή Γηαθνξά: ¨Όηαλ ε δηαθνξά απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή είλαη αξλεηηθή, ε 

κείσζε θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

¨Όκσο φηαλ ε κείσζε θαιχπηεη πξνεγνχκελε αχμεζε ζην πιεφλαζκα 

αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε θαηαρσξείηαη ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ηεο πξνεγνχκελεο αχμεζεο. 

1.5.2.2  Υεηξηζκόο πιενλάζκαηνο αλαπξνζαξκνγήο 

Σν Πιεφλαζκα Αλαπξνζαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κπνξεί λα 

κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα Κέξδε εηο Νένλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ην πιεφλαζκα. Σν ζχλνιν 

ηνπ πιενλάζκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Ωζηφζν, κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην 

πνζφ ηνπ πιενλάζκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφζβεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο 

απφζβεζεο πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ.  

Ζ κεηαθνξά απφ ην «Πιεφλαζκα Αλαπξνζαξκνγήο» ζηα Κέξδε εηο Νένλ δελ γίλεηαη 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ. 
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1.6 Ωθέιηκε Εσή  

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 38
 
ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα εθηηκά αλ ε σθέιηκε 

δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ή αφξηζηε θαη, αλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε, ηε δηάξθεηα ή ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ηεο σθέιηκεο δσήο. 

Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα ζεσξεί φηη έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αφξηζηε 

σθέιηκε δσή φηαλ δελ ππάξρεη πξνβιεπφκελε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο γηα ηελ  

νληφηεηα. 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο φισλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη βάζεη ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο. ¨Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή απνζβέλνληαη ελψ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε 

σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη. 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε πνιινί παξάγνληεο, ην πξφηππν επηζεκαίλεη ηνπο εμήο: 

 Σελ πξνζδνθψκελε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ απφ κηα άιιε δηεπζπληηθή νκάδα. 

 Γηαζέζηκσλ πιεξνθνξίεο   γηα ηελ σθέιηκε δσή παξφκνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε παξφκνην ηξφπν. 

 Σελ ηερληθή, ηερλνινγηθή ή άιισλ ηχπσλ απαμίσζεο. 

 Σελ ζηαζεξφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ιεηηνπξγεί θαη ησλ 

κεηαβνιψλ ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πξνεξρφκελεο απφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 Σηο αλακελφκελεο ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ. 

 Σνπ επηπέδνπ ησλ εμφδσλ ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιακβάλνληαη ηα 

αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ηελ 

ηθαλφηεηα θαη πξφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα θζάζεη ζε ηέηνην επίπεδν. 

 Σελ πεξίνδν ειέγρνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα λνκηθά ή φκνηα φξηα πνπ 

ηίζεληαη ζηε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φπσο νη εκεξνκελίεο ιήμεο ζρεηηθψλ 

κηζζψζεσλ θαη 
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 Σελ εμάξηεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  απφ ηελ σθέιηκε δσή 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

1.6.1 πκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηώκαηα 

  Ζ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αλαθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή 

άιια λνκηθά δηθαηψκαηα δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν πνπ ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά, 

αιιά κπνξεί λα είλαη ζπληνκφηεξε αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα αλακέλεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλ ηα ζπκβαηηθά ή άιια 

λνκηθά δηθαηψκαηα κεηαβηβάδνληαη γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δχλαηαη λα 

αλαλεσζεί, ε σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν 

αλαλέσζεο κφλν αλ ππάξρνπλ απνδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαλέσζε ζα είλαη  ρσξίο 

ζεκαληηθφ θφζηνο
8
. 

Μπνξεί 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 νληφηεηα. Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 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 παξάγνληεο. 

Ζ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ παξαγφλησλ, κεηαμχ άιισλ, ππνδεηθλχεη φηη κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αλαλεψζεη ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά 

δηθαηψκαηα ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο φηαλ: 

 Τπάξρεη απφδεημε, πηζαλψο εκπεηξηθή, φηη ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα 

ζα αλαλεσζνχλ.  

  Τπάξρεη απφδεημε φηη ζα ηθαλνπνηεζνχλ νπνηνηδήπνηε απαηηνχκελνη φξνη γηα ηελ 

αλαλέσζε θαη 

 Το κόςτοσ με το οποίο επιβαρφνεται θ οικονομικι οντότθτα για τθν ανανζωςθ δεν είναι 

ςθμαντικό ςε ςφγκριςθ με τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που αναμζνεται να ειςρεφςουν 

ςτθν οικονομικι οντότθτα από τθν ανανζωςθ 

8Βι.θαη Υξίζηνο Βιάρνο, Λνπθάο Λνπθά, Γηεζλή Πξφηππα 2007, Σέηαξηε έθδνζε 
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1.6.2 ηνηρεία κε πεξηνξηζκέλεο σθέιηκέο δσέο  

Όπωσ είδαμε και προθγουμζνωσ τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που αποςβζνονται είναι 

αυτά με περιοριςμζνεσ ωφζλιμεσ ηωζσ. Το αποςβζςιμο ποςό ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου 

με περιοριςμζνθ ωφζλιμθ ηωι  κατανζμεται ςυςτθματικά κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του.  

 Η απόςβεςθ κα αρχίηει όταν το περιουςιακό ςτοιχείο κακίςταται διακζςιμο προσ χριςθ, 

δθλαδι  όταν αυτό  βρίςκεται ςτθν τοποκεςία και τθν κατάςταςθ που απαιτείται για τθ λειτουργία 

που θ διοίκθςθ ζχει προςδιορίςει και ςταματά όταν το ςτοιχείο: 

 είλαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε  ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 

  παχεη λα αλαγλσξίδεηαη αλαιφγσο ηη ζπκβαίλεη πην λσξίο. 

 Ζ κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ην ξπζκφ 

κε ηνλ νπνίν ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε αλακέλεηαη λα αλαισζνχλ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα. Αλ απηφο ν ξπζκφο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηείηαη  ε ζηαζεξή κέζνδνο 

απφζβεζεο. Οη απφζβεζεηο γηα θάζε πεξίνδν αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ 

απηφ ή άιιν Πξφηππν επηηξέπεη ή απαηηεί απηή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία 

ελφο άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ απνζβέζηκνπ πνζνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρξεζηκνπνηείηαη κηα πιεζψξα κεζφδσλ 

απφζβεζεο „φπσο είλαη ε ζηαζεξή κέζνδνο, ε κέζνδνο ηνπ θζίλνληνο ππνινίπνπ θαη ε 

κέζνδνο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηιέγεηαη βάζε ηνπ 

πξνζδνθψκελνπ ξπζκφπ αλάισζεο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη εθαξκφδεηαη ζηαζεξά απφ πεξίνδν ζε 

πεξίνδν.  

Ζ απφζβεζε  αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Παξφια απηά, κεξηθέο  θνξέο ηα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

απνξξνθψληαη ζηελ παξαγσγή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

απφζβεζε απνηειεί ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηνπ άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ π.ρ. ε απφζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία 

ησλ απνζεκάησλ 

. 
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1.6.3 Τπνιεηκκαηηθή αμία  

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε 

δσή ζα ζεσξείηαη φηη είλαη κεδεληθή, εθηφο αλ: 

 Τπάξρεη κηα δέζκεπζε ηξίηνπ κέξνο λα αγνξάζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην ηέινο 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ή 

 Τπάξρεη κηα ελεξγφο αγνξά γηα ην άπιν πάγην θαη: 

 ε ππνιεηκκαηηθή αμία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζρέζε κε ηελ ελεξγφ αγνξά, 

 πηζαλνινγείηαη φηη κία ελεξγφο αγνξά ζα ππάξρεη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ. 

Σν απνζβέζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηελ έθπησζε 

ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία  ηνπ δελ είλαη απηφ  

δείρλεη φηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα δηαζέζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξηλ 

απφ ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ. 

Ζ εθηίκεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ βαζίδεηαη ζην 

πνζφ πνπ είλαη αλαθηήζηκν απφ ηελ εθπνίεζε κε ηε ρξήζε ηηκψλ πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο γηα ηελ πψιεζε ελφο παξφκνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη 

θζάζεη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ θαη πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ππφ ζπλζήθεο 

παξφκνηεο κε απηέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία 

αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη  κηα κεηαβνιή ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληηκεησπίδεηαη σο κεηαβνιή ινγηζηηθήο 

εθηίκεζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8
9
. 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απμεζεί  ή 

κεγαιχηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ. ε πεξίπησζε αχμεζεο , ην θφζηνο ηεο απφζβεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεδεληθφ κέρξηο  φηνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κεησζεί 

κεηαγελέζηεξα ζε πνζφ κηθξφηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ. 

 

 

9Βι.θαη Υξίζηνο Βιάρνο, Λνπθάο Λνπθά, Γηεζλή Πξφηππα 2007, Σέηαξηε έθδνζε,  
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1.6.4 Δπαλεμέηαζε ηεο πεξηόδνπ απόζβεζεο θαη ηεο κεζόδνπ απόζβεζεο 

 Ζ πεξίνδνο απφζβεζεο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο γηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή ζα επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ αιιάδεη ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  

ζα αιιάδεη θαη ε πεξίνδνο απφζβεζεο. 

Αλ κεηαβάιιεηαη ν ξπζκφο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ, ηφηε  ε ζα 

πξέπεη λα κεηαβιεζεί  θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηε κεηαβνιή ηνπ  

ξπζκνχ. Οη κεηαβνιέο απηέο  ζα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ηεο ινγηζηηθήο 

εθηίκεζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8. 

1.6.5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αόξηζηε σθέιηκε δσή 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 38 έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε αφξηζηε σθέιηκε δσή 

δελ ζα απνζβέλεηαη. Παξφια απηά κε ην ΓΛΠ 36, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα εμεηάδεη 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο  γηα απνκείσζε ζπγθξίλνληαο ηα αλαθηήζηκα πνζά ηνπο κε 

ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο 

 εηεζίσο θαη 

 φπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη ππνζηεί 

απνκείσζε αμίαο. 

1.6.6 Δπαλεμέηαζε ηεο εθηίκεζεο ηεο σθέιηκεο δσήο 

 Ζ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ απνζβέλεηαη 

επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε πεξίνδν γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ  ε εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο γηα 

εθείλν ην ζηνηρείν είλαη πξαγκαηηθή. Αλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαη  ε σθέιηκε 

δσή κεηαβάιιεηαη απφ αφξηζηε ζε πεξηνξηζκέλε ηφηε ε κεηαβνιή απηή λα αληηκεησπίδεηαη 

ινγηζηηθά σο κεηαβνιή ινγηζηηθήο εθηίκεζεο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8. 

  χκθσλα κε ην ΓΛΠ 36, αλ ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

εθηηκεζεί σο πεξηνξηζκέλεο αληί αφξηζηεο απηφ απνηειεί έλδεημε φηη  έρεη απνκεησζεί ε αμία 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα  ζπγθξίλεη ην αλαθηήζηκν 

πνζφ  κε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ θαη  λα αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε ζεηηθή δηαθνξά ζε ζρέζε 

κε ην αλαθηήζηκν πνζφ σο δεκία απνκείσζεο. 
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1.7 Εεκίεο Απνκείσζεο  

Γηα λα πξνζδηνξίζεη πφηε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνκεηψλεηαη, ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 36. Δθείλν ην Πξφηππν εμεγεί πψο θαη πφηε ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα αλαζεσξεί ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, πψο πξνζδηνξίδεη ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πφηε αλαγλσξίδεη ή αλαζηξέθεη κηα δεκία 

απνκείσζεο. 

1.8 Απνζύξζεηο θαη δηαζέζεηο  

 Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα παχεη λα αλαγλσξίδεηαη είηε  θαηά ηε δηάζεζε ή 

φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζε ηνπ. Σα 

ηπρφλ  θέξδε ή δεκίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε παχζε αλαγλψξηζεο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο θαη 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Απηά ηα θέξδε ή δεκίεο ζα αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Σα θέξδε δελ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα. 

Αλ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη πξνεγνπκέλσο επαλεθηηκεζεί, νη δηαθνξέο 

επαλεθηίκεζεο παξακέλνπλ ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο, κεηαθέξεηαη ζηα ζσξεπκέλα 

θέξδε σο θίλεζε ζηα απνζεκαηηθά. 

 

1.9 Γλσζηνπνηήζεηο 
10 

Γηα θάζε θαηεγνξία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα ζηνηρεία , δηαθξίλνληαο κεηαμχ εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ:  

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

σθέιηκεο δσέο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 Σηο κεζφδνπο απφζβεζεο γηα ηα ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο 

 

10 Βι<< Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο( Γ.Π.Υ.Π)2005, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, έθδνζε 

2006 θαη  Grant Thornton, Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε, 

ηφκνο Β΄, έθδνζε Β΄ 
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 Σελ ινγηζηηθή αμία πξηλ ηεο απνζβέζεηο  θαη νπνηαδήπνηε ζσξεπκέλε απφζβεζε (καδί κε 

ηηο δεκίεο  απνκείσζεο) ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο  πεξηφδνπ. 

 Σν θνλδχιη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ην νπνίν πεξηιακαβάλεη ηελ  απφζβεζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

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

 Πξνζζήθεο ηεο πεξηφδνπ,κε μερσξηζηή δηάθξηζε εθείλσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

εζσηεξηθά, εθείλσλ πνπ απνθηήζεθαλ μερσξηζηά θαη εθείλσλ πνπ απνθηήζεθαλ 

κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ 

 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξννξηδφκελα γηα πψιεζε. 

 Απμήζεηο ή κεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αλαπξνζαξκνγέο. 

  Εεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

  Εεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 Απνζβέζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο. 

 Άιιεο κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

  Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα  πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηεί ην είδνο θαη ην πνζφ κηαο 

κεηαβνιήο ζε κία  εθηίκεζε πνπ  έρεη κηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ζίηε  ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

είηε ζηελ επφκελε πεξίνδν. Σέηνηεο γλσζηνπνηήζεηο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ κεηαβνιέο: 

 ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 ηε κέζνδν απφζβεζεο. 

 ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία. 
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Γηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία έρεη εθηηκεζεί φηη έρνπλ αφξηζηε 

σθέιηκε δσή, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηίκεζε   ηεο  σθέιηκεο δσήο ηνπο σο αφξηζηεο. Γηα άπια 

ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο ε νληφηεηα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηελ ινγηζηηθή 

αμία αιιά θαη ηελ απνκέλνπζα πεξίνδν απφζβεζεο.  

Γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ κηαο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο θαη αξρηθψο αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ εχινγε αμία ε νηθνλκηθε νληφηεηα ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηα εμήο: 

 Σελ εχινγε αμία πνπ αξρηθά αλαγλσξίζηεθε γηα απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

 Σελ ινγηζηηθή αμία ηνπο θαη 

 Σνλ ηξφπν απνηίκεζεο κεηά  ηελ αξρηθή  αλαγλψξηζε (κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ή κέζνδνο 

ηεο αλαπξνζαξκνγήο). 

Γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζε 

αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα: 

  Ζκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο. 

 Σε ινγηζηηθή αμία ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Σελ θίλεζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

γηα ηα άπια θαζψο θαη πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ γηα ηε δηαλνκή 

ηνπ ππνινίπνπ ζηνπο κεηφρνπο. 

 Σηο κεζφδνπο θαη ηηο ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΥΔΗΑΡΑΓΩΓΖΖ ΚΔΡΓΩΝ( EARNINGS MANAGEMENT) 

 

2.1 Earnings  Management 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλάιπζε θαη ε βαζχηεξε  θαηαλφεζε  ηεο 

Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Earnings  Managements ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα είλαη 

νκαιφηεξε ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα Άπια πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ην Γ.Λ.Π 38. ηε ζπλέρεηα 

απηφ ηνπ θεθαιαίνπ  ζα δνχκε ηηο  έλλνηεο , ηηο θαηεγνξίεο θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ 

Earnings Management. 

2.1.1 Ση είλαη ε Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή θαη ην Earnings Management 

2.1.1.1 Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή 

Ζ Γεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη ην Earnings Management (Κέξδε  Γηαρείξηζεο φπσο 

είλαη  θπξηνιεθηηθή ηνπ κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθή γιψζζα) είλαη επθεκηζκνί πνπ αθνξνχλ 

ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζνχλ θαηά  γξάκκα ηνπο  θαλφλεο ησλ 

πξνηχπσλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά ζίγνπξα απνθιίλνπλ απφ ην πλεχκα ησλ θαλφλσλ 

απηψλ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε ππεξβνιηθή πνιππινθφηεηα, ε ρξήζε λέσλ 

ηξφπσλ γηα ηνπο ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ  εηζνδήκαηνο, ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ε πξφζεζε λα επεξεάζνπλ ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηηο 

εξκελείεο πνπ ζέινπλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή αθνξά ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, αιιά ηαπηφρξνλα νη πξαθηηθέο απηέο  απνθιίλνπλ 

απφ ηα πξφηππα θαη ηηο δηαηάμεηο   ζθνπεχνπλ λα αθνινπζήζνπλ. Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή 

εθκεηαιιεχεηαη ηα θελά ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα λα απεηθνλίζεη ςεπδψο κηα θαιχηεξε 

εηθφλα κηαο εηαηξείαο. Αλ θαη νη  δεκηνπξγηθέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο είλαη λφκηκεο, γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο κέζσ δηαθφξσλ κεηαξξπζκίζεσλ ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα θελά πνπ νη ρξήζηεο 

ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο πξνζπαζνχλ λα επσθειεζνχλ. 

Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ζην παξειζφλ δελ 

απνηεινχζε ηδηαίηεξν ζεκείν ζπδήηεζεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο αιιά απηφ έρεη 

αιιάμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο θχξηνο ιφγνο ζνπ ζπληέιεζε ζε απηή ηελ αιιαγή ήηαλε ηα 
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πνιιά εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ μέζπαζαλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηα νπνία είραλ σο 

απνηέιεζκα , ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη νη ηερληθέο ηεο λα απνηεινχλ πιένλ ζεκαληηθφ 

πεδίν έξεπλαο θαη κεγάιν θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο ησλ θιάδσλ ηεο ινγηζηηθήο, 

ηεο ειεγθηηθήο ηεο νηθνλνκίαο θαη πνιιψλ άιισλ. Κάπνηα παξαδείγκαηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζθαλδάισλ είλαη απηά ηεο Enron, Phar-Mor, Parmalat θ.α. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθή εκθαλίδεηαη ζην πεξηερφκελν  ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο 

θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ηεο  θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

,ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο θαη απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε κειέηε ησλ 

ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Αδηακθηζβήηεηα ε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ (earnings management) είλαη ε ζπνπδαηφηεξε έθθαλζε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο 

αθνχ ηα θέξδε είλαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν κέηξν ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο. 

Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην Earnings Management ή αιιηψο ηε  Υεηξαγψγεζε 

θεξδψλ  ζαλ ην θπξηφηεξν παξαθιάδη ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο 

2.1.1.2 Earnings Management 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην πην απξφζεθην κέγεζνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

κίαο εηαηξίαο είλαη ηα θέξδε ηεο. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη γηαηί φπσο γλσξίδνπκε ε 

εηθφλα κηαο εηαηξίαο απνηππψλεηαη ζηα θέξδε ηεο, φπνπ απμαλφκελα θέξδε 

αληηπξνζσπεχνπλ αχμεζε ζηελ εηαηξηθή αμία ελψ απφ ηελ άιιε κεηνχκελα θέξδε 

ζεκαηνδνηνχλ κείσζε ηεο εηαηξηθήο αμίαο. Βιέπνληαο ηνλ θαίξην  ξφιν ησλ  θεξδψλ γίλεηαη 

απνιχησο θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

ζρεηηθά κε ην πσο δεκνζηνπνηνχληαη. Καηαλνψληαο ηελ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ 

είλαη νξζφ λα παξαζέζνπκε θάπνηνπο νξηζκνχο γηα ην  Earnings Management νη νπνίνη είλαη 

νπθ νιίγνη. 

χκθσλα κε ηελ  Shipper (1989) ε  δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ είλαη ε  ζθφπηκε 

παξέκβαζε θαη ε κεηαβνιή ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο  πξνθείκελνπ λα απνθνκηζζνχλ ηδησηηθά νθέιε. Απφ 

ηελ άιιε νη Healy θαη Wahlen (1999) νξίδνπλ ηελ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ σο  παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ δηνίθεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, ρσξίο 
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λα παξαβηάδνληαη νη ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη πξφηππα λα παξαπιαλφληαη νη ελδηαθεξφκελνη 

(επελδπηέο, κέηνρνη, ειεγθηέο θ.α. ) γηα ηελ πξαγκαηηθή  εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο  Διεγθηηθφ Πξφηππν 240 ε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ είλαη ε εζειεκέλε 

ελέξγεηα απφ ηελ κεξηά ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ ε θάπνηνπ ηξίηνπ κέξνπο κε ζθνπφ 

ηελ παξνπζίαζε ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σέινο αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ έξεπλα ηνπ Graham et al (2005)  o νπνίνο 

απεπζπλφκελνο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 400 managers  πξνζπάζεζε λα θαηαγξάςεη ηνπο  

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνδεγνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Οη  

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απηφ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 78% πσο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ζπζηάζνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε επεκεξία ηεο επηρείξεζεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δηαηαξάμνπλ ηελ ηάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Ζ έξεπλα απηή  καο  δείρλεη ραξαθηεξηζηηθά 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξηψλ νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη 

θπξίσο γηα ηνλ σξαηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηνπο δίλνληαο έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

Απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο νξηζκνχο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ρξήζε ινγηζηηθψλ 

ηερλαζκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο managers  ηνπο δελ ζπληζηά αλαγθαζηηθά 

παξάλνκε ελέξγεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηε επάξθεηα ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα φζσλ εκπιέθνληαη ( ειεγθηέο, 

ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) λα δηαγλψζνπλ θαη λα κεηξηάζνπλ , αλ φρη λα  ιχζνπλ,  

ην πξφβιεκα. 

Κιείλνληαο αλαθέξνπκε ηηο  ηξεηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θξίζε /πξναίξεζε ηεο 

δηνίθεζεο νδεγεί ζε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ: ε δηαθξηηηθφηεηα ζηελ κέζνδν, ηελ εθηίκεζε θαη 

ηελ δνκή. Ζ δηαθξηηηθφηεηα ζηελ κέζνδν πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα ηελ επηινγή κεηαμχ 

LIFO θαη FIFO ελψ ε δηαθξηηηθφηεηα ζηελ εθηίκεζε πεξηιακβάλεη π.ρ. απνθάζεηο γηα ηελ 

σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ή ηα πνζνζηά απφζβεζεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηέινο ε 

δηαθξηηηθφηεηα ζηελ δνκή (structural discretion) πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπσο ηα 

ζπκβφιαηα κηζζψζεσλ (leasing). 
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2.1.2 Καηεγνξίεο Earnings Mangement 

2.1.2.1 ύκθσλα κε ηνλ ζθνπό 

Δμνκάιπλζε Κεξδώλ 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε  κνξθή ηνπ earnings management είλαη απηή ηεο  εμνκάιπλζεο ή 

νκαινπνίεζεο ησλ θεξδψλ. ηφρνο ηεο  εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ  δελ είλαη άιινο εθηνο απφ 

ηελ ζηαζεξή θαη νκαιή αχμεζή ηνπο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα κία κείσζε ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

θεξδψλ, ε νπνία σο γλσζηφ απνηειεί έλα κέηξν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ. Οη επελδπηέο 

ζεσξνχλ φηη ηα  δεκνζηεπκέλα θέξδε έρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία εάλ είλαη πνιχ θνληά ζηα 

αλακελφκελα θέξδε.  Μηα κεγαιχηεξε απφθιηζε κεηψλεη ηελ αλαθεξφκελε αμηνπηζηία ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ, κεηξηάδνληαο ηελ αχμεζε ζηελ αμία ηεο εηαηξίαο απφ ηε δεκνζίεπζε 

πςειφηεξσλ θεξδψλ. Δηδηθφηεξα νη κάλαηδεξ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ αληηκεησπίδνπλ κηα 

απμαλφκελε πίεζε λα δεκνζηεχνπλ νκαιή αχμεζε ησλ θεξδψλ ρσξίο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 

θεξδψλ. 

Αύμεζε Κεξδώλ  

ε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη φιεο εθείλεο νη ηερληθέο ηνπ earnings 

manegemnt κε ζθνπφ ηελ εηθνληθή αχμεζε ησλ θεξδψλ. Με ηηο ηερληθέο απηέο νη managers 

επηδηψθνπλ ηελ παξνπζίαζε θεξδψλ ηφζν  γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα θαη 

εκπινπηηζκφ φζν θαη γηα λα σθειήζνπλ ηελ εηαηξία . πγθεθξηκέλα νη manager πξνβαίλνπλ 

ζε απηέο ηηο ηερληθέο γηαηί ζέινπλ λα: 

 Μεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνδεκίσζε ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ bonus θαη 

κεξηζκάησλ 

 Γηαηεξήζνπλ δχλακε ή αζθάιεηα ζηε εξγαζία ηνπο 

 Πάξνπλ πξναγσγή 

 Μεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο ηελ 

αμία ηεο 

 Διαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο 

 Απνθχγνπλ ηελ παξαβίαζε πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ρξέε 

 Διαρηζηνπνηήζνπλ θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο  
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Μείσζε ησλ  θεξδώλ 

Όζν παξάμελν θαη αλ αθνχγεηαη πνιινί managers θαη επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ηερληθέο ηνπ earnings management κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Φνξνινγηθά θίλεηξα (κεγαιχηεξα έμνδα απφ έζνδα) 

 Ννκνζεηηθά θίλεηξα (ηεξάζηηα θέξδε κπνξεί λα είλαη έλδεημε χπαξμεο κνλνπσιίνπ ή 

παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ) 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο απμεκέλσλ θεξδψλ ηελ επφκελε ρξνληά. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο  ηελ επφκελε ρξνληά. 

2.1.2.2 ύκθσλα κε ηνλ ηξόπν 

Υεηξαγώγεζε ησλ θεξδώλ κέζσ ηεο ρεηξαγώγεζεο  ησλ δεδνπιεπκέλσλ (accrual 

management) 

Έλαο  γεληθφο νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί γηα ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ 

είλαη ε ελ δπλάκεη ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ (accruals) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνθχπηνπλ ηδησηηθά νθέιε γηα ηνπο δηνηθνχληεο- managers ησλ εηαηξεηψλ. Ζ αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ νξίδεη φηη ηα έζνδα (έμνδα) αλαγλσξίδνληαη ηε ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνηήζεσο 

ηνπο αλεμαξηήησο απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά ζα εηζπξαρζνχλ. πλεπψο ε αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ βνεζά ζηελ πην νκαιή θαηαλνκή ησλ θεξδψλ (ζε αληίζεζε κε ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο) θαη πεξαηηέξσ ζηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ γηα ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο. Βέβαηα ην πφηε έλα έμνδν ή έζνδν ζα αλαγλσξηζζεί σο δεδνπιεπκέλν  είλαη 

ηειείσο ππνθεηκεληθφ θαη είλαη ν ιφγνο πνπ επηηξέπεη ηελ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. 

Υεηξαγώγεζε θεξδώλ κέζσ ηεο ρεηξαγώγεζε ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ινγηζηηθήο 

ρεηξαγώγεζεο 

ε απηή ηελ πεξίπησζε κηιάκε αθελφο  γηα ρεηξαγψγεζε κέζσ ησλ  ιεηηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ κηα επηρείξεζε φπσο ην παξάδεηγκα ησλ πνιχ κεγάισλ εθπηψζεσλ επί ησλ 

πσιήζεσλ θαη αθεηέξνπ γηα ρεηξαγψγεζε κέζσ ησλ Αξρψλ ηεο Λνγηζηηθήο. Ζ  ινγηζηηθή 

ρεηξαγψγεζε γίλεηαη είηε  λνκφηππα ζπκθψλα κε ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Αξρέο ηεο 

Λνγηζηηθήο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε κε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη 
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αλάπηπμεο είηε αληίζεηα απφ ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ππεξεθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ή εηθνληθέο ζπλαιιαγέο θ.α. 

 

2.1.3 Κίλεηξα Υεηξαγώγεζεο Κεξδώλ 

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αλαθέξακε επηγξακκαηηθά νξηζκέλα θίλεηξα ηα 

νπνία νδεγνχλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. ε απηή ηελ ελφηεηα 

ζα δνχκε απηά πνπ θαηά ηελ άπνςε κνπ είλαη ηα πην ζεκαληηθά θαη ζα πξνβνχκε ζηελ 

αλάιπζε ηνπο. 

2.1.3.1 Σηκή Μεηνρήο 

Όπσο είδακε θαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.2 ε δηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ απνηειεί αξλεηηθφ 

παξάγνληα γηα ην επελδπηηθφ θνηλφ. Γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα ιφγν νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ 

πξνζπαζνχλ λα απαιείςνπλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ζηα εκθαληδφκελα θέξδε κε ηελ πξνζεθηηθή 

επηινγή ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφο ν ηχπνο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ νλνκάδεηαη ζπρλά «εμνκάιπλζε 

θεξδψλ». Γηα λα έρεη απνηέιεζκα ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ε εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ δελ είλαη 

απαξαίηεην λα απαιεηθζεί νινθιεξσηηθά ε κεηαβιεηφηεηα, αξθεί απιά λα πεξηνξηζηεί. Με 

άιια ιφγηα νη managers είλαη ηθαλνί λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο 

κεηψλνληαο ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ.  

Βέβαηα θάλεηο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη πφζν κπνξεί λα απμεζεί ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ιφγσ ηεο νκαινπνίεζεο ησλ θεξδψλ θαη απηφ γηαηί νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα απνηίκεζεο θαη  επηπιένλ ππάξρνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ (ν θίλδπλνο) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην απιφ κνληέιν εθηίκεζεο εθηφο απφ ηελ νκαιφηεηα ησλ θεξδψλ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο δίλνπλ κηα εθηίκεζε ε νπνία νλνκάδεηαη “πνηφηεηα 

θεξδψλ” θαη ελζσκαηψλεη πνιινχο παξάγνληεο, ζηελ πξνζπάζεηα εμαθξίβσζεο ηνπ πφζν 

«πγηή» είλαη ηα αλαθεξφκελα θαζαξά θέξδε κηαο εηαηξίαο. Σα θέξδε ζεσξνχληαη «ηέιεηα» αλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνβιέςνπλ κειινληηθά θέξδε ρσξίο πεξαηηέξσ 

αλάιπζε. Απφ ηελ άιιε ηα θέξδε είλαη ιηγφηεξν <<ηέιεηα>. αλ απαηηνχλ έλαλ manager ή 

νηθνλνκηθφ αλαιπηή γηα λα δηαιεπθάλεη ινγηζηηθά, ιεηηνπξγηθά ή άιια απνηειέζκαηακε 

ζθνπφ λα θάλεη αμηφπηζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ. 
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Κιείλνληαο θαηαιήγνπκε, φηη ε παξνπζία ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ 

αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εζφδσλ, ηελ ηηκή κεηνρήο, θαη άξα ηελ αμία ηεο εηαηξίαο, ζα 

απμεζεί φζν ε κεηαβιεηφηεηα ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απμάλεηαη. 

Με άιια ιφγηα, θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο κηα εηαηξία κε ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα 

ζηα θέξδε ζα επηηπγράλεη πςειφηεξε ηηκή ζηελ κεηνρή ηεο. 

2.1.3.2 Απνθπγή κεηώζεσο θεξδώλ θαη εκθάληζεο δεκηώλ 

Αξθεηέο πξφζθαηεο έξεπλεο, ππνζέηνληαο φηη νη κάλαηδεξ ησλ εηαηξηψλ έρνπλ 

θίλεηξα λα απνθχγνπλ ηε δεκνζίεπζε δεκηψλ ή κείσζε ησλ θεξδψλ, κειεηνχλ ηελ θαηαλνκή 

ησλ δεκνζηεπκέλσλ απνηειεζκάησλ. Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ γηα ηελ απνθπγή κείσζεο  

θεξδψλ αληαλαθιάηαη ζε cross - sectional θαηαλνκέο κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα κε ηε 

κνξθή αζπλήζηζηα ρακειψλ  κεηψζεσλ ζηα θέξδε θαη αζπλήζηζηα πςειψλ απμήζεψλ ηνπο. 

Οκνίσο, ην earnings  management γηα απνθπγή δεκηψλ αληαλαθιάηαη ζε cross – sectional 

θαηαλνκέο απνηειεζκάησλ κε ηε παξνπζία αζπλήζηζηα ρακειψλ δεκηψλ θαη αζπλήζηζηα 

πςειψλ  ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα κνηίβα απηά εκθαλίδνληαη ηφζν ζε έξεπλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηξηκεληαία ζηνηρεία φζν θαη ζε έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιέςεηο 

αλαιπηψλ γηα ηα θέξδε. Δπίζεο νη McNichols θαη Wilson (1988) παξνπζίαζαλ σο θίλεηξν γηα 

earnings management ηελ εμάιεηςε ππεξβνιηθψλ θεξδψλ. Βξήθαλ ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ηα θέξδε κεηψλνληαη ζθφπηκα φηαλ πξφθεηηαη λα αγγίμνπλ  ππεξβνιηθά 

πςειά επίπεδα. 

2.1.3.3. Ηδησθειή θίλεηξα  

Λέγνληαο ηδησθειή θίλεηξα κηιάκε γηα ηα θίλεηξα ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ( 

managers) φζν θαη ζε ζπλνιηθφ. ηα πξνζσπηθά θίλεηξα θαηαηάζζνπκε φια απηά πνπ σζνχλ 

ηνπο managers λα πξνβνχλ ζε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Σέηνηα 

θίλεηξα είλαη δηάθνξα bonus ην χςνο ηνπ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπλδπαζκνχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ θηλήηξσλ θαη ζηφρσλ. Σα bonus  απηά 

είλαη αξηθηα ζπλδεδεκέλα κε κεηξήζεηο ινγηζηηθψλ  κεγεζψλ ηεο θάζε εηαηξίαο , ηα νπνία 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηα θαζαξά θέξδε ή ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη  ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέδηα απνδεκίσζεο ζηειερψλ. Σέηνηα ινγηζηηθά κεγέζε είλαη ε  

απφδνζε επί κεηνρψλ, ε απφδνζε επί επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ηα  θέξδε αλά κεηνρή, ηα 

ιεηηνπξγηθά ή θαζαξά θέξδε, νη ζπλνιηθέο απνδφζεηο κεηφρσλ θ.α. Δπίζεο εθηφο απφ ηα 

bonus άιια πξνζσπηθά θίλεηξα είλαη απηά ηεο πξναγσγήο  άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 
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θαιή εηθφλα κηαο επηρείξεζε θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

δχλακεο ησλ managers ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Απφ ηελ άιιε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

ζπλνιηθφ επίπεδν ελλννχκε  φια απηά ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ ε 

νπνία γίλεηαη ελ γλψζεη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ θαη πνιιέο θνξέο είλαη ππεχζπλεο γηα 

απηφ. Σέηνηα θίλεηξα είλαη ε  θαιή εηθφλα πξνο ηα έμσ ηεο επηρείξεζε κε απνηέιεζκα ηελ 

πξνζέιεπζε επελδπηψλ, ηελ παξνπζίαζε θαιήο εηθφλα ηεο εηαηξία ζηελ ζπλέιεπζε, απνθπγή 

πςεινχ θφξνπ εηζνδήκαηνο (κηθξφηεξα θέξδε- κηθξφηεξνο θφξνο εηζνδήκαηνο) θ.α. 

2.1.4 Σερληθέο Υεηξαγώγεζεο Κεξδώλ 

Οη εηαηξίεο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο γηα  ρεηξαγψγεζε θεξδψλ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο φπσο  αλέθεξα. Οη ηερληθέο απηέο είλαη πνιιέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θηλνχληαη 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο εθκεηαιιεπφκελεο φκσο ηηο 

ειιείςεηο θαη ηα θελά ηνπ. Οη ηερληθέο απηέο είλαη: 

2.1.4.1. Τεχνικές «Big Bath accounting» 

Έλα απφ ηα πην παιηά άξζξα πνπ εξεχλεζαλ ηελ ππφζεζε ηνπ “Big Bath” ήηαλ  απηφ 

ηνπ Moore (1973ζχκθσλα κε ην νπνίν   νη λέεο δηνηθήζεηο  έρνπλ ηελ  ηάζε λα είλαη πνιχ 

απαηζηφδνμεο  ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιακβάλνπλ θαζψο θαη ηηο 

αμίεο  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Οη λέεο απηέο δηνηθήζεηο  κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηε εηθνληθή κείσζε ησλ ηξερφλησλ θεξδψλ θαηεγνξψληαο ηηο 

πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο γηα ηα ρακειά επίπεδα θεξδψλ θαη κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

ηζηνξηθέο βάζεηο γηα κειινληηθέο ζπγθξίζεηο.  

Πνιιέο θνξέο αξθεηέο εηαηξίεο , ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο αλαδηνξγαλψλνπλ ή  εμαιείθνπλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο ή ζπγαηξηθέο. 

Όηαλ φκσο αλαγλσξίζνπκε ινγηζηηθά κηα κεγάιε απψιεηα ζηα ηξέρνληα θέξδε, απηφ  

θαλνληθά  ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο, αθνχ κηα ηέηνηα 

αλαγλψξηζε ζρεηίδεηαη κε άζρεκα λέα ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Παξφια απηά, αλ ε ρξέσζε θαη νη ζρεηηθέο ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ζεσξεζεί πσο ζα έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ε ηηκή ηεο κεηνρήο επαλέξρεηαη πνιχ γξήγνξα. 

Ζ “Big bath”  ζηξαηεγηθέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ λέα δηνηθήζεηο αιια θαη 

απφ εδε ππάξρνπζεο κε ηελ πεπνίζεζε φηη εάλ πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ δπζάξεζηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα δεκίεο απφ θάπνηα ζεκαληηθή αλαδηνξγάλσζε, είλαη πξνηηκφηεξν ε δηνίθεζε λα 
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ηα αλαθέξεη ακέζσο νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα κειινληηθέο απμήζεηο 

θεξδψλ.  πλήζεηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο  “Big Bath”  ηερληθψλ είλαί ε αλαδηνξγάλσζε 

ιεηηνπξγηψλ, ε αλαδηνξγάλσζε πξνβιεκαηηθνχ δαλεηζκνχ, ε κείσζε θαη απαμίσζε 

θεθαιαίσλ θαη ε δηάζεζε ιεηηνπξγηψλ 

Κιείλνληαο  ζέισ λα ηνλίζσ  πσο νη δηνηθήζεηο πξνβαίλνπλ ζε Big Bath accounting 

φηαλ ηα λέα γηα ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο είλαη πνιχ άζρεκα, ελψ απφ ηελ άιιε φηαλ ηα λέα είλαη 

θαιά πξνβαίλνπλ ζε εμνκάιπλζε θεξδψλ. 

2.1.4.2 Σερληθέο «Cookie jar reserve» 

χκθσλα κε  ηε ινγηζηηθή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ε δηνίθεζε πξέπεη λα εθηηκά θαη λα 

θαηαγξάθεη ηηο  ππνρξεψζεηο πνπ ζα πιεξσζνχλ ζην κέιινλ ζαλ απνηέιεζκα γεγνλφησλ ή 

ζπλαιιαγψλ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζπλαιιαγέο δελ είλαη 

γλσζηέο  κε βεβαηφηεηα ηελ ψξα ηεο εθηίκεζεο, ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζηελ δηαδηθαζία. 

Γειαδή δελ ππάξρεη «ζσζηή» απάληεζε αιιά κφλν πιεζψξα ινγηθά πηζαλψλ απαληήζεσλ. 

Απφ απηέο ηηο απαληήζεηο  ε δηνίθεζε επηιέγεη κηα εθηίκεζε πνπ θάζε θνξά εμππεξεηεί ηνπο 

ζθνπνχο ηεο. Απηή ε δηνηθεηηθή πξναίξεζε είλαη πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. 

Έηζη, φηαλ ε δηνίθεζε επηιέγεη κηα εθηίκεζε απφ ην γηα πςειά έμνδα, ην απνηέιεζκα 

είλαη λα θαηαγξάςεη πεξηζζφηεξα έμνδα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο απφ απηά πνπ ζα είραλ 

θαηαγξαθεί αλ επηιεγφηαλ κηα πην κεηξηνπαζήο εθηίκεζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε 

θαηαγξαθή αλαινγηθά πεξηζζφηεξσλ εμφδσλ ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θάλεη πηζαλή ηελ 

θαηαγξαθή ιηγφηεξσλ εμφδσλ κειινληηθά. Απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηάζηαζε δεκηνπξγεί έλα 

απνζεκαηηθφ “cookie jar reserve” ζηελ επηρείξεζε ην νπνίν κειινληηθά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα πξνθιεζεί κηα νηθνλνκηθή ψζεζε.  

 Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απνζεκαηηθά “cookie jar” 

είλαη: νη εθηηκψκελεο απνδφζεηο πσιήζεσλ θαη επηρνξεγήζεηο, νη εθηηκψκελεο δηαγξαθέο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε  εθηηκψκελε απαμίσζε απνζεκάησλ, ην εθηηκψκελν θφζηνο 

εγγπήζεσλ, ην εθηηκψκελν θφζηνο ζπληάμεσλ, ε απνπεξάησζε ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

ην εθηηκψκελν πνζνζηφ επηθχξσζεο καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ. 
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2.1.4.3. Τεχνικές «Σhrow out a problem child» 

Όηαλ ηα θέξδε κεηψλνληαη απφ κηα ζπγαηξηθή πνπ “ππναπνδίδεη” θαη απηή ε κείσζε 

ησλ θεξδψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη εληνλφηεξε ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο ε πξνβιεκαηηθή 

ζπγαηξηθή κπνξεί λα “απνβιεζεί” απαιιάζζνληαο ηε κεηξηθή απφ ηελ αξλεηηθή επηξξνή ζηα 

θέξδε κε κηα απφ ηηο αθφινπζεο ηερληθέο: 

 Πψιεζε ζπγαηξηθήο. Όηαλ ε ζπγαηξηθή πσιείηαη, κηα δεκία ή έλα θέξδνο                         

παξνπζηάδεηαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 Μίαο εηαηξίαο  εηδηθνχ ζθνπνχ (Special Purpose Entity - SPE. Με ηελ 

δεκηνπξγία κίαο SPE κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία  ζε απηή ηε SPE. Σέηνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεσξείηαη φηη έπξεπε 

λα έρνπλ πσιεζεί θαη κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, κε ηελ κεηξηθή λα 

θαηαγξάθεη θέξδνο ή απψιεηα απφ ηελ πψιεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Μηα εμεηδηθεπκέλε SPE δελ ελζσκαηψλεηαη ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο κεηξηθήο.  

  Απφζπαζε (spin off) ζπγαηξηθήο. ε έλα spin off νη κεηνρέο ηεο ζπγαηξηθήο 

δηαλέκνληαη ή αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ έηζη ψζηε 

λα επσκίδνληαη απηνί ηελ πξνβιεκαηηθή ζπγαηξηθή (problem child). Καλέλα 

θέξδνο ή δεκηά δελ αλαθέξνληαη ζην spin off θαη φια ηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

2.1.4.4 Σερληθέο «Shrink the ship» 

Δηαηξίεο νη νπνίεο επαλαγνξάδνπλ ίδηεο κεηνρέο, δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

αλαθέξνπλ δεκηά ή θέξδνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο αθνχ ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπλαιιαγήο  δελ αλαγλσξίδεηαη. Ο ιφγνο είλαη φηη ε εηαηξία θαη νη ηδηνθηήηεο θεθαιαίνπ 

ζεσξνχληαη ην ίδην. Σν θέξδνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπλαιιαγψλ κεηνρψλ εθηφο ηεο 

εηαηξίαο θαη φρη κε απηέο πνπ εκπιέθνληαη κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο.  ηελ πεξίπησζε 

πνπ θαλέλα θέξδνο ε δεκία δελ αλαθέξεηαη ζηηο επαλαγνξέο κεηνρψλ απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ αθνχ  ε επαλαγνξά κεηνρψλ  επεξεάδεη ηα 

θέξδε αλά κεηνρή έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ππνθαηάζηαην θεξδψλ.  
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2.1.4.5. Σερληθέο «big bet on the future» 

Μηα εηαηξία  πνπ ζπγρσλεχεηαη κε κηα άιιε κπνξεί λα εηπσζεί πσο έρεη βάιεη έλα 

“big bet on the future”  δειαδή έρεη βάιεη έλα κεγάιν ζηνίρεκα ζην κέιινλ. Απηφ ην 

ζηνίρεκα ζα κπνξεί λα απνβεί θάηη ζίγνπξν ζε φξνπο αχμεζεο ησλ αλαθεξφκελσλ εζφδσλ 

ηεο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο εάλ ε ζπγρψλεπζε είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε. Βig bet 

ηερληθέο είλαη: 

 Γηαγξαθή ζηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ ζπγρσλεπκέλε εηαηξία.  

χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή  έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ηηκήο αγνξάο κπνξεί  

λα δηαγξαθεί έλαληη ησλ ηξερφλησλ εζφδσλ ζην έηνο ζπγρψλεπζεο, 

πξνζηαηεχνληαο ηα κειινληηθά έζνδα απφ απηέο ηηο ρξεψζεηο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα κειινληηθά έζνδα ζα είλαη πςειφηεξα απ‟φηη ζα ήηαλ ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε. 

 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνθηεζείζαο εηαηξίαο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο. Σα ηξέρνληα θέξδε ηεο λέαο απνθηεζείζαο 

επηρείξεζεο ελνπνηνχληαη κε απηά ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πξνθαιψληαο κηα 

ζεκαληηθή αχμεζε εάλ ε ζπγαηξηθή αγνξάζηεθε ζε επλντθνχο φξνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη “big bet” ηερληθέο επηηξέπνπλ ζε κηα εηαηξία λα 

«αγνξάζεη» κηα εγγπεκέλε αχμεζε ζηα ηξέρνληα ή κειινληηθά απνηειέζκαηα 

κε ηελ απφθηεζε κηαο άιιεο εηαηξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΑΤΛΑ 

ΠΔΡΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ηελ ελφηεηα απηή ζα δνχκε πσο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζπκθψλα κε ην ειιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη ζα πξνβνχκε ζε κηα κηθξή ζχγθξηζε ηνπο κε ην Γ.Λ.Π. 38. 

3.1 Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ε αιιηψο  Άπια Πεξηνπζηαθά είλαη ζχκθσλα κε ην 

Δ.Γ.Λ. ηα αζψκαηα εθείλα νηθνλνκηθά αγαζά ηα νπνία είλαη δεθηηθά ρξεκαηηθήο 

απνηηκήζεσο θαη είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο είηε κφλα είηε καδί 

κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνθηνχληαη κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο, δηαθξίλνληαη 

δε ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: 

α. δηθαηψκαηα, φπσο π.ρ. δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξνβηνκεραληθά ζήκαηα ή 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 

β. 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 απηή 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. 

3.1.1. Απνηίκεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζην Δ.Γ.Λ.. 

 Σα άπια πάγηα ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη απφ ηξίηνπο θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16 κε ηελ αμία θηήζεψο ηνπο, ελψ εθείλα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα απεηθνλίδνληαη ινγηζηηθά, κφλν φηαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο 

πξαγκαηνπνηνχληαη έμνδα θαη εθφζνλ ηα έμνδα απηά απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη φρη 

εθάπαμ κέζα ζε έλα ρξφλν. 
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3.1.2. Απόζβεζε 

χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ..
11

 ε αμία θηήζεσο ησλ απιψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απνζβέλεηαη κε ηζφπνζε εηήζηα απφζβεζε κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο 

θάζε απινχ ζηνηρείνπ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην απιφ δηθαίσκα έρεη απφ ην λφκν πξνζηαζία 

πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, κέζα ζην ρξφλν ηεο πεξηνξηζκέλεο απηήο δηάξθεηαο. 

  Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ κε εγθχθιην ηνπ έθξηλε φηη ε δαπάλε εκπνξηθνχ ζήκαηνο, επεηδή 

είλαη επέλδπζε θαη ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ ηελ επηρείξεζε γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, απνζβέλεηαη ηζφπνζα ζε δέθα (10) ηζφπνζεο 

εηήζηεο ρξήζεηο, κε έλαξμε απφ ην κήλα ηνλ φπνην άξρηζε ε εθκεηάιιεπζε ε ρξήζε ηνπ 

ζήκαηνο. Όηαλ νινθιεξψλεηαη ε απφζβεζε ησλ αμηψλ ησλ απιψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ππφ ινγαξηαζκνχο ηνπ 16.99 ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ 16 νη απνζβέζεηο θαη έηζη νη ινγαξηαζκνί απηνί εμηζψλνληαη
12

. Απφ ηελ 

άιιε ζε πεξίπησζε πνπ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρεηφ θαηαξγεζεί, πξηλ νινθιεξσζεί ε 

απφζβεζε ηεο αμίαο θηήζεσο ηνπ, ην αλαπφζβεζην ππφινηπν απηήο κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 81.02.99 «ινηπέο έθηαθηεο δεκίεο»
13

.  

ηελ  πεξίπησζε πψιεζεο άπινπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πίζησζε ηνπ 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαρσξείηαη ην ηίκεκα ηεο πσιήζεσο θαη νη απνζβέζεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ κέρξη ηελ πψιεζε. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο 81.03 ή 81.02 
14

. 

3.1.3 Κέξδνο 

Ζ σθέιεηα ή θέξδνο απφ εθρψξεζε δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ην ζεκεξηλφ λφκν 

ζεσξείηαη σο εηζφδεκα θαη θνξνινγείηαη απηνηειψο, ην θέξδνο ή ε σθέιεηα, πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε θάζε δηθαηψκαηνο πνπ είλαη ζπλαθέο κε ηελ άζθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ επαγγέικαηνο. Δλδεηθηηθψο, ν θνξνινγηθφο λφκνο αλαθέξεη ηα εμήο 

δηθαηψκαηα: 

11Δ.Γ.Λ.., παξ. 2.2.100 πεξ. 4, Γξεγνξάθνο, 2000 

12 Δ.Γ.Λ.. παξ. 2.2.110, πεξ. 8, Γξεγνξάθνο, 2000 

13 Δ.Γ.Λ.. παξ. 2.2.110, πεξ. 9, Γξεγνξάθνο, 2000 

14Δ.Γ.Λ.. παξ. 2.2.110, πεξ. 10, Γξεγνξάθνο, 2000 
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• Γηθαίσκα κίζζσζεο ή ππνκίζζσζεο, 

• Γηθαίσκα πξνλνκίνπ. 

• Γηθαίσκα επξεζηηερλίαο. 

• Γηθαίσκα άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο ή κνηνζηθιέηαο 

δεκφζηαο ρξήζεσο, θαη 

• Ζ παξαίηεζε απφ κηζζσηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία ηζνδπλακνχλ κε 

εθρψξεζε. 

Ζ σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη, φηαλ εθρσξνχληαη απηά ηα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα ή πξνλφκην ζπλαθέο κε ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

επαγγέικαηνο, ππφθεηηαη ζε θφξν. 

3.2 Λνγαξηαζκόο 16: Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Έμνδα 

Πνιπεηνύο Απόζβεζεο 

Λνγαξηαζκόο 16 

 ην ινγαξηαζκφ 16.00 «ππεξαμία επηρεηξήζεσο (Goodwill)» παξαθνινπζείηαη ε 

ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη πνπ είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νιηθνχ ηηκήκαηνο αγνξάο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε 

ζπγρσλεχζεσο ε πξαγκαηηθή αμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2190/1920. 

Ζ 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 πίζηεσο ζηελ αγνξά, ηεο θαιήο νξγαλψζεσο, ηεο ηδηαίηεξήο ηεο εμεηδηθεχζεσο 

ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ, ηεο θαιήο πξννπηηθήο αλαπηχμεσο ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη, ησλ εμαηξεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζέζεσο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε, ηεο 

πςειήο ζηάζκεο ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνιεί (επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, εκπεηξία) θαη ηνπ 

θχξνπο, δπλακηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ ηεο 

κεραληζκνχ. 
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Ζ ππεξαμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απνζβέλεηαη, είηε εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά θαη 

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

πέληε έηε. 

  ην ινγαξηαζκφ 16.01 «δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» παξαθνινπζνχληαη ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απνθηνχληαη κε αληάιιαγκα, είηε ιφγσ αγνξάο, είηε 

ιφγσ παξαγσγήο απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Με ηελ θαηνρή θαη αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ε κνλάδα απνθηάεη πιενλεθηήκαηα κνλνπσιηαθήο ή εμεηδηθεπκέλεο 

δξάζεσο 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. 

Γηα ηελ θαηαρψξηζε εμφδσλ αγνξάο ή παξαγσγήο ζην ινγαξηαζκφ 16.01 απνηειεί 

πξνυπφζεζε ε πξνζδνθία φηη ηα δηθαηψκαηα γηα ηα νπνία γίλνληαη έμνδα ζα απνδψζνπλ 

απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Απαγνξεχεηαη ε απνζεκαηνπνίεζε εμφδσλ ζηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16, φηαλ είλαη βέβαην φηη δελ πξνζδνθάηαη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ απηψλ. 

Ζ αμία θηήζεσο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.01 

απνζβέλεηαη κε ηζφπνζε εηήζηα απφζβεζε κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο 

θάζε άπινπ ζηνηρείνπ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην άπιν δηθαίσκα έρεη απφ ην λφκν πξνζηαζία 

πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, κέζα ζην ρξφλν ηεο πεξηνξηζκέλεο απηήο δηάξθεηαο. 

ηνπο ινγαξηαζκνχο 16.02 «δηθαηψκαηα (π.ρ. παξαρσξήζεηο) εθκεηαιιεχζεσο 

νξπρείσλ - κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ» θαη 16.03 «ινηπέο παξαρσξήζεηο» παξαθνινπζείηαη ε 

αμία, π.ρ. θηήζεσο, ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. 

ην ινγαξηαζκφ 16.04 «δηθαηψκαηα ρξήζεσο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ» 

παξαθνινπζείηαη ε αμία ηεο εηζθνξάο θαηά ρξήζε, ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ελζψκαησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ, γηα νξηζκέλν ρξφλν, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε λφκηκε δηαδηθαζία 

εθηηκήζεσο. 

Ζ παξαπάλσ αμία εηζθνξάο θαηά ρξήζε απνζβέλεηαη κε ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζην 

ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θάζε άπινπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. 
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 ην ινγαξηαζκφ 16.05 «ινηπά δηθαηψκαηα» παξαθνινπζνχληαη ηα άπια εθείλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ 16.00-16.04, φπσο είλαη π.ρ. ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα. 

ηελ πεξίπησζε κηζζσηηθψλ δηθαησκάησλ (δειαδή κεηαβηβάζεσο απφ κηζζσηή 

αθηλήηνπ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ησλ κηζζσηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ζε νξηζκέλν αθίλεην) 

πνπ απνξξένπλ απφ ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο θαη ην λφκν πνπ ηζρχεη θάζε θνξά, ε αμία 

πνπ θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηή απηφ σο απνδεκίσζε γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε νηθείνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 16.05 θαη απνζβέλεηαη ζε 

ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζην ρξφλν ηζρχνο ηνπ κηζζσηηθνχ δηθαηψκαηνο. 

ε πεξίπησζε νινθιεξψζεσο ηεο απνζβέζεσο ηεο αμίαο θηήζεσο άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16.99 

ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 16 νη απνζβέζεηο θαη έηζη νη ινγαξηαζκνί απηνί 

εμηζψλνληαη. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο παχζεσο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, πξηλ νινθιεξσζεί ε απφζβεζε ηεο αμίαο θηήζεψο ηνπ, ην αλαπφζβεζην ππφινηπν 

απηήο κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 81.02.99 «ινηπέο έθηαθηεο δεκίεο». 

 Έμνδα πνιπεηνύο απνζβέζεσο 

Έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο είλαη εθείλα πνπ γίλνληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη αξρηθή 

νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ απφθηεζε δηαξθψλ κέζσλ εθκεηαιιεχζεσο, θαζψο 

θαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαδηνξγάλσζή ηεο. Σα έμνδα απηά εμππεξεηνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν - νπσζδήπνηε κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο - θαη γηα ην ιφγν 

απηφ απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά. 

ην ινγαξηαζκφ 16.10 «έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο» 

παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα θαηαξηίζεσο θαη δεκνζηεχζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ εηαηξηθήο κνξθήο, ηα έμνδα δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο ηδξχζεσο, ηεο 

θαιχςεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο εθπνλήζεσο ηερληθψλ, εκπνξηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

κειεηψλ, θαζψο θαη ηα έμνδα δηνηθήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

εθκεηαιιεχζεσο. ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη θαη ηα κεηαγελέζηεξα (δειαδή 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξάζεσο) έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 
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Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα έμνδα ηερληθψλ κειεηψλ, αλ ην έξγν γηα ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαζθεπαζηεί, ηα έμνδα κειέηεο ηνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 16.10, αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη απνζβέλνληαη φπσο 

απηφ. 

ην ινγαξηαζκφ 16.11 «έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ - κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ» 

παξαθνινπζείηαη ε αμία, π.ρ., θηήζεσο, ησλ εμφδσλ απηψλ. 

 ην ινγαξηαζκφ 16.12 «έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ» παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα πνπ 

γίλνληαη γηα έξεπλεο ζε άιινπο θιάδνπο θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, εθηφο απφ ηα νξπρεία - κεηαιιεία - ιαηνκεία. 

ην ινγαξηαζκφ 16.13 «έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσο νκνινγηαθψλ 

δαλείσλ» παξαθνινπζνχληαη έμνδα, φπσο π.ρ. εθείλα πνπ γίλνληαη γηα εθηππψζεηο ή 

αλαθνηλψζεηο, φηαλ απμάλεηαη ην θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή εθδίδεηαη απφ απηή 

νκνινγηαθφ δάλεην. 

ην ινγαξηαζκφ 16.14 «έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ» παξαθνινπζνχληαη φια ηα 

έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο 

π.ρ. είλαη ν θφξνο κεηαβηβάζεσο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, ηα κεζηηηθά θαη νη ακνηβέο 

κειεηεηψλ ή δηθεγφξσλ, ηα νπνία, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο 

ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, δελ πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεψο ηνπο. 

ην ινγαξηαζκφ 16.15 «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα γηα 

θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ» παξαθνινπζνχληαη ζε ππνινγαξηαζκνχο θαηά πίζησζε ή δάλεην, 

νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ απνηίκεζε ζε 

δξαρκέο ησλ πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, πνπ ζπλάπηνληαη εηδηθά θαη κφλν γηα 

ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

ην ινγαξηαζκφ 16.16 «δηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ» 

παξαθνινπζνχληαη νη 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. 

ην ινγαξηαζκφ 16.17 «έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο» παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα 

κειεηψλ νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο, ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο αλαδηνξγαλψζεσο ξηδηθνχ 

ραξαθηήξα, κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε θάιπςε λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
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κεγάισκα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζαλ απνηέιεζκα ζεκαληηθψλ επεθηάζεσλ ηνπ 

παξαγσγηθνχ ηεο δπλακηθνχ ή αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή ή ξηδηθψλ κεηαβνιψλ 

ζηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

ην ινγαξηαζκφ 16.18 «ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ» 

παξαθνινπζνχληαη νη ηφθνη, κφλν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ην ινγαξηαζκφ 16.19 «ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο» παξαθνινπζνχληαη ηα 

έμνδα εθείλα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ 16.10-16.18, φπσο π.ρ. ε αλαπφζβεζηε αμία θηηξίνπ ζε πεξίπησζε 

θαηεδαθίζεψο ηνπ. 

ην ινγαξηαζκφ 16.98 «πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ» 

παξαθνινπζνχληαη νη πξνθαηαβνιέο πνπ δίλνληαη γηα ην ιφγν απηφ.  

Σα έμνδα ησλ ινγαξηαζκψλ 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18 θαη 16.19, 

απνζβέλνληαη, είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη 

ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία. 

Οη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.15, θαηά πίζησζε ή 

δάλεην, έπεηηα απφ ζπκςεθηζκφ ηπρφλ πηζησηηθψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ νηθείν 

ππνινγαξηαζκφ ηνπ 44.15 «πξνβιέςεηο γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη 

δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ», απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ ππφινηπε 

θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πηζηψζεσο ή ηνπ δαλείνπ σο εμήο: 

 ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ νηθείν θαηά 

πίζησζε ή δάλεην ππνινγαξηαζκφ ηνπ 16.15 ζην ινγαξηαζκφ 81.00.04 

«ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο» πνζφ ίζν κε ην πειίθνλ ηεο δηαηξέζεσο ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ νηθείνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 16.15 κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο απηήο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

αληίζηνηρεο πηζηψζεσο ή ηνπ αληίζηνηρνπ δαλείνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ πειίθνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ρξνληθή πεξίνδνο κηθξφηεξε απφ 

δψδεθα κήλεο ινγίδεηαη σο πεξίνδνο ελφο έηνπο. 

 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εκεξνκελία ρνξεγήζεσο ηεο πηζηψζεσο ή ηνπ 

δαλείνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
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ρξεκαηνδνηνχκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ κεζνιαβεί θαηαζθεπαζηηθή 

πεξίνδνο, ε ηκεκαηηθή κεηαθνξά ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ νηθείνπ 

ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 16.15 αξρίδεη απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία ιήγεη ε 

θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο ή δηαθφπηεηαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 ε πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκσλ πηζηψζεσλ ή δαλείσλ, θαηά ην φιν ή κέξνο 

απηψλ, ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 16.15, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ιεμηπξφζεζκν κέξνο, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

81.00.04 ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο κέζα ζηελ νπνία νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο 

ή ηα αληίζηνηρα δάλεηα έγηλαλ ιεμηπξφζεζκα. 

Οη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.15, θαηά πίζησζε ή 

δάλεην, ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, κεηψλνπλ ηηο ρξεσζηηθέο ή, ζην κέηξν πνπ δελ ππάξρνπλ 

ρξεσζηηθέο, κεηαθέξνληαη ζε αληίζηνηρν θαηά πίζησζε ή δάλεην ππνινγαξηαζκφ ηνπ 44.15. 

Απφ ηνλ ηειεπηαίν απηφ ινγαξηαζκφ, θαηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ, κεηαθέξεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ 81.01.04 «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο» ην κέξνο εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ 

ησλ πηζηψζεσλ ή δαλείσλ πνπ πιεξψζεθε κέζα ζηελ θιεηφκελε ρξήζε. 

Οη δηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.16 

απνζβέλνληαη κε ηκεκαηηθέο ηζφπνζεο δφζεηο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμνθιήζεσο ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

ε πεξίπησζε νινθιεξψζεσο ηεο απνζβέζεσο ηεο αμίαο θηήζεσο εμφδσλ πνιπεηνχο 

απνζβέζεσο, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16.99 ζηνπο 

νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 16 νη απνζβέζεηο θαη έηζη νη ινγαξηαζκνί απηφ εμηζψλνληαη. 

 

3.3 ύγθξηζε Γ.Λ.Π.38 θαη Δ.Λ.Π( Λνγαξηαζκόο 16)  

Όπσο είδακε θαη ζην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο δηπισκαηηθή εξγαζίαο ην ∆ΛΠ 38 

θαζνξίδεη ηξεηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά, γηα λα 

θαηαρσξεζεί έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο είλαη:  

 Αλαγλσξηζηµφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ.  

 Έιεγρνο ηνπ ζηνηρείνπ απφ ηελ επηρείξεζε.  
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 Πξνζδνθία απφθηεζεο µκειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απφ ην ζηνηρείν.  

Σα ΔΛΠ δελ ζέηνπλ ζαθείο θαλφλεο θαηαρψξεζεο, παξά µφλν φηαλ ην άπιν ζηνηρείν 

θαηαρσξείηαη φηαλ πξνζδνθάηαη φηη ζα πξνζθέξεη έξγν µαθξάο αμηνπνίεζεο. Δπηπιένλ  ζην 

∆ΛΠ 38 γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζµφο κεηαμχ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη νξίδεηαη φηη νη 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα βαξχλνπλ ηα απνηειέζµαηα ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία 

πξαγµαηνπνηνχληαη, ελψ ην θφζηνο  αλάπηπμεο ππάξρεη δπλαηφηεηα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ  νξίδεη ην ∆ΛΠ 38, λα εγγξάθεηαη σο θφζηνο θηήζεο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ.  

πλερίδνληαο απηή ηε κηθξή ζχγθξηζε πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηα  ΔΛΠ δελ 

ππάξρνπλ ζαθείο θαλφλεο δηαρσξηζµνχ ησλ δαπαλψλ εξεπλψλ απφ ηηο δαπάλεο αλάπηπμεο. 

Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ην θφζηνο ησλ εξεπλψλ αλάπηπμεο θαηά ην µέξνο πνπ απνδεηθλχεηαη 

φηη αθνξά πξαγµαηηθή παξαγσγή έξγνπ µαθξνρξφληαο  αμηνπνηήζεσο εγγξάθεηαη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζµνχ ζηελ θαηεγνξία  ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. Δλψ απφ ηελ άιιε, ην 

θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, θαηά ην µέξνο πνπ δελ απνδεηθλχεηαη φηη 

αθνξά πξαγµαηηθή παξαγσγή έξγνπ µαθξνρξφληαο  αμηνπνηήζεσο.  

Όζνλ αθνξά ηελ απφζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην ∆ΛΠ 38  νξίδεη 

φηη απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηµεο δσήο ηνπο, µε εμαίξεζε ην θφζηνο ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ µε απξνζδηφξηζηε δηάξθεηα δσήο πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε απφζβεζε, αιιά 

ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνµείσζεο,  ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. Σα ΔΛΠ νξίδνπλ φηη ηα δηθαηψµαηα 

βηνµεραληθήο  ηδηνθηεζίαο απνζβέλνληαη µε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο µέζα ζην ρξφλν  

ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηµφηεηαο θάζε άπινπ ζηνηρείνπ, ελψ νη ινηπέο  αζψµαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο απνζβέλνληαη µε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο  µέζα ζην ρξφλν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζπµβαηηθά γηα ηε ρξεζηµνπνίεζε ηνπ άπινπ  ζηνηρείνπ. Δπίζεο, ελψ ε ππεξαμία 

ζχµθσλα µε ην ∆ΛΠ 38 δελ ππνβάιιεηαη ζε απφζβεζε, αιιά ειέγρεηαη γηα απνµείσζε ηεο 

αμίαο, ηα ΔΛΠ νξίδνπλ φηη ε ππεξαμία απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ ζηε ρξήζε πνπ 

θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία,  είηε ηµεµαηηθά θαη ηζφπνζα ζε µία µέγηζηε πεξίνδν πέληε εηψλ.  

χµθσλα µε ην ∆ΛΠ 38 νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί µία επηρείξεζε  γηα λα ηεο 

απνθέξνπλ µκειινληηθά νηθνλνµηθά νθέιε, απφ ηηο νπνίεο φµσο δελ πξνθχπηεη θαλέλα άπιν 

ή άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ λα ζπγθεληξψλεη ηηο  πξνυπνζέζεηο θαηαρψξεζεο ζηα 

βηβιία, δελ θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζµφ  ηζνινγηζµνχ, αιιά θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο 

ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγµαηνπνηνχληαη. Σα ΔΛΠ αληηζέησο ραξαθηεξίδνπλ απηέο ηηο δαπάλεο 



70 

 

σο «έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο» θαη απνζβέλνληαη είηε εθάπαμ ζηε ρξήζε πνπ 

πξαγµαηνπνηήζεθαλ, είηε ηµεµαηηθά θαη ηζφπνζα ζε µία µέγηζηε πεξίνδν  πέληε εηψλ.  

Ζ παξαθνινχζεζή απισλ παγίσλ, κέρξη ζήκεξα, γηλφηαλ απφ εηδηθέο αλαιπηηθέο 

εθαξκνγέο νη νπνίεο έρνπλ δνθηκαζηεί γηα ρξφληα θαη είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηα ΔΛΠ θαη ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. Σν πιαίζην φκσο, ήηαλ αξθεηά επεξεαζκέλν απφ ξπζκίζεηο θνξνινγηθνχ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο πζηεξνχλ απφ «ινγηζηηθήο» άπνςεο. Με ηελεθαξκνγή ησλ ΓΛΠ 

παξαηεξνχληαη αιιαγέο ηφζν ζηελ εηθφλα ηνπ Ηζνινγηζκνχ, φζν θαη ζηα Απνηειέζκαηα 

Υξήζεο. Πνιιά απφ ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο δελ ζα κπνξνχλ πιένλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ, 

θάπνηα άιια έμνδα εγθαηάζηαζεο ζα κεηαθέξνληαη ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο θαη φρη ζηα 

άπια ζηνηρεία, ελψ θάπνηα ιίγα έμνδα εγθαηάζηαζεο, ζα παξαθνινπζνχληαη ζαλ άπια 

ζηνηρεία. Σα Γ.Λ.Π. θαζηεξψλνπλ εμαηξεηηθά απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκθάληζε ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ πεξηέγξαθαλ ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΟΜΜΑΣΗ-ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ 

ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηεο έξεπλαο, φπσο θαη ηεο εξγαζίαο, είλαη λα εμαγσγή  

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο (βι. Παξάξηεκα) απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο   θαη ν 

εξσηψκελνο απαληά ζηηο 2 πξψηεο εξσηήζεηο κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ θαη ζηηο ππφινηπεο 10 κε βάζε 

κηα βαζκνινγηθή θιίκαθα (θαζφινπ, ζε κηθξφ βαζκφ, ζε κέηξην βαζκφ, ζε κεγάιν βαζκφ, ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ), αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πνπ ζπκθσλεί. Οη εξσηήζεηο ρσξίδνληαη ζε δχν 

κέξε (Α θαη Β). Σν πξψην κέξνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε  ησλ Άπισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε ελψ ην δεχηεξν κέξνο κε γεληθέο 

εξσηήζεηο φπνπ νη εξσηψκελνη παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ζπκβνιή ησλ Άπισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηελ εηθφλα κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο  ζην 

Earnings Management. Αξρηθά ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη θάπνηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην θχιν ηνπ, ηελ ειηθία, ηε κφξθσζε, ηελ κνξθή ηεο εηαηξίαο, ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

 Σν Α κέξνο απνηειείηαη απφ 7 εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ Απιψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηελ θάζε επηρείξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

αλ ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, αλ γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο 

ζχκθσλα κε Γηεζλή Λνγηζηηθά πξφηππα ζρεηηθά κε ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηεο, αλ 

έρεη γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ ηελ νληφηεηα γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ 

σο άπιν, αλ γίλεηαη ζσζηή απνηίκεζε (ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ) ησλ Άπισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, αλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Απιψλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη 

αμηφπηζηνο θαη ηθαλνπνηεηηθφο, θαζψο ζε πνην βαζκφ ε επηρείξεζε επελδχεη ζε έμνδα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο θαη  ζε πνην βαζκφ πξνβαίλεη ζηελ απφθηεζε Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ. 
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 Σν Β κέξνο απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ζηα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν  γίλεηαη ζσζηή 

θαηαγξαθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη νη επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο επεξεάδνπλ 

ηελ εηθφλα ησλ επελδπηψλ γηα κία επηρείξεζε, ην βαζκφ ζην νπνίνλ πηζηεχνπλ φηη ηα Άπια 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε 

θεξδψλ, θαζψο θαη ην βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ηα έμνδα „έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  θαη ε 

ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζε 290 επηρεηξήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο θαη κέζσ fax. Απφ απηέο αληαπνθξίζεθαλ κφλν νη 32, δειαδή 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 11,03%. Απφ ηηο 32 επηρεηξήζεηο νη 19(59,37%) πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, νη 5(15,62%) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ε 1 (3,12%) απφ ηνλ 

θιάδν ηεο κφδαο-έλδπζεο-ππφδεζεο, νη 3 (9,3%) απφ ηνλ θιάδν θαηαλαισηηθψλ-

ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, νη 4 (12,5%) απφ ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

     Οη 35 επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ γεσγξαθηθή ηνπο πεξηνρή κηαο θαη νη  απφ       

απηέο βξίζθνληαη ζηελ 18 Θεζζαινλίθε, νη 8 ζηελ Αζήλα, νη 2 ζηελ Καζηνξηά, νη 2 ζηελ 

Καβάια θαη νη ππφινηπεο 2  ζηελ Ξάλζε θαη ζηελ Κνδάλε. 

 

4.2 Μεζνδνινγία αλάιπζεο απνηειεζκάησλ
15 

Σν ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγήζεθαλ νη 

ηξείο έιεγρνη ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ επεζηξάθεζαλ απαληεκέλα, είλαη ην SPSS Statistics 

17.0. Σν S.P.S.S. είλαη έλα ζηαηηζηηθφ παθέην πνπ έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ  

επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αιιά θαη παξέρεη   

κεγάιε αμηνπηζηία. 

  Με ηνλ φξν κεηαβιεηή αλαθεξφκαζηε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιεζπζκνχ ηα νπνία 

κειεηάκε.  

Σηο  κεηαβιεηέο ηηο ρσξίδνπκε ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο «ηηκέο» πνπ 

παίξλνπλ, ηηο πνηνηηθέο θαη ηηο πνζνηηθέο.  

 

 

15 http://users.auth.gr/agpapana/SPSS.pdf  

 http://www.math.upatras.gr/~adk/lectures/ida/lab3/slides3.pdf 
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Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο παίξλνπλ «ηηκέο» πνπ  δελ έρνπλ  αξηζκεηηθέο ηδηφηεηεο θαη 

δηαθξίλνληαη ζε  κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο (nominal) θαη ζε κεηαβιεηέο δηάηαμεο (ordinal). 

 Καηεγνξίαο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ ηνπο δελ έρεη θακία 

ηδηφηεηα, θαη ε ζεηξά ηνπο δελ έρεη λφεκα, π.ρ. θχιν, ειηθία θιπ. 

 Γηάηαμεο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ γηα ην ζχλνιν ηηκψλ ηνπο κπνξνχκε λα νξίζνπκε 

κηα δηάηαμε, δειαδή ε ζεηξά ηνπο έρεη λφεκα. 

Ο πξψηνο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη  ν έιεγρνο chi square (x
2
), ν νπνίνο 

βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζµφ ελφο κέηξνπ απφ ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ πίλαθα ζπλάθεηαο. Ζ αξρηθή 

(κεδεληθή) ππφζεζε είλαη φηη νη δχν κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπζρεηηζκέλεο. Ο ελ ιφγσ έιεγρνο 

γίλεηαη αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο θαη ζε κεηαβιεηέο δηάηαμεο, δειαδή αλάκεζα 

ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

κέξνπο Α θαη κέξνο Β αληίζηνηρα. Απηή ε δηαδηθαζία καο βνεζάεη λα δηαπηζηψζνπκε εάλ 

ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο, 

παξαηεξνχκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Αλ ε ηηκή είλαη <= 

0,05 ηφηε ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ απηψλ, αλ ε ηηκή είλαη >0,05 νη κεηαβιεηέο δελ 

εμαξηψληαη. 

 Ο δεχηεξνο έιεγρνο πνπ ζα δηελεξγεζεί είλαη ην ιεγφκελν “Pearson Correlation Test”, 

φπνπ ζα εηζάγνπκε κφλν κεηαβιεηέο δηάηαμεο (απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ κέξνπο Α θαη 

Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ζρέζεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο γίλεηαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηνλ έιεγρν 

chi square (x
2
), δειαδή αλ ε ηηκή είλαη <= 0,05 ηφηε ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ απηψλ, 

αλ ε ηηκή είλαη >0,05 νη κεηαβιεηέο δελ εμαξηψληαη. 

 Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο έιεγρνο είλαη o “one way annova”. Δίλαη κία κέζνδνο 

ζχγθξηζεο κέζσλ φξσλ κεηαβιεηήο αλάµεζα ζε 2 δείγκαηα, δειαδή βξίζθεη θαη αλαιχεη 

ζπκπεξηθνξέο. ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ηνλ θιάδν, ηελ κνξθή  θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θάζε εηαηξίαο θαη ζαλ 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηελ εξψηεζε 6 ηνπ Α' κέξνπο θαη ηηο εξσηήζεηο 1,2,3,4 θαη 5 ηνπ Β' 

κέξνπο. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμεηάζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ πνπ απάληεζαλ ζηηο 

παξαπάλσ εξσηήζεηο αλάινγα κε ηελ θιάδν, ηελ κνξθή  θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο θάζε εηαηξίαο. ην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα πξνβψ ζε κία εθηελέζηεξε αλάιπζε 

ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ θαη ζε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηήζεσλ. 
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4.3 Δκπεηξηθή αλάιπζε 

Γηα ηελ αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο θάζε κία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα αλαιπζεί μερσξηζηά 

θαη ε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη θαη γξαθηθά, ψζηε λα ππάξρεη κηα πην 

μεθάζαξε εηθφλα ζρεηηθά κε απηά.  

 Αξρηθά ζα παξαηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ θάπνηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, κφξθσζε, κνξθή εηαηξίαο, αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη 

θιάδνο ηεο επηρείξεζεο). 

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ θαη φπσο βιέπνπκε θαη 

παξαθάησ ην 65,7%  ήηαλ Άληξεο ελψ ην 34,3%  ήηαλ Γπλαίθεο.  

Πίνακασ 1 Φφλλο Frequency Ποςοςτο

Άντρασ 21 34,30%

Γφναικα 11 65,70%

Σφνολο 32 100%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο 

σο εμήο: 

 

 

 

 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηελ ειηθία ηνπ εξσηψκελνπ νπνπ ην 28,1 % έηλαη 

κεηαμχ 20 θαη 40 ρξνλψλ ελψ ην 71,9% είλαη κεηαμχ 40 θαη 60 ρξνλψλ. 
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Πινακασ 2 Ηλικια Frequency Ποςοςτό

20-40 9 28,10%

40-60 23 71,90%

>60 0

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο 

σο εμήο: 

 

 

 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην 12,5 % είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, ην 59,45 είλαη απφθνηηνη 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ην 28,1% είλαη απφθνηηνη Μεηαπηπρηαθνχ Σκήκαηνο πνπδψλ.  

 

Πίνακασ 3 Μόρφωςθ Frequency Ποςοςτό

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 4 12,50%

Πανεπιςτθμιάκθ εκπαιδευςθ 19 59,40%

Μεταπτυχιακό 9 28,10%

Διδακτορικό 0 0,00%

Σφνολο 32 100,00%  

 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο 

σο εμήο: 
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Ζ ηέηαξηε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ κνξθή ηεο εηαηξίαο πνπ εμεηάδνπκε> 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ην 37,5 % ησλ εηαηξεηψλ είλαη Αλψλπκεο Δηαηξίεο, ην 9,4% 

είλαη Οκφξξπζκεο, ην 15,6% εηεξφξξπζκεο, ην 34,4 %  Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

θαη κφιηο ην 3,1% Αηνκηθέο.    

 

Πίνακασ 4 Μορφι Εταιρίασ Frequency Ποςοςτό

Α.Ε 12 37,50%

Ο.Ε 3 9,40%

Ε.Ε 5 15,60%

Ε.Π.Ε. 11 34,40%

Ατομικι 1 3,10%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο 

σο εμήο: 
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Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θάζε εηαηξίαο φπνπ 

παξαηεξνχκε φηη ην 46,9% απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο, ην 31,2% 

απαζρνιεί απφ  20 κέρξη 100 εξγαδφκελνπο θαη ην 21,9% ησλ εηαηξηψλ πνπ απάληεζαλ 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 100 εξγαδφκελνπο. 

 

Πίνακασ 5 Αρικμόσ Εργαηομζνων Frequency Ποςοςτό

<20 15 46,90%

20-100 10 31,20%

>100 7 21,90%

Σφνολο 32 100,00%  

 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο 

σο εμήο: 

 

 

 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξά ηνλ θιάδν ηεο επηρείξεζεο θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ην  

59,4% ησλ εηαηξηψλ αλήθεη ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ην 15,6% ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

θιάδν, ην 12,5% ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ην 3,1% ζηνλ θιάδν 

κφδαο-έλδπζεο θαη ππφδεζεο θαη ην 9,4% ζηνλ θιάδν ησλ θαηαλαισηηθψλ-ειεθηξνληθψλ 

πξντφλησλ. 
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Πίνακασ 6 Κλάδοσ Εταιρίασ Frequency Ποςοςτό

Εμπόριο 19 59,40%

Καταςκευζσ 5 15,60%

Χρθματοικονομικεσ Υπθρεςίεσ 4 12,50%

Μόδα-ζνδυςθ-υπόδυςθ 1 3,10%

Καταναλωτικά-θλεκτρονικά προϊόντα 3 9,40%

Σφνολο 32 100,00%  

 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο 

σο εμήο: 

 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ απνηεινχλ ην 

βαζηθφ θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή ηηο 7 εξσηήζεηο ηνπ κέξνπο Α θαη ηηο 5 

εξσηήζεηο ηνπ κέξνπο Β. 

 Σν κέξνο Α απνηειείηαη απφ 7 εξσηήζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

αθνινπζνχλ παξαθάησ. Ζ εξψηεζε Α1 εμεηάδεη αλ  επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ζηελ 

εξψηεζε αλαγλσξίδνπλ Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ην 100 % 

απάληεζε ζεηηθά ζηελ εξψηεζε απηή. Απηφ ζεκαίλεη πσο φιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ 

θιάδνπ, κνξθήο θαη αξηζκνχ αλαγλσξίδνπλ Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. 

 

 

Πίνακασ 7 Ερώτθςθ 1 Frequency Ποςοςτό

Ναι 32 100,00%

Όχι 0 0,00%

Σφνολο 32 100,00%  
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Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο 

σο εμήο: 

 

 

 

ηελ εξψηεζε Α2 εμεηάδνπκε αλ γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά πξφηππα ζρεηηθά κε ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηεο θαη παξαηεξνχκαη φηη 

ην 40,63% απάληεζε ζεηηθά, ην 56,255 απάληεζε φρη θαη ην 3,12% δελ απάληεζε. Άξα νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο  ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

πξφηππα ζρεηηθά κε ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνβαίλνπλ ζε γλσζηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά πξφηππα είλαη Αλψλπκεο Δηαηξίεο, δειαδή κεγάιεο επηρεηξήζεηο  νη φπνηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ Γ.Λ.Π.   

 

Πίνακασ 8 Ερώτθςθ 2 Frequency Ποςοςτό Valid percent

Ναι 13 40,63% 41,90%

Όχι 18 56,25% 58,10%

Δεν απαντικθκαν 1 3,12%

Σφνολο 32 100,00% 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 
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Ζ εξψηεζε Α3 εμεηάδεη θαηά πφζν έρεη γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ ηελ 

επηρέηξεζε, γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ σο άπιν, θαζψο θαη θαηά πφζν έρεη 

γίλεη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Δδψ παξαηεξνχκε πσο ην  3,12% απάληεζε θαζφινπ, ην 21,88% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 34,38% 

ζε κέηξην  βαζκφ, ην 31,25% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 9,37% ζε πνιχ  κεγάιν βαζκφ. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (ζε κέηξην βαζκφ 34,38%, ζε κεγάιν 

βαζκφ 31,25% θαη ζε κεγάιν βαζκφ 9,37%)  ησλ εηαηξηψλ έρεη πξνβεί ζηνλ απαξαίηεην 

έιεγρν γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ σο άπιν θαη έρεη θάλεη εθηίκεζε γηα ηελ 

πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

Πίνακασ 9 Ερώτθςθ 3 Frequency Ποςοςτό

Κακόλου  1 3,12%

Σε μικρό βακμό 7 21,88%

Σε μζτριο βακμό 11 34,38%

Σε μεγάλο βακμό 10 31,25%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 3 9,37%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 
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Ζ εξψηεζε Α4 έρεη ζθνπφ λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ γίλεηαη ζσζηή 

απνηίκεζε (ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ) ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηελ 

εθάζηνηε επηρείξεζε. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ζην 15,62 % ησλ εηαηξηψλ δελ γίλεηαη ζσζηή 

απνηίκεζε ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ αθνχ ζηελ εξψηεζε απάληεζαλ ζε κηθηφ 

βαζκφ ελψ απφ ηελ άιιε 40,63 % απάληεζε ζε κέηξην βαζκφ, 34,38% ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

9,37% ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Άξα νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιειεο 

ηερληθέο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. 

 

Πίνακασ 10 Ερώτθςθ 4 Frequency Ποςοςτό

Σε μικρό βακμό 5 15,62%

Σε μζτριο βακμό 13 40,63%

Σε μεγάλο βακμό 11 34,38%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 3 9,37%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 

 



82 

 

 

 

ηελ εξψηεζε Α5 εμεηάδνπκε αλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Απιψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ είλαη αμηφπηζηνο θαη ηθαλνπνηεηηθφο ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην  

3,12% απάληεζε θαζφινπ, ην 12,5% ζε κηθξφ βαζκφ, ην 40,63% ζε κέηξην  βαζκφ, ην 

31,25% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 12,5% ζε πνιχ  κεγάιν βαζκφ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (ζε κέηξην βαζκφ 40,63%, ζε κεγάιν βαζκφ 31,25% θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ 12,5%) ησλ εηαηξηψλ  ζεσξεί φηη ν πξνζδηνξίδεη ηθαλνπνηεηηθά θαη αμηφπηζηα ηα Άπια 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία.  

Πίνακασ 11 Ερώτθςθ 5 Frequency Ποςοςτό

Κακόλου  1 3,12%

Σε μικρό βακμό 4 12,50%

Σε μζτριο βακμό 13 40,63%

Σε μεγάλο βακμό 10 31,25%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 4 12,50%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 
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Ζ εξψηεζε Α6 αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Γειαδή ζε ηη 

βαζκφ ε εθάζηνηε εηαηξία επελδχεη ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο νπνχ δηαπηζηψλνπκε φηη 

ζρεδφλ νη κηζέο εηαηξίεο πνπ απάληεζαλ δελ επελδχνπλ ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

αθνχ ην 9,37% απάληεζε θαζφινπ θαη ην 40,62% απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. Δλψ απφ ηελ 

άιιε ην 28,13% απάληεζε ζε  κέηξην βαζκφ. Σν 15,62 % ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 6,25% ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

 

Πίνακασ 12 Ερώτθςθ 6 Frequency Ποςοςτό

Κακόλου  3 9,37%

Σε μικρό βακμό 13 40,63%

Σε μζτριο βακμό 9 28,13%

Σε μεγάλο βακμό 5 15,62%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 2 6,25%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 
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Ζ εξψηεζε Α7 ε νπνία είλαη θαη ε ηειεπηαία ηνπ πξψηνπ κέξνπο εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ 

ε θάζε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε απφθηεζε Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. Δδψ 

παξαηεξνχκε ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ πξνβαίλεη ζε απφθηεζε Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ αθνχ ην 50% απάληεζε ζε κέηξην βαζκφ θαη ηη 12,5% ζε κεγάιν βαζκφ ελψ απφ 

ηελ άιιε ην 37,5% ζε κηθξφ βαζκφ. 

 

Πίνακασ 13 Ερώτθςθ 7 Frequency Ποςοςτό

Σε μικρό βακμό 12 37,50%

Σε μζτριο βακμό 16 50,00%

Σε μεγάλο βακμό 4 12,50%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 
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ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 5 εξσηήζεσλ ηνπ Β κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πξψηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ε Β1 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο. ε απηή ηελ εξψηεζε ην 

κεγαιχηεξν πιήζνο πηζηεχεη φηη ππάξρεη κεγάιε ζρέζε αλάκεζα ζηα έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο αθνί ην 59,38% απάληεζε 

ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 9,37% ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δπίζεο ην 21,88% απάληεζε ζε 

κέηξην βαζκφ ελψ κφιηο ην 9,37% ζε κηθξφ βαζκφ. 

 

Πίνακασ 14 Ερώτθςθ 1 Frequency Ποςοςτό

Σε μικρό βακμό 3 9,37%

Σε μζτριο βακμό 7 21,88%

Σε μεγάλο βακμό 19 59,38%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 3 9,37%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 
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Ζ δεχηεξε εξψηεζε Β2 αθνξά ην βαζκφ πνπ νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη γίλεηαη 

ζσζηή θαηαγξαθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηελ εξψηεζε απηή ην 21,88% απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ, ην 53,13% ζε 

κέηξην βαζκφ, ην 15,62% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 9,37% ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Πίνακασ 15 Ερώτθςθ 2 Frequency Ποςοςτό

Σε μικρό βακμό 7 21,88%

Σε μζτριο βακμό 17 53,13%

Σε μεγάλο βακμό 5 15,62%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 3 9,37%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 
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Ζ επφκελε εξψηεζε Β3 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη επελδπηέο γηα κία επηρείξεζε. 

Παξαηεξνχκε φηηε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ ζεσξεί φηη επελδχζεηο ζε 

έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη επελδπηέο γηα κία 

επηρείξεζε ζεε κεγάιν βαζκφ αθνχ ην 50% απάληεζε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 15,62% ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δπίζεο ην 25% απάληεζε ζε κέηξην βαζκφ ελψ ην 6,25% ζε κηθξφ θαη 

κφιηο ην 3,13% θαζφινπ. 

Πίνακασ 16 Ερώτθςθ 3 Frequency Ποςοςτό

Κακόλου  1 3,13%

Σε μικρό βακμό 2 6,25%

Σε μζτριο βακμό 8 25,00%

Σε μεγάλο βακμό 16 50,00%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 5 15,62%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 

 

 

 

 

Ζ εξψηεζε Β4 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ε 

ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. ηελ εξψηεζε απηή ην 

κεγαιχηεξνο κέξνο πηζηεχεη φηη ε ζπκβνιή ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αληηκεηψπηζεο είλαη κεγάιε αθνχ απάληεζαλ 43,75%ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

18,75% ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δλψ απφ ηελ άιιε ην 6,25 % απάληεζε ζε κηθξφ βαζκφ. Σν 
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31,25% πηζηεχεη φηη ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ε ινγηζηηθή ηνπο Αληηκεηψπηζε 

ζπκβάιινπλ ζε κέηξην βαζκφ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. 

Πίνακασ 17 Ερώτθςθ 4 Frequency Ποςοςτό

Σε μικρό βακμό 2 6,25%

Σε μζτριο βακμό 10 31,25%

Σε μεγάλο βακμό 14 43,75%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 6 18,75%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ε Β5 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε 

ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. ε απηή ηελ εξψηεζε φπσο θαη ζηελ Β4 ε πιεηνςεθία  ζεσξεί φηη 

ππάξρεη κεγάιε ζπκβνιή ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο 

αληηκεηψπηζεο ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ θαη κάιηζηα ην 43,75% ζεσξεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

18,75% ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Απφ ηελ άιιε ην 9,37% ζεσξεί φηη ζπκβάινπλ ζε κηθξφ 

βαζκφ κφιηο ην 3,13% φηη δελ ζπκβάινπλ θαζφινπ. Σέινο ην 25% πηζηεχεη φηη έμνδα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο  θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ ζε 

κέηξην βαζκφ. 

 



89 

 

Πίνακασ 18 Ερώτθςθ 5 Frequency Ποςοςτό

Κακόλου  1 3,13%

Σε μικρό βακμό 3 9,37%

Σε μζτριο βακμό 8 25,00%

Σε μεγάλο βακμό 14 43,75%

Σε πολφ μεγάλο βακμό 6 18,75%

Σφνολο 32 100,00%  

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Excell ηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο σο 

εμήο: 

 

 

 4.3.1 Πξώηνο Έιεγρνο: chi
2    16 

Όπσο είδακε θαη ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ν πξψηνο έιεγρνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη  ν έιεγρνο chi square (x2). Ο ζπγθεθξηκέλνο  έιεγρνο γίλεηαη 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο θαη ζηηο  κεηαβιεηέο δηάηαμεο, δειαδή αλάκεζα ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ κέξνπο 

Α θαη κέξνο Β αληίζηνηρα. Ο έιεγρνο απηφο καο βνεζάεη λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ππάξρεη 

ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο, 

παξαηεξνχκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Αλ ε ηηκή είλαη <= 

0,05 ηφηε ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ απηψλ, αλ ε ηηκή είλαη >0,05 νη κεηαβιεηέο δελ 

εμαξηψληαη. 

 

16
 Γηα λα γίλνπλ νη ηξεηο έιεγρνη πνπ αθνινπζνχλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ, Βι. 

παξάξηεκα 
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1) Μφξθσζε κε εξψηεζε Β4: Παξαηεξνχκε  πσο νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη 

ζηελ εξψηεζε 4 ηνπ Β κέξνπο ε νπνία έρεη λα θάλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ε ινγηζηηθή 

ηνπο αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ εμαξηψληαη κε ηελ 

κφξθσζε ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Γειαδή ν θάζε εξσηψκελνο απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε απηή βάζεη ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπ επηπέδνπ. Απφ ηνλ έιεγρν βιέπνπκε 

πσο ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο: 

Πίνακας 19 Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,868
a
 6 ,002 

Likelihood Ratio 17,158 6 ,009 

Linear-by-Linear Association ,180 1 ,671 

N of Valid Cases 32   

a. 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,25. 

2) Μφξθσζε κε εξψηεζε Β5: Ζ εξψηεζε 5 ηνπ Β κέξνπο έρεη λα θάλεη κε ην 

βαζκφ ησλ νπνίν νη ζεσξνχλ φηη νη επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλα θαη αλάπηπμεο 

θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ζπκβάινπλ ζηελ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. 

Βιέπνπκε θαη εδψ πσο ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξψηεζεο θαη ηεο κφξθσζεο. 

Πίνακας 20 Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,187
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 22,036 8 ,005 

Linear-by-Linear Association 1,124 1 ,289 

N of Valid Cases 32   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,13. 
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3) Σχπνο εηαηξίαο κε ηελ εξψηεζε Β4: Γηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ έιεγρν πνπ 

θάλακε θαη καο έδσζε ηηκή Asymp. Sig. (2-sided) (0,000) φηη ππάξρεη ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ ηχπνπ εο επηρείξεζε θαη ηεο εξψηεζεο 3 ηνπ Α κέξνπο. 

Ζ εξψηεζε απηή έρεη λα θάλεη κε ην αλ έρεη γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ 

ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ σο άπιν, 

θαζψο θαη κε ην αλ έρεη γίλεη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ 

εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Πίνακας 21 Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 42,542
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 21,643 16 ,155 

Linear-by-Linear Association 4,720 1 ,030 

N of Valid Cases 32   

a. 25 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

 

4) Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε ηελ εξψηεζε Α3: Ζ εξψηεζε 3 ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

έρεη λα θάλεη κε ην αλ έρεη γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε, γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ σο άπιν, θαζψο θαη κε 

ην αλ έρεη γίλεη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο θαη εδψ ππάξρεη ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο κε ηηο 

απαληήζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίνακας 22 Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,729
a
 8 ,004 

Likelihood Ratio 26,252 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 15,757 1 ,000 

N of Valid Cases 32   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,25. 
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5) Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε εξψηεζε Α4: Ζ εξψηεζε 4 ηνπ πξψηνπ κέξνπο έρεη 

λα θάλεη κε ην αλ γίλεηαη ζσζηή απνηίκεζε, δειαδή ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

ηερληθψλ, ησλ  Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 

Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ  

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο. 

 Πίνακας 23 Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,459
a
 6 ,017 

Likelihood Ratio 16,432 6 ,012 

Linear-by-Linear Association 11,407 1 ,001 

N of Valid Cases 32   

a. 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,75. 

 

6) Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε εξψηεζε Α5: Παξαηεξνχκε απφ ηνλ έιεγρν φηη 

ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο θάζε επηρείξεζεο κε ηελ εξψηεζε 5 ηνπ πξψηνπ κέξνπο. Με ηελ εξψηεζε 

απηή εμεηάδνπκε πφζν αμηφπηζηνο θαη ηθαλνπνηεηηθφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ Απιψλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηελ θάζε επηρείξεζε. 

Πίνακας 24 Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,058
a
 8 ,002 

Likelihood Ratio 28,102 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,950 1 ,001 

N of Valid Cases 32   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,25. 

7) Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε εξψηεζε Β2: Γηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ έιεγρν πνπ 

θάλακε θαη καο έδσζε ηηκή Asymp. Sig. (2-sided) (0,030) φηη ππάξρεη ζρέζε 

εμάξηεζεο  κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο κε ηελ 

εξψηεζε 2 ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο. Ζ εξψηεζε απηή έρεη λα θάλεη κε ην βαζκφ 
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ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ νη εξσηψκελνη φηη γίλεηαη ζσζηή θαηαγξαθή ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίνακας 25 Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,932
a
 6 ,030 

Likelihood Ratio 15,039 6 ,020 

Linear-by-Linear Association 8,665 1 ,003 

N of Valid Cases 32   

a. 11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,75. 

 

 

4.3.2 Γεύηεξνο Έιεγρνο: Pearson Correlation 

Ο δεχηεξνο έιεγρνο πνπ ζα δηελεξγήζνπκε είλαη ην νλνκαδφκελν  “Pearson 

Correlation Test”, φπνπ ζα εηζάγνπκε κφλν κεηαβιεηέο δηάηαμεο (απαληήζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ κέξνπο Α θαη Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε 

ζρέζεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο γίλεηαη κε 

ην ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηνλ έιεγρν chi square (x
2
), δειαδή αλ ε ηηκή είλαη <= 0,05 

ηφηε ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ απηψλ, αλ ε ηηκή είλαη >0,05 νη κεηαβιεηέο δελ 

εμαξηψληαη. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο δχν κεηαβιεηέο κπνξνχλ 

λα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά αιιά θαη αξλεηηθά. Απηφ ζεκαίλεη πσο  δχν εξσηήζεηο πνπ 

έρνπλ ζεηηθή ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο, απαληψληαη θαη νη δχν πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε (πρ πνιχ, θαζφινπ θηι), ελψ δχν εξσηήζεηο πνπ εμαξηψληαη αξλεηηθά, 

απαληψληαη πξνο αληίζεηε θαηεχζπλζε, δειαδή αλ ζηε κία ε απάληεζε είλαη ¨πνιχ” 

ζηελ άιιε ζα είλαη “θαζφινπ”. 

Απφ ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ παξαθάησ εξσηήζεσλ: 

1) Δξψηεζε Α3 κε Α4: Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ ζηε εξψηεζε γηα ην αλ έρεη γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ 
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ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε , γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ σο 

άπιν, θαζψο θαη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ 

απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζηελ εξψηεζε  γηα ηνλ αλ γίλεηαη ε 

ζσζηή απνηίκεζε, δειαδή ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ απνηίκεζεο 

ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζηε εθάζηνηε επηρείξεζε. Γειαδή 

ζηηο επηρεηξήζεηο φπνπ γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο γηα ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπο ζηνηρείνπ θαζψο θαη ε ζσζηή εθηίκεζε γηα ηελ 

πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γίλεηαη 

θαη ε ζσζηή απνηίκεζε ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. 

2) Δξψηεζε Α3 κε Α5: Δδψ παξαηεξνχκαη πσο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ζηε εξψηεζε γηα ην αλ έρεη γίλεη ν απαξαίηεηνο 

έιεγρνο απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

ζηνηρείνπ σο άπιν, θαζψο θαη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ 

κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζηελ εξψηεζε  γηα 

ηνλ ν πξνζδηνξηζκφο Απιψλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη αμηφπηζηνο θαη 

ηθαλνπνηεηηθφο ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Άξα ζηηο επηρεηξήζεηο φπνπ 

γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπο ζηνηρείνπ 

θαζψο θαη ε ζσζηή εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ 

απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη αμηφπηζηνο. 

3) Δξψηεζε Α4 κε Α5: Δδψ δηαπηζηψλνπκε φηη φπνπ γίλεηαη ζσζηή 

απνηίκεζε, δειαδε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ απνηίκεζεο ησλ 

Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Απιψλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη αμηφπηζηνο. Οη 

απαληήζεηο ζηηο δχν απηέο εξσηήζεηο απηέο είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλεο. 

4) Οη εξσηήζεηο Α3,Α4 θαη Α5 ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εξψηεζε Α6. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο γηα ην αλ  έρεη γίλεη ν 

απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ ηελ θάζε επηρείξεζε, γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα 

ηνπ ζηνηρείνπ σο άπιν, θαζψο θαη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ 

κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, γηα ην αλ γίλεηαη 

ζσζηή απνηίκεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ ησλ Άπισλ 



95 

 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, γηα ην αλ ν  πξνζδηνξηζκφο ησλ Απιψλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ   ζηε εθάζηνηε επηρείξεζε είλαη αμηφπηζηνο θαη 

ηθαλνπνηεηηθφο εμαξηψληαη ζεηηθά απφ ηε απάληεζε ζηελ εξψηεζε ζε πνην 

βαζκφ ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε επελδχεη ζε έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο. Γειαδή φηαλ νη απαληήζεηο είλαη ζεηηθέο ζε θάπνηα απφ ηηο 

πξψηεο εξσηήζεηο (ζε κεγάιν βαζκφ, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ) ηφηε είλαη 

ζεηηθή θαη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη ην αληίζηξνθν δθλαδι φηαλ νη απαληήζεηο είλαη αξλεηηθέο  

ζε θάπνηα απφ ηηο πξψηεο εξσηήζεηο (ζε κηθξφ βαζκφ, θαζφινπ) ηφηε είλαη 

αξλεηηθή θαη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλαο . 

5) Οη εξσηήζεηο Α3 θαη Α4 εμαξηψληαη απφ ηε εξψηεζε Α7. Καη νη δχν 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ Α7 ζεηηθά δειαδή ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κία 

εηαηξία έρεη γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ ηελ νληφηεηα, γηα ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ σο άπιν, θαζψο θαη ε εθηίκεζε γηα ηελ 

πξνζδνθία ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ζην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζε απηή ηελ εηαηξία γίλεηαη ζσζηή απνηίκεζε, δειαδή 

ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

ηφηε ζα πξνβεί ζηνλ ίδην βαζκφ ζηελ απφθηεζε Απιψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ. 

6) Οη εξσηήζεηο Α3,Α4,Α4,Α6 θαη Β2 έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

εξψηεζε Β1. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο ζε θάζε κία εξψηεζε απφ 

ηηο πξναλαθεξζέληεο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ( ζε ηη βαζκφ έρεη γίλεη 

ν απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ ηελ νληφηεηα γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

ζηνηρείνπ σο άπιν θαζψο θαη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ 

κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζε ηη βαζκφ γίλεηαη 

ζσζηή απνηίκεζε ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ζε ηη βαζκφ ν  

πξνζδηνξηζκφο ησλ Απιψλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη αμηφπηζηνο θαη 

ηθαλνπνηεηηθφο θαη ζε ηη βαζκφ επελδχεη ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο) 

θαζψο θαη απηέο ηεο εξψηεζεο Β2 ζρεηηθά κε ηνλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη γίλεηαη ζσζηή θαηαγξαθή ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα θηλείηαη 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε Β1 ζρεηηθά κε 
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ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε κηαο επηρείξεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξε αλ ε απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε Α3 είλαη θαζφινπ ηφηε πηζαλφλ θαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε 

Β1 ζα είλαη θαζφινπ 

7) Ζ εξψηεζε Α3,Α4,Α5,Α6  εμαξηψληαη απφ ηελ Β2. Ζ Β2 ζπζρεηίδεηαη κε 

φιεο ηηο εξσηήζεηο ζεηηθά. Γειαδή απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη γίλεηαη ζσζηή 

θαηαγξαθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ¨ζε κεγάιν βαζκφ¨, ζηελ επηρείξεζε ηνπο: έρεη γίλεη ν 

απαξαίηεηνο έιεγρνο απφ ηελ νληφηεηα, γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

ζηνηρείνπ σο άπιν, θαζψο θαη ε εθηίκεζε γηα ηελ πξνζδνθία ησλ 

κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ¨ζε κεγάιν βαζκφ¨, 

γίλεηαη ζσζηή απνηίκεζε ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ¨ζε κεγάιν 

βαζκφ¨, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Απιψλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη 

αμηφπηζηνο θαη ηθαλνπνηεηηθφο ¨ζε κεγάιν βαζκφ¨ θαη επελδχεη ζε έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ¨ζε κεγάιν βαζκφ¨( ε αληίζηνηρα θαζφινπ θ.ι.π) 

8) Τπάξρεη ζεηηθή εμάξηηζε κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ Α5,Α6 θαη Β1 κε ηε 

εξψηεζε Β3 ε νπνία εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζε 

έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ επελδπηψλ γηα 

κία επηρείξεζεο. Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

απαληήζεηο απηήο ηεο εξψηεζεο θαη ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο  Α5 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Απιψλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζε θάζε 

επηρείξεζε, Α6 ζρεηηθά κε ην βαζκφ επέλδπζεο ζε έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ηελ εξψηεζε Β1 ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν η ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη 

ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο;  . 

9) Ζ εξψηεζε Β4 ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε Β5. Άξα απηνί πνπ απαηήζαλε 

¨ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ¨ ζηελ εξψηεζε Β4 αλαθνξηθά κε ην  βαζκφ ηνλ 

νπνίν ζεσξνχλ φηη ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ε ινγηζηηθή ηνπο 

αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ απαληήζαλε θαη ¨ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ¨ θαη ζηελ εξψηεζε Β5 αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηνλ 

νπνίν ζεσξνχλ φηη ηα έμνδα „έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  θαη ε ινγηζηηθή ηνπο 

αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. 
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4.3.3 Σξίηνο Έιεγρνο: one way anova 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο έιεγρνο είλαη o “one way anova”. Δίλαη κία κέζνδνο πνπ 

βξίζθεη θαη αλαιχεη ζπκπεξηθνξέο. ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνλ θιάδν, ηελ κνξθή ηεο θάζε εηαηξίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζαλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηελ εξψηεζε Α6 ηνπ Α' κέξνπο θαη ηηο φιεο 

ηηο εξσηήζεηο (Β1,Β2,Β3,Β4,Β5 ηνπ Β' κέξνπο. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμεηάζνπκε ηελ 

ζπκπεξηθνξά απηψλ πνπ απάληεζαλ ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο αλάινγα κε ηελ θιάδν ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ κνξθή ηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

 

 

 

 

ONEWAY QA6 QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 BY ACTIVITY   /MISSING ANALYSIS. 

 

 

 Πίνακας 26 ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

QA6 Between Groups 3,043 4 ,761 ,645 ,635 

Within Groups 31,832 27 1,179   

Total 34,875 31    

QB1 Between Groups 2,188 4 ,547 ,885 ,486 

Within Groups 16,687 27 ,618   

Total 18,875 31    

QB2 Between Groups ,161 4 ,040 ,046 ,996 

Within Groups 23,339 27 ,864   

Total 23,500 31    

QB3 Between Groups 3,471 4 ,868 1,001 ,424 

Within Groups 23,404 27 ,867   

Total 26,875 31    

QB4 Between Groups 2,092 4 ,523 ,709 ,593 

Within Groups 19,908 27 ,737   

Total 22,000 31    

QB5 Between Groups 3,668 4 ,917 ,899 ,478 

Within Groups 27,551 27 1,020   

Total 31,219 31    
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ONEWAY QA6 QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 BY TYPE   /MISSING ANALYSIS. 

 

 

Πίνακας 27 ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

QA6 Between Groups 4,746 4 1,187 1,063 ,394 

Within Groups 30,129 27 1,116   

Total 34,875 31    

QB1 Between Groups 5,814 4 1,454 3,005 ,036 

Within Groups 13,061 27 ,484   

Total 18,875 31    

QB2 Between Groups 4,474 4 1,119 1,587 ,206 

Within Groups 19,026 27 ,705   

Total 23,500 31    

QB3 Between Groups 6,431 4 1,608 2,123 ,105 

Within Groups 20,444 27 ,757   

Total 26,875 31    

QB4 Between Groups 2,958 4 ,739 1,048 ,401 

Within Groups 19,042 27 ,705   

Total 22,000 31    

QB5 Between Groups 1,926 4 ,482 ,444 ,776 

Within Groups 29,292 27 1,085   

Total 31,219 31    

 
 

ONEWAY QA6 QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 BY NUMBER   /MISSING ANALYSIS. 

 

Πίνακας 28 ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

QA6 Between Groups 9,400 2 4,700 5,350 ,011 

Within Groups 25,475 29 ,878   

Total 34,875 31    

QB1 Between Groups 4,486 2 2,243 4,521 ,020 
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Within Groups 14,389 29 ,496   

Total 18,875 31    

QB2 Between Groups 8,211 2 4,106 7,787 ,002 

Within Groups 15,289 29 ,527   

Total 23,500 31    

QB3 Between Groups ,844 2 ,422 ,470 ,629 

Within Groups 26,031 29 ,898   

Total 26,875 31    

QB4 Between Groups ,636 2 ,318 ,432 ,653 

Within Groups 21,364 29 ,737   

Total 22,000 31    

QB5 Between Groups 1,855 2 ,927 ,916 ,411 

Within Groups 29,364 29 1,013   

Total 31,219 31    

 

 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ έιεγρν κε βάζε ηνλ θιάδνπ φπνπ αλήθεη ε θάζε εηαηξία 

φινη έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά.(Sig.>0,05). Με βάζε ηελ κνξθή ηεο θάζε κνξθή ηεο 

θάζε  εηαηξίαο ζηηο εξσηήζεηο Α6, Β2, Β3, Β4 θαη Β5 φινη έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. 

ηελ εξψηεζε Β1 φκσο, κε βάζε ηελ κνξθή , παξαηεξείηαη κία απφθιηζε ζηελ 

ζπκπεξηθνξά απηψλ πνπ απάληεζαλ (Sig<=0,05). ηελ εξψηεζε Β1 νη εξσηψκελνη 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηη βαζκφ ζεσξνχλε φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο. Άξα 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζηα 

έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ κνξθή ηεο θάζε εηαηξίαο. 

Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θάζε εηαηξίαο ζηηο εξσηήζεηο Β3, Β4 θαη 

Β5 φινη έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. ηηο εξσηήζεηο φκσο κε βάζε ηνλ ησλ εξγαδφκελσλ 

παξαηεξείηαη κία απφθιηζε ζηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ πνπ απάληεζαλ 

(Sig<=0,05).πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ν βαζκφο επέλδπζεο ζε έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο γηα θάζε εηαηξία, ν βαζκφο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν βαζκφο 
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ζηνλ νπνίν γίλεηαη ζσζηή θαηαγξαθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ  ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εθάζηνηε 

εηαηξίαο θάηη πνπ εηδηθά γηα ηελ εξψηεζε Β2 καο έδεημε θαη ν πξψηνο έιεγρνο chi
2
, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν  ηζρχεη ε ίδηα θαηάζηαζε.   
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Επίλογος & Σσμπεράσματα 

ε απηφ ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απφ ηελ ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 

Σα Άπια πεξηνπζηαθά ηνηρεία απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ ζχγρξνλε 

νηθνλνκία. Γπζηπρψο απηή είλαη κία αληίιεςε πνπ δελ ζπκκεξίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαίλεηαη πσο δελ θαηαλννχλ ηελ ζεκαζία παξάγσγεο γλψζεο  

κέζσ ησλ επελδχζεσλ ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαζψο θαη κέζσ ησλ επελδχζεσλ ζηα 

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. 

Σν θεθάιαην ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ δελ είλαη δπλαηφ λα πεξηνξηζηεί  

ζηα πιαίζηα  κφλν ηεο ινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αληηκεηψπηζεο. Βέβαηα ζε απηή ηελ 

εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ηφζν απφ ηα Γηεζλή ινγηζηηθά 

πξφηππα φζν θαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη κία πξνζπάζεηα, κέζσ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηεο κέξνπο, ψζηε λα θαηαλνεζεί ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηηο Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη κία αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο Υεηξαγψγεζεο θεξδψλ 

θαη κία πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ κε ηα  Άπια Πεξηνπζηαθά  

ηνηρεία θαη ηηο επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

  Απηή ε πξνζπάζεηα αξρηθά ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν είρε σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηφζν ησλ Άπισλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ φζν θαη ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απφ ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα . ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ην Earnings Management( 

Υεηξαγψγεζε Κεξδψλ) πξνζπαζψληαο λα εμεγεζεί ηη είλαη, δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ, ηα 

θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηηο εηαηξίεο λα πξνβνχλ ζε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ θαζψο θαη δηάθνξεο 

ηερληθέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα   θαη κία ζχγθξηζε κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία είρε σο θχξην ζέκα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απφ ηηο Διιεληθέο 

Δπηρεηξήζεηο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ.  
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Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο φιεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ πήξαλε κέξνο αλαγλσξίδνπλ Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία αιιά ιηγφηεξεο 

απφ ηηο κηζέο ρξεζηκνπνηνχλ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

γίλεηαη έιεγρνο ηεο αλαγλσζηκφηεηαο θαη ηεο εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ σθειεηψλ θαζψο 

θαη ζσζηή εθηίκεζε ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. ε πνιιέο 

απφ απηέο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη αμηφπηζηνο. ηηο 

πξναλαθεξζέληεο εξσηήζεηο  νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο θπκαίλνληαη απφ ¨ζε κέηξην βαζκφ¨ 

θαη ¨ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ¨. Γπζηπρψο βέβαηα θαη απηφ δείρλεη ηελ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία κφλν ην 50% ησλ εηαηξηψλ πνπ 

απαληήζαλε επελδχνπλ ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ή πξνβαίλνπλ ζηελ απφθηεζε 

Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ παξφηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζηεχεη φηη ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο επελδχζεηο ζε έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη  ζηα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε κηαο επηρείξεζεο θαη φηη επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ επελδπηψλ γηα κία επηρείξεζε . 

Σελ δπζπηζηία ηνπο απέλαληη ζηα Άπια Πεξηνπζηαθά  ηνηρεία δείρλνπλ νη απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ πηζηεχνπλ φηη γίλεηαη ζσζηή θαηαγξαθή ησλ Απιψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ε πιεηνςεθία  έδσζε 

αξλεηηθέο απαληήζεηο φπσο ¨ζε κηθξφ βαζκφ¨. Σειεηψλνληαο απηή ηελ ζχληνκε πεξηγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο έξεπλαο πξέπεη λα αλαθέξνπκε ίζσο ην πην αμηνζεκείσην θνκκάηη 

ηεο, ην νπνίν είλαη φηη νη εξσηψκελνη ζε εληππσζηαθά κεγάιν πνζνζηφ πηζηεχνπλ πσο ηφζν 

ηα Άπια Πεξηνπζηαθά  ηνηρεία φζν θαη ηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ν ινγηζηηθφο 

ηνπο ρεηξηζκφο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ πνπ ίζσο λα 

πξνβεί κηα εηαηξία αθνχ νη απαληήζεηο σο επί ην πιείζηνλ είλαη ¨ζε κεγάιν βαζκφ¨ θαη ¨ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ¨. 

Κιείλνληαο απηή ηελ εξγαζία ζπκπεξαίλεηαη ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ Διιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη ζηα έμνδα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ηα νπνία δελ ηα αληηκεησπίδνπλ σο κία επέλδπζε κε πνιιά νθέιε γηα ηηο ίδηεο 

αιιά σο κία επθαηξία λα παξαπιαλήζνπλ ην θνηλφ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα ρεηξαγψγεζεο 

ησλ θεξδψλ. 
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