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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Σύµφωνα µε τον Leake, το 1810 έγινε η πρώτη επίσηµη συζήτηση πάνω στην υπεραξία και 
πάρθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για την αναγνώριση και τον προσδιορισµό της. Στα πλαίσια 
αυτής της συνεδρίασης ορίστηκε η υπεραξία από τον Lord Eldon ως « τίποτα παραπάνω από 
την πιθανότητα οι παλιοί πελάτες να επαναπαυθούν στον παλιό χώρο». Ο ορισµός αυτός 
αντανακλά την πρώτη σκέψη οποιουδήποτε ανθρώπου στη λέξη «υπεραξία», ωστόσο δεν 
έγινε παγκοσµίως αποδεκτός. 

Από τότε, και ακόµη περισσότερο κατά την περίοδο της έντονης οικονοµικής 
ανάπτυξης, η υπεραξία απέκτησε σηµαντική θέση στις οικονοµικές καταστάσεις των 
επιχειρήσεων, και για το λόγο αυτό αποτέλεσε πόλο έλξης πολλών συγκρούσεων και 
διαφωνιών. Μάλιστα η φύση της και ο λογιστικός χειρισµός της αποτελούν µέχρι και σήµερα 
θέµατα διχασµού και αντιθέσεων. 

Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώθηκε κυρίως στο θέµα της αποµείωσης της 
υπεραξίας που έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριµένα, 
παρουσιάσθηκαν οι διατάξεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που εφαρµόζονται σε 
µεγάλο µέρος της υφηλίου και εξετάσθηκε εκτενέστερα η δυνατότητα χειραγώγησης των 
κερδών µέσα από τη διαδικασία του ελέγχου αποµείωσης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι 
να προσφέρει στη βιβλιογραφία δεδοµένα για την ελληνική επικράτεια αναφορικά µε την 
καταλληλότητα του τρόπου αντιµετώπισης της υπεραξίας που υιοθετήθηκε από τα ∆ΛΠ. 
Επίσης, στοχεύει στο να εφοδιάσει το επενδυτικό κοινό µε στοιχεία για τη συµµόρφωση των 
ελληνικών επιχειρήσεων, και κατ’ επέκταση για την αξιοπιστία της περιουσιακής τους 
κατάστασης, που παρουσιάζουν µέσω των οικονοµικών καταστάσεων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία ιστορική αναδροµή στις µεθόδους αναγνώρισης και 
αξιολόγησης της υπεραξίας που έχουν εφαρµοστεί µέχρι τώρα µε βάση τις οδηγίες και τα 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από το IASB και το FASB. Στο δεύτερο κεφάλαιο  
παρουσιάζονται οι διατάξεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που ορίζουν τι είναι 
υπεραξία και δίνουν οδηγίες για τον τρόπο αρχικής και µεταγενέστερης καταχώρησης της 
υπεραξίας, την αποµείωσή της και τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιούνται.  

Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται την υπεραξία στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα,  
παρουσιάζονται οι διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας που ασχολούνται µε την αναγνώριση 
και το λογιστικό χειρισµό της υπεραξίας, και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της 
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας της υπεραξίας στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο τελειώνει µε 
τον προσδιορισµό της υπεραξίας για πέντε κατηγορίες επιχειρήσεων: τις ατοµικές, τις 
εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, τις 
αντίστοιχες εταιρίες µε Γ’ κατηγορίας βιβλία, τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε..  

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αρχικά µία επισκόπηση της  υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας πάνω στο θέµα της αποµείωσης της υπεραξίας και της δυνατότητας 
χειραγώγησης των κερδών µιας επιχείρησης. Στη συνέχεια περιγράφεται η έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε, και η οποία εξετάζει την πιθανότητα της σκόπιµης αναβολής 
αναγνώρισης ζηµιών αποµείωσης από µέρους των διοικήσεων των επιχειρήσεων. 
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αποτελεσµάτων αυτών µε βάση επιπρόσθετων στοιχείων και οι δυνατότητες για περαιτέρω 
έρευνα. 



5 

 

Περιεχόµενα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.............................................................................................................................. 2 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ..................................................................................................... 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ........................................................................... 8 

1.1 Εισαγωγή .......................................................................................................................... 8 

1.2 UK GAAP ........................................................................................................................ 9 

1.3 US GAAP ....................................................................................................................... 12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ............................................................................................................................ 13 

2.1 Εισαγωγή ........................................................................................................................ 13 

2.2 Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί ....................................................................................... 14 

2.3 Ορισµός Υπεραξίας ........................................................................................................ 15 

2.4 Εσωτερικώς ∆ηµιουργούµενη Υπεραξία ....................................................................... 16 

2.5 Αναγνώριση και Αποτίµηση Υπεραξίας ........................................................................ 17 

2.6 Αναγνώριση & Αποτίµηση Κέρδους µιας Αγοράς Ευκαιρίας ....................................... 19 

2.7 Περίοδος Επιµέτρησης ................................................................................................... 19 

2.8 Αποµείωση Υπεραξίας ................................................................................................... 20 

2.8.1 Επιµερισµός στις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών .................................... 20 

2.8.2 Έλεγχος Μονάδων ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών µε Υπεραξία για Αποµείωση .. 21 

2.8.3 Χρονοδιάγραµµα Ελέγχων Αποµείωσης ................................................................. 22 

2.8.4 Ζηµία Αποµείωσης για Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών ............................ 22 

2.9 Μεταγενέστερη Αναγνώριση και Αποτίµηση ................................................................ 23 

2.10 Γνωστοποιήσεις ............................................................................................................ 23 

2.11 Μεταβατικές ∆ιατάξεις ................................................................................................ 24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ...................................... 26 

3.1 Εισαγωγή ........................................................................................................................ 26 



6 

 

3.2 ∆ηµιουργία Υπεραξίας ................................................................................................... 26 

3.3 Λογιστικός Χειρισµός .................................................................................................... 27 

3.4 Γνωστοποιήσεις .............................................................................................................. 28 

3.5 ∆ιαφορές Ελληνικής Νοµοθεσίας και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ....................... 29 

3.6 Υπεραξία και Φόρος Μεταβίβασης................................................................................ 29 

3.7 Προσδιορισµός Υπεραξίας και Φόρου Υπεραξίας ........................................................ 32 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ........................................................................................... 37 

4.1 Εισαγωγή ........................................................................................................................ 37 

4.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση ........................................................................................... 38 

4.3 Αντικείµενο Έρευνας και Μεθοδολογία ........................................................................ 40 

4.4 ∆είγµα............................................................................................................................. 42 

4.5 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων ........................................................................................ 43 

4.6 Εκτίµηση Αποτελεσµάτων ............................................................................................. 46 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................................. 52 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ............................................................................................... 54 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................... 56 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ....................................................................................................................... 57 

 



7 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
Πίνακας 1: Ταξινόµηση του ∆είγµατος σε Κλάδους ............................................................................ 43 

Πίνακας 2: Εταιρίες που Παρουσιάζουν Ζηµίες από 1 έως 7 Χρόνια .................................................. 44 

Πίνακας 3: Εταιρίες που Παρουσιάζουν Μείωση Κερδών από 1 έως 7 Χρόνια .................................. 45 

Πίνακας 4: Εταιρίες που Παρουσιάζουν Πτώση του ∆είκτη ROA από 1 έως 7 Χρόνια ...................... 46 



8 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 
 

1.1 Εισαγωγή 
 
Κατά την πάροδο του χρόνου το λογιστικό µέγεθος «υπεραξία» απασχόλησε σε µεγάλο 
βαθµό τη διεθνή επιστηµονική και επιχειρηµατική κοινότητα, τόσο ως προς την έννοια όσο 
και προς το τρόπο προσδιορισµού του. Στο παρελθόν η υπεραξία αποτελούσε τη διαφορά 
ανάµεσα στο κόστος απόκτησης και το άθροισµα της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων της αποκτώµενης επιχείρησης (µείων τα liabilities). Ωστόσο, ο όρος αυτός 
µεταβλήθηκε γρήγορα γιατί δεν παρείχε καµία πληροφορία οικονοµικής σηµασίας. Στα 
βιβλία της αποκτώσας επιχείρησης εµφανιζόταν ένα µέγεθος το οποίο δεν αντιπροσώπευε για 
αυτήν το πραγµατικό ιστορικό κόστος των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία η υπεραξία ορίζεται ως ο όρος που χρησιµοποιείται από 
τους λογιστές για να περιγράψουν τη διαφορά ανάµεσα στο κόστος απόκτησης και το 
άθροισµα της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης επιχείρησης. Η 
διαφορά αυτή δηµιουργείται γιατί µία επιχείρηση, πέρα από τα υλικά περιουσιακά στοιχεία 
που εµφανίζονται στον ισολογισµό της, κατέχει και άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως 
πελατολόγιο, προσωπικό µε διοικητικές ικανότητες, καλή τοποθεσία ή ακόµη και τοπικό 
µονοπώλιο. Τα στοιχεία αυτά δεν εµφανίζονται στο ισολογισµό, παρόλα αυτά προσθέτουν 
αξία στην επιχείρηση. Άλλωστε είναι ευρέως αποδεκτό ότι όταν οι συντελεστές της 
παραγωγής λειτουργούν παράλληλα γίνονται περισσότερο αποτελεσµατικοί. 

Επίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία µπορεί να συναντηθεί και ο ορισµός της υπεραξίας 
ως το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται για την απόκτηση των υπερβαλλόντων κερδών, 
όπου ως υπερβάλλοντα κέρδη αναφέρεται η διαφορά ανάµεσα στα κέρδη του αποκτώντος 
περιουσιακού στοιχείου και τα κανονικά κέρδη παρόµοιας επιχείρησης. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στις οικονοµικές καταστάσεις δεν καταγράφεται η 
υπεραξία που δηµιουργείται στο εσωτερικό µιας επιχειρηµατικής οντότητας, αλλά µόνο η 
υπεραξία που προκύπτει από κάποια οικονοµική συναλλαγή. Συγκεκριµένα, όταν µία εταιρία 
αγοράζει µία ξεχωριστή επιχείρηση η οποία συνεχίζει να έχει δική της οικονοµική 
αυτοτέλεια, τότε η υπεραξία εµφανίζεται στα βιβλία της αποκτώσας εταιρίας. Αντίθετα, όταν 
µία εταιρία αποκτά θυγατρική επιχείρηση η υπεραξία θα εµφανιστεί στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
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1.2 UK GAAP1  
 
Η υπεραξία και η λογιστική της αντιµετώπιση απασχόλησαν από πολύ νωρίς την 
επιστηµονική κοινότητα, και ιδιαίτερα µετά το 19ο αιώνα όταν οι ρυθµοί ανάπτυξης των 
χωρών ήταν ταχύτατοι. Στην Ευρώπη η πρώτη επίσηµη αναφορά έγινε τον Ιούνιο του 1980 
µε την έκδοση από το ASC (Accounting Standards Council) µιας έρευνας υπό το τίτλο 
«Λογιστική της Υπεραξίας: Μία έρευνα για συζήτηση» (“Accounting for Goodwill: A 
Discussion Paper”). Η εργασία αυτή παρουσίασε διάφορες µεθόδους αντιµετώπισης, οι 
οποίες µε τη σειρά τους προκάλεσαν διχόνοια και συγκρούσεις λόγω των ελαττωµάτων τους. 
Το 1982 ακολούθησε το ED 31 (Exposure Draft), στο οποίο επικράτησαν οι παρακάτω 
εκδοχές: 

• ∆ιατήρηση της υπεραξίας στην αρχική της αξία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι το 
άυλο αυτό περιουσιακό στοιχείο θα προσφέρει πάντα αξία στην επιχείρηση µε την 
ίδια ένταση. Ωστόσο, αν το στοιχείο αυτό έχει συγκεκριµένη διάρκεια ωφέλιµης 
ζωής, τότε θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για πιθανή µόνιµη µείωση της αξίας της. Σε 
αυτή τη µέθοδο τα εµπόδια προκύπτουν από το τελευταίο κοµµάτι το οποίο είναι 
εξαιρετικά δύσκολο στην εφαρµογή. 

• Απόσβεση της υπεραξίας σε µία περίοδο ετών, η οποία θα µπορούσε να είναι η 
ωφέλιµη ζωή της, ή ένα συγκεκριµένος αριθµός ετών, ή η ωφέλιµη ζωή της µε τον 
περιορισµό ενός µέγιστου αποδεκτού αριθµού ετών. Εδώ η δυσκολία έγκειται στο 
γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί η ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας. 
Αλλά και στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να χρησιµοποιήσει ένα 
συγκεκριµένο αριθµό ετών, αυτό θα είναι τυχαίο και πολύ υποκειµενικό. 

• Άµεση διαγραφή της υπεραξίας σε βάρος των αποθεµατικών. Οι επιστήµονες που 
υποστηρίζουν αυτή τη µέθοδο χρησιµοποιούν το επιχείρηµα ότι µετά ένα χρόνο από 
την ενοποίηση των επιχειρήσεων η υπεραξία παύει να αποτελεί ξεχωριστό - 
αναγνωρίσιµο κοµµάτι της οικονοµικής οντότητας. Εποµένως, η αναγνώριση της στις 
οικονοµικές καταστάσεις δεν µπορεί να προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες στους 
ενδιαφερόµενους. 
Η πρώτη προσπάθεια για την υιοθέτηση ενός λογιστικού προτύπου που να 

πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό της υπεραξίας έλαβε χώρα το 1984 µε το SSAP 22 
(Statement of Standard Accounting Practice). Το πρότυπο αυτό αποδεχόταν µόνο δύο 
µεθόδους: της απόσβεσης σε µία χρονική περίοδο µικρότερη ή ίση της ωφέλιµης ζωής και 
της άµεσης διαγραφής σε βάρος των αποθεµατικών. Ωστόσο, αυτή που πρότεινε ως 
καταλληλότερη ήταν αυτή της άµεσης διαγραφής για διάφορους λόγους. Αρχικά, η µέθοδος 
αυτή απέφευγε τον υπολογισµό της οικονοµικής ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας, ο οποίος 
πολλές φορές βασιζόταν σε υποκειµενικά κριτήρια. Έπειτα, επέτρεπε στις εταιρίες να 
παρουσιάζουν κοινή αντιµετώπιση απέναντι στην υπεραξία που προκύπτει από κάποια 
οικονοµική συναλλαγή και στην υπεραξία που δηµιουργείται στο εσωτερικό της επιχείρησης, 
αφού καµία από τις δύο δε θα εµφανιζόταν στις οικονοµικές καταστάσεις. Τέλος, η άµεση 

                                                           
1
 GAAP = General Accepted Accounting Principles (Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές). 
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διαγραφή της υπεραξίας δεν προκαλούσε κανένα αντίκτυπο στο λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων, δεν επηρέαζε δηλαδή ούτε τα κέρδη αλλά ούτε και τη ζηµία της 
επιχείρησης. 

Οι περισσότερες εταιρίες, και ειδικά εκείνες που έκαναν επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
που βασίζονταν  σε µεγάλο βαθµό στον ανθρώπινο παράγοντα, κι εποµένως εµφάνιζαν 
ιδιαίτερα µεγάλο ποσό σε υπεραξία, διάλεξαν, όπως ήταν αναµενόµενο, τη προτεινόµενη από 
το SSAP 22 µέθοδο. Παρόλα αυτά, το πρότυπο ήταν πολύ γενικά διατυπωµένο και δε 
διευκρίνιζε θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας. Για παράδειγµα, το πρότυπο δεν προσδιόριζε ποια 
αποθεµατικά µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη διαγραφή της υπεραξίας. Επίσης, δεν 
έδινε απάντηση στο πρόβληµα που δηµιουργούταν όταν τα αποθεµατικά ήταν πολύ µικρά για 
να απορροφήσουν την υπεραξία. Για αυτή την περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν δύο τεχνικές 
από τις επιχειρήσεις. Κάποιες χρησιµοποίησαν το λογαριασµό των προνοµιούχων µετοχών 
και προχώρησαν σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. Άλλες δηµιούργησαν ένα νέο 
λογαριασµό αποθεµατικού που τον ονόµασαν «αποθεµατικό διαγραφής υπεραξίας». Ο 
λογαριασµός αυτός ήταν µηδενικός, εµφάνιζε αρνητική αξία µετά την απορρόφηση της 
υπεραξίας και στο τέλος το ποσό αυτό αφαιρούταν από το µετοχικό κεφάλαιο ή τα 
αποθεµατικά των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε 
ότι το SSAP 22 άφηνε περιθώρια χειραγώγησης των κερδών. Κάποιες εταιρίες υποτιµούσαν 
τις εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων δηµιουργώντας έτσι µεγάλη υπεραξία, η 
οποία µε τη σειρά της διαγραφόταν και δεν εµφανιζόταν στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Εποµένως, η αποκτώσα εταιρία παρουσίαζε περιουσιακά στοιχεία χαµηλής αξίας, στα οποία 
υπολογίζονταν µειωµένες αποσβέσεις, και κατά συνέπεια τα κέρδη χρήσης εµφανίζονταν 
µεγαλύτερα από τα πραγµατικά.   

Το SSAP 22 αναθεωρήθηκε το 1989 µε την προσθήκη νέων γνωστοποιήσεων. Οι 
επιχειρήσεις υποχρεούνταν τώρα να δηµοσιεύουν το τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκαν την 
υπεραξία, καθώς επίσης και τις λογιστικές και εύλογες αξίες των κυριότερων οµάδων 
περιουσιακών στοιχείων. Αν υπήρχαν τυχόν διαφορές ανάµεσα στις δύο αξίες, θα έπρεπε να 
διευκρινίζεται η αιτία. Το γεγονός ότι το αναθεωρηµένο SSAP 22 δεν περιλάµβανε τίποτε 
παραπάνω πλην κάποιων γνωστοποιήσεων είχε ως αποτέλεσµα η επιστηµονική κοινότητα να 
το αποδεχτεί απλά ως µία προσωρινή λύση. 

Το 1990 ακολούθησε το ED 47 µε πιο ριζικές αλλαγές. Το ED 47 προσπαθώντας να 
οδηγήσει τις οικονοµικές οντότητες προς την κοινή αντιµετώπιση των άυλων και των υλικών 
περιουσιακών στοιχείων, κατέστησε υποχρεωτική και µόνη λύση την απόσβεση της 
υπεραξίας κατά τη διάρκεια  της οικονοµικής ωφέλιµης ζωής της. Επίσης, έθεσε τον 
περιορισµό ότι η ωφέλιµη ζωή δεν µπορεί να ξεπερνά τα 20 χρόνια, εκτός από πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις στις οποίες το ανώτατο όριο είναι τα 40 χρόνια. Για να µην υπάρξει περίπτωση 
εκµετάλλευσης και πιθανή χειραγώγηση κερδών επέβαλλε τον ετήσιο έλεγχο της 
εναποµένουσας αξίας. Τέλος, στην πρόταση αυτή εµφανίστηκε για πρώτη φορά η ιδέα της 
αρνητικής υπεραξίας, χωρίς όµως να γίνεται εκτενής αναφορά.  

Όπως ήταν αναµενόµενο, η επιχειρηµατική κοινότητα (που υποστήριζε θερµά τις 
διατάξεις του SSAP 22) διαµαρτυρήθηκε έντονα. Το ED 47 δεν έγινε αποδεκτό από τις 
επιχειρήσεις και γι’ αυτό δεν κατάφερε ποτέ να µετατραπεί σε λογιστικό πρότυπο. 
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Ύστερα από πρόχειρες προτάσεις και δηµόσιες συζητήσεις το ASB (Accounting 
Standards Board) κατέληξε το 1997 στη δηµιουργία ενός Προτύπου που έφερε το τίτλο 
«Υπεραξία και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» (FRS 10: Goodwill and Intangible Assets). 

Σύµφωνα µε το FRS 10, η υπεραξία θα πρέπει να κεφαλαιοποιείται και να 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό ή τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό, και στο ποσό αυτό θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται και κάθε άλλο άυλο περιουσιακό στοιχείο του οποίου η εύλογη αξία δεν 
µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Επίσης, το Πρότυπο κάνει διάκριση ανάµεσα στη θετική 
και την αρνητική υπεραξία. ∆ιευκρινίζει ότι η θετική υπεραξία θα πρέπει να εµφανίζεται 
στον Ισολογισµό ως πάγιο άυλο περιουσιακό στοιχείο και να αποσβένεται κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής της. Κι εδώ υπάρχει ο περιορισµός των 20 ετών ως ανώτατο χρονικό 
διάστηµα οικονοµικής ωφέλιµης ζωής. Ωστόσο, το Πρότυπο δέχεται ότι σε σπάνιες 
περιπτώσεις µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή ακόµη και άπειρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
εταιρία θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Αναφορικά 
µε την υπεραξία που είχε διαγραφεί σε βάρος αποθεµατικών, σύµφωνα µε τις τεχνικές που 
ακολουθούνταν σε προγενέστερες χρήσεις, το FRS 10 επιτρέπει την παραµονή τους έτσι ως 
έχουν, µε αποτέλεσµα οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κάποιων επιχειρήσεων να 
συνεχίζουν να ευνοούνται. 

Η αρνητική υπεραξία προκύπτει όταν το ποσό των χρηµάτων που δίνεται ως αντίτιµο 
για την εξαγορά της αποκτώµενης επιχείρησης είναι µικρότερο από το άθροισµα των 
εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται κατά την εξαγορά. Κάτι 
τέτοιο µπορεί να προκύψει σε κάποια πιθανή προσφορά πώλησης επιχείρησης ή όταν 
µελλοντικά κόστη αναδιοργάνωσης πρέπει να προσµετρηθούν στην υπεραξία. Έτσι, για 
παράδειγµα, τα οφέλη για την αποκτώσα εταιρία από την εξαγορά θα αργήσουν να φανούν 
σε περίπτωση που η αποκτώµενη επιχείρηση έχει δηµιουργήσει κακή φήµη για το επίπεδο 
των υπηρεσιών της ή την ποιότητα των προϊόντων της. Γενικά, το Πρότυπο ακολουθεί την 
άποψη ότι η αρνητική υπεραξία θα πρέπει να εµφανίζεται στον Ισολογισµό δίπλα στη θετική 
και να αποσβένεται κατά το χρονικό διάστηµα που τα αποκτηθέντα µη χρηµατικά 
περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιούνται. Φυσικά αυτή η άποψη οδηγεί σε νέα προβλήµατα 
και ασάφειες, καθώς αν συνέβαινε αυτό ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης δεν θα µας 
έδινε κάποιο ποσό οικονοµικής σηµασίας. 

Τέλος, το FRS 10 εισχωρεί ως ένα βαθµό στο τοµέα της αποµείωσης στοιχείων 
προτείνοντας ότι α) όταν η ωφέλιµη ζωή είναι µεγαλύτερη των 20 ετών, τότε θα πρέπει να 
διενεργείται κάθε χρόνο έλεγχος αποµείωσης, και β)όταν η ωφέλιµη ζωή είναι µικρότερη 
από 20 έτη, τότε θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος αποµείωσης µε τη συµπλήρωση του 
πρώτου πλήρους οικονοµικού έτους από την εξαγορά. Το 1998 δηµοσιεύεται το FRS 11 το 
οποίο ορίζει ότι αποµείωση συµβαίνει όταν το ανακτήσιµο ποσό είναι σε µόνιµη βάση 
µικρότερο από τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Το Πρότυπο, επίσης, ορίζει ως 
ανακτήσιµο ποσό τη µεγαλύτερη αξία ανάµεσα στη καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και την 
αξία λόγω χρήσης. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι το ποσό που λαµβάνεται από την 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου µείον πιθανά άµεσα κόστη πώλησης. Αξία λόγω 
χρήσης είναι η καθαρά παρούσα αξία των αναµενόµενων χρηµατοροών που αφορούν το 
συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. 
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1.3 US GAAP 
 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες ως µεγάλη υπερδύναµη µε ραγδαία ανάπτυξη είχε αρχίσει από νωρίς 
να δηµιουργεί τα δικά της λογιστικά πρότυπα. Μάλιστα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα 
παρουσίαζε αντιπαραθέσεις µε τις υπόλοιπες χώρες ως προς τις τεχνικές που θα έπρεπε να 
εφαρµόζονται. Το APB (Accounting Principles Board)2 είχε υιοθετήσει πρώτο το 1970 µε 
τον κανόνα APB 17, αναφορικά µε την υπεραξία, τη µέθοδο της απόσβεσης µε σταθερό 
ποσό απόσβεσης και σε χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνούσε τα 40 έτη. Το αντίστοιχο 
συµβούλιο στην Ευρώπη (ASB) υιοθέτησε αυτή την τακτική το 2005. 

Τον Ιούλιο του 2001 το APB προχωράει και πάλι σε πρωτοπόρες και ριζικές αλλαγές 
υιοθετώντας τα Πρότυπα SFAS 141 και SFAS 142. Το πρώτο αναφέρεται κυρίως στην 
αναγνώριση και τον τρόπο αποτίµησης της υπεραξίας, και σε γενικές γραµµές συµβαδίζει µε 
το σηµερινό ∆.Π.Χ.Α. 3 (το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται το 2008). Το δεύτερο Πρότυπο 
καταργεί το APB 17, και κατ’ επέκταση τον υπολογισµό αποσβέσεων στην υπεραξία, και 
απαιτεί την υποβολή της υπεραξίας σε ετήσιο έλεγχο αποµείωσης. Εδώ να σηµειωθεί ότι το 
ASB παρακινούσε τις επιχειρήσεις να προχωρούν στην κεφαλαιοποίηση και στη συνέχεια, 
απόσβεση της υπεραξίας µέχρι και το 2005, οπότε υιοθετήθηκε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 36. Και πάλι τα δύο πρότυπα συµβαδίζουν σε γενικές γραµµές, µε µία σηµαντική 
διαφορά στο τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου αποµείωσης. 

 
Η λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας προκάλεσε διχόνοια και συγκρούσεις στην 
επιστηµονική κοινότητα για πολλούς αιώνες. Μέχρι και σήµερα δεν έχει προταθεί κάποια 
λύση που να υπολογίζει την υπεραξία χωρίς δυσκολία και αµφιβολία. Ωστόσο, µε την 
οικονοµική κρίση να επιδεινώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν 
να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές άλλων. Το γεγονός αυτό κάνει ακόµα πιο 
επιτακτική την ανάγκη για ακριβείς, αξιόπιστες και συγκρίσιµες µεταξύ τους οικονοµικές 
καταστάσεις, που σηµαίνει επιτακτική ανάγκη για υιοθέτηση κοινών διεθνών λογιστικών 
προτύπων. 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Το APB ήταν ο προκάτοχος του σημερινού Ινστιτούτου Ελεγκτών Λογιστών της Αμερικής (AICPA). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει µια αξιόλογη προσπάθεια ανάµεσα στο IASB και το 
FASB για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης του κοινού. Η προσπάθεια 
αυτή συνίσταται στη δηµιουργία και υιοθέτηση κοινών λογιστικών προτύπων, ώστε να 
επιτυγχάνεται διαφάνεια από µέρους των επιχειρήσεων και συγκρισιµότητα των 
Οικονοµικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων διεθνώς. 

Στα πλαίσια αυτού του σκοπού δηµιουργήθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το 
πρότυπο που ασχολήθηκε αρχικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ( από 31/3/2004) είναι το 
∆ΛΠ 38: «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», το οποίο περιέχει διατάξεις για την αναγνώριση και 
το λογιστικό χειρισµό τους, καθώς επίσης και για τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να 
περιλαµβάνει κάθε επιχείρηση στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών 
Καταστάσεών της. Παράλληλα, για την υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν από συνένωση επιχειρήσεων την ή µετά την 31/3/2004 ξεκίνησε η ισχύς του 
∆ΛΠ 36: «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Το Πρότυπο αυτό είναι το πρώτο 
στην ελληνική κοινότητα που αναφέρει την έννοια της µείωσης της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, και διευθετεί τα θέµατα της µεθόδου προσδιορισµού της ζηµίας αποµείωσης, του 
ποσοτικού προσδιορισµού του και των γνωστοποιήσεων που θα πρέπει να γίνονται από τις 
επιχειρήσεις. 

Παρά την υιοθέτηση όµως των παραπάνω Προτύπων, η συνένωση επιχειρήσεων ,και 
κατ’ επέκταση η υπεραξία, συνέχιζε να αποτελεί ένα ιδιαίτερο και δύσκολο κοµµάτι για την 
επιστηµονική  και επιχειρηµατική κοινότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, τα δύο συµβούλια 
να εξετάσουν εκτενέστερα το θέµα αυτό, και να καταλήξουν τον Μάρτιο του 2004 στο 
∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3 και στο αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 το 
2008. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε αναλυτικά τις διατάξεις που αφορούν την 
υπεραξία σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3 και το ∆ΛΠ 36. Συγκεκριµένα, θα παραθέσουµε 
κάποιους εννοιολογικούς προσδιορισµούς ώστε να γίνει ευκολότερα κατανοητή η ανάλυση 
που θα ακολουθήσει, θα παρουσιάσουµε τον ορισµό της υπεραξίας και τη διαφορά της µε 
την εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία, θα προσδιορίσουµε τις προϋποθέσεις 
αναγνώρισης και τους τρόπους αποτίµησης της υπεραξίας, θα εξηγήσουµε πως γίνεται ο 
έλεγχος αποµείωσης και πως αναγνωρίζεται η ζηµία αποµείωσης, και τέλος θα παραθέσουµε 
ορισµένες από τις γνωστοποιήσεις που υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να περιλαµβάνουν στις 
Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεών τους. 
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2.2 Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί3 
 
Πριν ακολουθήσει η ανάλυση της υπεραξίας και του τρόπου αντιµετώπισής της σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν ορισµένες βασικές έννοιες 
οι οποίες θα διευκολύνουν τον αναγνώστη στην καλύτερη κατανόηση των όσων 
αναφέρονται. 
Μητρική είναι µία επιχείρηση η οποία έχει µία ή περισσότερες θυγατρικές. 
Θυγατρική είναι µία επιχείρηση η οποία ελέγχεται από µία άλλη επιχείρηση (γνωστή ως 
µητρική). 
Όµιλος είναι µία µητρική και όλες οι θυγατρικές της. 
Αποκτώσα Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που αναλαµβάνει τον έλεγχο της αποκτώµενης 
επιχείρησης. 
Αποκτώµενη Επιχείρηση είναι η επιχείρηση στην οποία η αποκτώσα επιχείρηση 
αναλαµβάνει τον έλεγχο σε µία συνένωση επιχειρήσεων. 
Ηµεροµηνία Απόκτησης είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η αποκτώσα επιχείρηση 
αναλαµβάνει τον έλεγχο της αποκτώµενης επιχείρησης. 
Έλεγχος είναι η δυνατότητα να κατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µίας 
επιχείρησης, έτσι ώστε να λαµβάνονται τα οφέλη από τις δραστηριότητές της. 
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι καταστάσεις εκείνες, οι οποίες 
παρουσιάζονται από τη µητρική επιχείρηση, στις οποίες οι επενδύσεις αντιµετωπίζονται 
λογιστικά στη βάση του άµεσου συµµετοχικού δικαιώµατος και όχι στη βάση των 
παρουσιαζόµενων αποτελεσµάτων και των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού των 
επενδύσεων αυτών. 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι οικονοµικές καταστάσεις ενός οµίλου 
επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται έτσι ώστε να αφορούν σε µία ενιαία οικονοµική 
οντότητα. 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας είναι το µέρος των ιδίων κεφαλαίων µίας θυγατρικής που δεν 
αναλογούν, άµεσα ή έµµεσα, σε µία µητρική επιχείρηση. 
Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο  είναι ένα αναγνωρίσιµο, µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο, 
χωρίς φυσική υπόσταση. 
Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε µετρητά ή ταµειακά ισοδύναµα ή η εύλογη αξία 
άλλου αντιτίµου που δόθηκε, προκειµένου να αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, ή το 
ποσό µε το οποίο αναγνωρίζεται αρχικά ένα περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
άλλων Προτύπων. 
Λογιστική Αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και 
των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. 

                                                           
3
 Grant Thornton (2009), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Τόμοι Β’ & Γ’, Αθήνα, Γ’ έκδοση 

αναθεωρημένη. 
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Εύλογη Αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να ανταλλαχθεί ή 
να διακανονιστεί, στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εµπορική βάση, µεταξύ 
δύο µερών τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου και ενεργούν µε τη θέλησή τους. 
Αξία λόγω χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
που αναµένεται να αντληθούν από ένα περιουσιακό στοιχείο. 
Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου ξεπερνά το ανακτήσιµο ποσό του. 
Ανακτήσιµο Ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το υψηλότερο ποσό ανάµεσα στην 
εύλογη αξία µειωµένη µε τα κόστη πώλησης και την αξία λόγω χρήσης του. 
Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού 
στοιχείου στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. 
Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου µειωµένο κατά την 
υπολειµµατική αξία του. 
Ωφέλιµη Ζωή είναι α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναµένεται να χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση ή β) το πλήθος των παραγωγικών 
µονάδων που η επιχείρηση αναµένει να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο. 
Ενεργός Αγορά είναι η αγορά στην οποία α) τα αντικείµενα συναλλαγής είναι οµοιογενή, β) 
διαθέσιµοι αγοραστές και πωλητές µπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγµή και γ) οι τιµές 
είναι διαθέσιµες στο κοινό. 
Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών είναι η µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα 
περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργεί ταµειακές εισροές, οι οποίες είναι κατά κανόνα 
ανεξάρτητες από τις ταµειακές εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 

2.3 Ορισµός Υπεραξίας 
 
Πριν το 2008 η υπεραξία4 οριζόταν ως ένα ποσό πληρωµής του αγοραστή που καταβάλλεται 
σε µία επιχειρηµατική συνένωση ενόψει µελλοντικών οικονοµικών οφελών  από στοιχεία τα 
οποία δε δύνανται να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

Ωστόσο το θέµα της συνένωσης επιχειρήσεων γενικότερα απασχόλησε την 
επιστηµονική κοινότητα σε µεγάλο βαθµό, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που οι 
οικονοµίες των χωρών παρουσίαζαν ραγδαία ανάπτυξη. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε 
την πολυπλοκότητα που άρχισαν να παρουσιάζουν οι νέες οικονοµίες οδήγησαν στη 
συνεργασία του I.A.S.B. και του F.A.S.B. για τη δηµιουργία ενός νέου Προτύπου που θα 
διευθετούσε όλα τα θέµατα που προκύπτουν από τη συνένωση επιχειρήσεων. Έτσι εκδόθηκε 
το 2004 το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3, το οποίο είχε ως σκοπό του 
την αξιόπιστη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, αναφορικά µε µία συνένωση 
επιχειρήσεων, τη συγκρισιµότητα των πληροφοριών που παρέχουν οι οικονοµικές αυτές 

                                                           
4
 Grant Thornton (2009), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Τόμος Β’, Αθήνα, Γ’ έκδοση 

αναθεωρημένη. 
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καταστάσεις, καθώς επίσης και τη βελτίωση των επιδράσεων που µπορεί να έχει ένα τέτοιο 
γεγονός στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Το 2008 εκδίδεται το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3, το οποίο δίνει έµφαση στη σωστή 
εφαρµογή της µεθόδου λογιστικής αντιµετώπισης των συνενώσεων επιχειρήσεων. Στα 
πλαίσια αυτής της αναθεώρησης η υπεραξία5 ορίζεται πλέον ως ένα περιουσιακό στοιχείο 
που αναγνωρίζεται σε µία συνένωση επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύει τα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε µια 
επιχειρηµατική συνένωση, τα οποία δεν προσδιορίζονται µεµονωµένα και δεν 
αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως. Τέτοια οφέλη µπορεί να προκύψουν από το συνδυασµό των 
αναγνωρίσιµων αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων ή από περιουσιακά στοιχεία µη 
αναγνωρίσιµα. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38: Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται ως άυλο όταν πληροί τον ορισµό που δίνει 
το Πρότυπο και όταν η εύλογη αξία του µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η εύλογη αξία 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχειρήσεων µπορεί 
συνήθως να επιµετρηθεί µε αρκετή αξιοπιστία ώστε να αναγνωριστεί διακεκριµένα από την 
υπεραξία. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο6 θεωρείται αναγνωρίσιµο όταν α) µπορεί να 
διαχωριστεί ή να διασπαστεί από την επιχείρηση και να πωληθεί, µεταβιβαστεί, 
παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί είτε µεµονωµένα είτε ως µέρος ενός συµβολαίου, 
ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση πρόκειται να προχωρήσει στις παραπάνω ενέργειες, ή β) 
προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ανεξάρτητα από το αν τα δικαιώµατα 
αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίσιµα από την επιχείρηση.  

Εποµένως, αν κάποιο περιουσιακό στοιχείο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
∆ΛΠ 38 δεν πληροί τον ορισµό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αλλά αποκτάται σε µια 
συνένωση επιχειρήσεων, τότε συµπεριλαµβάνεται στην υπεραξία που αναγνωρίζεται κατά 
την ηµεροµηνία απόκτησης. Επίσης, µέρος του ποσού που αποδίδεται στην υπεραξία 
αποτελούν και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, το 
οποίο αποκτάται µετά από συνένωση επιχειρήσεων και δεν µπορεί να αναγνωριστεί ως άυλο 
περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. 

 
 

2.4 Εσωτερικώς ∆ηµιουργούµενη Υπεραξία  
 

                                                           
5
 Grant Thornton (2009), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Τόμος Γ’, Αθήνα, Γ’ έκδοση 

αναθεωρημένη. 

6
 Grant Thornton (2009), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Τόμος Β’, Αθήνα, Γ’ έκδοση 
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Εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία νοείται η υπεραξία που δηµιουργείται στο εσωτερικό 
µιας επιχείρησης κατά την περίοδο λειτουργίας της. Μέσα από την ποιότητα των προϊόντων, 
το επίπεδο των υπηρεσιών και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει, µία επιχείρηση 
µπορεί να δηµιουργήσει καλή φήµη, αξιόλογο πελατολόγιο, εµπορική ονοµασία και άλλα, τα 
οποία της προσδίδουν αξία.  

Σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ∆ΛΠ 38, η εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία δεν 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο γιατί δεν αποτελεί µία αναγνωρίσιµη πηγή πόρων, η 
οποία ελέγχεται από την επιχείρηση και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα στο κόστος. Η αξία 
της επιχείρησης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Ορισµένοι από αυτούς µπορούν να 
προσεγγιστούν µέσα από τις διαφορές που εµφανίζει η επιχείρηση ανάµεσα στην αγοραία 
αξία της και τη λογιστική αξία των αναγνωρίσιµων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Παρόλα αυτά, τέτοιες διαφορές δεν αντιπροσωπεύουν το 
κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από την επιχείρηση. 
 
 

2.5 Αναγνώριση και Αποτίµηση Υπεραξίας 
 
Το ∆.Π.Χ.Α. 3 ορίζει ότι κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση θα 
πρέπει να αναγνωρίσει την υπεραξία που προκύπτει από τη συναλλαγή απόκτησης ως 
περιουσιακό στοιχείο και να την αποτιµήσει. Η υπεραξία αυτή θα υπολογισθεί ως το 
υπερβάλλον ποσό ανάµεσα:  
Α) στο άθροισµα i)του ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε, το οποίο κατά κανόνα 
αποτιµάται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, ii) του ποσού τυχόν 
δικαιωµάτων µειοψηφίας της αποκτώµενης, και iii) της εύλογης αξίας των συµµετοχικών 
δικαιωµάτων που κατείχε η αποκτώσα επιχείρηση προηγουµένως στην αποκτώµενη κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης, σε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων σε στάδια, και  
Β) την καθαρή αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των αποκτηθέντων αναγνωρίσιµων 
περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθεισών υποχρεώσεων, αποτιµώµενα σύµφωνα µε το 
∆.Π.Χ.Α. 3. 

Με βάση τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 3, το αντάλλαγµα που µεταβιβάστηκε κατά τη 
συναλλαγή απόκτησης αποτιµάται στην εύλογη αξία του. Η εύλογη αξία θα υπολογίζεται ως 
το άθροισµα της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των µεταφερθέντων από 
την αποκτώσα περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την 
αποκτώσα προς τους προηγούµενους ιδιοκτήτες και των συµµετοχικών δικαιωµάτων που 
έχει εκδώσει η αποκτώσα. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση κάποια από τα στοιχεία που 
συµπεριλαµβάνονται στο µεταβιβασθέν αντάλλαγµα να παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ της 
λογιστικής και εύλογης αξίας τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Σε αυτή την περίπτωση, 
η αποκτώσα επιχείρηση θα πρέπει να αποτιµήσει εκ νέου τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά 
στοιχεία ή τις υποχρεώσεις στις εύλογες αξίες τους από την ηµεροµηνία απόκτησης, και να 
αναγνωρίσει τα πιθανά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν στο λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων. 
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Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αποτιµώνται από την αποκτώσα επιχείρηση είτε στην 
εύλογη αξία τους (για παράδειγµα, βάση της τιµής της µετοχής όπως αυτή διαµορφώνεται σε 
µία ενεργό αγορά) είτε αναλογικά µε το αντίστοιχο ποσοστό επί των καθαρών 
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει ότι η 
υπεραξία που θα παρουσιασθεί στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µπορεί να 
διαφέρει ανάλογα µε τον τρόπο αποτίµησης των δικαιωµάτων µειοψηφίας που θα επιλέξει. 

Σε µία συνένωση επιχειρήσεων όπου το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα αποτελείται µόνο 
από συµµετοχικά δικαιώµατα, η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των 
συµµετοχικών δικαιωµάτων της αποκτώµενης επιχείρησης µπορεί να αποτιµηθεί µε 
µεγαλύτερη αξιοπιστία από ότι µπορεί η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των 
συµµετοχικών δικαιωµάτων της αποκτώσας. Για το λόγο αυτό, σε αυτή την περίπτωση το 
ποσό της υπεραξίας δεν υπολογίζεται βάσει της εύλογης αξίας των µεταφερόµενων 
συµµετοχικών δικαιωµάτων αλλά µε βάση την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης 
των συµµετοχικών δικαιωµάτων της αποκτώµενης επιχείρησης. 

Κάποιες φορές µία συνένωση επιχειρήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη 
µεταβίβαση ανταλλάγµατος. Το ∆.Π.Χ.Α. 3 δίνει ως παραδείγµατα τέτοιας περίπτωσης τα 
παρακάτω: 

• Η αποκτώσα επιχείρηση επαναγοράζει επαρκή αριθµό δικών της µετοχών 
ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο. 

• Εκπνέουν µειοψηφικά δικαιώµατα βέτο, τα οποία προηγουµένως δεν 
επέτρεπαν στην αποκτώσα επιχείρηση να ελέγχει µία αποκτώµενη, στην οποία 
η αποκτώσα κατείχε τα πλειοψηφικά δικαιώµατα ψήφου. 

• Η αποκτώσα και η αποκτώµενη συµφωνούν να συνενώσουν τις επιχειρήσεις 
τους αποκλειστικά µε σύµβαση. Η αποκτώσα, σε αυτή την περίπτωση, δεν 
καταβάλει αντίτιµο εις αντάλλαγµα του ελέγχου µιας αποκτώµενης και δεν 
διατηρεί συµµετοχικά δικαιώµατα στην αποκτώµενη, είτε κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης είτε προηγουµένως. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν 
το stapling (συνένωση επιχειρήσεων µέσω συµφωνίας σύνδεσης των µετοχών) 
και η εισαγωγή των µετοχών σε δύο χρηµατιστήρια. 

Για τον προσδιορισµό του ποσού της υπεραξίας σε µία συνένωση επιχειρήσεων όπου 
δεν µεταφέρεται αντάλλαγµα, η αποκτώσα επιχείρηση θα χρησιµοποιεί την εύλογη αξία κατά 
την ηµεροµηνία απόκτησης των συµµετοχικών δικαιωµάτων της αποκτώσας στην 
αποκτώµενη επιχείρηση. Η εύλογη αξία θα υπολογίζεται µε τη χρήση µιας τεχνικής 
αποτίµησης αντί για την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης του µεταβιβασθέντος 
ανταλλάγµατος. Στην ενδεχόµενη περίπτωση χρήσης περισσοτέρων από µίας τεχνικών 
αποτίµησης, η αποκτώσα θα πρέπει να αξιολογεί τα αποτελέσµατα των τεχνικών, 
εξετάζοντας τη συνάφεια και την αξιοπιστία των χρησιµοποιούµενων εισροών και την 
έκταση των διαθέσιµων στοιχείων. 
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2.6 Αναγνώριση & Αποτίµηση Κέρδους µιας Αγοράς Ευκαιρίας 
 
Κάποιες φορές συµβαίνει µία αποκτώσα επιχείρηση να προχωρήσει στην εξαγορά µιας 
αποκτώµενης για την οποία ο υπολογισµός της υπεραξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησης 
να δίνει αρνητικό αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αυτό σηµαίνει ότι 
τα ανταλλάγµατα που µεταβιβάζονται από την αποκτώσα έχουν µικρότερη αξία από την 
καθαρή αξία των αποκτηθέντων αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των 
αναληφθεισών υποχρεώσεων. Όταν συµβαίνει αυτό, τότε µιλάµε για µία αγορά ευκαιρίας. 
Μία αγορά ευκαιρίας µπορεί να προκύψει, για παράδειγµα, σε µια συνένωση επιχειρήσεων 
όπου ο πωλητής ενεργεί υπό συνθήκες εξαναγκασµού (αναγκαστική πώληση). 

Στην περίπτωση της αγοράς ευκαιρίας, η αποκτώσα επιχείρηση υποχρεούται να 
ακολουθήσει µία συγκεκριµένη διαδικασία πριν προχωρήσει στην αναγνώριση του ποσού 
της αρνητικής υπεραξίας. Αρχικά θα πρέπει να επανεξετάσει αν έχει υπολογίσει σωστά τις 
αξίες όλων των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και όλων των αναληφθεισών 
υποχρεώσεων, και να αναγνωρίσει τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που θα 
προσδιοριστούν κατά τη περίοδο της αναθεώρησης. Έπειτα, θα πρέπει να επανεξετάσει τις 
διαδικασίες και βάσεις αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ηµεροµηνία απόκτησης 
για την αποτίµηση των παρακάτω στοιχείων, όπως απαιτεί το ∆.Π.Χ.Α. 3: 

• τα αναγνωρίσιµα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες 
υποχρεώσεις, 

• τα τυχόν δικαιώµατα µειοψηφίας, 
• σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια, τα συµµετοχικά 

δικαιώµατα που κατείχε η αποκτώσα προηγουµένως στην αποκτώµενη, και 
• το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα. 

Σκοπός της επανεξέτασης είναι να διασφαλισθεί ότι, κατά την ηµεροµηνία 
απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση εξέτασε κατάλληλα και έλαβε υπόψη το σύνολο των 
διαθέσιµων στοιχείων κατά την αποτίµηση των µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων.  

Εάν µετά την επανεξέταση η διαφορά συνεχίζει να υφίσταται (δηλαδή η καθαρή αξία 
κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και των 
αναληφθεισών υποχρεώσεων να ξεπερνά την αξία του µεταβιβασθέντος ανταλλάγµατος), 
τότε το κέρδος θα αποδοθεί στην αποκτώσα επιχείρηση, η οποία µε τη σειρά της θα το 
αναγνωρίσει στα αποτελέσµατα κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. 
 
 

2.7 Περίοδος Επιµέτρησης 
 
Εάν µέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση και 
αποτίµηση των αναγνωρίσιµων αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, των τυχόν 
αναληφθεισών υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων µειοψηφίας, του µεταβιβασθέντος 
ανταλλάγµατος, σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά των συµµετοχικών 
δικαιωµάτων στην αποκτώµενη που κατείχε προηγουµένως η αποκτώσα, και της 
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προκύπτουσας υπεραξίας ή του πιθανού κέρδους από µία αγορά ευκαιρίας, τότε το Πρότυπο 
υποχρεώνει την αποκτώσα επιχείρηση να παρουσιάσει στις οικονοµικές καταστάσεις της τα 
στοιχεία των οποίων οι εύλογες αξίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, µε προσωρινά ποσά. 

Η περίοδος επιµέτρησης είναι η περίοδος µετά την ηµεροµηνία απόκτησης κατά την 
οποία η αποκτώσα µπορεί να προσαρµόσει αναδροµικά τα προσωρινά ποσά που 
αναγνωρίζονται για µια συνένωση επιχειρήσεων. Η περίοδος επιµέτρησης παρέχει στην 
αποκτώσα εύλογο χρονικό διάστηµα ώστε να έχει στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την αναγνώριση και αποτίµηση των στοιχείων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Μετά την προσαρµογή των αξιών, οι τελευταίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
τις νέες πληροφορίες για τα γεγονότα και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης και τα οποία, αν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την αναγνώριση 
και αποτίµηση των στοιχείων από εκείνη την ηµεροµηνία. Ωστόσο, η αποκτώσα επιχείρηση 
θα πρέπει να εξετάσει όλους τους σχετικούς παράγοντες ώστε να επιβεβαιώσει την ορθότητα 
και αξιοπιστία των πληροφοριών, και να αποφασίσει εάν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
την αναπροσαρµογή των προσωρινών ποσών. Για παράδειγµα, πληροφορίες που 
λαµβάνονται εντός µικρού χρονικού διαστήµατος µετά την ηµεροµηνία απόκτησης έχουν 
µεγαλύτερη πιθανότητα να αντικατοπτρίζουν συνθήκες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία 
απόκτησης, από πληροφορίες που λαµβάνονται αρκετούς µήνες αργότερα. 

Η αποκτώσα επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει αύξηση (µείωση) στο προσωρινό 
ποσό που αναγνωρίσθηκε για ένα αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο (υποχρέωση) µε 
µείωση (αύξηση) στην υπεραξία. Οι νέες πληροφορίες που λαµβάνονται κατά την περίοδο 
επιµέτρησης είναι πιθανό να οδηγήσουν στην προσαρµογή του προσωρινού ποσού 
περισσοτέρων από ένα περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων. Σε αυτή την περίπτωση 
υπάρχει το ενδεχόµενο να συµψηφιστούν µεταξύ τους οι προσαρµογές των ποσών. 

Η περίοδος επιµέτρησης τελειώνει όταν η αποκτώσα επιχείρηση λάβει όλες τις 
πληροφορίες που αναζητούσε για τα γεγονότα και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης ή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες 
πληροφορίες. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α., η περίοδος επιµέτρησης δεν µπορεί να ξεπερνά το 
ένα έτος από την ηµεροµηνία απόκτησης. 
 
 

2.8 Αποµείωση Υπεραξίας 

2.8.1 Επιµερισµός στις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών 

 
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 που φέρει το τίτλο «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», 
µία επιχείρηση θα πρέπει, στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, να ελέγχει αν υπάρχουν 
ενδείξεις για τη πιθανή µείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Μόνο όταν υπάρχουν 
τέτοιες ενδείξεις, θα πρέπει να συνεχίζει στον υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού. 
Αναφορικά, όµως, µε την υπεραξία τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά καθώς παρουσιάζει 
µία ιδιαιτερότητα. Ενώ αποτελεί ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, είναι άµεσα συνδεµένη µε 
τα ενσώµατα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία προέκυψε. Για το λόγο αυτό θα 
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πρέπει να υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο αποµείωσης και µάλιστα ταυτόχρονα µε τον έλεγχο 
των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων. 

Η υπεραξία από µόνη της δε δηµιουργεί ταµειακές ροές αλλά συχνά συνεισφέρει στις 
ταµειακές ροές άλλων περιουσιακών στοιχείων. Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης, 
λοιπόν, το Πρότυπο ορίζει ότι θα πρέπει να επιµερίζεται από την ηµεροµηνία απόκτησης στις 
µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών της αποκτώσας επιχείρησης, οι οποίες αναµένεται να 
ωφεληθούν από την πράξη της συνένωσης των επιχειρήσεων. Εδώ να επισηµάνουµε ότι κάθε 
µονάδα στην οποία κατανέµεται η υπεραξία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το χαµηλότερο 
επίπεδο της επιχείρησης στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για διοικητικούς σκοπούς, 
και να µην ξεπερνά σε µέγεθος ένα λειτουργικό τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». Επίσης, να αναφέρουµε ότι ο επιµερισµός της υπεραξίας 
σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών παρουσιάζει πολλές φορές δυσκολία. Έτσι, για να 
περιοριστεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό το υποκειµενικό στοιχείο, γίνεται δεκτός ο 
επιµερισµός της υπεραξίας σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

Αν η αρχική κατανοµή της υπεραξίας δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί πριν από τη 
λήξη της ετήσιας περιόδου στην οποία έλαβε χώρα η συνένωση επιχειρήσεων, τότε θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει µετά την 
ηµεροµηνία απόκτησης. Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.7: Περίοδος Επιµέτρησης, η 
αποκτώσα επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει προσωρινά ποσά, τα οποία θα 
πρέπει να οριστικοποιήσει µέσα σε δώδεκα µήνες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
προβεί και στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις, που αναλύονται παρακάτω στο κεφάλαιο. 

Εάν η επιχείρηση επιµέρισε την υπεραξία σε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών 
και στη συνέχεια προχώρησε στη διάθεση κάποιας λειτουργίας της, τότε η υπεραξία που 
συνδέεται µε την προαναφερθείσα λειτουργία θα πρέπει να συµπεριληφθεί στη λογιστική 
αξία της λειτουργίας κατά τον προσδιορισµό του κέρδους ή της ζηµίας από τη διάθεση, και 
να αποτιµηθεί µε βάση τις σχετικές αξίες της λειτουργίας και του τµήµατος της µονάδας που 
παρέµεινε στην επιχείρηση. Σε αυτό το σηµείο το ∆ΛΠ 36 δίνει τη δυνατότητα χρήσης άλλης 
µεθόδου, εφόσον η επιχείρηση αποδείξει πρώτα ότι η προτεινόµενη µέθοδος θα οδηγήσει σε 
σωστότερη και σαφέστερη εικόνα της υπεραξίας. Οµοίως αντιµετωπίζεται και η περίπτωση 
της αναδιοργάνωσης της δοµής των τµηµάτων και των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών 
ροών µιας επιχείρησης στις οποίες έχει κατανεµηθεί υπεραξία. 
 
 

2.8.2 Έλεγχος Μονάδων ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών µε Υπεραξία για Αποµείωση 

 
Όταν η υπεραξία σχετίζεται µε µια µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών αλλά δεν έχει 
κατανεµηθεί σε αυτή, ο έλεγχος αποµείωσης θα διενεργείται µόνο όταν υπάρχουν οι σχετικές 
ενδείξεις και θα πραγµατοποιείται µε τη σύγκριση της λογιστικής αξίας της µονάδας (χωρίς 
το ποσό της υπεραξίας)  µε το ανακτήσιµο ποσό της. Αντίθετα, όταν η υπεραξία έχει 
επιµεριστεί κανονικά στη µονάδα (µονάδες) δηµιουργίας ταµειακών ροών, τότε ο έλεγχος 
αποµείωσης θα είναι ετήσιος ή και συχνότερος, αν υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Αυτή 
τη φορά ο έλεγχος θα γίνεται συγκρίνοντας τη λογιστική αξία της µονάδας, 
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συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας, µε το ανακτήσιµο ποσό της. Αν το ανακτήσιµο 
ποσό της µονάδας υπερβαίνει τη λογιστική αξία της, η µονάδα και η υπεραξία που έχει 
επιµεριστεί στη µονάδα εκείνη θα θεωρούνται ότι δεν έχουν υποστεί αποµείωση. Αν η 
λογιστική αξία της µονάδας υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό της,  θα αναγνωρίζει τη ζηµία 
αποµείωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου, που αναλύονται παρακάτω. 

Στην περίπτωση που κατά τη συνένωση επιχειρήσεων προκύψουν και δικαιώµατα 
µειοψηφίας, τότε η υπεραξία που αναλογεί σε αυτά θα συµπεριλαµβάνεται στο ανακτήσιµο 
ποσό της σχετικής µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών αλλά δεν θα αναγνωρίζεται στις 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής. Αυτό σηµαίνει πως όταν διενεργηθεί 
ο έλεγχος αποµείωσης θα προστεθεί στο ποσό της υπεραξίας και η υπεραξία που αντιστοιχεί 
στα δικαιώµατα µειοψηφίας, και στη συνέχεια θα συγκριθεί συνολικά µε το ανακτήσιµο 
ποσό. Εδώ να επισηµάνουµε πως η υπεραξία αναγνωρίζεται σύµφωνα µε αυτά που ορίζει το 
∆.Π.Χ.Α 3 και µόνο στην έκταση του συµµετοχικού δικαιώµατος της µητρικής εταιρίας. 
Έτσι, ενώ η ζηµία αποµείωσης επιµερίζεται ανάµεσα στην υπεραξία που αντιστοιχεί στη 
µητρική εταιρία και εκείνη που αναλογεί στα δικαιώµατα µειοψηφίας, µόνο η πρώτη θα 
αναγνωριστεί ως ζηµία αποµείωσης. 
 
 

2.8.3 Χρονοδιάγραµµα Ελέγχων Αποµείωσης 

 
Ο ετήσιος έλεγχος αποµείωσης για µια µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία έχει 
κατανεµηθεί η υπεραξία µπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του 
έτους, µε την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος θα γίνεται κάθε έτος στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 
∆ιαφορετικές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών µπορούν να ελέγχονται για αποµείωση 
σε διαφορετικούς χρόνους. Όµως, αν όλο ή µέρος της υπεραξίας που επιµερίστηκε σε 
µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων κατά την 
τρέχουσα ετήσια περίοδο, αυτή η µονάδα θα ελέγχεται για αποµείωση πριν από το τέλος της 
τρέχουσας ετήσιας περιόδου. 

Αν τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών 
στην οποία έχει κατανεµηθεί η υπεραξία ελεγχθούν για αποµείωση την ίδια στιγµή µε τη 
µονάδα που περιέχει την υπεραξία, θα ελέγχονται πριν από αυτή. Οµοίως, οι µονάδες 
δηµιουργίας ταµιακών ροών που απαρτίζουν µια οµάδα µονάδων δηµιουργίας ταµιακών 
ροών στις οποίες έχει επιµεριστεί υπεραξία θα ελέγχονται πριν από την οµάδα µονάδων. 
 

 

2.8.4 Ζηµία Αποµείωσης για Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών 

 
Μια ζηµία αποµείωσης θα αναγνωρίζεται για µια µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών 
αποκλειστικά και µόνο όταν το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας είναι µικρότερο από τη 
λογιστική της αξία. Η ζηµία αποµείωσης θα πρέπει αρχικά να µειώνει τη λογιστική αξία της 
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υπεραξίας που έχει κατανεµηθεί στη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών και στη συνέχεια 
να επιµερίζεται στα άλλα περιουσιακά στοιχεία αναλογικά, µε βάση τη λογιστική τους αξία. 

Μετά τον παραπάνω επιµερισµό θα πρέπει η αξία των περιουσιακών στοιχείων να 
µην είναι µικρότερη από τη µεγαλύτερη αξία µεταξύ: 

• της εύλογης αξίας τους µείον το κόστος πώλησης 
• της αξίας λόγω χρήσης τους, και  

• του µηδενός. 
 
 

2.9 Μεταγενέστερη Αναγνώριση και Αποτίµηση 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 38, η αποκτώσα επιχείρηση θα επιµετρά την υπεραξία 
κατά το ποσό που αναγνωρίζεται την ηµεροµηνία της απόκτησης µείον τυχόν σωρευµένη 
ζηµία αποµείωσης. 

Αναφορικά µε τη ζηµία αποµείωσης που έχει αναγνωριστεί, το ∆ΛΠ 36 ορίζει ότι 
κατά κανόνα, δε θα πρέπει να αναστρέφεται σε µεταγενέστερη περίοδο. Οποιαδήποτε 
αύξηση στο ανακτήσιµο ποσό της υπεραξίας είναι πιθανότερο να οφείλεται στην εσωτερικά 
δηµιουργούµενη υπεραξία παρά στην αναστροφή της ζηµίας που έχει ήδη αναγνωριστεί. 
 
 

2.10 Γνωστοποιήσεις 
 
Το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 απαιτεί από τις επιχειρήσεις τη γνωστοποίηση πολυάριθµων 
πληροφοριών, ώστε να γίνεται εφικτή στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων η 
αξιολόγηση της φύσης και της επίδρασης µιας συνένωσης επιχειρήσεων, καθώς επίσης και 
της επίδρασης των προσαρµογών που αναγνωρίζονται στη τρέχουσα περίοδο αναφοράς. Η 
εκτενής παρουσίαση των γνωστοποιήσεων που απαιτούν τα Πρότυπα είναι πέρα από το 
σκοπό αυτής της εργασίας, γι’ αυτό θα περιοριστούµε στην αναφορά των γνωστοποιήσεων 
που σχετίζονται µόνο µε την υπεραξία.  

Η αποκτώσα επιχείρηση, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3, θα πρέπει να γνωστοποιεί τις 
παρακάτω πληροφορίες: 

• µια ποιοτική περιγραφή των παραγόντων που αποτελούν την αναγνωρισθείσα 
υπεραξία. Για παράδειγµα, παράγοντες όπως οι αναµενόµενες συνέργειες από τον 
συνδυασµό των εκµεταλλεύσεων της αποκτώµενης και της αποκτώσας, άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν να αναγνωρισθούν ξεχωριστά, ή άλλοι 
παράγοντες, 

• την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης για το συνολικό µεταβιβασθέν 
αντάλλαγµα και την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης κάθε κύριας 
κατηγορίας ανταλλάγµατος, 
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• το συνολικό ποσό της υπεραξίας που αναµένεται να είναι εκπεστέο για φορολογικούς 
σκοπούς, 

• σε µια αγορά ευκαιρίας α) το ποσό κάθε κέρδους που αναγνωρίστηκε, καθώς και το 
συγκεκριµένο κονδύλι της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων στο οποίο 
αναγνωρίστηκε το κέρδος, και β) µία περιγραφή των λόγων για τους οποίους η 
συναλλαγή είχε κέρδος ως αποτέλεσµα, 

• µία της λογιστικής αξίας της υπεραξίας κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου 
αναφοράς που παρουσιάζει ξεχωριστά α) το µικτό ποσό και τις συσσωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης στην έναρξη της περιόδου αναφοράς, και β) την πρόσθετη 
υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εκτός από 
την αξία που συµπεριλαµβάνεται σε µια οµάδα διάθεσης, η οποία κατά την απόκτηση 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη προς πώληση, και 

• την υπεραξία που συµπεριλαµβανόταν σε µια οµάδα διάθεσης ταξινοµηµένη ως 
κατεχόµενη προς πώληση και την υπεραξία που σταµάτησε να αναγνωρίζεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, χωρίς προηγουµένως να έχει συµπεριληφθεί σε µία 
οµάδα διάθεσης ταξινοµηµένη ως κατεχόµενη προς πώληση. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 36 θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα εξής: 
• οι ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, 
• εάν κάποιο τµήµα της υπεραξίας που αποκτήθηκε από τη συνένωση επιχειρήσεων δεν 

επιµερίστηκε στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών, τότε το ποσό αυτό της 
υπεραξίας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, καθώς επίσης και οι λόγοι για τους οποίους 
δεν πραγµατοποιήθηκε ο επιµερισµός, 

• η λογιστική αξία της υπεραξίας που κατανεµήθηκε σε µία µονάδα δηµιουργίας 
ταµειακών ροών, όταν αυτή συνιστά σηµαντικό µέγεθος σε σχέση µε τη συνολική 
λογιστική αξία της υπεραξίας µιας επιχείρησης. 

 
 

2.11 Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
 

Η απαίτηση της εφαρµογής του παρόντος ∆.Π.Χ.Α. µελλοντικά έχει την παρακάτω επίδραση 
για µια συνένωση επιχειρήσεων όπου εµπλέκονται µόνο αµοιβαίες οντότητες ή µόνο από 
σύµβαση εάν η ηµεροµηνία απόκτησης για αυτή τη συνένωση επιχειρήσεων είναι πριν την 
εφαρµογή του παρόντος ∆.Π.Χ.Α.: 

• Προηγουµένως αναγνωρισµένη υπεραξία: Στην αρχή της πρώτης ετήσιας περιόδου 
κατά την οποία εφαρµόζεται το παρόν ∆.Π.Χ.Α., η λογιστική αξία της υπεραξίας που 
προκύπτει από την προηγούµενη συνένωση επιχειρήσεων θα είναι η λογιστική της 
αξία εκείνη την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές πολιτικές της 
επιχείρησης. Προσδιορίζοντας αυτό το ποσό, η επιχείρηση θα απαλείψει τη λογιστική 
αξία οποιασδήποτε συσσωρευµένης απόσβεσης της υπεραξίας και την αντίστοιχη 
µείωση της υπεραξίας. ∆εν θα γίνουν άλλες διορθώσεις στη λογιστική αξία της 
υπεραξίας. 
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• Υπεραξία που έχει αναγνωρισθεί προηγουµένως ως µείωση της καθαρή θέσης: Οι 
λογιστικές πολιτικές της επιχείρησης µπορεί να είχαν ως αποτέλεσµα η υπεραξία που 
προέκυψε από την αναγνώριση της προηγούµενης συνένωσης επιχειρήσεων, να έχει 
αναγνωρισθεί σε βάρος της καθαρής θέσης. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση δεν 
θα αναγνωρίσει αυτή την υπεραξία ως περιουσιακό στοιχείο στην αρχή της πρώτης 
ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το παρόν ∆.Π.Χ.Α. Επιπλέον η 
επιχείρηση δεν θα αναγνωρίσει την υπεραξία στα αποτελέσµατα όταν διαθέσει όλη ή 
µέρος της επιχείρησης µε την οποία σχετίζεται εκείνη η υπεραξία ή όταν µια µονάδα 
δηµιουργίας ταµιακών ροών µε την οποία σχετίζεται η υπεραξία υποστεί αποµείωση. 

• Μεταγενέστερη λογιστικοποίηση υπεραξίας: Από την αρχή της πρώτης ετήσιας 
περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το παρόν ∆.Π.Χ.Α., µια επιχείρηση θα παύση 
την απόσβεση που προέρχεται από την προηγούµενη συνένωση επιχειρήσεων και θα 
ελέγξει την υπεραξία για αποµείωση. 

• Προηγουµένως αναγνωρισµένη αρνητική υπεραξία: Μια επιχείρηση που 
λογιστικοποίησε την προηγούµενη συνένωση επιχειρήσεων εφαρµόζοντας τη µέθοδο 
της αγοράς, ενδεχοµένως να αναγνώρισε αναβαλλόµενη πίστωση για θετική διαφορά 
της συµµετοχής της στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων επάνω από το κόστος αυτής της συµµετοχής (ενίοτε 
αποκαλούµενη αρνητική υπεραξία). Εάν είναι έτσι, η οικονοµική οντότητα θα παύσει 
την αναγνώριση εκείνης της αναβαλλόµενης πίστωσης στην αρχή της πρώτης ετήσιας 
περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το παρόν ∆.Π.Χ.Α., µε αντίστοιχη 
προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον. 

 
Κλείνοντας το κεφάλαιο, θεωρήθηκε χρήσιµο να συνοψιστούν οι κυριότερες διαφορές 
ανάµεσα στο αρχικό και το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3. Μία πρωταρχική διαφορά σχετίζεται 
µε τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη συνένωση επιχειρήσεων˙ στο αρχικό Πρότυπο τα 
έξοδα αυτά συµπεριλαµβάνονται στο κόστος απόκτησης, κι εποµένως διαµορφώνουν το 
τελικό ποσό της υπεραξίας ενώ στο αναθεωρηµένο Πρότυπο αναγνωρίζονται απευθείας στα 
κέρδη ή τις ζηµίες της περιόδου στην οποία πραγµατοποιούνται.  

Μία ακόµα σηµαντική διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο υπολογισµού της υπεραξίας. 
Παλαιότερα, ο υπολογισµός της υπεραξίας δεν συµπεριλάµβανε τα τυχόν δικαιώµατα 
µειοψηφίας και την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία 
απόκτησης, ωστόσο δίνει βάρος στην αναλογία των καθαρών µεταβιβασθέντων 
περιουσιακών στοιχείων. Επιπρόσθετα, δεν προβλέπει την περίπτωση της ύπαρξης 
συµµετοχικών δικαιωµάτων πριν από την απόκτηση του ελέγχου. Αντίθετα, το 
αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 προσδιορίζει την υπεραξία ως τη διαφορά ανάµεσα στην εύλογη 
αξία του µεταβιβασθέντος ανταλλάγµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας, και την καθαρή αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και 
αναληφθεισών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση σταδιακών αποκτήσεων, το Πρότυπο 
υποχρεώνει την επιχείρηση να συνυπολογίσει την εύλογη αξία των τυχόν συµµετοχικών 
δικαιωµάτων που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας απόκτησης. 

Τέλος, το αναθεωρηµένο Πρότυπο ορίζει την προσθήκη νέων γνωστοποιήσεων στις 
Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
 
 

3.1 Εισαγωγή 
 
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, βρίσκουν 
εφαρµογή τόσο στο µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης7 όσο και στον ελληνικό χώρο. Ωστόσο, 
γίνεται εύκολα κατανοητό ότι απευθύνονται σε ένα πολύ µικρό ποσοστό των επιχειρήσεων 
µίας χώρας όπως η Ελλάδα, όπου η αγορά είναι περιορισµένη και η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων µικροµεσαίου µεγέθους. 

Αν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, καταχρηστικά, ο όρος Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, τότε αυτά θα περιλαµβάνανε τη νοµοθεσία που διέπει το σύνολο8 των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Η νοµοθεσία αυτή αποτελείται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το 
ν.2190/20 περί ανωνύµων εταιριών (όπως έχει αναθεωρηθεί µε µεταγενέστερες υπουργικές 
αποφάσεις και εγκυκλίους), τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το ν.2238/94 περί 
φορολογίας εισοδήµατος, και άλλα νοµοθετήµατα µικρότερης εµβέλειας. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιασθούν οι διατάξεις των προαναφερθέντων νόµων 
που σχετίζονται µε την υπεραξία µιας επιχείρησης. Συγκεκριµένα, θα αναλυθεί το πώς 
δηµιουργείται η υπεραξία, τι προβλέπει ο νόµος για το τρόπο της λογιστικής της 
αντιµετώπισης, καθώς επίσης και σε ποιες γνωστοποιήσεις θα πρέπει να προβαίνουν οι 
επιχειρήσεις. Ακόµη, θα παρουσιασθούν ορισµένες βασικές διαφορές ανάµεσα στην 
ελληνική νοµοθεσία και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η δεύτερη ενότητα αφορά τη 
φορολογική αντιµετώπιση της υπεραξίας: θα εξηγηθεί τι είναι υπεραξία µε βάση τον κώδικα 
φορολογίας εισοδήµατος και µε τι συντελεστές φορολογείται, και τέλος θα παρατεθεί ο 
τρόπος προσδιορισµού της υπεραξίας και του φόρου µεταβίβασης για καθεµία βασική 
κατηγορία επιχειρήσεων (ατοµική, εταιρίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., Ε.Π.Ε., και 
Α.Ε. µη εισηγµένη στο Χ.Α.Α.). 

 
 

3.2 ∆ηµιουργία Υπεραξίας 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/94, η 
αποτίµηση των συµµετοχών γίνεται στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής 

                                                           
7
 Επίσης, στην Αυστραλία και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας. 

8
 Σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία έρχεται σε αντίθεση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τότε τα 

δεύτερα υπερισχύουν της πρώτης. 
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κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του π.δ. 1123/80, ως 
αξία ή κόστος κτήσης λογίζεται το ποσό που κατέβαλε η αποκτώσα επιχείρηση είτε 
απευθείας στην εταιρία στης οποίας το κεφάλαιο συµµετέχει, είτε σε τρίτους µέχρι τότε 
µετόχους. Ως τρέχουσα αξία θεωρείται για τους εισηγµένους µεν τίτλους στο 
Χρηµατιστήριο, ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τους τιµής κατά το τελευταίο µήνα της 
χρήσεως, ενώ για τις συµµετοχές εταιριών που δεν είναι εισηγµένες, η εσωτερική λογιστική 
αξία τους. Η εσωτερική λογιστική αξία9 µιας µετοχής υπολογίζεται ως το πηλίκο  του 
συνόλου της καθαρής θέσης προς τον αριθµό των µετοχών. Αν στη συνέχεια το ποσό αυτό 
πολλαπλασιαστεί µε τον αριθµό των µεταβιβαζόµενων µετοχών, το αποτέλεσµα θα αποτελεί 
την εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής. Επίσης, η εσωτερική λογιστική αξία της 
συµµετοχής µπορεί να υπολογιστεί απευθείας πολλαπλασιάζοντας την καθαρή περιουσία επί 
το µεταβιβασθέν ποσοστό. 

Όταν η τιµή κτήσης µιας συµµετοχής είναι µεγαλύτερη από την εσωτερική λογιστική 
της αξίας σηµαίνει ότι η µητρική επιχείρηση πλήρωσε µεγαλύτερο τίµηµα από την αξία της, 
σύµφωνα µε τα όσα παρουσιάζουν οι οικονοµικές καταστάσεις της. Αυτό µπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η παρουσίαση στον ισολογισµό των περιουσιακών 
στοιχείων µε υποτιµηµένες αξίες ή υπερεκτιµηµένης καθαρής περιουσίας, ο λανθασµένος 
υπολογισµός ή η ύπαρξη φήµης – πελατείας. Οι δύο πρώτοι λόγοι τοποθετούνται εκτός του 
πεδίου ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης εργασίας, γι’ αυτό στη συνέχεια του κεφαλαίου θα 
ακολουθήσει µόνο η ανάλυση που αφορά στην ύπαρξη υπεραξίας. 

Ωστόσο, ο νοµοθέτης αναγνωρίζει και την περίπτωση το κόστος κτήσης µιας 
συµµετοχικής να είναι µικρότερο από την εσωτερική λογιστική αξία της, δηµιουργώντας έτσι 
µία πιστωτική διαφορά. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δηµιουργίας πιστωτικής διαφοράς 
είναι η παρουσίαση στις οικονοµικές καταστάσεις υποεκτιµηµένης καθαρής περιουσίας ή 
υπερεκτιµηµένης αξίας περιουσιακών στοιχείων, η ύπαρξη µη ικανής και αποδοτικής 
διοίκησης µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της αποκαλούµενης αρνητικής φήµης – πελατείας, 
και η πραγµατοποίηση καθαρού κέρδους κατά την απόκτηση της συµµετοχής. Και πάλι στην 
παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση µόνο της περίπτωσης της αρνητικής υπεραξίας. 

 
 

3.3 Λογιστικός Χειρισµός 
 
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 103 του ν.2190/20, όταν δηµιουργούνται 
τέτοιες διαφορές θα κατανέµονται κατά το δυνατό απευθείας στα περιουσιακά στοιχεία του 
ενοποιηµένου ισολογισµού, τα οποία εµφανίζουν τρέχουσα αξία µεγαλύτερη ή µικρότερη 
από την εσωτερική λογιστική αξία. Το σύνολο των θετικών και των αρνητικών διαφορών 
που παραµένουν θα εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό σε ιδιαίτερο λογαριασµό µε 

                                                           
9
 Γκίνογλου, Δ. και Ταχυνάκης, Π. (2004), Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, Rosili, 1

η
 

έκδοση 
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το τίτλο «∆ιαφορές Ενοποίησης». Ο λογαριασµός θα χρεώνεται όταν υπάρχουν θετικές 
διαφορές και θα πιστώνεται όταν οι διαφορές που θα παραµένουν θα είναι αρνητικές. 

Συγκεκριµένα, αν το υπόλοιπο που παρουσιάζει ο λογαριασµός είναι χρεωστικό, τότε 
θα εµφανίζεται στην κατηγορία «Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» του ενοποιηµένου 
ισολογισµού και θα αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες 
από µία χρήσεις, οι οποίες όµως δεν είναι δυνατό να ξεπερνούν τα 5 έτη. Παρατηρούµε 
δηλαδή, ότι ο νόµος θέτει περιορισµό και ως προς τη µέθοδο απόσβεσης (δέχεται µόνο στη 
σταθερή µέθοδο απόσβεσης), αλλά και ως προς τη χρονική διάρκεια της απόσβεσης. Επίσης, 
παρέχει προς την επιχείρηση τη δυνατότητα να αφαιρέσει άµεσα και εµφανώς το ποσό των 
διαφορών ενοποίησης απευθείας από τα αποθεµατικά του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
Ωστόσο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι από άποψη ορολογίας παρατηρείται µία αντίφαση 
στη νόµο, καθώς χρησιµοποιεί δύο διαφορετικούς λογαριασµούς για να περιγράψουν την 
ίδια έννοια. Συγκεκριµένα, στους επιµέρους ετήσιους ισολογισµούς χρησιµοποιείται ο 
λογαριασµός «Φήµη – Πελατεία», ενώ στους ενοποιηµένους ισολογισµούς χρησιµοποιείται ο 
λογαριασµός «∆ιαφορές Ενοποιήσεως»10. 

Αναλόγως µε τη µέθοδο ενοποίησης που θα επιλέξει η µητρική, η υπεραξία θα 
εµφανιστεί στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε διαφορετικό ποσό. Εάν αποφασίσει να 
εµφανίσει δικαιώµατα µειοψηφίας για την υπεραξία, τότε η υπεραξία θα εµφανιστεί στο 
λογαριασµό «Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» στο 100% της αξίας της. Εάν, όµως, δεν 
εµφανίσει δικαιώµατα µειοψηφίας για την υπεραξία, τότε στον ενοποιηµένο ισολογισµό η 
υπεραξία θα εµφανιστεί στο ποσοστό της αξίας της που αντιστοιχεί στη συµµετοχή. 

Αντίθετα, αν το υπόλοιπο που παρουσιάζει ο λογαριασµός είναι πιστωτικό, τότε 
εµφανίζεται στην κατηγορία «Ίδια Κεφάλαια» του ενοποιηµένου ισολογισµού. Παρέχεται, 
επίσης, η δυνατότητα να µεταφερθεί στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης, µερικώς ή 
ολικώς, µόνο α) εφόσον αντιστοιχεί κατά την ηµεροµηνία απόκτησης σε πρόβλεψη 
δυσµενούς εξέλιξης των µελλοντικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης αυτής ή σε πρόβλεψη 
µελλοντικών δαπανών της, στο µέτρο που αυτή η πρόβλεψη έχει πραγµατοποιηθεί, και β)  
στο µέτρο που αντιστοιχεί σε πραγµατοποιηµένο κέρδος. 
 
 

3.4 Γνωστοποιήσεις 
 
Για τις διαφορές ενοποίησης και τον τρόπο λογιστικού χειρισµού τους θα πρέπει να γίνεται 
µνεία στο ενοποιηµένο προσάρτηµα. Συγκεκριµένα, το άρθρο 103 παράγραφος 4 του νόµου 
2190/20 ορίζει ότι θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα εξής: 

• Η αρχική, χρεωστική ή πιστωτική, διαφορά ενοποίησης και οι αποσβέσεις ή 
µεταφορές της, όπως τα ποσά αυτά διαµορφώθηκαν µέχρι τη λήξη της προηγούµενης 
χρήσης. 

                                                           
10

 Σύμφωνα με τους Γκίνογλου Δ. και Ταχυνάκη Π., ο ορθότερος τίτλος για την περιγραφή αυτού του μεγέθους 

είναι «Υπεραξία Επιχείρησης» (Goodwill). 
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• Οι µεταβολές των ποσών αυτών κατά τη χρήση που λήγει, και 
• Τα σύνολά τους, όπως αυτά διαµορφώνονται στο τέλος της λήγουσας χρήσης. 

Επίσης, στο προσάρτηµα θα πρέπει να αναφέρονται και τυχόν αναµορφώσεις των 
στοιχείων του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
 

3.5 ∆ιαφορές Ελληνικής Νοµοθεσίας και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 
Μετά από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι ανάµεσα στους ελληνικούς νόµους και 
διατάξεις περί υπεραξίας και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα υπάρχουν σηµαντικές διαφορές, 
µερικές από τις οποίες παραθέτονται αµέσως παρακάτω. 

 Μία πρώτη διαφορά βρίσκεται στην ορολογία, καθώς ο νόµος 2190/20 περί 
ανωνύµων εταιριών, και ειδικότερα το άρθρο 103 παράγραφος 3, ορίζει αυτό το µέγεθος ως 
«∆ιαφορές Ενοποίησης» αναφορικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό ή ως «Φήµη – 
πελατεία» όταν αναφέρεται στους επιµέρους ετήσιους ισολογισµούς. Αντίθετα, στα ∆ΛΠ 
χρησιµοποιείται ο όρος «Υπεραξία Επιχείρησης». 

Μία διαφορά ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί το γεγονός ότι, σύµφωνα µε το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οι διαφορές ενοποίησης περιλαµβάνονται στα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία µιας επιχείρησης, και συγκεκριµένα στον υπολογαριασµό «Λοιπές Ασώµατες 
Ακινητοποιήσεις». Αυτό σηµαίνει ότι ακολουθεί τις διατάξεις που αφορούν τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία και δεν αντιµετωπίζεται ξεχωριστά. Αντίθετα, στα ∆ΛΠ η υπεραξία 
επιχείρησης εµφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασµό στον ισολογισµό. Αποτελεί κοµµάτι 
διαφορετικό από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, και οι βασικές διατάξεις αναγνώρισης και 
αποτίµησής της παρέχονται από το ∆.Π.Χ.Α. 3, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται µε βάση το ∆ΛΠ 38 ενώ το 
∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» αναφέρεται στο σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων, µε διευκρινιστικές παραγράφους για κάθε κατηγορία.  

Τέλος, µία από τις κυριότερες διαφορές µε σηµαντικές συνέπειες, σχετίζεται µε το 
θέµα της απόσβεσης. Με βάση την ελληνική νοµοθεσία, οι διαφορές ενοποίησης 
αποσβένονται είτε απευθείας είτε σε διάστηµα το πολύ 5 ετών, και µε σταθερή απόσβεση. Το 
γεγονός αυτό, δυστυχώς, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο εκµετάλλευσής του µε σκοπό τη 
χειραγώγηση των κερδών τους από πολλές εταιρίες. Στα ∆ΛΠ δεν αναγνωρίζεται απόσβεση 
υπεραξίας. Ωστόσο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, η υπεραξία επιχείρησης υπόκειται υποχρεωτικά 
σε ετήσιο έλεγχο αποµείωσης, ή και συχνότερο εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. 

 

3.6 Υπεραξία και Φόρος Μεταβίβασης 
 
Στον ελληνικό χώρο, οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος περιέχονται στο νόµο 
2238/94, και ειδικότερα στην υπεραξία αναφέρεται το άρθρο 13. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το 
παραπάνω άρθρο, ως υπεραξία λογίζεται κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την 
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µεταβίβαση
11 ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής 

σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός της 
κοινοπραξίας τεχνικών έργων, καθώς και µετοχών Α.Ε. µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. 
Ως ωφέλεια12 που φορολογείται θεωρείται η διαφορά µεταξύ του χρηµατικού ποσού που 
εισέπραξε ο εταίρος µιας επιχείρησης για τη µεταβίβαση της εταιρικής του µερίδας σε 
τρίτους και του ποσού εκείνου που κατέβαλλε όταν εισήλθε ως µέλος στην επιχείρηση αυτή. 
Η υπεραξία αυτή νοείται ως εισόδηµα και φορολογείται µε συντελεστή 20%. Εάν η 
µεταβίβαση γίνει  

Με βάση τα παραπάνω, η υπ’ αριθµόν 1052699 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε στις 30/5/2003 διευκρινίζει ότι ο φόρος υπεραξίας 
επιβάλλεται µόνο στην περίπτωση διακοπής εργασιών µιας επιχείρησης και έναρξης στον 
ίδιο χώρο και µε το ίδιο αντικείµενο άλλης επιχείρησης σε εύλογο χρονικό διάστηµα έξι 
µηνών. Παρόλα αυτά, το µέρος αυτό της εγκυκλίου ανακλήθηκε µε την ΠΟΛ. 
1169/2.8.2011, η οποία ορίζει ότι στην παραπάνω περίπτωση δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας 
εφόσον δεν προκύπτει η καταβολή του σχετικού τιµήµατος.  

Στην περίπτωση µεταβίβασης ατοµικής επιχείρησης ή µεριδίων Ο.Ε. ή Ε.Ε σε 
συγγενείς πρώτου βαθµού λόγω συνταξιοδότησης, δεν υφίσταται φόρος υπεραξίας από 
1/1/2001. Για να µην καταβληθεί ο φόρος υπεραξίας, θα πρέπει να προσκοµισθεί στην 
αρµόδια ∆ΟΥ επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της σχετική αίτησης για συνταξιοδότηση που 
υποβλήθηκε στον αρµόδιο συνταξιοδοτικό φορέα ή να υποβληθεί στη ∆ΟΥ υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα προσκοµισθεί η 
προαναφερθείσα αίτηση συνταξιοδότησης. Εάν, όµως, η Ο.Ε. ή Ε.Ε έχει στην κατοχής της 
ακίνητα, τότε η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει και φορολογείται η αντικειµενική αξία του 
ακινήτου, όπως προσδιορίζεται κατά το έτος αποτίµησης της επιχείρησης, µε συντελεστή 5% 
επί του ποσοστού που µεταβιβάζεται. 

Σε συνέχεια του ορισµού της υπεραξίας, ο νόµος θεωρεί επίσης ως υπεραξία και κάθε 
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχονται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε 
δικαιώµατος, και φορολογείται µε συντελεστή 30%. Τέλος, αναγνωρίζει και κάθε ποσό που 
καταβάλλεται, πέρα από τα µισθώµατα, από τον µισθωτή προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση 
µίσθωσης ακινήτου µόνο του ή µαζί µε οποιονδήποτε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που τυχόν 
διαθέτει, και φορολογείται µε συντελεστή 25%. 

Υπόχρεος για καταβολή του φόρου 20% που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση 
εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης είναι ο πωλητής του µεριδίου ή της 
επιχείρησης, δηλαδή το πρόσωπο που θα εισπράξει το κέρδος ή την ωφέλεια. Ο φόρος 
καταβάλλεται απευθείας µε την υποβολή δήλωσης στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆ΟΥ) 

                                                           
11

 Κατά την πώληση μιας επιχείρησης πραγματοποιείται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας πάνω 

στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Τα δικαιώματα αυτά α) στις προσωπικές εταιρίες και τις Ε.Π.Ε. 

είναι τα εταιρικά μερίδια ή μερίδες, β) στις ανώνυμες εταιρίες είναι οι μετοχές και γ) στις ατομικές 

επιχειρήσεις είναι ολόκληρη η επιχείρηση. 

12
 Καραγιάννης Ι. Δημήτριος, «Συστάσεις – Μετατάξεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Λύσεις & 

Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων, Γ’ έκδοση 
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της έδρας της επιχείρησης που µεταβιβάζεται. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία 
αντίτυπα, από τα οποία το πρωτότυπο παραµένει στη ∆ΟΥ ενώ τα υπόλοιπα δύο 
επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Κατά την υποβολή 
δήλωσης για τη µεταβίβαση µετοχών, η αρµόδια ∆ΟΥ ζητάει την προσκόµιση των 
τελευταίων 5 δηµοσιευµένων ισολογισµών, τη δήλωση ακινήτων ή υπεύθυνη δήλωση για τη 
µη κατοχή ακινήτων, ισοζύγιο των λογαριασµών 40, 41 και 42 σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., και 
το καταστατικό της εταιρίας, σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται στον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της. Επίσης, ζητείται εξουσιοδότηση από τον πωλητή για τον αριθµό των 
µεταβιβαζόµενων µετοχών, καθώς οι υπογραφές µόνο δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της 
συναλλαγής. 

Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η υποβολή της δήλωσης και η πληρωµή του φόρου 
είναι υποχρεωτικό να πραγµατοποιούνται πριν από την πράξη µεταβίβαση του µεριδίου ή της 
επιχείρησης. Εάν η πράξη µεταβίβασης ή εκχώρησης πραγµατοποιηθεί µε ιδιωτικό έγγραφο 
και στο έγγραφο αυτό α) δεν επισυνάπτεται αντίγραφο της δήλωσης και β) δεν αναγράφονται 
στο σώµα του τα στοιχεία της δήλωσης, τότε ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ΟΥ θα πρέπει 
να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού. Επίσης, είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι για να 
είναι ισχυρό και να έχει έννοµο αποτέλεσµα το ιδιωτικό αυτό έγγραφο, θα πρέπει 
απαραιτήτως να αναγράφεται στο σώµα του το ποσό του κέρδους ή της ωφέλειας που 
προέκυψε από τη µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης, και να 
θεωρηθεί από την αρµόδια ∆ΟΥ µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών από την κατάρτιση και 
υπογραφή του.    

Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου χωρίς την υποβολή 
της σχετικής δήλωσης για την καταβολή του φόρου εφάπαξ, τότε το πρόσωπο που αποκτά το 
περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συνυπεύθυνο µε τον εκχωρούντα ή 
µεταβιβάζοντα για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται.   

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης για την καταβολή του φόρου 
επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος 2,5% επί του οφειλοµένου µε τη δήλωση φόρου για κάθε 
µήνα εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης. 

 Η εταιρία από την οποία κάποιο µέλος µεταβίβασε το εταιρικό του µερίδιο σε 
κάποιον άλλο, δεν θα προχωρήσει σε παρακράτηση φόρου, καθώς η ίδια η εταιρία δεν 
σχετίζεται µε τη µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου. Η συγκεκριµένη συναλλαγή 
πραγµατοποιείται απευθείας µεταξύ του παλιού και του νέου εταίρου. 

Ο εταίρος που µεταβιβάζει το µερίδιό του θα πρέπει να δηλώσει στην προσωπική του 
δήλωση, κατά την περίοδο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του επόµενου από τη 
µεταβίβαση έτους, και το κέρδος ή την ωφέλεια που απόκτησε από τη µεταβίβαση. Το ποσό 
αυτό δεν θα προστεθεί στα υπόλοιπα εισοδήµατα, γιατί φορολογείται αυτοτελώς µε 
συντελεστή 20% και εκεί λήγει η υποχρέωση του φορολογούµενου για το ποσό αυτό. Εάν, 
ωστόσο, ο φόρος αυτός δεν έχει πληρωθεί κατά την µεταβίβαση, τότε κατά την εκκαθάριση 
της προσωπικής του δήλωσης θα βεβαιωθεί και ο φόρος 20% που αναλογεί στο κέρδος ή την 
ωφέλεια. 
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3.7 Προσδιορισµός Υπεραξίας και Φόρου Υπεραξίας 
 
Ο υπολογισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή αιτία13 ολόκληρης 
επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής, καθώς και µετοχών µη εισηγµένων 
στο ΧΑΑ προσδιορίζεται µε την ΠΟΛ. 1053/2003. Ωστόσο, το περιεχόµενο της ΠΟΛ. 
1053/2003 αναλύεται εκτενέστερα και µε πιο σαφή τρόπο στην υπ’ αριθµόν 1066328 – 1394 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε στις 16/7/2003. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει η ανάλυση του τρόπου προσδιορισµού της υπεραξίας και θα επισηµαίνονται οι 
διαφορές ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες εταιριών.  
 

� Ατοµική Επιχείρηση 
 

Το ελάχιστο ποσό υπεραξίας που αναγνωρίζεται από τη µεταβίβαση µιας επιχείρησης 
προκύπτει, αν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης. 

Η ελάχιστη αξία µεταβίβασης αποτελεί το άθροισµα της άυλης αξίας της επιχείρησης 
και της καθαρής της θέσης. Συγκεκριµένα, για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας 
υπολογίζεται αρχικά ο µέσος όρος των καθαρών δηλωθέντων κερδών της τελευταίας 
πενταετίας. Εάν ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης είναι µικρότερος από πέντε έτη, τότε 
λαµβάνονται υπόψη τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Από το µέσο όρο των κερδών 
αφαιρούνται η εµπορική αµοιβή και οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων. Ως εµπορική αµοιβή 
νοείται η ετήσια αµοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύµβαση εργασίας των 
εµποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο µε πέντε 
χρόνια υπηρεσίας, χωρίς προσαυξήσεις επιδοµάτων πολυτελείας και οικογενειακών βαρών, 
στρογγυλοποιηµένη στην πλησιέστερη εκατοντάδα. Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 
η αµοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 30%. Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της 
επιχείρησης υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο του επιτοκίου των ετήσιων Ε.Γ.Ε.∆. που 
εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο του έτους που προηγείται της µεταβίβασης. 

Στη συνέχεια, το ποσό που προκύπτει αναπροσαρµόζεται µε τη βάση την εξής 

σταθερή ληξιπρόθεσµη ράντα14: 
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α είναι το ποσό που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή και αποτελεί την άυλη αξία της 
επιχείρησης, R είναι το ποσό που αναπροσαρµόζεται και αντιστοιχεί στο υπερκέρδος της 
επιχείρησης, n είναι το χρονικό διάστηµα των επόµενων πέντε χρόνων στο οποίο 

                                                           
13

 Σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο, επαχθής καλείται η δικαιοπραξία στην οποία η παροχή από τον ένα 

συμβαλλόμενο στον άλλο γίνεται με αντάλλαγμα. 

14
 Και τα τρία στοιχεία (εμπορική αμοιβή, επιτόκιο ετήσιων Ε.Γ.Ε.Δ. και συντελεστής προσαρμογής ράντας) 

ανακοινώνονται κάθε χρόνο στην αρχή του έτους από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 

1017/26.1.11, για το 2011 η εμπορική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 13530€, το επιτόκιο των ετήσιων 

Ε.Γ.Ε.Δ. είναι 4,85% και ο συντελεστής προσαρμογής της οικίας ράντας είναι 4,3474886 ή κατά 

στρογγυλοποίηση 4,3. 
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προσδοκάται το υπερκέρδος, i είναι το επιτόκιο των ετήσιων Ε.Γ.Ε.∆., και 
( )n

n

i
u

+
=

1

1
 είναι 

η παρούσα αξία του κεφαλαίου, δηλαδή η αξία εκείνη που µετά τα πέντε έτη είναι ένα λεπτό 
του ευρώ. 
 Τέλος, το ποσό που προκύπτει από την αναπροσαρµογή προσαυξάνεται µε ένα 
συντελεστή παλαιότητας ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Ο συντελεστής που 
εφαρµόζεται δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Έτη Λειτουργίας Συντελεστές 

Πάνω από 3 µέχρι 5 10% 

Πάνω από 5 µέχρι 10 20% 

Πάνω από 10 µέχρι 15 30% 

Πάνω από 15 40% 

 
 
Το ποσό που προκύπτει µετά την παραπάνω αναπροσαρµογή αποτελεί την άυλη αξία της 
επιχείρησης. 

Για τον προσδιορισµό της καθαρής θέσης της επιχείρησης θα πρέπει από το άθροισµα 
της αναπόσβεστης αξίας των παγίων και της αξίας των αποθεµάτων και των απαιτήσεων, να 
αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ειδικότερα, στην αναπόσβεστη αξία των 
παγίων δεν λαµβάνεται υπόψη εκείνη των ακινήτων και αυτοκινήτων, τα οποία αποτελούν 
περιουσιακό στοιχείο του φυσικού προσώπου. Ως αξία αποθεµάτων λογίζεται η µεγαλύτερη 
µεταξύ της αξίας της τελευταίας διενεργηθείσας απογραφής πριν τη µεταβίβαση και του 10% 
επί των αγορών15 που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος που προηγείται του έτους 
µεταβίβασης, όπως αυτά δηλώνονται στο Ε3 της επιχείρησης. Αξία απαιτήσεων 
προσδιορίζεται µόνο για τις επιχειρήσεις εµπορίας και υπολογίζεται ως το 10% επί των 
χονδρικών πωλήσεων µόνο. Τέλος, ως υποχρεώσεις της επιχείρησης θεωρείται το 10% επί 
των αγορών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος που προηγείται του έτους µεταβίβασης. 

Τελικά, το ποσό της υπεραξίας που αναγνωρίζεται είναι η ελάχιστη αξία µεταβίβασης 
µείον το κόστος απόκτησης της επιχείρησης, όπου σαν κόστος απόκτησης λαµβάνεται στο 
συµφωνηθέν τίµηµα µεταξύ των συµβαλλοµένων, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των 3.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι που φορολογείται µε συντελεστή 20%. 

Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σε περίπτωση που η µεταβίβαση γίνεται προς 
συγγενείς του πωλητή16, τότε εφαρµόζεται συντελεστής 5% ή 10% ανάλογα µε το βαθµό 

                                                           
15

 Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν υπολογίζεται ποσοστό 10% επί των αναλωσίμων υλικών. 

16
 Δικαιούχοι της Α’ και Β’ κατηγορίας του άρθρου 29 του ν. 2961/2001. 
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συγγένειας επί της ελάχιστης αξίας µεταβίβασης και επιβάλλεται ο φόρος µεταβίβασης της 
περίπτωσης αυτής. Αναφορικά µε τους βαθµούς συγγένειας ισχύουν τα εξής: η κατηγορία Α 
περιλαµβάνει µεταβιβάσεις από τον πωλητή στο/η  σύζυγο, σε κατιόντες πρώτου βαθµού 
(τέκνα) και σε ανιόντες εξ αίµατος πρώτου βαθµού (γονείς). Η Β κατηγορία περιλαµβάνει 
µεταβιβάσεις προς κατιόντες δευτέρου (εγγόνια) και επόµενων βαθµών, ανιόντες δευτέρου 
(παππούς, γιαγιά) και επόµενων βαθµών, αδελφούς, συγγενείς εξ αίµατος τρίτου βαθµού εκ 
πλαγίου (ανίψια), πατριούς και µητριές, τέκνα εξ αγχιστείας (γαµπρός – νύφη), και ανιόντες 
εξ αγχιστείας (πεθερικά). 

 
� Εταιρίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες κ.λ.π.) – 

Με βιβλία Β’ κατηγορίας 
 
Στην περίπτωση αυτή, το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας από τη µεταβίβαση µεριδίων ή 
ποσοστών συµµετοχής προσδιορίζεται εάν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης όλων των 
περιουσιακών στοιχείων αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης, και στη συνέχεια το τυχόν 
υπόλοιπο πολλαπλασιαστεί µε το µεταβιβαζόµενο ποσοστό. 

Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτή την κατηγορία εταιριών είναι, µε ελάχιστες 
διαφορές, ίδια µε αυτήν που περιγράψαµε παραπάνω. Συγκεκριµένα, κατά τον προσδιορισµό 
της άυλης αξίας της επιχείρησης θα αφαιρεθεί το διπλάσιο της ετήσιας αµοιβής, εκτός από 
τις Ε.Ε όπου αφαιρείται το διπλάσιο της ετήσιας αµοιβής επί το ποσοστό συµµετοχής των 
οµόρρυθµων εταίρων. Αναφορικά µε την καθαρή θέση, η µόνη διαφοροποίηση υφίσταται 
στον υπολογισµό της αναπόσβεστης αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων και των αυτοκινήτων. Έτσι η ελάχιστη αξία 
µεταβίβασης υπολογίζεται τώρα, εάν στην άυλη αξία προστεθεί η καθαρή θέση της 
επιχείρησης, καθώς επίσης και η διαφορά ανάµεσα στην αντικειµενική αξία και τη τιµή 
κτήσης των ακινήτων της (εφόσον υπάρχουν)17.  Ωστόσο, εάν το συµφωνηθέν αντάλλαγµα 
που αναφέρεται στο συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό ξεπερνά σε αξία 
το παραπάνω ποσό, τότε θα λαµβάνεται αυτό ως αξία πώλησης18. 

Τέλος, η υπεραξία υπολογίζεται εάν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης αφαιρεθεί το 
κόστος απόκτησης, και το ποσό που θα προκύψει πολλαπλασιαστεί µε το µεταβιβαζόµενο 
ποσοστό (αυτό είναι το ποσό επί του οποίου θα υπολογιστεί ο φόρος υπεραξίας). Ως κόστος 
απόκτησης νοείται το κεφάλαιο της επιχείρησης, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό 
της, ή στην περίπτωση που έχουν πραγµατοποιηθεί αυξοµειώσεις του κεφαλαίου λαµβάνεται 
ο µέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των τελευταίων πέντε ετών.  

Αναφορικά µε τις µεταβιβάσεις σε συγγενείς, οι συντελεστές εφαρµόζονται επί της 
ελάχιστης αξίας µεταβίβασης πολλαπλασιαζόµενης µε το ποσοστό συµµετοχής του 
µεταβιβάζοντα (πωλητή). 

 

                                                           
17

 Αρνητική διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

18
 Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. 
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� Εταιρίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες κ.λ.π.) – 
Με βιβλία Γ’ κατηγορίας 

 
Ο υπολογισµός της υπεραξίας για αυτή την κατηγορία εταιριών είναι παρόµοια µε αυτήν που 
περιγράψαµε για τις εταιρίες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας. Η διαφοροποίησή τους 
εντοπίζεται µόνο σε δύο σηµεία. Πρώτον, στον υπολογισµό της άυλης αξίας υπολογίζεται ο 
µέσος όρος των ολικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. ∆εύτερον, ως καθαρή θέση λογίζεται η καθαρή 
λογιστική θέση της επιχείρησης, η οποία εµφανίζεται στο τελευταίο πριν τη µεταβίβαση 
επίσηµο ισολογισµό. Ως κόστος απόκτησης σε αυτή την περίπτωση λαµβάνεται αυτό που 
έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους. 
 

� Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης 
 
Κατά τη µεταβίβαση µεριδίων µιας Ε.Π.Ε. υπολογίζεται αρχικά η ελάχιστη αξία των 
υφιστάµενων µεριδίων. Η αξία αυτή υπολογίζεται ως το άθροισµα α) της άυλης αξίας, όπως 
αυτή προσδιορίζεται στην περίπτωση των εταιριών που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, χωρίς 
την αφαίρεση της εµπορικής αµοιβής, β) των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, όπως 
εµφανίζονται στο τελευταίο πριν τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό, και γ) της υφιστάµενης 
διαφοράς ανάµεσα στην αντικειµενική αξία των ακινήτων και της τιµής κτήσης τους που 
εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. Στη συνέχεια, το ποσό αυτό διαιρείται µε τον 
αριθµό των υφιστάµενων µεριδίων προσδιορίζοντας έτσι την ελάχιστη αξία του κάθε 
µεριδίου. Τέλος, επιλέγεται η µεγαλύτερη αξία ανάµεσα στην ελάχιστη αξία κάθε µεριδίου 
πολλαπλασιαζόµενη µε τον αριθµό των µεταβιβαζόµενων µεριδίων και την συµφωνηθείσα 
αξία πώλησης, από την οποία αφαιρείται το κόστος απόκτησης. Το ποσό που προκύπτει 
αποτελεί την υπεραξία των µεταβιβαζόµενων µεριδίων. 
 

� Α.Ε µη Εισηγµένη στο Χ.Α.Α. 
 
Στη τελευταία αυτή περίπτωση των ανωνύµων εταιριών η διαδικασία διαφοροποιείται ως ένα 
βαθµό. Αρχικά προσδιορίζεται ο συντελεστή απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, διαιρώντας το 
µέσο όρο της τελευταίας πενταετίας των ολικών αποτελεσµάτων µε τον αντίστοιχο µέσο όρο 
των ιδίων κεφαλαίων. Στη συνέχεια, αναπροσαρµόζονται τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, 
όπως αυτά εµφανίζονται στο τελευταίο πριν τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό, µε το 
συντελεστή απόδοσης ιδίων κεφαλαίων που υπολογίστηκε παραπάνω, και το ποσό που 
προκύπτει αθροίζεται µε τη θετική διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής αξία των ακινήτων 
και της αξίας κτήσης που αναγράφεται στα βιβλία της επιχείρησης. Το ποσό που προκύπτει 
αντιπροσωπεύει την ελάχιστη αξία των υφιστάµενων µετοχών, η οποία διαιρείται µε τον 
αριθµό των υφιστάµενων µετοχών ώστε να προκύψει η ελάχιστη αξία κάθε µετοχής. Τέλος, η 
ελάχιστη αξία µετοχής πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των µεταβιβαζόµενων µετοχών για 
να προσδιοριστεί η ελάχιστη αξία των προαναφερόµενων µετοχών. Το ποσό που θα 
φορολογηθεί είναι η µεγαλύτερη αξία ανάµεσα στην ελάχιστη αξία των µεταβιβαζόµενων 
µετοχών και τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µετοχών. 
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Προσοχή πρέπει να δοθεί στο συντελεστή φορολογίας που εφαρµόζεται, που στην 
περίπτωση µεταβίβασης µετοχών ανέρχεται σε ποσοστό 5% είτε πρόκειται για µεταβίβαση 
σε τρίτους είτε σε συγγενείς. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις υπόλοιπες κατηγορίες είναι 20% 
για τρίτους, 5% για συγγενείς της Α’ κατηγορίας και 10% για συγγενείς της Β’ κατηγορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
 

4.1 Εισαγωγή 
 
Μέχρι τώρα παρουσιάσθηκε ο ορισµός της υπεραξίας, η ιστορική εξέλιξη αναφορικά µε το 
λογιστικό τρόπο αντιµετώπισής της, οι διατάξεις των διεθνών λογιστικών προτύπων που 
διέπουν την παραπάνω έννοια, καθώς επίσης και η αντίστοιχη νοµοθεσία που εφαρµόζεται 
στην ελληνική επικράτεια. 

Με το πέρασµα του χρόνου τα διεθνή λογιστικά πρότυπα εφαρµόζονται σε όλο και 
περισσότερες χώρες. Ωστόσο, όσον αφορά την υπεραξία, τα πράγµατα ήταν πάντα πολύ 
ρευστά. Η έννοια αυτή και ακόµη περισσότερο ο τρόπος αντιµετώπισής της αποτέλεσαν 
αντικείµενο συζήτησης για πολλά χρόνια, και συνεχίζουν να απασχολούν την επιχειρηµατική 
και επαγγελµατική κοινότητα. Παρά την υιοθέτηση του ∆ΛΠ 36 κι αργότερα του ∆ΠΧΑ 3 
(στην Αµερική εφαρµόζεται το SFAS 142) φαίνεται πως δεν έχει βρεθεί ακόµα η µέθοδος 
που δεν θα προκαλεί διαφωνίες και δε θα περιλαµβάνει αµφισβητήσιµα σηµεία.  

Αυτό παρατηρείται και σήµερα, ύστερα από τη ραγδαία µεταβολή που 
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του τρόπου αντιµετώπισής µετά την αρχική καταχώριση, 
δηλαδή από τη µέθοδο της σταδιακής απόσβεσης στη τακτική του ετήσιου ελέγχου 
αποµείωσης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση του ελέγχου αποµείωσης είναι 
περισσότερη συµβατή µε τη φύση της υπεραξίας, καθώς η αξία της δε µειώνεται µε  
συστηµατικό τρόπο. Παρόλο αυτά υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις γιατί, όπως 
υποστηρίζεται από µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας και των ερευνών, ο έλεγχος αποµείωσης 
άνοιξε νέες διεξόδους προς τη διαµόρφωση των ετήσιων αποτελεσµάτων από µέρους των 
διοικήσεων των επιχειρήσεων.  

Το συγκεκριµένο θέµα απασχόλησε ιδιαίτερα την οικονοµική κοινότητα και 
πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες έρευνας για να διαπιστωθεί η αλήθεια του, καθώς και ποιοι 
παράγοντες το υποκινούν. Σκοπός της έρευνας που θα ακολουθήσει είναι να προσθέσει νέα 
στοιχεία για τον ελληνικό χώρο στη βιβλιογραφία, που θα βοηθήσουν το επενδυτικό κοινό να 
έχει πιο ορθή κρίση. 

Το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθεί µε την αποµείωση της υπεραξίας σε σχέση µε τη 
δυνατότητα χειραγώγησης των κερδών από µέρους των επιχειρήσεων, τόσο σε θεωρητικό 
επίπεδο όσο και σε ερευνητικό. Αρχικά, θα γίνει ανασκόπηση στη σχετική αρθρογραφία και 
τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα. Στη συνέχεια, θα παρουσιασθεί το 
αντικείµενο της έρευνας που διεξήχθη, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και θα ορισθεί το 
δείγµα της έρευνας. Θα ακολουθήσει η περιγραφή των εµπειρικών αποτελεσµάτων, καθώς 
και η εκτίµηση αυτών µε τη βοήθεια πρόσθετων πληροφοριών. Τέλος, προτείνονται πεδία 
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για περαιτέρω έρευνα και πιο συγκεκριµένα αποτελέσµατα, καθώς η έρευνα που θα 
περιγραφεί βρίσκεται σε πρωτογενές στάδιο. 

 
 

4.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 
Μέχρι το 2001 για την Αµερική, οπότε υιοθετήθηκε το SFAS 142, και το 2005 για την 
Ευρώπη και την Ελλάδα, οπότε ξεκίνησε η εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
36, όλες οι εταιρίες σε παγκόσµια κλίµακα αντιµετώπιζαν την υπεραξία ως ένα άυλο στοιχείο 
η αξία του οποίου θα έπρεπε να αποσβένεται µε ένα σταθερό συντελεστή. Αυτό συνέβαινε 
γιατί επικρατούσε η άποψη πως κατά την πάροδο του χρόνου η αξία της υπεραξίας 
µειωνόταν, ώσπου να µηδενιστεί. Η πτώση αυτή είναι πιθανό να παρατηρείται, ωστόσο τις 
περισσότερες φορές δε συµβαίνει µε συστηµατικό τρόπο και εποµένως δεν επιτρέπει τη 
σταθερή απόσβεσή της (Victoria S-P Wang, 2011). Επίσης, µεταγενέστερες έρευνες έδειξαν 
ότι η υπεραξία ως ποσό δεν είναι απαραίτητο να µειωθεί µετά την αρχική αναγνώριση, 
αντίθετα υπήρχαν περιπτώσεις όπου παρουσίαζε άνοδο. Εποµένως, η σταδιακή απόσβεσή 
της δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα. 

Παράλληλα, γινόταν αντιληπτή η δυνατότητα που παρεχόταν στις διοικήσεις των 
επιχειρήσεων να τροποποιήσουν τα οικονοµικά µεγέθη που παρουσίαζαν στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Αυτό µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσα από την αναγνώριση υψηλών ή 
χαµηλών αποσβέσεων, καθώς οι αποσβέσεις επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τα καθαρά 
κέρδη των εταιριών τόσο στις τρέχουσες όσο και στις µελλοντικές οικονοµικές καταστάσεις. 

Με αφορµή τα παραπάνω, το FASB ανακοίνωσε το 2001 το SFAS 142 για τη 
ρύθµιση του θέµατος της αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων. Το 2005 εφαρµόστηκε 
στον υπόλοιπο κόσµο το ∆ΛΠ 36 ενώ λίγα χρόνια αργότερα, για να βελτιωθεί η ποιότητα 
των οικονοµικών καταστάσεων και να µειωθεί η πιθανότητα χειραγώγησης των κερδών, 
συνεργάζονται τα δύο συµβούλια, FASB και IASB, και ανακοινώνουν το ∆ΠΧΑ 3.  

Η γενική ιδέα που επικρατεί στα πρότυπα και των δύο οργανισµών είναι η κατάργηση 
της απόσβεσης της υπεραξίας και η υποβολή της σε έλεγχο αποµείωσης τουλάχιστον 
ετησίως. Για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος αποµείωσης είναι απαραίτητο η συνολική αξία 
της υπεραξίας να κατανεµηθεί στις µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών. Στη συνέχεια, εάν 
η εύλογη αξία της µονάδας είναι µικρότερη από τη λογιστική της αξίας, τότε θα πρέπει να 
γίνει αποµείωση της υπεραξίας κατά το ποσό της παραπάνω διαφοράς. Εδώ θα πρέπει να 
επισηµάνουµε το SFAS 142 προβλέπει και ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου όπου συγκρίνεται η 
εύλογη αξία µε τη λογιστική αξία της υπεραξίας της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών. 
Το ποσό της αποµείωσης, σύµφωνα και µε τα δύο πρότυπα, αναγνωρίζεται απευθείας στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης. 

Με την έναρξη της εφαρµογής του ∆ΛΠ 36 διενεργήθηκαν αρκετές έρευνες οι οποίες 
κατέληξαν στο συµπέρασµα πως το Πρότυπο αυτό οδήγησε σε πιο αξιόπιστες οικονοµικές 
καταστάσεις αναφορικά µε την υπεραξία (Chen & Kolhbeck et al. 2004, Li & Shroff et al. 
2004, Churyk 2005). Σύµφωνα µε τους Wines, Dagwell et al, ο έλεγχος αποµείωσης είναι πιο 
λειτουργικός και αποτελεσµατικός στον εντοπισµό κάθε µείωσης της υπεραξίας σε σχέση µε 
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τις µεθόδους που υιοθετήθηκαν προγενέστερα. Ακόµα, αποφεύγεται η δύσκολη και 
υποκειµενική διαδικασία του προσδιορισµού της ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας, καθώς 
επίσης απαιτούνται νέες επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις. Τα παραπάνω θα έπρεπε να οδηγούν 
σε περισσότερο αξιόπιστες και κοντά στην πραγµατικότητα οικονοµικές καταστάσεις, 
ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που εµφανίζουν υπεραξία ( Jifri και Citron 2009). 

Εντούτοις, η αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε στο τρόπο αντιµετώπισης της υπεραξίας 
δεν έγινε αποδεκτή χωρίς διαφωνίες και συγκρούσεις. Πολλοί θεώρησαν ότι η νέα µέθοδος 
του ελέγχου αποµείωσης περιλαµβάνει διαδικασίες οι οποίες παρέχουν την ευκαιρία στις 
διοικήσεις των επιχειρήσεων για χειραγώγηση των κερδών και την παραγωγή οικονοµικών 
καταστάσεων χαµηλής ποιότητας. 

Εδώ να αναφερθεί ότι η χειραγώγηση των κερδών είναι η προσπάθεια της διοίκησης 
µιας επιχείρησης να επηρεάσει προς όφελός της τα βραχυπρόθεσµα καθαρά κέρδη ( Sevin, 
Schroeder 2005). Η πρακτική αυτή παρατηρήθηκε ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’90, που η 
ανάπτυξη ήταν µεγάλη και τα διοικητικά στελέχη προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν τις 
προβλέψεις των οικονοµικών αναλυτών. Σύµφωνα µε τους Healy και Wahlen (1999), λόγοι 
για την ύπαρξη της χειραγώγησης των κερδών είναι η επιρροή της αγοράς µετοχών, η φήµη 
και αποζηµίωση (µπόνους) των διοικητικών στελεχών, οι ευνοϊκότερες συνθήκες δανεισµού, 
ακόµα και η αποφυγή της κυβερνητικής παρέµβασης. 

Ένα από τα δυσκολότερα κοµµάτια που επιβάλλει το ∆ΛΠ 36 είναι ο διαχωρισµός 
των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών και ο επιµερισµός σε αυτές της υπεραξίας. 
Τίθενται ερωτήµατα αναφορικά µε τη διαδικασία αυτή σχετικά µε το πόσο περίπλοκη είναι 
και κατά πόσο θα πραγµατοποιηθεί µε συνέπεια από µέρους των επιχειρήσεων, λόγω και του 
κόστους που πιθανότατα να συνεπάγεται για αυτές (Hayn και Hughes 2006). Πολλές 
αναφορές και έρευνες, ανάµεσα τους και των Carlin, Finch και Ji (2010), γίνονται σχετικά µε 
τη δυνατότητα της συγκέντρωσης µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών σε µεγαλύτερο 
επίπεδο, και κατ’ επέκταση της εκµετάλλευσής της για την αποφυγή της αναγνώρισης 
ζηµιών αποµείωσης της υπεραξίας. 

Με ιδιαίτερο σκεπτικισµό αντιµετωπίστηκε και η διαδικασία του προσδιορισµού της 
εύλογης αξίας. Για να αποφασίσουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων εάν απαιτείται 
αποµείωση της υπεραξίας, πιθανότατα θα διενεργήσουν εσωτερικό έλεγχο και ανάλυση της 
αξίας της επιχείρησης, θα συµπεριλάβουν στην έρευνά τους άλλες εξωτερικές πληροφορίες 
διαθέσιµες στο ευρύ κοινό ή ακόµα µπορεί να αναθέσουν την εργασία αυτή σε ανεξάρτητους 
αναλυτές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την υιοθέτηση υποκειµενικών υπολογισµών και 
υποθέσεων σχετικά µε τα µελλοντικά έσοδα και κέρδη, τις µελλοντικές ταµειακές ροές, το 
χρόνο πραγµατοποίησής τους, καθώς και µε αρκετούς άλλους παράγοντες. Το παραπάνω 
αναφέρεται τόσο στις µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών, οι οποίες δεν διαπραγµατεύονται 
µεµονωµένα στην αγορά και οι ταµειακές ροές τους ουσιαστικά καθορίζονται από τις 
διοικητικές αποφάσεις, όσο και στην αποτίµηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων. 
Έτσι, για παράδειγµα, εάν οι εταιρίες δεν θέλουν να εµφανίσουν αποµείωση της υπεραξίας 
µπορούν εύκολα να τροποποιήσουν τους υπολογισµούς τους και να ισχυριστούν ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη για αποµείωση. Η δήλωση αυτή δε είναι δυνατό να αµφισβητηθεί εύκολα 
από τους ορκωτούς ελεγκτές, καθώς βασίζεται σε αβέβαια χαρακτηριστικά και υποθέσεις 
(Chambers και Finger 2011). 
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Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας αφιερώνεται όχι µόνο στις δυσκολίες και ασάφειες 
που αντιµετωπίζονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου αποµείωσης, αλλά και στον εάν 
αναγνωρίζεται πράγµατι αποµείωση εκεί που θα αναµενόταν. Έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε από τους Li και Sloan το 2009 για την περίοδο 2000 – 2007 έδειξε ότι οι 
περισσότερες επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζουν αποµείωση της υπεραξίας καθώς η αξία της 
ελαττώνεται. Αντίθετα, υπάρχει µία τάση να παρουσιάζουν ζηµίες αποµείωσης στις 
οικονοµικές τους καταστάσεις όταν οι ταµειακές ροές που οφείλονται στην υπεραξία 
αρχίζουν να εξασθενούν, δηλαδή πολύ µετά το µηδενισµό της εύλογης αξίας της υπεραξίας. 

Το 2010 διεξήχθη µία νέα έρευνα από τους Ramanna και Watts που συσχέτιζε την 
αποµείωση της υπεραξίας µε τη φήµη και την αποζηµίωση από διάφορα προγράµµατα των 
διοικητικών στελεχών. Το FASB όταν υιοθέτησε το SFAS 142 προσδοκούσε πως τα 
διοικητικά στελέχη θα µετέφεραν θετικές εσωτερικές πληροφορίες της εταιρίας όταν 
επιλέγανε να µην αποµειώσουν την υπεραξία. Παρόλα αυτά, η παραπάνω έρευνα αποκάλυψε 
πως σε µεγάλο ποσοστό δεν πραγµατοποιούταν αποµείωση της υπεραξίας όταν αυτό θα 
σήµαινε µείωση στα µπόνους των διοικητικών στελεχών και αρνητικές συνέπειες για τη 
φήµη τους. 

Ο Denis Chambers το 2010 εξέτασε τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται κοντά στο νεκρό σηµείο, δηλαδή αυτών που παρουσιάζουν είτε χαµηλά κέρδη 
είτε κάποιες ζηµίες. Το πρώτο συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε ήταν ότι οι επιχειρήσεις 
προτιµούν να εµφανίζουν χαµηλά κέρδη παρά µικρές ζηµίες. Στη συνέχεια, προχώρησε την 
έρευνά του και παρατήρησε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις τείνουν να αποφεύγουν την 
αποµείωση της υπεραξίας ή να αναγνωρίζουν µικρότερο ποσό από το κανονικό, όταν η 
αποµείωση θα οδηγούσε την εταιρία να εµφανίσει ζηµίες χρήσης ή να παρουσιάσει λιγότερα 
κέρδη από τις προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις. 

Επικρατεί, εποµένως, µία γενικότερη τάση των εταιριών προς την αποφυγή της 
αναγνώρισης ζηµιών αποµείωσης για διάφορους λόγους. Κάποιοι αφορούν θέµατα της 
εταιρίας και την εικόνα της προς την αγορά, και άλλοι προκύπτουν από προσωπικά 
συµφέροντα των διοικητικών στελεχών. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να επηρεάζονται 
τα αποτελέσµατα χρήσης και να υπάρχει παραπληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, αποκτά ακόµα περισσότερη σηµασία και αξία ο ρόλος του ορκωτού 
λογιστή, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις διατάξεις των διεθνών λογιστικών 
προτύπων και να ασκεί µε ιδιαίτερη επιµέλεια και συνέπεια τα καθήκοντά του (Stallworth 
and DiGregorio 2005). 
 
 

4.3 Αντικείµενο Έρευνας και Μεθοδολογία 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αλλαγή από τη µέθοδο της απόσβεσης στον έλεγχο 
αποµείωσης της υπεραξίας µπορεί να θεωρήθηκε από κάποιους πιο συµβατή µε τη 
συστηµατική µείωση της αξίας της, ωστόσο όπως έδειξαν πολυάριθµες έρευνες άνοιξαν 
πολλές πόρτες προς τη χειραγώγηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και την µη αξιόπιστη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Η νέα τεχνική απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου αποµείωσης σε ετήσια βάση ή και 
συχνότερα, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές µπορεί να 
προέρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, στις 
εσωτερικές ενδείξεις περιλαµβάνονται: 

• οι µειωµένες ταµειακές ροές σε σχέση µε αυτές που αναµένονταν, 
• οι πρόσφατες λειτουργικές ζηµίες, και 

• οι έντονες µεταβολές στο επιχειρησιακό κλίµα. 
Εξωτερικές ενδείξεις θα µπορούσαν να αποτελούν τα παρακάτω: 

• ο αναπάντεχος ανταγωνισµός, 

• η απώλεια σηµαντικών πελατών ή υπαλλήλων, και 
• η πτώση της κεφαλαιοποίησης της µετοχής στην αγορά. 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσο οι επιχειρήσεις 
καταφεύγουν σκοπίµως στην αναβολή αναγνώρισης αποµείωσης παρά την ύπαρξη 
ορισµένων από τις ενδείξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ∆ΛΠ 36. 

Παρόµοιες εργασίες σχετικά µε τη µη δικαιολογηµένη αναβολή αναγνώρισης ζηµιών 
αποµείωσης έχουν προηγηθεί από αρκετούς ερευνητές (Henning et al. 2004, Hayn & Hughes 
2006, Ramanna & Watts 2007). Ωστόσο, η συγκεκριµένη έρευνα θα πραγµατοποιηθεί στις 
επιχειρήσεις του ελληνικού χώρου ακολουθώντας τη µεθοδολογία που χρησιµοποίησαν οι 
Jahmani, Dowling και Torres το 2010 στην εργασία τους «Goodwill Impairment: A New 
Window For Earnings Management?». 

Μία από τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως η µεταβολή του 
επιχειρησιακού κλίµατος ή ο αναπάντεχος ανταγωνισµός, θα µπορούσαν να προκαλέσουν σε 
µία επιχείρηση ζηµίες για περισσότερες από µία διαχειριστικές χρήσεις. Αυτό από µόνο του 
θα παρέπεµπε στην αποµείωση του ποσού της αναγνωρισµένης υπεραξίας, κάτι όµως που 
αυτόµατα θα επιδείνωνε τις ζηµίες που θα εµφάνιζε η επιχείρηση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Με τα νέα Πρότυπα που υιοθετήθηκαν παρέχεται, δυστυχώς, η δυνατότητα στα 
διοικητικά στελέχη να µην προχωρήσουν στην αναγνώριση ζηµιών αποµείωσης (µε τεχνικές 
που εξηγήθηκαν σε προηγούµενη ενότητα) αλλά να την αναβάλλουν για επόµενες 
διαχειριστικές χρήσεις οπότε οι συνέπειες θα είναι λιγότερο επιζήµιες. Έτσι, η πρώτη 
υπόθεση που τίθεται προς εξέταση είναι η εξής: 
 
Η1: Οι επιχειρήσεις που υφίστανται ζηµίες για περισσότερες από µία συνεχόµενες 
διαχειριστικές χρήσεις τείνουν να αποφεύγουν την αποµείωση της υπεραξίας. 
 

Για την εξαγωγή πιο αξιόπιστων και ορθών αποτελεσµάτων, θεωρήθηκε ορθό να 
εξετασθούν χωριστά οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέµειναν κερδοφόρες κατά το υπό εξέταση 
χρονικό διάστηµα, αλλά ωστόσο παρουσίασαν πτώση της κερδοφορίας τους. Έτσι, θα 
εξετασθεί ξεχωριστά η υπόθεση: 
 
Η2: Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν µείωση των κερδών τους για περισσότερες από µία 
συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις τείνουν να αποφεύγουν την αποµείωση της υπεραξίας. 
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Οµοίως, οι παραπάνω παράγοντες θα µπορούσαν να προκαλέσουν πτώση της 
κεφαλαιοποίησης της µετοχής µιας επιχείρησης για περισσότερα από ένα έτη. Ένα από τα 
αντιπροσωπευτικά µέτρα προσδιορισµού της µειωµένης κεφαλαιοποίησης είναι ο δείκτης 
αποδοτικότητας του ενεργητικού ή αλλιώς γνωστό από τη βιβλιογραφία ως ROA (Return On 
Assets). Στην παραπάνω περίπτωση θα ήταν αναµενόµενο να πραγµατοποιηθεί αποµείωση 
της υπεραξίας, κάτι που οδηγούσε ωστόσο σε περαιτέρω µείωση του δείκτη ROA. 
Εποµένως, και πάλι δύνεται η δυνατότητα στα στελέχη να αποφύγουν την αποµείωση αυτή 
και να την αναβάλλουν για κάποια άλλη χρονική στιγµή, που ο δείκτης θα βρίσκεται σε 
υψηλότερα επίπεδα. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στα πλαίσια της συγκεκριµένης 
έρευνας, ως χαµηλός δείκτης ROA θα θεωρείται εκείνος που βρίσκεται κάτω από το 2%. Η 
τρίτη και τελευταία υπόθεση διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Η3: Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν χαµηλό δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού για 
περισσότερα από ένα συνεχόµενα έτη τείνουν να αποφεύγουν την αποµείωση της υπεραξίας. 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
από τη µελέτη των συγκεντρωµένων δεδοµένων. 
 
 

4.4 ∆είγµα 
 
Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι τα έτη19 2004 – 2010, δηλαδή το χρονικό διάστηµα 
από την εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 έως και σήµερα. Ο πληθυσµός 
περιλαµβάνει το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και παρουσιάζουν υπεραξία επιχείρησης στις οικονοµικές 
τους καταστάσεις κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. Από τις 276 εταιρίες που 
εµφανίζονται στο ΧΑΑ κατά τα έτη 2004 – 2010, οι πέντε βρίσκονται σε αναστολή ή έχουν 
συγχωνευθεί µε άλλες εταιρίες. Για τις υπόλοιπες 271 εταιρίες ζητήθηκαν οικονοµικά 
στοιχεία από τη βάση δεδοµένων της Ελληνικής Εταιρίας Στατιστικών & Οικονοµικών 
Πληροφοριών ( www.hellastat.eu ). Συγκεκριµένα, τα στοιχεία που ζητήθηκαν ήταν το ύψος 
της υπεραξίας, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης της υπεραξίας, τα κέρδη προ φόρων και το 
σύνολο του ενεργητικού. Στοιχεία που πιθανό να απουσίαζαν από τον παραπάνω πίνακα 
συµπληρώθηκαν µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσίευαν οι εταιρίες κάθε 
χρόνο, και οι οποίες είναι διαθέσιµες στο κοινό από την ηλεκτρονική τοποθεσία του ΧΑΑ ( 
www.ase.gr ). Με βάση τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν, οι εταιρίες που παρουσίασαν 
υπεραξία κατά το χρονικό διάστηµα 2004 – 2010 ανέρχονται µόνο σε 67.  

Για το σύνολο των παραπάνω εταιριών, η διαχειριστική χρήση ξεκινάει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Εξαίρεση αποτελούν µονάχα δύο εταιρίες, οι 
οποίες απορρίφθηκαν από το δείγµα ώστε τα οικονοµικά στοιχεία όλων των εταιριών να 
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 Οικονομικά έτη 2005 – 2011. 
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αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα και να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισής τους. Οι 65 
εταιρίες που απέµειναν συνιστούν το δείγµα της έρευνας. Ο πίνακας που ακολουθεί 
παρουσιάζει τις εταιρίες αυτές αναφορικά µε τους κλάδους στους οποίους ανήκουν, 
διατηρώντας τη ταξινόµηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Πίνακας 1: Ταξινόµηση του ∆είγµατος σε Κλάδους 

Ά Ύλες 

 

Βιοµηχανικά 
Προϊόντα & 
Υπηρεσίες 

Εµπόριο 

 

Κατασκευές & 
Υλικά 

Κατασκευών 

Μέσα 
Ενηµέρωσης 

3 7 2 7 4 

Πετρέλαιο & 
Αέριο 

Προσωπικά & 
Οικιακά Αγαθά 

Ταξίδια & 
Αναψυχή 

Τεχνολογία 

 

Τηλεπικοινωνίες 

 

1 6 4 10 1 

Τρόφιµα & 
Ποτά 

Υγεία 

 

Χηµικά 

 

Χρηµατ/µικές 
Υπηρεσίες 

 

10 5 3 2  

 
 

4.5 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες τα αποτελέσµατα της έρευνας και επεξηγείται το 
περιεχόµενο αυτών. Οι πίνακες χωρίζονται µε βάση τις υποθέσεις που ορίστηκαν σε 
προηγούµενη υποενότητα. 
 
 
Ζηµίες 
 
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθµό των εταιριών που υπέστησαν ζηµίες για ένα έως επτά 
συνεχόµενα χρόνια, καθώς επίσης και πόσες από αυτές προχώρησαν στην αναγνώριση 
αποµείωσης της υπεραξίας. Συνολικά από τις εξήντα πέντε εταιρίες που αποτελούν το 
δείγµα, οι σαράντα δύο εµφάνισαν ζηµίες στις οικονοµικές καταστάσεις τους, και από αυτές 
µόνο οι είκοσι δύο προχώρησαν σε αποµείωση της υπεραξίας (δηλαδή το 52,38%). 

Συγκεκριµένα, στη δεύτερη στήλη γίνεται εµφανές ότι µέσα στο δείγµα δεν υπήρχαν 
εταιρίες που να υπέστησαν ζηµίες και για τα επτά ή έξι υπό µελέτη χρόνια. Πέντε από τις 
εταιρίες είχαν ζηµίες για πέντε χρόνια, και από αυτές µονάχα οι δύο εµφάνισαν αποµειωµένη 
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υπεραξία (40%). Η τέταρτη στήλη παρουσιάζει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τις εταιρίες 
που εµφάνισαν ζηµίες για τέσσερα έτη, και από αυτές ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 
αναγνώρισε ζηµίες αποµείωσης (80%). 
 

Πίνακας 2: Εταιρίες που Παρουσιάζουν Ζηµίες από 1 έως 7 Χρόνια 

∆είγµα 
Ζηµίες   
6 - 7 
χρόνια 

Ζηµίες 5 
χρόνια 

Ζηµίες 4 
χρόνια 

Ζηµίες 3 
χρόνια 

Ζηµίες 2 
χρόνια 

Ζηµίες 1 
χρόνο 

Σύνολο = 65 0 5 5 6 12 14 

# Εταιριών 
µε 

αποµειωµένη 
υπεραξία 

0 2 4 3 6 7 

% 0% 40% 80% 50% 50% 50% 

 
 
Στις τελευταίες τρεις στήλες συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 

παρουσίασαν ζηµίες, οι τριάντα δύο από τις σαράντα δύο (76,19%). Ειδικότερα, 
κατανεµήθηκαν έξι εταιρίες µε ζηµίες για τρία συνεχή έτη, από τις οποίες οι τρεις 
προχώρησαν στη διαδικασία της αποµείωσης. ∆ώδεκα από τις σαράντα δύο (28,57%) 
παρουσίασαν ζηµίες για δύο συνεχόµενα έτη στις οικονοµικές καταστάσεις τους, και στην 
κατηγορία αυτή ο αριθµός των εταιριών µε αποµειωµένη υπεραξία ανέρχεται σε έξι. Τέλος, 
µε βάση τη τελευταία στήλη, επτά από τις δεκατέσσερις εταιρίες µε ζηµίες για µία 
διαχειριστική χρήση, αναγνώρισαν ζηµίες από την αποµείωση της υπεραξίας. Παρατηρούµε 
δηλαδή ότι για τις εταιρίες που υπέστησαν ζηµίες από ένα έως και τρία συνεχή έτη, το  
ποσοστό αυτών που προχώρησαν στην αποµείωση της υπεραξίας ανέρχεται στο 50%. 
 
 
Μείωση Κερδών 
 
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τις εταιρίες οι οποίες δεν 
εµφάνισαν ζηµίες αλλά ωστόσο υπέστησαν µείωση των κερδών τους. Ο αριθµός των 
εταιριών αυτών ανέρχεται σε είκοσι τρεις, και από αυτές οι επτά δήλωσαν αποµείωση 
υπεραξίας (30,43%). 

Από τον παρακάτω πίνακα γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι καµία από τις εταιρίες του 
δείγµατος δεν παρουσίασε πτώση των κερδών για περισσότερα από τρία συνεχόµενα έτη. 
Εποµένως, το σύνολο των εταιριών της περίπτωσης αυτής συγκεντρώνονται στις κατηγορίες 
των εταιριών που µειώθηκε η κερδοφορία τους από ένα έως τρία συνεχόµενα έτη κατά τη 
χρονική περίοδο 2004 – 2010. Συγκεκριµένα, πέντε εταιρίες είχαν µείωση κερδών για τρία 
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έτη και το 60% αυτών αποµείωσε το ποσό της υπεραξίας. Οι εναποµένουσες δεκαοκτώ 
εταιρίες κατανεµήθηκαν ισόποσα στις δύο τελευταίες στήλες, όπου εµφανίζονται οι 
επιχειρήσεις µε ζηµίες για δύο ή ένα έτη. Και στις δύο περιπτώσεις, από τις εννέα εταιρίες 
µόνο οι δύο προχώρησαν στην αναγνώριση ζηµιών αποµείωσης, µε αποτέλεσµα το ποσοστό 
των εταιριών µε αποµειωµένη υπεραξία να ανέρχεται µόνο σε 22,22% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3: Εταιρίες που Παρουσιάζουν Μείωση Κερδών από 1 έως 7 Χρόνια 

∆είγµα 
Μείωση 

4 – 7 
χρόνια 

Μείωση 3 
χρόνια 

Μείωση 2 
χρόνια 

Μείωση 1 
χρόνο 

Σύνολο = 65 0 5 9 9 

# Εταιριών 
µε 

αποµειωµένη 
υπεραξία 

0 3 2 2 

% 0% 60% 22,22% 22,22% 

 
 
Χαµηλή Αποδοτικότητα Στοιχείων Ενεργητικού (ROA) 
 
Ο πίνακας 4 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας για τη τρίτη υπόθεση 
που ορίστηκε προηγούµενα. ∆ηλαδή κατανέµει τις εταιρίες σε επτά στήλες ανάλογα µε το 
για πόσα συνεχόµενα έτη εµφάνισαν χαµηλό δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού 
(Return On Assets) κατά το διάστηµα 2004 – 2010. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ο 
δείκτης θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα όταν ισούται ή είναι µικρότερος από 
2%. Από τις συνολικά εξήντα πέντε επιχειρήσεις, οι πενήντα πέντε εµφάνισαν για 
τουλάχιστον µία διαχειριστική χρήση χαµηλό δείκτη αποδοτικότητας. Από αυτές τις πενήντα 
πέντε, µόνο οι είκοσι πέντε προχώρησαν στην αποµείωση του ποσού της υπεραξίας που είχε 
αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις τους. 

Ειδικότερα, τέσσερεις εταιρίες του δείγµατος παρουσίαζαν χαµηλό δείκτη 
αποδοτικότητας σε ολόκληρη την υπό εξέταση χρονική περίοδο, και παρόλα αυτά µόνο η µία 
αναγνώρισε ζηµίες αποµείωσης. Επίσης, χαµηλό ποσοστό δίνει η στήλη των εταιριών µε 
χαµηλό ROA για έξι συνεχή χρόνια, όπου καµία από τις δύο εταιρίες που ταξινοµήθηκαν σε 
αυτήν την κατηγορία δεν αποµείωσε το ποσό της υπεραξίας. Τρεις από τις τέσσερεις εταιρίες 
που υπέστησαν χαµηλό δείκτη για πέντε χρόνια, εµφάνισαν ζηµίες αποµείωσης στις 
οικονοµικές καταστάσεις (75%). ∆εύτερη σε ποσοστό ακολουθεί η κατηγορία των εταιριών 
µε τέσσερα έτη χαµηλού ROA, όπου από τις εννέα επιχειρήσεις οι έξι ακολούθησαν τη 
διαδικασία της αποµείωσης. 
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Οι στήλες που παρουσιάζουν εκείνες τις εταιρίες οι οποίες εµφανίζουν χαµηλό δείκτη 
αποδοτικότητας για δύο και τρία χρόνια, συγκεντρώνουν τις περισσότερες εταιρίες (σχεδόν 
το 50% των πενήντα πέντε εταιριών που συµµετέχουν σε αυτή την ανάλυση). Στην πρώτη 
περίπτωση, ταξινοµήθηκαν δεκατέσσερις επιχειρήσεις, από τις οποίες µόνο οι τέσσερεις 
εµφάνισαν ζηµίες αποµείωσης στις οικονοµικές καταστάσεις. Αντίθετα, στη δεύτερη 
περίπτωση, κατατάχθηκαν δεκατρείς επιχειρήσεις και οι οκτώ αναγνώρισαν ζηµίες 
αποµείωσης της υπεραξίας. Τέλος, αναφορικά µε τη τελευταία στήλη, εννέα εταιρίες 
κέρδισαν 2% ή λιγότερο επί του συνόλου του ενεργητικού για µία διαχειριστική χρήση. Από 
τις προαναφερθείσες, µονάχα οι τρεις προχώρησαν στην αποµείωση του ποσού της 
υπεραξίας. 
 

Πίνακας 4: Εταιρίες που Παρουσιάζουν Πτώση του ∆είκτη ROA από 1 έως 7 Χρόνια 

∆είγµα Χαµηλό 
ROA 7 
χρόνια 

Χαµηλό 
ROA 6 
χρόνια 

Χαµηλό 
ROA 5 
χρόνια 

Χαµηλό 
ROA 4 
χρόνια 

Χαµηλό 
ROA 3 
χρόνια 

Χαµηλό 
ROA 2 
χρόνια 

Χαµηλό 
ROA 1 
χρόνο 

Σύνολο = 65 4 2 4 9 13 14 9 

# Εταιριών 
µε 

αποµειωµένη 
υπεραξία 

1 0 3 6 8 4 3 

% 25% 0% 75% 66,67% 61,54% 28,57% 33,33% 

 
 

4.6 Εκτίµηση Αποτελεσµάτων 
 
Η προηγούµενη ενότητα αποτέλεσε µία συνοπτική περιγραφή των αποτελεσµάτων της 
έρευνας µε τη βοήθεια συγκεντρωτικών πινάκων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει 
εκτενέστερη ανάλυση µε βάση τις υποθέσεις που έχουν ορισθεί, θα παρουσιασθούν 
αποτελέσµατα περαιτέρω έρευνας και, τέλος, θα αξιολογηθεί η ορθότητα ή µη των 
υποθέσεων. 
 
 
Ζηµίες 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, η ύπαρξη ζηµιών στις οικονοµικές καταστάσεις 
µιας επιχείρησης για ένα ή περισσότερα έτη, σε συνδυασµό πιθανόν µε µία δυσµενή 
πρόβλεψη για συνέχιση των ζηµιών, ή η ύπαρξη µειωµένων ταµειακών ροών σε σχέση µε τις 
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προϋπολογισθείσες, αποτελούν µερικούς από τους παράγοντες που παραπέµπουν στην 
αποµείωση της υπεραξίας. 

Στον πίνακα 2 γίνεται αντιληπτό ότι από το σύνολο του δείγµατος, οι σαράντα δύο 
εταιρίες παρουσίασαν ζηµίες στις οικονοµικές καταστάσεις τους κάποια στιγµή µέσα στο 
χρονικό διάστηµα 2004 – 2010. Η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στις κατηγορίες των 
εταιριών µε ένα ή δύο συνεχόµενα έτη ζηµιών. Η χρονική διάρκεια του ενός έτους θα 
µπορούσε να θεωρηθεί σχετικά σύντοµη και να µην αποτελέσει δείκτη για την ανάγκη 
αποµείωσης της υπεραξίας. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις το 50% των εταιριών 
αναγνώρισαν ζηµίες αποµείωσης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης και µείωσαν το 
ποσό της υπεραξίας στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό τους. 

Στις εταιρίες που εµφανίζουν µεγαλύτερο διάστηµα µε ζηµίες θα ήταν αναµενόµενο 
το ποσοστό εκείνων µε αποµειωµένη υπεραξία να αυξηθεί. Εντούτοις, αυτό συµβαίνει µόνο 
στη στήλη που παρουσιάζει τις εταιρίες µε ζηµίες για τέσσερα συνεχή έτη, όπου το ποσοστό 
αυτό φτάνει στο επίπεδο του 80%. Ειδικότερα, από τις έξι εταιρίες που ταξινοµήθηκαν στην 
πέµπτη στήλη µόνο οι τρεις προχώρησαν στη διαδικασία αποµείωσης της υπεραξίας. Από 
περαιτέρω έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι από αυτές τις τρεις εταιρίες, η 
µία πραγµατοποίησε αποµείωση µία φορά µέσα στο υπό εξέταση χρονικό διάστηµα, και 
µάλιστα στο επόµενο έτος από τα τρία που εµφάνιζαν τις ζηµίες. Μία πραγµατοποίησε 
αποµείωση δύο φορές, µία σε έτος όπου απλά παρουσίαζε µείωση των κερδών της και µία 
στο δεύτερο κατά σειρά έτος των ζηµιών, και η τελευταία πραγµατοποίησε αποµείωση τρεις 
φορές, µία σε κάθε χρόνο που είχε ζηµίες. 

Από τις εταιρίες που υπέστησαν ζηµίες για τέσσερα συνεχόµενα έτη και προχώρησαν 
σε αποµείωση της υπεραξίας, η µία αναγνώρισε τη µείωση της υπεραξίας µία φορά στο 
δεύτερο κατά σειρά έτος που εµφάνιζε ζηµίες, οι δύο αναγνώρισαν την αποµείωση δύο 
φορές, στο δεύτερο και τέταρτο έτος, και η τελευταία πάλι δύο φορές αλλά στα δύο πρώτα 
κατά σειρά έτη. Παρατηρείται δηλαδή ότι, ενώ το ποσοστό των εταιριών µε αποµειωµένη 
υπεραξία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, η αναγνώριση αυτή δεν έλαβε χώρα άµεσα στην 
πλειοψηφία των εταιριών αυτών. 

Στη τρίτη στήλη όπου θα περίµενε κανείς να παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό 
εταιριών µε αποµειωµένη υπεραξία, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εδώ το ποσοστό φτάνει 
µόλις το 40%, αφού από τις πέντε εταιρίες µόνο δύο αναγνώρισαν ζηµίες αποµείωσης. 
Μάλιστα ενώ η µία αναγνώρισε πέντε φορές ζηµίες αποµείωσης (στο πρώτο, τρίτο, τέταρτο 
και πέµπτο κατά σειρά έτος, και µία φορά σε έτος που παρουσίαζε άνοδο των κερδών), η 
άλλη πραγµατοποίησε αποµείωση µόνο µία φορά στο πέµπτο κατά σειρά έτος. 

Σε γενικές γραµµές, αναφορικά µε την ύπαρξη ζηµιών ως δείκτη για την αναγνώριση 
ζηµιών αποµείωσης, παρατηρήθηκε ότι µόλις το 50% των εταιριών κατά µέσο όρο 
προχώρησε σε αποµείωση του ποσού της υπεραξίας, και από αυτές οι περισσότερες δεν την 
πραγµατοποίησαν άµεσα. Εποµένως, υπάρχει η πιθανότητα οι διοικήσεις των εταιριών να 
αποφεύγουν ή να καθυστερούν σκοπίµως την αποµείωση της αναγνωρισµένης υπεραξίας, 
ώστε να µην επιβαρύνουν περισσότερο τα αποτελέσµατα της χρήσης. Η αποµείωση θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αργότερα, όταν η επιχείρηση θα παρουσίαζε κέρδη, κι 
εποµένως µία µείωση της υπεραξίας δε θα επηρέαζε αρνητικά σε µεγάλο βαθµό τις 
οικονοµικές καταστάσεις της, και κατά συνέπεια τους δυνητικούς επενδυτές. 
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Μείωση Κερδών 
 
Η ίδια λογική που ακολουθήθηκε παραπάνω εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση. Η 
µόνη διαφορά είναι ότι οι εταιρίες που επιλέχθηκαν σε αυτό το µέρος της έρευνας δεν 
εµφανίζουν ζηµίες στις οικονοµικές καταστάσεις τους αλλά µόνο απώλεια κερδοφορίας. Ο 
λόγος που εξετάζονται χωριστά είναι η εκτενέστερη ανάλυση και η µεγαλύτερη συνέπεια 
των αποτελεσµάτων, καθώς οι εταιρίες αυτές συνεχίζουν να είναι κερδοφόρες παρά τη 
µείωση των κερδών. 

Όπως αναφέρθηκε κατά την περιγραφή του πίνακα 3, δεν υπάρχουν στο δείγµα 
επιχειρήσεις που να υπέστησαν απώλεια κερδών για περισσότερα από τρία συνεχόµενα έτη. 
Ειδικότερα, από το σύνολο των εξήντα πέντε εταιριών του δείγµατος, οι είκοσι τρεις έδειξαν 
απλά πτώση της κερδοφορίας. Ύστερα από τη συγκέντρωση των δεδοµένων διαπιστώθηκε 
ότι από αυτές τις είκοσι τρεις, περίπου µόνο το 30% εµφάνισαν ζηµίες αποµείωσης της 
υπεραξίας στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Αναφορικά µε τις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα 3, οι εταιρίες είναι ισόποσα 
κατανεµηµένες και το ποσοστό εκείνων µε αποµειωµένη υπεραξία ανέρχεται µόλις στο 
22,22%. ∆ηλαδή από τις εννέα εταιρίες που  είχαν µείωση της κερδοφορίας τους, µόνο οι 
δύο µείωσαν το ποσό της υπεραξίας, και µάλιστα η µία το έκανε σε έτος που παρουσίαζε 
αύξηση των κερδών της. Αντίστοιχα, οι ίδιες αναλογίες ισχύουν και για τις εταιρίες µε 
απώλειες για δύο συνεχή έτη. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη εταιρία διενήργησε έλεγχο 
αποµείωσης και προχώρησε στη µείωση της υπεραξίας κατά το δεύτερο έτος ενώ η δεύτερη 
πραγµατοποίησε δύο φορές αποµείωση, µία σε χρονιά µε άνοδο των κερδών και µία σε 
µεµονωµένη χρονιά ζηµιών. 

Το υπό εξέταση ποσοστό αυξάνεται σε σηµαντικό βαθµό για τις εταιρίες οι οποίες 
υπέστησαν µείωση της κερδοφορίας τους για τρία συνεχόµενα έτη. Σε αυτή την περίπτωση 
από τις πέντε ταξινοµηµένες εταιρίες, οι τρεις θεώρησαν απαραίτητη την αποµείωση της 
υπεραξίας και ακολούθησαν τις οριζόµενες από τα ∆ΛΠ διαδικασίες. Ωστόσο, θα πρέπει να 
επισηµανθεί ότι οι προαναφερόµενες αναγνώρισαν αποµείωση της υπεραξίας µία φορά στο 
υπό εξέταση χρονικό διάστηµα και µάλιστα στο τρίτο έτος κατά σειρά που εµφάνισαν 
απώλειες. 

Εποµένως, εάν ορισθεί η απώλεια κερδών ως δείκτης για την ανάγκη αποµείωσης του 
ποσού της υπεραξίας, παρατηρείται ότι µόνο το 30,43% των εταιριών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις αναγνώρισαν ζηµίες αποµείωσης. Επιπρόσθετα στο προηγούµενο γεγονός, 
περαιτέρω µελέτη έδειξε ότι η αναγνώριση αυτή πραγµατοποιείται είτε σε µεταγενέστερα έτη 
είτε ακόµα και σε περιόδους που οι εταιρίες εµφανίζουν αυξηµένη κερδοφορία. Με βάση τα 
παραπάνω, λοιπόν, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που υφίστανται µειωµένη 
κερδοφορία για συνεχόµενα έτη προτιµούν να αναβάλλουν την αναγνώριση ζηµιών 
αποµείωσης για µεταγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις, οπότε τα αποτελέσµατά τους ίσως να 
είναι ευνοϊκότερα. 
 
 
Χαµηλή Αποδοτικότητα Στοιχείων Ενεργητικού (ROA) 
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Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, πέρα από τις εσωτερικές ενδείξεις για 
µείωση της υπεραξίας υπάρχουν και ενδείξεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Ένας από τους 
παράγοντες που καθορίζουν την ανάγκη ή µη αποµείωσης της υπεραξίας, και ο οποίος είναι 
ιδιαίτερα εµφανής σε εταιρίες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, είναι η κεφαλαιοποίηση της 
εταιρίας. Συγκεκριµένα, το Πρότυπο ορίζει πως όταν η λογιστική αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού της επιχείρησης είναι µεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίησή της, τότε τίθεται 
θέµα διενέργειας ελέγχου αποµείωσης. 

Το πλέον κατάλληλο µέγεθος για τον έλεγχο της παραπάνω κατάστασης είναι ο 
δείκτης ROA. Ειδικότερα, θεωρείται ότι µια επιχείρηση η οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλό 
δείκτη αποδοτικότητας για µία ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, εµφανίζει και 
µειωµένη κεφαλαιοποίηση στην αγορά. Στα πλαίσια της έρευνας θεωρήθηκε ότι µία 
επιχείρηση του δείγµατος θα χαρακτηρίζεται από χαµηλό δείκτη ROA, όταν βρίσκεται στο 
2% ή χαµηλότερα. Έτσι προέκυψε ο πίνακας 4, που περιγράφηκε συνοπτικά παραπάνω. 

Στον πίνακα αυτό παρατηρείται ότι στο δείγµα περιλαµβάνονται εταιρίες που 
εµφανίζουν χαµηλό δείκτη απόδοσης για ένα έτος αλλά και καθ’ όλη την υπό εξέταση 
χρονική περίοδο 2004 -2010. Ωστόσο, το ποσοστό των εταιριών µε αποµειωµένη υπεραξία 
βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα µόνο στις κατηγορίες εκείνων µε χαµηλό ROA για τρία, 
τέσσερα και πέντε χρόνια, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν ξεπερνά το 34%. Έτσι, αν και 
κάποιος θα περίµενε να αυξάνεται η αναλογία των εταιριών µε αποµειωµένη υπεραξία όσο 
αυξάνονται τα έτη χαµηλής αποδοτικότητας του ενεργητικού, αυτό κάθε άλλο παρά 
συµβαίνει.  

Σε συνδυασµό µε τα αριθµητικά αυτά δεδοµένα κρίνεται σκόπιµο να γίνει έρευνα και 
σχετικά µε το πότε πραγµατοποιείται η αποµείωση και πόσες φορές µέσα στην περίοδο 2004 
– 2010. Στην κατηγορία του χαµηλού ROA για ένα χρόνο, το σύνολο των εταιριών 
αποµείωσαν µία φορά το ποσό της υπεραξίας, τη χρονιά του χαµηλού δείκτη. Στην επόµενη 
κατηγορία, από τις τέσσερις εταιρίες που πραγµατοποίησαν αποµείωση της υπεραξίας δύο το 
έκαναν µία φορά στο δεύτερο κατά σειρά έτος χαµηλού δείκτη, µία αναγνώρισε ζηµίες 
αποµείωσης µία φορά σε περίοδο υψηλού ROA, και η τελευταία δύο φορές, µία στο δεύτερο 
έτος και µία σε επόµενη διαχειριστική χρήση υψηλού ROA. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στήλη µε τις εταιρίες που παρουσίασαν χαµηλό δείκτη για 
τρία συνεχόµενα έτη. Από τις οκτώ εταιρίες, η πλειοψηφία εµφάνισε ζηµίες αποµείωσης της 
υπεραξίας µία φορά και κατά κανόνα σε επόµενες διαχειριστικές χρήσεις από αυτές της 
χαµηλής κεφαλαιοποίησης. ∆ύο εταιρίες αναγνώρισαν δύο φορές ζηµίες από τις οποίες η µία 
ήταν στο δεύτερο κατά σειρά έτος, µία αποµείωσε τρεις φορές το ποσό της υπεραξίας και η 
τελευταία τέσσερεις φορές. Στην τελευταία αυτή επιχείρηση η αποµείωση έγινε στο τρίτο 
έτος και σε έτη µε µεσαίο ROA. 

Αναφορικά µε τα τέσσερα χρόνια, οι εταιρίες είναι µοιρασµένες σε δύο οµάδες. Αυτό 
σηµαίνει ότι οι τρεις από τις έξι πραγµατοποίησαν αποµείωση της υπεραξίας µία µόνο φορά 
στο τέταρτο κατά σειρά έτος και οι άλλες τρεις δύο φορές, στο δεύτερο και το τέταρτο έτος 
κατά σειρά. Παρατηρείται δηλαδή µία τάση των επιχειρήσεων να αναβάλλουν την 
αναγνώριση ζηµιών αποµείωσης, τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς το συνολικό 
ποσό της αποµείωσης. 
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Οι εταιρίες που εµφάνισαν στις οικονοµικές τους καταστάσεις δείκτη ROA κάτω από 
2% για πέντε συνεχή έτη παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό συµµόρφωσης. Ωστόσο, και 
αυτή τη φορά δεν παρατηρείται άµεση αντίδραση από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Στα 
πλαίσια της περαιτέρω έρευνας εντοπίστηκε µία εταιρία που πραγµατοποίησε αποµείωση 
υπεραξίας τρεις φορές µέσα στο διάστηµα 2004 – 2010, και ειδικότερα στο τρίτο, τέταρτο 
και πέµπτο κατά σειρά έτος που εµφάνιζε χαµηλό δείκτη αποδοτικότητας. Μία άλλη 
προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία πέντε φορές: στο τρίτο, τέταρτο και πέµπτο έτος, καθώς 
και σε δύο χρονιές µε αυξηµένο σχετικά ROA. Τέλος, η τρίτη εταιρία δεν αποµείωσε την 
υπεραξία παρά µόνο µία φορά στο τέταρτο κατά σειρά έτος. 

Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι οι δύο εναποµένουσες στήλες παρουσιάζουν τα 
χαµηλότερα ποσοστά, που αγγίζουν ακόµη και το 0%. Αυτό παρατηρείται στις επιχειρήσεις 
µε έξι συνεχή χρόνια χαµηλού δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού, όπου από τις δύο 
ταξινοµηµένες εταιρίες καµία δεν προέβη σε αποµείωση υπεραξίας. Αντίστοιχα στην άλλη 
κατηγορία, το 25% αντιστοιχεί σε µία µονάχα εταιρία, η οποία αναγνώρισε ζηµίες 
αποµείωσης µία µόνο φορά στο έβδοµο κατά σειρά έτος. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αποµείωση της υπεραξίας 
πραγµατοποιείται σε πολύ µικρότερο βαθµό από αυτόν που θα ήταν αναµενόµενο (ιδιαίτερα 
στις εταιρίες που υφίστανται πτώση της κεφαλαιοποίησής τους για πολλά έτη). Επιπλέον, 
ανεξάρτητα µε το συνολικό ποσοστό των εταιριών που προέβησαν σε αποµείωση της 
υπεραξίας, η πλειοψηφία αυτών δεν ανταποκρίθηκε άµεσα στις ενδείξεις. Φαίνεται να 
υπάρχει τάση για σκόπιµη αναβολή της αναγνώρισης ζηµιών αποµείωσης από µέρους των 
διοικήσεων των επιχειρήσεων. 

Στην παραπάνω ενότητα µελετήθηκε η συµπεριφορά των επιχειρήσεων όσον αφορά 
την αποµείωση της υπεραξίας τους σε συνδυασµό µε εσωτερικές και εξωτερικές ενδείξεις. 
Από τις εσωτερικές ενδείξεις επιλέχθηκε η εµφάνιση ζηµιών και η µειωµένη κερδοφορία, 
ώστε να καλύψουµε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων, και από τις εξωτερικές ενδείξεις η 
εµφάνιση χαµηλού δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού των επιχειρήσεων ως µέτρο 
ένδειξης της µειωµένης κεφαλαιοποίησης. Και στις τρεις περιπτώσεις τα ποσοστά 
συµµόρφωσης µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 δεν έφτασαν σε υψηλά επίπεδα. 
Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων δεν προχώρησε στην αναγνώριση ζηµιών αποµείωσης της 
υπεραξίας ενώ υπήρχαν οι απαραίτητες ενδείξεις, και όσες από αυτές ακολούθησαν τις 
απαιτούµενες διαδικασίες φαίνεται να το έκαναν καθυστερηµένα.  

Εποµένως, µπορούµε να πούµε µε επιφυλακτικότητα ότι οι υποθέσεις που ορίσθηκαν 
στην αρχή του κεφαλαίου βγαίνουν αληθείς, καθώς ισχύουν για το µεγαλύτερο µέρος των 
επιχειρήσεων όχι όµως για το σύνολό τους. 
 
 

4.7 Περαιτέρω Έρευνα  
 
Η έρευνα που προηγήθηκε µελέτησε την ύπαρξη αποµειωµένης υπεραξίας σε συνδυασµό µε 
δύο βασικούς παράγοντες που θα µπορούσαν να αποτελέσουν ενδείξεις για ανάγκη 
αποµείωσης. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι η έρευνα αυτή βρίσκεται σε πολύ πρωτογενές 
επίπεδο και πως υπάρχει µεγάλο περιθώριο για επιπλέον έρευνα. Αυτό γιατί αρχικά 
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επιλέχθηκε ένα συγκεκριµένο µέρος της αγοράς, και έπειτα γιατί τα παραπάνω δεδοµένα 
υπολογίσθηκαν αποµονώνοντας συγκεκριµένους δείκτες. 

Για τη συλλογή εγκυρότερων και πιο αξιόπιστων αποτελεσµάτων θα ήταν σκόπιµο να 
επιλεγεί µεγαλύτερο µέρος της αγοράς. Ο πληθυσµός θα µπορούσε να συµπεριλαµβάνει όλες 
τις εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 
και µη.   

Επίσης, κρίνεται ορθό να συνυπολογισθούν και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγµα, 
να εξετασθούν οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι ζηµίες στα αποτελέσµατα χρήσης των 
επιχειρήσεων ή ακόµα να ερευνηθεί τι συµβαίνει όταν υπάρχει συνδυασµός µειωµένων 
κερδών µε χαµηλό δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού.  

Τέλος, θα παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσµατα από την έρευνα της 
σχέσης ανάµεσα στην αποµείωση της υπεραξίας και τη γενικότερη εικόνα µιας επιχείρησης 
κατά την περίοδο εφαρµογής του ∆ΛΠ 36. Στα πλαίσια της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε 
παραπάνω, τα αποτελέσµατα βασίστηκαν στον αριθµό των ετών που οι επιχειρήσεις 
παρουσίασαν ζηµίες χωρίς ενδιάµεσες περιόδους κερδοφορίας. Πολλές από τις εταιρίες του 
δείγµατος παρουσίασαν αύξηση της κερδοφορίας τους σε µεµονωµένες διαχειριστικές 
χρήσεις ενώ η γενικότερη εικόνα τους ήταν αρνητική. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιες από αυτές 
ταξινοµήθηκαν σε κατηγορίες µε λιγότερα έτη ζηµιών και, κατ’ επέκταση, επηρεάστηκαν 
αναλόγως και τα εξαγόµενα αποτελέσµατα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η εργασία αυτή ασχολήθηκε µε την υπεραξία που δηµιουργείται κατά την απόκτηση µιας 
επιχείρησης από µία άλλη. Η υπεραξία απασχόλησε για αιώνες την επιστηµονική κοινότητα 
τόσο ως προς τον ορισµός της όσο και ως προς το τρόπο λογιστικού χειρισµού της. Αυτό 
γίνεται εύκολα αντιληπτό µέσα από την ιστορική αναδροµή που περιγράφηκε στο πρώτο 
κεφάλαιο της εργασίας αυτής, η οποία περιλαµβάνει τις εξελίξεις σε Ευρώπη και Αµερική. 

Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκαν οι διατάξεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που 
αφορούν θέµατα σχετικά µε την υπεραξία, αλλά και η αντίστοιχη νοµοθεσία που 
εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Επίσης, έγινε περιγραφή της φορολογικής νοµοθεσίας που ισχύει 
αυτή τη στιγµή στον ελληνικό χώρο για τις διάφορες νοµικές µορφές των εταιριών. 

Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται γύρω από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
καθώς εξελίσσονται συνεχώς και επεκτείνεται η εµβέλειά τους. Σκοπός τους είναι η 
παγκόσµια εφαρµογή τους ώστε να καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις µε διαφάνεια, 
αντικειµενικότητα, οµοιόµορφο και συγκρίσιµο τρόπο. Τα Πρότυπα που ασχολούνται µε την 
υπεραξία είναι το ∆ΛΠ 36 και το ∆ΠΧΑ 3, τα οποία προχώρησαν σε ριζικές αλλαγές και 
δίχασαν την επιστηµονική και επιχειρηµατική κοινότητα. Η υιοθέτηση του ετήσιου ελέγχου 
αποµείωσης της υπεραξίας απάλλαξε τις επιχειρήσεις από το δύσκολο και υποκειµενικό 
προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής της και θεωρήθηκε πιο αντιπροσωπευτικός, καθώς έρευνες 
που πραγµατοποιήθηκαν µε προηγµένα µαθηµατικά µοντέλα διαπίστωσαν ότι η αξία της δεν 
µειώνεται µε συστηµατικό τρόπο. 

Η εφαρµογή του ∆ΛΠ 36, όµως, είχε και αρνητικές συνέπειες. Η σηµαντικότερη από 
αυτές ήταν η δυνατότητα διαµόρφωσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων από µέρους των 
διοικητικών στελεχών µε ευνοϊκούς όρους για την επιχείρηση. Η χειραγώγηση των κερδών 
έγινε εφικτή τόσο µέσα από το στάδιο του επιµερισµού της υπεραξίας στις µονάδες 
δηµιουργίας ταµειακών ροών όσο και µέσα από τη διενέργεια του ελέγχου αποµείωσης, όπως 
αποδεικνύεται από τη διεθνή έρευνα και αρθρογραφία. 

Το τελευταίο µέρος αυτής εργασίας περιλαµβάνει την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 
στις ελληνικές εισηγµένες εταιρίες, οι οποίες παρουσιάζουν υπεραξία στις οικονοµικές 
καταστάσεις τους. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί εάν οι επιχειρήσεις προέβαιναν σε σκόπιµη 
αναβολή αναγνώρισης ζηµιών αποµείωσης. Αυτό µπορεί να διασταυρωθεί εάν παρατηρήσει 
κάποιος τις οικονοµικές καταστάσεις µιας εταιρίας και διαπιστώσει ότι απουσιάζουν οι 
ζηµίες αποµείωσης από εκεί όπου θα περίµενε να τις συναντήσει. Έτσι, για τη διενέργεια της 
έρευνας χρησιµοποιήθηκαν τρεις παράγοντες που η ύπαρξη τους παραπέµπει στην 
αναγνώριση ζηµιών αποµείωσης: η ύπαρξη ζηµιών, απώλειας της κερδοφορίας και χαµηλού 
δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού για περισσότερες από µία διαχειριστικές χρήσεις. 

Από τη µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων ως προς την ύπαρξη των παραπάνω 
παραγόντων και την ύπαρξη ζηµιών αποµείωσης φαίνεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
να αποφεύγει την αποµείωση της υπεραξίας ή τουλάχιστον να την αναβάλλει για χρήσεις µε 
καλύτερα αποτελέσµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 
προέβαιναν στην αποµείωση του ποσού της υπεραξίας ήταν πολύ µικρότερο από το 
αναµενόµενο, ακόµα περισσότερο όταν οι ενδείξεις ήταν παρούσες για περισσότερα από ένα 
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χρόνια. Επίσης, γινόταν πολύ εύκολα αντιληπτό ότι η αντίδραση των διοικήσεων δεν ήταν 
άµεση στην εµφάνιση των αντίστοιχων ενδείξεων και παρατηρήθηκε να χρησιµοποιείται η 
τακτική της αναγνώρισης ζηµιών αποµείωσης σε έτη ανάκαµψης όπου η αναγνώριση αυτή 
δεν θα οδηγούσε στην εµφάνιση ζηµιών.  

Εντούτοις, η συγκεκριµένη µελέτη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και επιδέχεται 
περαιτέρω έρευνα για τη  διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων, συνυπολογίζοντας 
επιπλέον παράγοντες που αυτή τη φορά θεωρήθηκαν σταθεροί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι διατάξεις του ν. 2190/20 και του ν. 2238/94 που 
αφορούν την υπεραξία µιας επιχείρησης. Επισηµαίνεται ότι δεν κρίθηκε εύχρηστη η 
παράθεση των ∆ΛΠ 36, 38 και ∆ΠΧΑ 3, καθώς προηγήθηκε εκτενής ανάλυσή τους στο 
κύριο µέρος της εργασίας. Το πρωτότυπο κείµενο είναι διαθέσιµο στο κοινό µέσα από το 
διαδίκτυο. 
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ΝΟΜΟΣ 2190/20 

Άρθρο 43  

4β. Η υπεραξία της επιχειρήσεως (Goodwill) που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή 
συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση  µε τη διαφορά µεταξύ του 
ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων 
της, καταχωρείται  στο λογαριασµό "υπεραξία επιχειρήσεως" των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων και αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε 
περισσότερες από µια χρήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη.  

Τα ποσά που εµφανίζονται στο λογαριασµό "υπεραξία επιχειρήσεως" αναλύονται και 
επεξήγονται στο προσάρτηµα.  

 

Άρθρο 103  

1. Οι λογιστικές αξίες (αξίες λογιστικών βιβλίων) των µετοχών ή µεριδίων στο κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση συµψηφίζονται µε το ποσό των 
ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, το οποίο αναλογεί σ' αυτές τις µετοχές ή τα 
µερίδια.  

2. Ο συµψηφισµός της προηγουµένης παραγράφου 1 γίνεται µε βάση τις λογιστικές αξίες 
κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία οι αναφερόµενες επιχειρήσεις περιλαµβάνονται για 
πρώτη φορά στην ενοποίηση, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται 
αναλόγως και στην περίπτωση απόκτησης των µετοχών ή µεριδίων σε επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  

Οι διαφορές που προκύπτουν από τον παραπάνω συµψηφισµό καταχωρούνται, κατά το 
δυνατό, απ' ευθείας στα στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού, στα οποία η τρέχουσα αξία 
είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από τη λογιστική τους αξία.  

3. Το σύνολο των θετικών (χρεωστικών) και των αρνητικών (πιστωτικών) διαφορών, που 
παραµένουν µετά την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, εµφανίζεται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τίτλο "διαφορές ενοποίησης". Για το λογιστικό χειρισµό 
του κονδυλίου αυτού ισχύουν τα εξής: 

α) Αν είναι χρεωστικό, εµφανίζεται στην κατηγορία "λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις" 
(λοιπά άυλα πάγια στοιχεία) του ενοποιηµένου ισολογισµού και αποσβένεται είτε εφάπαξ, 
είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 
υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη.  

Παρέχεται η ευχέρεια της άµεσης και εµφανούς αφαίρεσης του παραπάνω κονδυλίου απ' 
ευθείας από τα αποθεµατικά του ενοποιηµένου ισολογισµού. 

β) Αν είναι πιστωτικό, εµφανίζεται στην κατηγορία "Ίδια κεφάλαια" του ενοποιηµένου 
ισολογισµού και µπορεί να µεταφέρεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης, µερικώς ή 
ολικώς, µόνο: 

(1) αν αντιστοιχεί κατά την ηµέρα που αποκτήθηκαν οι µετοχές ή µε τα µερίδια µιας από 
τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σε πρόβλεψη δυσµενούς 
εξέλιξης των µελλοντικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης αυτής ή σε πρόβλεψη 
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µελλοντικών δαπανών της, στο µέτρο που η πρόβλεψη αυτή έχει πραγµατοποιηθεί, 
και  

(2) στο µέτρο που αντιστοιχεί σε πραγµατοποιηµένο κέρδος.  

4. Οι διαφορές της προηγουµένης παραγράφου 3 και ο λογιστικός χειρισµός πρέπει να 
σχολιάζονται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα. Ειδικότερα στο προσάρτηµα αυτό, για κάθε 
άµεση ή έµµεση (µέσω θυγατρικών ή τρίτων) συµµετοχή, αναφέρονται χωριστά: 

(1) η αρχική, χρεωστική ή πιστωτική διαφορά ενοποίησης και οι αποσβέσεις ή µεταφορές 
της, όπως τα ποσά αυτά διαµορφώθηκαν µέχρι το τέλος της προηγουµένης χρήσης,  

(2) οι µεταβολές των ποσών αυτών κατά την κλειόµενη χρήση και 

(3) τα σύνολά τους, όπως διαµορφώνονται στο τέλος της κλειόµενης χρήσης.  

Στο ενοποιηµένο προσάρτηµα παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις 
στοιχείων του ενοποιηµένου ισολογισµού, που προβλέπονται από την παράγραφο 2. 

 

ΝΟΜΟΣ 2238/94 

1.Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: 
α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη 
µεταβίβαση: 
αα) Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, 
προνόµια κ.λπ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
ββ) Εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που 
ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση µεριδίων ηµεδαπής 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής της από την κατώτατη 
πραγµατική αξία που έχουν κατά το χρόνο µεταβίβασης. Για τον προσδιορισµό της 
κατώτατης πραγµατικής αξίας των µεριδίων που µεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγµατική 
αξία ολόκληρης της εταιρίας λαµβάνεται το άθροισµα: i) των ιδίων κεφαλαίων της, που 
εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό, ii) της άυλης 
αξίας της, iii) της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά το µέρος που η αξία του καθενός 
από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο µεταβίβασης στη φορολογία 
µεταβίβασης ακινήτων, υπερβαίνει την αξία κτήσης του και iv) των αυξήσεων των ιδίων 
κεφαλαίων που έχουν µεσολαβήσει από το χρόνο σύνταξης του τελευταίου επίσηµου 
ισολογισµού µέχρι το χρόνο µεταβίβασης των µεριδίων ή των µειώσεων των ιδίων 
κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Ειδικότερα, για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας, αφαιρούνται οι τόκοι των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο του επιτοκίου των 
εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το 
∆εκέµβριο του έτους που προηγείται της µεταβίβασης, από το µέσο όρο των ολικών 
αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη µεταβίβαση, 
ισολογισµών και το ποσό που προκύπτει (R) αναπροσαρµόζεται αρχικά µε την εφαρµογή της 
σταθερής ληξιπρόθεσµης ράντας: 
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α = R x 1-un 

               i 

και στη συνέχεια το αποτέλεσµα που προκύπτει προσαυξάνεται µε τους ακόλουθους 
ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης: 
  

Έτη 
λειτουργίας 

 Συντελεστές 

Πάνω από 
3 µέχρι 5 

10% 

Πάνω από 
5 µέχρι 10 

20% 

Πάνω από 
10 µέχρι 15 

30% 

Πάνω από 
15 

40% 

Για την εφαρµογή της πιο πάνω ράντας: 

- α = το ποσό που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή και αποτελεί την άυλη αξία της 
επιχείρησης, 
- R = το ποσό που αναπροσαρµόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης, 
- n = το πενταετές µελλοντικό χρονικό διάστηµα για το οποίο προσδοκάται υπερκέρδος, 
-uⁿ = 1 

     (1+i)n  

η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου µετά από το πιο πάνω µελλοντικό 
διάστηµα (n) είναι ένα λεπτό του ευρώ, 
- i = το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας. 
Σε περίπτωση που νόµιµα έχουν καταρτιστεί λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισµών, 
λαµβάνονται υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω ισολογισµών. 
Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται τα µερίδια έχει προέλθει από µετατροπή ή 
συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισµούς, 
πριν από τη µεταβίβαση των µεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του µέσου όρου των 
ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης, λαµβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισµών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα 
αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισµούς των 
επιχειρήσεων που έχουν µετασχηµατισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν 
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τρεις (3) ισολογισµοί. Προκειµένου για µεταβιβάσεις µεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ως κόστος απόκτησης των 
µεταβιβαζόµενων µεριδίων λαµβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, 
ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους. Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις µε 
βιβλία A΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που µεταβιβάζουν µερίδια, 
ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται η ελάχιστη αξία µεταβίβασης των µεριδίων, η οποία έχει 
υπολογισθεί κατά την απόκτησή τους, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 
1030366/10307/ Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 477 B́), η οποία εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Á ) ή της 
1119720/1980/ Α0012/ ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2227 B'), η οποία εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Á ) ανάλογα µε το 
χρόνο απόκτησής τους, κατά περίπτωση. Αν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών 
έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της προγενέστερης από τις πιο πάνω 
αποφάσεις, ως αξία κτήσης λαµβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο 
κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος ή κληρονοµιών, δωρεών, 
γονικών παροχών ή σε περίπτωση µη  
οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. Όταν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια έχουν αποκτηθεί κατά 
την ίδρυση της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ως κόστος απόκτησης των µεριδίων αυτών 
λαµβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Εάν µέχρι το 
χρόνο µεταβίβασης των µεριδίων έχει λάβει χώρα τυχόν αύξηση ή µείωση του κεφαλαίου, ως 
κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούµενων 
χρήσεων πριν από τη µεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει 
λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του 
κεφαλαίου αυτών των χρήσεων. Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό 
συµφωνητικό προκύπτει αξία µεταβίβασης µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η 
συµφωνηθείσα. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται και για 
µεταβιβάσεις µεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης από ηµεδαπά φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα. Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση 
µεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους 
από τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µεριδίων. 

Με µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή µεριδίων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρου 
στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. 

Αν µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο οµόρρυθµης ή 
ετερόρρυθµης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω 
συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όµως η 
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η 
αντικειµενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίµησης της επιχείρησης, 
φορολογείται µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του µεριδίου που 
µεταβιβάζεται. Αν µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο προσωπικής 
εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης από δικαιούχο µε βαθµό συγγένειας της Α' 
κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται µε 
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).Για τις ίδιες µεταβιβάσεις από δικαιούχους µε βαθµό 
συγγένειας της Β΄ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 η υπεραξία 
φορολογείται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 
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β) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την 
εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την 
άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή 
υποµίσθωσης ή του προνοµίου ή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων 
δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων ή 
µοτοσυκλετών δηµόσιας χρήσης που µεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξοµοιώνεται και η 
παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα. 

γ) Με συντελεστή είκοσι  τοις εκατό (20%) κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα 
µισθώµατα, από το µισθωτή προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου µόνου 
του ή µαζί µε τον οποιονδήποτε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Τα 
αναφερόµενα στα επόµενα εδάφια αυτής της παραγράφου, καθώς και στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 81,εφαρµόζονται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση. 
Ό δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρµογή αυτής της 
παραγράφου, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε την 
υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας όπου 
βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό 
στοιχείο, πριν από τη µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου 
περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία 
τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η 
οικεία πράξη µεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάµενος της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν 
επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώµα του 
εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να 
αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώµατος ή του 
εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης. 
Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόµενα στη 
διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της 
ωφέλειας για να καταβληθεί µε βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το 
περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο µε τον 
µεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται. 
Όταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, µε την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις 
γενικές διατάξεις. 

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται στα φυσικά πρόσωπα και στους 
υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. για τα ποσά του πρώτου εδαφίου της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου αυτής. 

Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, τέθηκε όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 21 του νόµου 3943/2011 και ισχύει από 
την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι την 31/3/2011.  
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2. Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγµατική αξία 
πώλησης µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, οι οποίες µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Για 
τον προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας των µετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις 
εκατό (5%) λαµβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγµατική αξία των µετοχών που 
µεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται ως ακολούθως: 
α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση 
επίσηµο ισολογισµό και όπως αυτά διαµορφώνονται µετά από αύξηση ή µείωση που έχει 
πραγµατοποιηθεί µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της µεταβίβασης, προσαυξάνονται µε 
την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν 
από τη µεταβίβαση. Στο αποτέλεσµα που προκύπτει προστίθεται και η υφιστάµενη διαφορά 
µεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της 
µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και της εµφανιζόµενης στα βιβλία αξίας 
κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα 
µε τα πιο πάνω, διαιρούµενο δια του αριθµού των υφιστάµενων κατά το χρόνο µεταβίβασης 
µετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγµατική αξία της κάθε µετοχής, η οποία 
λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της αξίας των µετοχών που µεταβιβάζονται. 
β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαµβάνεται ο λόγος του µέσου όρου των ολικών 
αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη 
µεταβίβαση, ισολογισµών και του µέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής 
περιόδου. Σε περίπτωση που νόµιµα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισµοί, 
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ισολογισµών αυτών. Αν το άθροισµα των ολικών 
αποτελεσµάτων είναι αρνητικό, δεν λαµβάνεται υπόψη καµία απόδοση. 
γ) Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται οι µετοχές έχει προέλθει από µετατροπή ή 
συγχώνευση άλλων ανωνύµων εταιρειών ή άλλων µορφών επιχειρήσεων και η µεταβίβαση 
λαµβάνει χώρα πριν από τη σύνταξη τριών ισολογισµών, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της 
προηγούµενης περίπτωσης, που προκύπτουν και από τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων 
που έχουν µετασχηµατισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη στοιχεία τριών ισολογισµών συνολικά. 
δ) Σε περίπτωση που από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει 
ως πραγµατική αξία µεταβίβασης µετοχών µεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των υποπεριπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγράφου, λαµβάνεται υπόψη η 
συµφωνηθείσα. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται και για 
µεταβιβάσεις µετοχών αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων σε διεθνώς 
αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό από ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Στην 
περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συµφωνηθείσας αξίας πώλησης των µετοχών. 
Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρµογή 
τα αναφερόµενα στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και επί εισφοράς των τίτλων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης, ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάµενης. Ως πραγµατική αξία των 
µετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ηµεδαπής εταιρείας, 
λαµβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 9 του 
κ.ν. 2190/1920. 

Όταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, µε την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές 
φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. 



64 

 

Το πέµπτο από το τέλος εδάφιο της  παραγράφου 2 του άρθρου 13, καταργήθηκε µε την 
περίπτωση β' της παραγράφου 2 του ν. 3842/2010 και η κατάργησή του ισχύει από τη 
δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (23-4-2010), σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ιδίου νόµου.  

 


