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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1.1 Προσέγγιση της έννοιας των άυλων περιουσιακών στοιχείων  

Στο σηµερινό και έντονα µεταβαλλόµενο παγκόσµιο οικονοµικό επιχειρηµατικό 
περιβάλλον η προσεκτική παρατήρηση και ανάλυση των καθηµερινών οικονοµικών 
γεγονότων, οι αποφάσεις, οι µέθοδοι και στρατηγικές που εφαρµόζονται από τους 
ανθρώπους οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης 
παραµένει ο κυρίαρχος στόχος.  Με την πάροδο του χρόνου οι επιχειρήσεις 
θεωρούνται ως οικονοµικές οντότητες που προσπαθούν να συνδυάσουν 
αποτελεσµατικά τους ίδιους πόρους, τα ενσώµατα πάγια και τις ασώµατες 
ακινητοποιήσεις τους ώστε να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 
παραγωγή και εµπορευµατοποίηση των προϊόντων τους, µε κύριο στόχο την 
απόκτηση ενός σηµαντικού µεριδίου της αγοράς και παράλληλα την ενίσχυση της 
κερδοφορίας τους. 

Ωστόσο τα αντικείµενα και οι καταστάσεις µε υλική υπόσταση γίνονται πολύ πιο 
εύκολα αντιληπτά και κατανοητά από αντικείµενα, έννοιες και καταστάσεις χωρίς 
υλική υπόσταση. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών όλο και 
περισσότερη προσοχή από θεωρητικής πλευράς έχει δοθεί στα άυλα στον τοµέα της 
χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. Σήµερα η σηµασία της αποκάλυψης πληροφοριών 
που σχετίζονται µε τα άυλα έχει αυξηθεί σηµαντικά. Μια προσεκτική µελέτη της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά µε την έννοια των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων οδηγεί στα συµπεράσµατα ότι µε την πάροδο του χρόνου έχουν δοθεί 
ορισµοί για τα άυλα µε βάση διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις ενώ τα λογιστικά 
συστήµατα των διάφορων χωρών προσεγγίζουν τις έννοιες και τη µεταχείριση των 
άυλων µε διαφορετικό τρόπο κάτι που οδηγεί σε µια δυσαρµονία που υπονοµεύει τις 
προσπάθειες για διεθνή λογιστική εναρµόνιση.(Gravas et al, 2010) 

Στην αρχή της ερευνητικής προσπάθειας για τα άυλα που χρονολογικά άρχισε στη 
µέση της δεκαετίας του 1990 πολλοί συγγραφείς είχαν ορίσει τα άυλα µε βάση την 
εξίσωση που χρησιµοποιείται για το διανοητικό κεφάλαιο : 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ = ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Ωστόσο σύµφωνα µε τον Upton (2001)  αυτός ο ορισµός παρουσιάζει αρκετά 
µειονεκτήµατα καθώς η διαφορά αυτή µπορεί να αποδοθεί και σε άλλους παράγοντες 
όπως είναι οι διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών. Μερικοί από τους πι 
αντιπροσωπευτικούς ορισµούς που δίνονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι :  
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• ∆ιανοητικό κεφάλαιο : αποτελείται από τη µελέτη της καινοτοµίας, 
διαχείριση της γνώσης, νέα τεχνολογία, άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
οργανωτική µάθηση ( Mc Master/World Congress On Intellectual Capital) 

• Άυλα στοιχεία ενεργητικού ( ευρύς ορισµός ): µη υλικές πηγές πιθανών 
µελλοντικών οικονοµικών οφελών σε µια οντότητα ή εναλλακτικά όλα τα 
στοιχεία µια επιχείρησης που υπάρχουν πέραν των νοµισµατικών και 
ενσώµατων στοιχείων 

• Άυλα στοιχεία (στενός ορισµός) : µη υλικές πηγές πιθανών µελλοντικών 
οικονοµικών οφελών σε µια οντότητα που έχουν αποκτηθεί σε µια 
ανταλλαγή ή αναπτυχθεί εσωτερικά από αναγνωρίσιµες δαπάνες, έχουν 
πεπερασµένη διάρκεια ζωής, αγοραία αξία ξεχωριστή από της επιχείρησης 
και ανήκουν και ελέγχονται από την επιχείρηση  

• Άυλα στοιχεία : µη νοµισµατικές πηγές πιθανών µελλοντικών οικονοµικών 
οφελών χωρίς υλική υπόσταση τα οποία ελέγχονται από µια επιχείρηση ως 
αποτέλεσµα προηγούµενων συναλλαγών και γεγονότων και µπορούν ή όχι 
να πωληθούν ξεχωριστά από τα άλλα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία. 

1.2  Η σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην οικονοµία 

Παρά την ευρεία αποδοχή ότι τα άυλα στοιχεία όπως τα εµπορικά σήµατα είναι 
κρίσιµα για τις µελλοντικές προοπτικές µια επιχείρησης, το γεγονός ότι είναι δύσκολο 
να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη διαχείριση και την 
ενίσχυση της αξίας τους σε συνδυασµό µε την ευαισθησία των εν λόγω πληροφοριών 
έχει αφήσει πολλές εταιρίες πίσω. Οι επενδυτές, αναλυτές, και άλλοι ενδιαφερόµενοι 
επαγρυπνούν για τη σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων και είναι όλο και 
πιο πρόθυµοι να γεφυρώσουν το χάσµα στην ενηµέρωση που υπήρχε µέχρι 
πρόσφατα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία του 
ενεργητικού των επιχειρήσεων τόσο για εµπορικούς όσο και για λογιστικούς 
σκοπούς. 

Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν την άποψη ότι ένα σηµαντικό ποσοστό της αξία 
µια επιχείρησης, πιθανότατα πάνω από 60%, σχετίζεται µε τα άυλα στοιχεία. Για 
πολλές από αυτές τις εταιρίες, το εµπορικό σήµα αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της 
αξίας τους. Αυτά προς το παρών δεν καταγράφονται ή αποτιµώνται στην συντριπτική 
πλειονότητα των οικονοµικών αρχείων. Τα άυλα παρέχουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα αλλά ως περιουσιακά στοιχεία απαιτούν σαφώς τη διαχείριση των 
ειδικών αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες. Η ικανότητα της διοίκησης να 
διαχειρίζεται τις σχέσεις της µε τους πελάτες ,το εµπορικό της σήµα αλλά και η 
απόδοση βασικών στελεχών είναι τυπικά άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. Η 
σηµασία αυτών των παραγόντων είναι ζωτικής σηµασίας για την κερδοφορία  της 
εταιρίας και τη βιωσιµότητα των µελλοντικών της επιδόσεων.                              
Ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο τα άυλα δεν είχαν την ίδια διαχείριση µε τα 
υλικά στοιχεία είναι η υπόθεση ότι το διανοητικό κεφάλαιο δεν µπορεί να εκτιµηθεί 
σωστά αφού θεωρείται δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Ωστόσο υπάρχουν 
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καθιερωµένες τεχνικές εκτίµησης που γίνονται ολοένα αποδεκτές από τους 
επαγγελµατίες της αγοράς και τις ρυθµιστικές αρχές. Φυσικά αν οι τιµές πρέπει να 
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει στη συνέχεια να εφαρµοστεί 
ένας υψηλός βαθµός αυστηρότητας πριν φτάσουµε σε αποτελέσµατα για εξωτερική 
ανάλυση. 

Είναι γεγονός ότι τα παραδοσιακά συστήµατα πληροφόρησης δεν µπορούν να 
παρέχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά µε τα εταιρικά άυλα περιουσιακά στοιχεία 
και την επίδραση τους στην οικονοµία. Αυτό προκαλεί ασυνήθιστα υψηλή 
µεταβλητότητα στις τιµές των µετοχών που οδηγεί σε αδικαιολόγητες απώλειες για 
τους επενδυτές και κακή κατανοµή πόρων στις κεφαλαιαγορές. Πρώτα τα 
αµερικανικά πρότυπα GAAP και έπειτα τα ∆ΛΠ έρχονται να δώσουν λογιστική και 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα άυλα που θα αφορούν διευθυντές, ελεγκτές 
και επενδυτές. Κύριος σκοπός είναι να καθοριστούν τα κριτήρια που πρέπει να 
ικανοποιούνται προκειµένου ένα στοιχείο να αναγνωριστεί ως άυλο στοιχείου 
ενεργητικού στις οικονοµικές καταστάσεις και παράλληλα να καθοριστεί ο πρότυπος 
χειρισµός για τη µετέπειτα λογιστική τους αντιµετώπιση, καθώς και οι 
γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που 
συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.(Lev and Daum, 2002)  

Το ∆ΛΠ 38 καθορίζει την έννοια ,τη λειτουργία και το λογιστικό χειρισµό των άυλων 
στοιχείων του ενεργητικού. Η τελευταία αναθεώρηση του έγινε τον Μάρτιο του 2004 
που αντικατέστησε το αρχικό ∆ΛΠ 38 που είχε εκδοθεί το 1998.και εφαρµόζεται για 
όλα τα άυλα που θα αποκτηθούν µετά την 31/03/2004. Πολλοί από τους χειρισµούς 
που επιβάλλει είναι ίδιοι µε αυτούς που επιβάλλονται από το πρότυπο που διέπει τα 
ενσώµατα πάγια και συγκεκριµένα από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 16. 

1.3  Τα άυλα στις ελληνικές επιχειρήσεις  

Μια έρευνα του PRG group διενεργήθηκε το 2003 σε διαφορετικούς 
επαγγελµατικούς κλάδους επιτυχηµένων επιχειρήσεων (16 πολυεθνικές και 15 
αµιγώς ελληνικές ) µε κοινό παρανοµαστή το µέγεθος τους (τουλάχιστον 150 
εργαζόµενοι και µέσο µέγεθος 1030 ατόµων) ώστε να απαντηθεί το ερώτηµα «Ποια 
είναι τα πολύτιµα στοιχεία για έναν οργανισµό που προσθέτουν αξία». Σύµφωνα µε 
την έρευνα τα περισσότερα στοιχεία ήταν άυλα. Καθώς λοιπόν η σηµασία των άυλων 
αυξάνεται παγκοσµίως καθώς πλέον απαρτίζουν τα 2/3 της αξίας µια επιχείρησης 
ριζικές αλλαγές πρέπει να γίνουν και στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειµένου να 
διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα προσφέροντας νέα και βελτιωµένα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Η δυνατότητα µιας εταιρίας να εξελιχθεί στον τοµέα της θα 
εξαρτηθεί από τη δυνατότητά της να αξιοποιήσει κατά κύριο λόγο τα άυλα 
περιουσιακά της στοιχεία. Αυτά είναι που θα της δώσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα, θα προσθέσουν αξία στις ενέργειες της και θα αυξήσουν την αποτίµηση 
της. 
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Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή στις ελληνικές επιχειρήσεις αποκαλύφθηκαν επτά 
περιοχές άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει των οποίων χτίζεται η µελλοντική 
επιτυχία της εταιρίας. Αυτές είναι : 

1. Οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις (µε εργαζόµενους –πελάτες και λοιπούς 
stakeholders) 

2. Η διαχείριση της εταιρικής γνώσης  
3. Η ηγεσία και η επικοινωνία στο πλαίσιο του οργανισµού  
4. Η κουλτούρα και οι αξίες του οργανισµού 
5. Η φήµη και η εµπιστοσύνη στον οργανισµό  
6. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού 
7. Οι διαδικασίες και τα συστήµατα του οργανισµού 

Αυτές οι περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους ανθρώπινους πόρους µια 
επιχείρησης και πάνω  σε αυτές πρέπει να δώσουν βάσει οι ελληνικές επιχειρήσεις οι 
οποίες υστερούν στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων έναντι των ξένων. 

Σύµφωνα πάλι µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύεται η µεγάλη 
υστέρηση της ελληνικής οικονοµίας στην καινοτοµία καθώς τη διετία 2008/2009 
κατατάσσονταν στη 19η θέση και απείχε αρκετά από τον κοινοτικό µέσο όρο. Οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη µόλις το 
13% του ποσού που επενδύουν κατά µέσο όρο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 
Περιέργως οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν καινοτοµία 
βρίσκονται λίγο επάνω από το µέσο όρο, ενώ συνεργάζονται ικανοποιητικά µεταξύ 
τους. Απογοητευτικές είναι οι επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην παραγωγή 
ευρεσιτεχνιών και στη χρήση εµπορικών σηµάτων. Ενώ σύµφωνα µε µελέτες που 
έχουν εκπονηθεί οι ελληνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από τα εξής :  

• ∆ε διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες οργάνωσης και διοίκησης 
επιχειρήσεων 

• Στερούνται δηµιουργικότητας βασικών δεξιοτήτων τεχνολογιών 
πληροφορικής επικοινωνιών αλλά και της ικανότητας δηµιουργίας 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για την επιχείρηση  

• ∆εν υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου 
δυναµικού τους  

• Τέλος υπάρχει µια γενικότερη έλλειψη επιχειρηµατικής κουλτούρας που να 
υποστηρίζει την καινοτοµία ως τµήµα της στρατηγικής στόχευσης και 
οργάνωσης µιας επιχείρησης. 
 

1.4  ∆ιεθνείς κανόνες και πρότυπα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Ακαδηµαϊκοί και λογιστές αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα όταν πρόκειται 
για το θέµα των άυλων. Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη και τροποποίηση των λογιστικών 
κανόνων και κανονισµών διεθνώς. Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε πολύ µικρή 
διαθέσιµη πληροφόρηση που δίνονταν από τους νόµους και τους διεθνής 
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κανονισµούς σχετικά µε τον προσδιορισµό των άυλων στοιχείων. Επιπλέον δεν 
υπάρχει κοινώς αποδεκτή µέθοδος αποτίµησης των άυλων κυρίως των εσωτερικά 
δηµιουργούµενων όπως η τεχνογνωσία των υπαλλήλων. Η ανυπαρξία ενός 
αντικειµενικού συστήµατος αποτίµησης έχει οδηγήσει τους αναλυτές να προτιµούν 
την αναφορά των άυλων στους ισολογισµούς. Γενικά συνίσταται η δηµοσίευση 
γνωστοποιήσεων που σχετίζονται µε τα άυλα ως πρόσθετα στοιχεία τις οικονοµικές 
καταστάσεις και αναφορές. Στην Ε.Ε µια µελέτη που δηµοσιεύθηκε το 2006 δείχνει 
ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν επιπλέον 
λογιστικές πληροφορίες που σχετίζονται µε το διανοητικό κεφάλαιο και τα άυλα 
στοιχεία του ενεργητικού. 

Σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα πληροφόρησης και 
ανάπτυξης κανόνων και διαδικασιών για την παρουσίαση της οικονοµικής αξίας των 
άυλων το 2001 στις ΗΠΑ το FASB (Financial Accounting Standard Board) έκδωσε 
τις δηλώσεις 141 και 142. Από το 2002 οι εισηγµένες εταιρίες στις ΗΠΑ 
αντιµετωπίζουν τα άυλα και την υπεραξία µε βάση αυτές τις δηλώσεις. Οι τελευταίες 
θεωρούνται ως ένα σηµαντικό βήµα για τη διεθνή λογιστική πρακτική και 
εναρµόνιση καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της λογιστικής εξουσιοδοτήθηκε η 
αναλυτική έκθεση των άυλων για τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε µια εξαγορά ή 
συγχώνευση και τη µέτρηση της αξία τους µε την εισαγωγή της έννοιας της εύλογης 
αξίας. Η δήλωση 141 περιγράφει τους τύπους των άυλων στοιχείων που µπορούν να 
αναφερθούν στον ισολογισµό ενώ προβλέπει ότι θα αποσβένονται µόνο τα άυλα µε 
πεπερασµένη διάρκεια ωφέλιµης ζωής. Η δήλωση 142 περιγράφει τη µέθοδο που 
πρέπει να εφαρµοστεί σχετικά µε τον περιοδικό έλεγχο αποµείωσης της αξίας των 
άυλων ενώ η απόσβεση της υπεραξία αντικαθίσταται από τον περιοδικό έλεγχο 
αποµείωσης που πρέπει να γίνεται µια φορά το χρόνο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 
εύλογη αξία δεν έχει καταστραφεί και ότι η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των άυλων 
παραµένει ρεαλιστική. 

Οι δηλώσεις 141 και 142 του FASB απαιτούν τα άυλα στοιχεία και ειδικά τα 
εσωτερικώς δηµιουργούµενα να µη συµπεριληφθούν στις οικονοµικές καταστάσεις 
εκτός και αν πληρούν ορισµένα κριτήρια : να είναι αναγνωρίσιµα, να ελέγχονται από 
την επιχείρηση, τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από αυτά να 
εισρέουν στην επιχείρηση και το κόστος τους να µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Οι 
δηλώσεις αυτές γρήγορα υιοθετήθηκαν από την Καναδική νοµοθεσία στο πλαίσιο 
εναρµόνισης των λογιστικών κανονισµών στη Βόρειο Αµερική. Αποτέλεσαν τη βάση 
για την ανάπτυξη των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ή ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως µετονοµάστηκαν µετά το 2001που 
εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Το IASB 
γρήγορα ανέπτυξε ένα σύνολο προτύπων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά 
είναι το ∆ΠΧΠ 3, το ∆ΛΠ 36 και το ∆ΛΠ 38 τα οποία από 1.1.2005 εφαρµόζονται 
υποχρεωτικά από όλες τις εισηγµένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε κράτη-
µέλη της Ε.Ε. Ταυτόχρονα σηµαντικές προσπάθειες έγιναν για να επιτευχθεί 
σύγκλιση µεταξύ των διεθνών και των λογιστικών προτύπων στις ΗΠΑ .                                  
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Η υιοθέτηση των νέων προτύπων είναι ένα σηµαντικό βήµα για την παροχή 
ουσιώδους πληροφόρησης σε σχέση µε την αποτίµηση των άυλων και της συµβολής 
τους στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής αξίας. Ωστόσο το πληροφοριακό κενό 
σχετικά µε την αξία των άυλων εξακολουθεί να είναι σηµαντικό.(Gravas et al, 2010)     

Έτσι αφού το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι προσανατολισµένο στη 
γνώση και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν πλέον ένα µεγάλο κοµµάτι των 
επιχειρήσεων διεθνώς, η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναφερθεί στο λογιστικό 
χειρισµό τους όπως ισχύει σήµερα, να µελετήσει αν αυτός είναι επαρκείς για την 
πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων µερών µέσα από την παρουσίαση τους στις 
λογιστικές καταστάσεις αλλά και να ερευνηθεί αν τίθεται θέµα χειραγώγησης κερδών 
µέσω των άυλων και κυρίως µέσω της έρευνας και ανάπτυξης.  Θα γίνει επίσης µια 
προσπάθεια αναφοράς των λόγων που οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε τέτοιες 
πρακτικές  αλλά και των πιθανών τρόπων  αντιµετώπισης µιας τέτοιας κατάστασης. 

Στο Κεφάλαιο 1 έγινε µια αναφορά στη σηµασία των άυλων στην οικονοµία 
γενικότερα στο Κεφάλαιο 2 που ακολουθεί θα γίνει µια επισκόπηση βιβλιογραφίας 
σχετικά µε τα άυλα και το ρόλο της χειραγώγησης κερδών καθώς και το ρόλο της 
έρευνας και ανάπτυξης που είναι ένας τύπος εσωτερικά δηµιουργούµενου άυλου σε 
πρακτικές διαχείρισης κερδών. Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 38 που αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό και τη λογιστική αντιµετώπιση 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ενώ στο Κεφάλαιο 4 ακολουθεί µια εµπειρική 
µελέτη σχετικά µε το αν οι εισηγµένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα χειραγωγούν τα 
έξοδα τους για έρευνα και ανάπτυξη προκειµένου να διαχειριστούν τα κέρδη τους και 
να δούµε σε ποίο τρίµηνο δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
συµβαίνει αυτό. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 θα παρατεθούν τα συµπεράσµατα από αυτή 
την έρευνα αλλά και από την εντριβή µου γενικότερα µε το θέµα της εργασίας.              
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΥΛΑ,ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

Όπως είπαµε πολύ από την πληροφόρηση που δίνεται για τα άυλα είναι µερική, 
ασυνεπής και δυσνόητη, οδηγώντας σε σηµαντικά κόστη της επιχειρήσεις τους 
επενδυτές αλλά και την κοινωνία ως σύνολο..  Για παράδειγµα το FASB επιτάσσει 
την κεφαλαιοποίηση των δαπανών ανάπτυξης λογισµικού ωστόσο πολλές εταιρίες 
software δεν ακολουθούν τον κανόνα. Τέτοιες επιχειρήσεις που είναι πολύ επικερδείς 
όπως η Microsoft ή η Oracle δεν κεφαλαιοποιούν αυτά τα έξοδα, αναβάλλοντας τα 
κέρδη για το µέλλον. Έτσι έχουµε ένα λογιστικό κανόνα που από άλλους ακολουθείτε 
και από άλλους όχι, κάνοντας πολύ δύσκολο για τους ενδιαφεροµένους έξω από την 
επιχείρηση να βασιστούν στις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Επιπλέον οι 
λογιστικές µέθοδοι για τα αποκτηθέντα άυλα δε συνάδουν µε τις λογιστικές µεθόδους 
για τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα. Τα έξοδα για παράδειγµα για τη 
δηµιουργία ενός εµπορικού σήµατος καταχωρούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης κατευθείαν ενώ τα έξοδα για να τα αγοράσεις 
κεφαλαιοποιούνται είτε άµεσα είτε µε την απόκτηση µιας επιχείρησης. Βλέπουµε 
λοιπόν ότι οι λογιστικοί κανόνες δε βγάζουν κάποιο νόηµα. Η κακή µέτρηση των 
άυλων στοιχείων αλλά και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται σχετικά µε την 
καταχώρηση τους αποτελούν πρόσφορο έδαφος για χειραγώγηση κερδών από τις 
διοικήσεις των επιχειρήσεων. Παρακάτω αναφέρω τι ακριβώς είναι η χειραγώγηση 
κερδών και πως ένα άυλο αυτό της έρευνας και ανάπτυξης γίνεται αντικείµενο 
τέτοιων πρακτικών. 

2.1 ∆ηµιουργική λογιστική και Earnings management-έννοιες και 
ορισµοί 

2.1.1 Εισαγωγή 

Η δηµιουργική λογιστική και η διαχείριση των κερδών είναι ευφηµισµοί που 
αφορούν λογιστικές πρακτικές που µπορεί να ακολουθούν τους κανόνες των 
λογιστικών προτύπων αλλά σίγουρα αποκλίνουν από το πνεύµα των κανόνων αυτών. 
Χαρακτηρίζονται από υπερβολική πολυπλοκότητα και τη χρήση νέων τρόπων 
χαρακτηρισµού του εισοδήµατος, των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων  
καθώς και την πρόθεση να επηρεάσουν τους αναγνώστες όσον αφορά τις ερµηνείες 
που είναι επιθυµητές από τους συγγραφείς . 

Ο όρος κατά τη συνήθη έννοια αναφέρεται στη συστηµατική διαστρέβλωση του 
πραγµατικού εισοδήµατος και των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών ή άλλων 
οργανισµών. Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες µελέτες  για το τι συνιστά 
δηµιουργική λογιστική όπου καθένας όπου κάθε µια από αυτές διερευνά το ζήτηµα 
από µια συγκεκριµένη και δική της οπτική γωνία. Ορισµένες από τις πιο γνωστές 
µελέτες που αξίζει να αναφέρουµε είναι αυτές του Naser (1993) και του Ian Griffiths 
(1986) που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία:  

� Στη µελέτη του ο Naser (1993 σελ. 2) ορίζει τη δηµιουργική λογιστική ως ένα 
µετασχηµατισµό των λογιστικών ποσών από το τι αυτά πραγµατικά είναι στο 
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τι αυτοί που καταρτίζουν τις λογιστικές καταστάσεις επιθυµούν να είναι, 
εκµεταλλευόµενοι τους υπάρχοντες κανόνες ή/και αγνοώντας µερικούς ή 
όλους από αυτούς. Επίσης ισχυρίζεται ότι η ελευθερία επιλογής που παρέχεται 
από το αγγλοσαξονικό σύστηµα λογιστικής µπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση 
αυτής της ελευθερίας. Έτσι στην έκταση που αυτή η επιλογή εξακολουθεί να 
προσφέρεται για κατάχρηση θα υπάρχει δηµιουργική λογιστική.  

� Ο Ian Griffiths (1986 σελ .1) έχει µία δριµύτερη θεώρηση του θέµατος αφού 
ισχυρίζεται ότι κάθε εταιρία στη χώρα του παίζει κατά κάποιο τρόπο µε τα 
κέρδη της. Κάθε σύνολο δηµοσιευοµένων λογαριασµών βασίζεται σε βιβλία 
που έχουν “µαγειρευτεί” µε προσοχή ή πλήρως ωραιοποιηθεί. Τα στοιχεία 
που δίνονται δύο φορές το χρόνο στο επενδυτικό κοινό έχουν όλα αλλαχθεί 
προκειµένου να διαφυλαχθεί ο ένοχος. Αυτή η εξαπάτηση γίνεται µε τέλειο 
τρόπο ώστε να είναι πλήρως νόµιµη και καλείται δηµιουργική λογιστική.        

Παρόµοιες µελέτες έχουν γίνει επίσης από τον Jameson (1988) και τον Terry Smith 
(1996). 

Η δηµιουργική λογιστική ευθύνεται για έναν µεγάλο αριθµό σκανδάλων και πολλές 
προτάσεις για λογιστική µεταρρύθµιση συνήθως εστιάζουν σε µια πιο προσεγµένη 
ανάλυση του κεφαλαίου και των συντελεστών παραγωγής που θα αντικατοπτρίζει 
σωστά τη λογική της προστιθέµενης αξίας. Οι δηµοσιογράφοι τόσο των εφηµερίδων 
όσο και της τηλεόρασης υπέθεσαν ότι η πτώση του χρηµατιστηρίου το 2002 
προκλήθηκε από τις εκθέσεις των λογιστικών ατασθαλιών της Enron, της WorldCom 
καθώς και άλλων µεγάλων εταιριών των Ηνωµένων Πολιτειών. Ένα κοινώς αποδεκτό 
κίνητρο για τη συστηµατική υπερεκτίµηση των εταιρικών εσόδων που ήρθε στο φως 
το 2002 ήταν η χορήγηση  δικαιωµάτων προαίρεσης ως τµήµα πακέτων 
αποζηµιώσεων. Επειδή οι τιµές των µετοχών απεικονίζουν τα δηµοσιευµένα κέρδη τα 
δικαιώµατα προαίρεσης θα µπορούσαν να είναι πιο επικερδή όταν το εισόδηµα 
υπερεκτιµάται και η µετοχή µπορεί να πωληθεί αποφέροντας ένα φουσκωµένο 
κέρδος. 

 

2.1.2 Εννοιολογική προσέγγιση της ∆ιαχείρισης Κερδών  

Τα κέρδη είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο στις οικονοµικές καταστάσεις. ∆ηλώνουν 
το βαθµό στον οποίο µια επιχείρηση έχει εµπλακεί σε δραστηριότητες προστιθέµενης 
αξίας ενώ βοηθούν στην άµεση κατανοµή πόρων στις κεφαλαιαγορές. Μια αύξηση 
των κερδών δηλώνει µια αύξηση της αξία της εταιρίας ενώ µια µείωση δηλώνει 
αντίστοιχα τη µείωση της αξία της. (Lev, 1989) ∆εδοµένης λοιπόν της σηµασίας των 
κερδών η διοίκηση µιας εταιρίας δίνει πολύ µεγάλο βάρος στον τρόπο παρουσίασης 
τους. Γι αυτό κάθε στέλεχος πρέπει να καταλάβει τα αποτελέσµατα των λογιστικών 
του επιλογών ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για της επιχείρηση. 
Πρέπει δηλαδή µε άλλα λόγια να µάθει να διαχειρίζεται τα κέρδη. 

Η ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων από τα στελέχη των οικονοµικών 
διευθύνσεων συνιστά µια κύρια πηγή λογιστικής στρέβλωσης. Ενώ οι προϊστάµενοι 
των λογιστηρίων εξωραΐζουν  τον ισολογισµό, αυτοί κάνουν περισσότερη 
ωραιοποίηση στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. Κάτι τέτοιο είναι γνωστό ως 
διαχείριση κερδών. Η διαχείριση των κερδών είναι πιθανότατα η πλέον ενοχλητική 
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έκβαση της λογιστικής των δεδουλευµένων. Η χρήση της κρίσης και εκτίµησης στη 
λογιστική των δεδουλευµένων επιτρέπει στα στελέχη των οικονοµικών υπηρεσιών να 
αξιοποιούν την εσωεπιχειρησιακή πληροφόρηση τους και εµπειρία τους προκειµένω 
να αυξήσουν τη χρησιµότητα των λογιστικών αριθµών. Μερικά στελέχη όµως 
εξασκούν αυτή την προαίρεση για να διαχειρίζονται λογιστικούς αριθµούς, ιδιαίτερα 
το κέρδος χάριν προσωπικού οφέλους µειώνοντας έτσι την ποιότητα τους. ∆ιαχείριση 
κερδών γίνεται για παράδειγµα όταν τα στελέχη προσπαθούν να αυξήσουν τις 
αµοιβές τους, για να αποφευχθούν επαχθείς συµβάσεις από τους πιστοδότες, για να 
επιτευχτεί σύγκλιση µε τις προβλέψεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών ή για να 
επηρεασθούν οι τιµές των µετοχών. Η διαχείριση των κερδών µπορεί να λάβει δύο 
µορφές:  

� Αλλαγή των λογιστικών µεθόδων, που συνιστά εµφανή µορφή διαχείρισης 
κερδών 

� λογιστικούς αριθµούς, η οποία συνιστά µια κρυπτόµενη µορφή διαχείρισης 
κερδών (Φίλιος, 2003) 

Στη βιβλιογραφία συναντάµε πολλούς  διαφορετικούς ορισµούς που προσπαθούν να 
προσεγγίσουν την έννοια της διαχείρισης κερδών. Αυτούς µπορούµε να τους 
χωρίσουµε σε τρεις κατηγορίες, αυτούς που βλέπουν τη διαχείριση κερδών ως 
επωφελή (white) επειδή θεωρούν ότι ενισχύει την διαφάνεια των εκθέσεων, αυτούς 
που τη βλέπουν ως ολέθρια (black) επειδή θεωρούν ότι περιλαµβάνει την 
ολοκληρωτική διαστρέβλωση και την απάτη και τους ορισµούς που βρίσκονται 
µεταξύ των δύο προηγούµενων(gray) όπου θεωρούν ότι ναι µεν γίνεται χειραγώγηση 
των εκθέσεων αλλά στα πλαίσια των προτύπων.(Ronen and Yaari, 2008)  

Οπαδοί της “ολέθριας ” προσέγγισης είναι τόσο ο Schipper (1989) όσο και οι Healy 
και  Wahlen (1999). Ο Schipper (1989) καθορίζει τη χειραγώγηση κερδών ως τη 
σκόπιµη παρέµβαση στην εξωτερική διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
µε την πρόθεση της απόκτησης προσωπικού οφέλους. Παρατηρεί επίσης ότι µια 
επέκταση του ορισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει τη διαχείριση κερδών που 
επιτυγχάνετε µε την επένδυση στο χρόνο ή χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις ώστε να 
αλλάξουν τα δηµοσιευµένα κέρδη ή υποσύνολα τους .  

Στο ίδιο πνεύµα οι Healy και Wahlen (1999) ορίζουν ως χειραγώγηση κερδών την 
πρακτική όπου τα στελέχη της διοίκησης χρησιµοποιούν την κρίση τους στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και στη διάρθρωση των συναλλαγών για να 
αλλάξουν τις οικονοµικές εκθέσεις, είτε για να παραπλανήσουν τα ενδιαφερόµενα 
µέρη σχετικά µε τις οικονοµικές επιδόσεις της εταιρίας είτε για να επηρεάσουν τα 
συµβατικά αποτελέσµατα που εξαρτώνται από τα καταγεγραµµένα λογιστικά 
νούµερα.                                                                                                         

Και οι δύο ορισµοί δηλώνουν ότι η διαχείριση κερδών περιλαµβάνει την εκ 
προθέσεως χειραγώγηση της λογιστικής πληροφόρησης και υπονοούν ότι τα στελέχη 
της διοίκησης έχουν κίνητρα για να προβούν σε τέτοιες πρακτικές. Η διαχείριση 
κερδών κρύβει τις πραγµατικές επιδόσεις της επιχείρησης από τους µετόχους και από 
άλλους ενδιαφερόµενους µε αποτέλεσµα τα κέρδη να γίνονται λιγότερο αξιόπιστα για 
τη µέτρηση της επίδοσης µια εταιρίας. Μελέτες δείχνουν ότι τα δηµοσιευµένα κέρδη 
προσφέρουν λιγότερη πληροφόρηση στους επενδυτές όταν το κίνητρο για τη 
διαχείριση κερδών είναι υψηλό και η ευκαιριακή διαχείριση κερδών µειώνει την αξία 
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της λογιστικής πληροφορίας (Cristensen et al,1999 ,Marquardt and Wiedman, 2004). 
Έτσι εκτός και αν οι επενδυτές είναι διορατικοί και έχουν τη δυνατότητα να 
αναιρέσουν αυτή τη διαχείριση στα κέρδη, οι αποφάσεις τους για τη κατανοµή πόρων 
ενδέχεται να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσµατα.  

Ωστόσο αξίζει να εξετάσουµε αρκετές πτυχές του ορισµού των Healy και Wahlen 
(1999) καθώς είναι αυτός που συναντάµε πιο συχνά στη βιβλιογραφία. Πρώτα από 
όλα υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους τα στελέχη της διοίκησης µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν την κρίση τους στις χρηµατοοικονοµικές αναφορές. Για 
παράδειγµα η κριτική είναι απαραίτητη για να εκτιµήσουν πολυάριθµα µελλοντικά 
οικονοµικά γεγονότα όπως η αναµενόµενη ζωή και η υπολειµµατική αξία των 
µακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων, οι υποχρεώσεις για παροχές συντάξεων, 
αναβαλλόµενοι φόροι και απώλειες από χρέη και από την αποµείωση των 
περιουσιακών στοιχείων. Τα στελέχη της διοίκησης πρέπει να επιλέξουν ανάµεσα σε 
αποδέκτες λογιστικές µεθόδους για να καταγράψουν τις ίδιες οικονοµικές 
συναλλαγές ενώ πρέπει να χρησιµοποιήσουν την κρίση τους και στη διαχείριση 
κεφαλαίου κίνησης( όπως τα επίπεδα αποθεµάτων, το χρονοδιάγραµµα αποστολής ή 
αγοράς αποθεµάτων καθώς και τις πολιτικές είσπραξης ), το οποίο επηρεάζει την 
κατανοµή του κόστους και τα καθαρά έσοδα. Οι managers πρέπει επίσης να 
επιλέξουν αν θα διενεργήσουν ή θα αναβάλλουν τις δαπάνες, όπως είναι δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη, για διαφήµιση ή δαπάνες συντήρησης ενώ τέλος θα πρέπει να 
αποφασίσουν ποια θα είναι η δοµή των εταιρικών συναλλαγών. Για παράδειγµα οι 
συνενώσεις επιχειρήσεων µπορούν να δοµηθούν έτσι ώστε να πληρούν τις 
προϋποθέσεις για συγκεντρώσεις συµφερόντων ή για λογιστική της αγοράς., οι 
συµβάσεις µίσθωσης να δοµηθούν έτσι ώστε οι υποχρεώσεις µίσθωσης να είναι εντός 
ή εκτός ισολογισµού, και οι επενδύσεις κεφαλαίων να δοµηθούν έτσι ώστε να 
απαιτούν παγιοποίηση ή όχι.   

                                                                                                                                     
Ένα άλλο σηµείο του ορισµού που αξίζει να σηµειώσουµε είναι αυτό σχετικά µε το 
στόχο της πρακτικής διαχείρισης κερδών ο οποίος είναι να παραπλανήσει τα 
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε την οικονοµική επίδοση της επιχείρησης. Αυτό 
µπορεί να προκύψει αν τα στελέχη της διοίκησης πιστεύουν ότι τουλάχιστον κάποιοι 
από τους ενδιαφερόµενους δε θα ανατρέψουν τη χειραγώγηση κερδών. Μπορεί 
επίσης να συµβεί αν τα στελέχη της διοίκησης έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 
δεν µπορούν να έχουν οι ενδιαφερόµενοι έξω από την επιχείρηση. Έτσι τα 
ενδιαφερόµενα µέρη είναι πιθανό να προσδοκούν( ή ακόµη και να ανεχτούν) κάποια 
διαχείριση στα κέρδη. Φυσικά οι managers µπορούν να χρησιµοποιήσουν την κρίση 
τους στη λογιστική ώστε να γίνουν οι χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις πιο 
κατατοπιστικές για τους χρήστες. Αυτό µπορεί να προκύψει αν ορισµένες λογιστικές 
επιλογές ή εκτιµήσεις θεωρούνται ότι είναι αξιόπιστες για τη χρηµατοοικονοµική 
επίδοση µια επιχείρησης . Για παράδειγµα αν ο έλεγχος είναι αποτελεσµατικός η 
εκτίµηση των στελεχών της διοίκησης για τις ακαθάριστες εισπράξεις θα θεωρούνται 
ως µια αξιόπιστη πρόβλεψη για τη συγκέντρωση µετρητών. Επιπλέον οι managers 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν την κρίση τους ώστε να γίνουν οι χρηµατοοικονοµικές 
εκθέσεις πιο κατατοπιστικές µε το να ξεπεράσουν τους περιορισµούς στα τρέχοντα 
λογιστικά πρότυπα. Για παράδειγµα µέχρι πρόσφατα κάποιες πετυχηµένες εταιρίες 
έρευνα και ανάπτυξης δηµιουργούσαν ετερόρρυθµες εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης 
που τους επέτρεπε να κεφαλαιοποιούν τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που σε 
άλλη περίπτωση αυτές θα είχαν καταχωρηθεί ως έξοδα. 
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Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρησιµοποίηση από τα στελέχη της διοίκησης 
κρίσης στις χρηµατοοικονοµικές αναφορές έχει και ωφέλειες αλλά και αρνητικές 
συνέπειες. Στις αρνητικές συνέπειες περιλαµβάνετε η εσφαλµένη κατανοµή των 
πόρων που προκύπτει από τη διαχείριση κερδών ενώ τα οφέλη περιλαµβάνουν 
πιθανές βελτιώσεις στη µετάδοση αξιόπιστων πληροφοριών από τη διοίκηση στους 
εξωτερικούς ενδιαφερόµενους, κάτι που βελτιώνει τις αποφάσεις για κατανοµή 
πόρων. (Wahlen, 1999) 

 

2.1.3  Τα κίνητρα για τη διαχείριση κερδών 

Παρά την κοινή πεποίθηση ότι η διαχείριση κερδών συµβαίνει, είναι πολύ δύσκολο 
για τους ερευνητές να την τεκµηριώσουν. Για να προσδιορίσουν αν τα κέρδη έχουν 
χειραγωγηθεί οι ερευνητές πρέπει πρώτα να εκτιµήσουν τα κέρδη πριν τα 
αποτελέσµατα των χειραγωγηµένων κερδών κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο. 
Μία αποδεκτή προσέγγιση είναι να εντοπιστούν κάτω από ποιες συνθήκες τα κίνητρα 
των στελεχών της διοίκησης είναι αρκετά δυνατά ώστε να προβούν σε πρακτικές 
χειραγώγηση κερδών και στη συνέχεια να εξεταστούν αν τα πρότυπα από τα 
απροσδόκητα δεδουλευµένα ( ή οι λογιστικές επιλογές) σχετίζονται µε αυτά τα 
κίνητρα. 

Οι ερευνητές έχουν εξετάσει πολλά διαφορετικά κίνητρα που οδηγούν στη διαχείριση 
κερδών. Αυτά µπορεί να είναι : 

� οι προσδοκίες και οι εκτιµήσεις της κεφαλαιαγοράς  
� γραπτές συµβάσεις όσον αφορά τα λογιστικά νούµερα 
� αντιµονοπωλιακές νοµοθεσίες ή άλλες ρυθµίσεις της κυβέρνησης  

Πολλές έρευνες, µερικές από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω για να εκτιµήσουν τα 
απροσδόκητα δεδουλευµένα, ξεκινούν µε τα συνολικά δεδουλευµένα , που 
µετρούνται ως η διαφορά µεταξύ του καταγεγραµµένου καθαρού εισοδήµατος και 
των λειτουργικών ταµειακών ροών. Το σύνολο των δεδουλευµένων έπειτα χωρίζεται 
σε µεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τα κανονικά δεδουλευµένα όπως τα έσοδα για 
να καταστεί δυνατή η ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης, τα ακαθάριστα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία για να καταστεί δυνατή η φυσιολογική φθορά. Τα 
απροσδόκητα δεδουλευµένα είναι τα ανεξήγητα συστατικά από το σύνολο των 
δεδουλευµένων. 

I. Κίνητρα κεφαλαιαγοράς  

Η ευρεία χρήση της λογιστικής πληροφόρησης από τους επενδυτές και τους 
χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές για να βοηθήσουν την αξία των µετοχών µπορεί να 
αποτελέσει κίνητρο για τα στελέχη της διοίκησης ώστε να χειραγωγήσουν τα κέρδη 
σε µια προσπάθεια να επηρεάσουν βραχυπρόθεσµα τις τιµές των µετοχών. 

Για παράδειγµα τα ανώτερα στελέχη είναι δυνατόν να αυξήσουν τα κέρδη έτσι ώστε 
να ανυψώσουν την τιµή της µετοχής της εταιρίας έναντι γεγονότων όπως µια 
επιδιωκόµενη συγχώνευση ή διάθεση χρεογράφων στο κοινό ή σχέδια πώλησης 
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µετοχών ή άσκηση δικαιωµάτων. Τα ανώτερα στελέχη επίσης εξοµαλύνουν τα κέρδη( 
χειρίζονται δηλαδή ορισµένα κονδύλια στις λογιστικές τους καταστάσεις έτσι ώστε 
να απαλείφονται µεγάλες κινήσεις στα κέρδη και αυτές να είναι σε θέση να 
αναφέρουν µία οµαλή τάση για έναν αριθµό ετών) προκειµένου να χαµηλώσουν τις 
περί κινδύνου αντιλήψεις της αγοράς και να µειώσουν το κόστος κεφαλαίου.                   
Ένα άλλο σχετιζόµενο κίνητρο για διαχείριση κερδών είναι για να ανταποκριθούν 
στις προσδοκίες της αγοράς. Για παράδειγµα τα ανώτερα στελέχη συχνά χαµηλώνουν 
τις προσδοκίες της αγοράς δια µέσου ηθεληµένων απαισιόδοξων αποκαλύψεων-
προαναγγελιών και τότε διαχειρίζονται ανοδικά τα κέρδη νικώντας τις προσδοκίες 
της αγοράς. Σε µια µελέτη τους οι Abarbanell και Lehavy (1998) χρησιµοποιούν τις 
συστάσεις των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών για τις µετοχές (πχ αγορά, κατοχή ,ή 
πώληση) για να προβλέψουν προς τα πού θα κινηθεί η χειραγώγηση κερδών. 
Υποστηρίζουν ότι οι εταιρίες που λαµβάνουν υποδείξεις “αγοράς ” είναι πιο πιθανό 
να διαχειριστούν τα κέρδη ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των αναλυτών 
ενώ οι εταιρίες που λαµβάνουν υποδείξεις για “πώληση” είναι πιο πιθανό να δείξουν 
αρνητικά απροσδόκητα δεδουλευµένα. 

Η αυξανόµενη σηµασία των γρήγορα κινούµενα επενδυτών και η ικανότητα τους να 
τιµωρούν τις µετοχές που δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες τους έχει δηµιουργήσει 
αυξανόµενη πίεση στα ανώτερα στελέχη έτσι ώστε να χρησιµοποιούν όλα τα 
διαθέσιµα µέσα προκειµένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αγοράς.  

II.  Κίνητρα εκ συµβολαίων 

Λογιστικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για να παρακολουθούν και να ρυθµίζουν τις 
συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και πολλών ενδιαφερόµενων. Για παράδειγµα 
συµβόλαια ανταµοιβής στελεχών συχνά συµπεριλαµβάνουν bonus (πρόσθετες 
αµοιβές πάνω από τις αναµενόµενες) το ύψος των οποίων εξαρτάται από τα κέρδη. 
Τα τυπικά συµβόλαια δώρων(bonus contracts) έχουν ένα προς τα κάτω και ένα προς 
τα πάνω όριο, το οποίο σηµαίνει το οποίο σηµαίνει ότι τα στελέχη δε λαµβάνουν 
δώρο εάν τα κέρδη πέσουν κάτω από το συµφωνηθέν προς τα κάτω όριο και δεν 
µπορούν επίσης να κερδίσουν επιπλέον αµοιβές όταν τα κέρδη υπερβούν το ανώτατο 
όριο. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι τα στελέχη έχουν κίνητρα να αυξήσουν ή να µειώσουν 
τα κέρδη βασιζόµενη στο επίπεδο των µη διαχειρίσιµων κερδών σε σχέση µε το 
ανώτερο και το κατώτερο όριο. Όταν τα µη διαχειρίσιµα κέρδη βρίσκονται µεταξύ 
του ανώτερου και του κατώτερου ορίου, τα στελέχη έχουν κίνητρο να αυξήσουν τα 
κέρδη. Όταν τα κέρδη είναι πάνω από το µέγιστο όριο ή κάτω από το ελάχιστο όριο, 
τα στελέχη έχουν κίνητρο να µειώσουν τα κέρδη και να δηµιουργήσουν αποθεµατικά 
για λήψη δώρων στο µέλλον.                                                                     

 Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείου που 
συχνά στις ΗΠΑ βασίζονται σε χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν λογιστικά νούµερα όπως τα κέρδη. Αφού παραβιάσεις τέτοιων όρων 
χρέους κοστίζουν τα στελέχη τα οποία τα συνάπτουν και τα διαχειρίζονται θα 
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διαχειρίζονται και τα κέρδη (συνήθως προς τα πάνω) προκειµένου να αποφύγουν 
διάφορες αποζηµιώσεις. (Φίλιος, 2003) 

Μια σειρά µελετών εξέτασε κατά πόσο εταιρίες που είναι κοντά σε ρήτρες δανεισµού 
διαχειρίζονται τα κέρδη. Για παράδειγµα οι Healy and Palepu (1990) και DeAngelo et 
al (1994) εξέτασαν κατά πόσο εταιρίες που είναι κοντά σε περιορισµό µερίσµατος 
αλλάζουν τις λογιστικές µεθόδους, λογιστικές εκτιµήσεις ή τα δεδουλευµένα ώστε να 
αποφύγουν κόψιµο µερίσµατος ή δαπανηρές αποφάσεις αναδιάρθρωσης. Οι Defond 
and Jiambalvo (1994) και Sweeney (1994) µελέτησαν ένα δείγµα εταιριών που 
παραβίασε µια ρήτρα δανεισµού. Οι πρώτοι βρήκαν ότι οι εταιρίες του δείγµατος 
επιτάχυναν τα κέρδη ένα χρόνο πριν την παραβίαση της ρήτρας. Αυτό το ερµήνευσαν 
ως ένδειξη διαχείρισης κερδών από εταιρίες που είναι κοντά στις ρήτρες δανεισµού. 
Ο Sweeney (1994) βρήκε επίσης ότι αυτοί που παραβιάζουν τις ρήτρες κάνουν 
λογιστικές αλλαγές αυξάνοντας τα έσοδα τους αλλά ότι το κάνουν αυτό µετά την 
παραβίαση. Αυτό δείχνει ότι οι εταιρίες του δείγµατος δεν κάνουν αλλαγές µόνο για 
να αποφύγουν την παραβίαση της ρήτρας δανεισµού αλλά και για να µειώσουν την 
πιθανότητα µελλοντικών παραβιάσεων. 

 

III.  Κίνητρα που σχετίζονται µε το ρυθµιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο 

Οι φορείς καθορισµού των λογιστικών προτύπων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στη 
χειραγώγηση κερδών ώστε να παρακάµψουν τις ρυθµίσεις του κλάδου. Για την 
ακρίβεια οι µετατοπίσεις προς την εύλογη αξία και στις αυξηµένου κινδύνου 
γνωστοποιήσεις υποκινήθηκαν στον απόηχο της χρηµατοπιστωτικής αναταραχής το 
1980. Αυτές οι λογιστικές αλλαγές έγιναν κατά ένα µέρος ώστε να µετριάσουν τα 
φαινόµενα χειραγώγησης κερδών, παρέχοντας πληροφόρησης στα ενδιαφερόµενα 
µέρη και βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών. Στη βιβλιογραφία 
συναντάµε τόσο τα κίνητρα που σχετίζονται µε τις ρυθµίσεις και τους κανονισµούς 
που θέτει ο κλάδος όσο και τα κίνητρα που σχετίζονται µε τις αντιµονοπωλιακές 
ρυθµίσεις . 

� ρυθµίσεις του κλάδου 

Στις ΗΠΑ σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν µέχρι ένα σηµείο κάτω από 
ορισµένες ρυθµίσεις αλλά µερικές όπως οι τράπεζες ή οι ασφαλιστικές εταιρίες 
αντιµετωπίζουν ρυθµιστικά παρακολούθηση που είναι πού συνδεδεµένη µε τα 
λογιστικά δεδοµένα. Για παράδειγµα οι ρυθµίσεις των τραπεζών απαιτούν οι 
τράπεζες να ικανοποιούν ορισµένη κεφαλαιακή επάρκεια που δίνεται µε λογιστικά 
νούµερα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι τράπεζες που είναι κοντά στο 
κατώτερο όριο κεφαλαιακής επάρκειας υπερεκτιµούν τις προβλέψεις για απώλεια 
δανείου, υποεκτιµούν τις διαγραφές δανείων και αναγνωρίζουν περίεργα 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη στα χαρτοφυλάκια µετοχών. (Moyer 1990, Scholes et al 
1990, Beatty et al 1995, Collins et al 1995) 
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Μερικές µελέτες παρέχουν στοιχεία σχετικά µε τη συχνότητα µε την οποία οι εταιρίες 
υιοθετούν πρακτικές διαχείρισης κερδών για ρυθµιστικούς σκοπούς . Για παράδειγµα 
ο Collins at al.(1995) βρήκε ότι περίπου οι µισές τράπεζες από το δείγµα του , 
χρησιµοποιούν πέντε ή εφτά επιλογές για τη διαχείριση του εποπτικού κεφαλαίου. 
Ενώ σε άλλη περίπτωση ο Haw et al.(2005) ερεύνησε τη διαχείριση κεφαλαίου που 
κάνουν οι εταιρίες στην κίνα εξαιτίας ενός νόµου που τις υποχρεώνει να έχουν σαν 
ελάχιστη τιµή για το RoE το 10%. Αυτή η προϋπόθεση πρέπει να ισχύει προκειµένου 
να εκδώσουν οµόλογα ή να προσφέρουν µετοχές. 

� Αντιµονοπωλιακές ρυθµίσεις  

Οι Watts και Zimmerman (1978) ισχυρίζονται ότι τα στελέχη των εταιριών που είναι 
ευάλωτα σε αντιµονοπωλιακές έρευνες και άλλες δυσµενείς πολιτικές συνέπειες 
έχουν κίνητρο να διαχειρίζονται τα κέρδη ώστε να εµφανίζονται λιγότερο επικερδή. 
Τα κέρδη δηλαδή µερικές φορές τα διαχειρίζονται καθοδικά προκειµένου να 
µειώσουν τα πολιτικά κόστη και ενδεχόµενη λεπτοµερή εξέταση εταιριών από 
κρατικές υπηρεσίες ή κυβερνητικές επιτροπές όπως η αντιµονοπωλιακή επιτροπή και 
η εφορία. Επιπλέον οι εταιρίες µπορεί να διαχειρίζονται τα κέρδη τους προς τα κάτω 
προκειµένου να κερδίσουν χαριστική µεταχείριση από την κυβέρνηση , 
συµπεριλαµβανοµένων επιδοτήσεων και µέτρων προστασίας από τον εξωτερικό 
ανταγωνισµό. Ο Cahan (1992) έδειξε ότι εταιρίες που ερευνώνται για παραβιάσεις 
στην αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία εµφανίζουν µειωµένο εισόδηµα. 

 

2.1.4 Στρατηγικές διαχείρισης κερδών 

Η διαχείριση κερδών µπορεί να είναι κοσµητική κατά την οποία τα στελέχη 
παραποιούν τα δεδουλευµένα δίχως συνέπειες στην ταµιακή ροή αλλά µπορεί να 
είναι και πραγµατική όπου τα στελέχη κάνουν ενέργειες µε συνέπειες στην ταµιακή 
ροή της επιχείρησης για σκοπούς διαχείρισης των κερδών. Η κοσµητική διαχείριση 
κερδών  είναι ένα δυνητικό αποτέλεσµα του εύρους εφαρµογών της λογιστικής των 
δεδουλευµένων. Λογιστικά πρότυπα και µηχανισµοί καθοδήγησης µειώνουν αυτό το 
εύρος ωστόσο αυτό δε µπορεί να εξαλειφθεί τελείως λόγω της πολυπλοκότητας και 
µεταβλητότητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον η λογιστική των 
δεδουλευµένων απαιτεί εκτιµήσεις και κρίσεις. Αυτό αποφέρει κάποια διαχειριστική 
προαίρεση στον προσδιορισµό των λογιστικών αριθµών. Ενώ αυτή η προαίρεση 
παρέχει µια ευκαιρία για τα στελέχη να αποκαλύψουν µια πιο πληροφοριακή εικόνα 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µια εταιρίας, τα στελέχη µπορεί να κάνουν 
κακή χρήση αυτής της ευκαιρίας προκειµένου να ωραιοποιήσουν τις λογιστικές 
καταστάσεις και να διαχειρισθούν έτσι τα κέρδη. 

 Τα στελέχη λαµβάνουν επίσης ενέργειες µε συνέπειες επί της ταµιακής ροής συχνά 
δυσµενείς για σκοπούς διαχείρισης κερδών. Για παράδειγµα µερικές φορές 
χρησιµοποιούν τη µέθοδο FIFO στην αποτίµηση αποθεµάτων προκειµένου να 
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αναφέρουν υψηλότερο κέρδος ακόµη και όταν η χρήση της µεθόδου LIFO (όπου 
επιτρέπεται) θα απέφερε εξοικονόµηση φόρων. 

Υπάρχουν τρείς στρατηγικές οι οποίες είναι τυπικές κοσµητικής διαχείρισης κερδών : 

� Αύξηση του κέρδους  

Το κίνητρο είναι να δοθεί στην εταιρία µια πιο ευνοϊκή εικόνα . έτσι είναι δυνατό να 
αυξηθεί το κέρδος σε αρκετές περιόδους. Σε ένα σενάριο ανάπτυξης οι αντιλογισµοί 
(αντίθετες εγγραφές ) δεδουλευµένων είναι µικρότερου ύψους ποσά από τα 
δεδουλευµένα της τρέχουσας χρήσεως τα οποία έτσι αυξάνον το κέρδος. Αυτό οδηγεί 
σε µια κατάσταση όπου η εταιρία µπορεί να δηµοσιοποιεί υψηλότερο κέρδος για 
µακρές χρονικές περιόδους . επίσης οι εταιρίες µπορεί να διαχειρίζονται τα κέρδη 
προς τα πάνω και µετά να αντιλογήσουν (ακυρώσουν) όλα τα δεδουλευµένα µε 
χρέωση τους µόνο µία φορά. Η µοναδική αυτή χρέωση συχνά αναφέρεται ως 
έκτακτη, ανόργανη ή ουδέτερη δαπάνη και έτσι µπορεί να εκληφθεί ως λιγότερο 
σχετική για την λειτουργία της επιχείρησης σε οποιεσδήποτε λογιστικές αναλύσεις . 

� Στρατηγική “Big Bath” 

Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο την πραγµατοποίηση όσο γίνεται περισσότερων 
αποσβέσεων-διαγραφών σε µια περίοδο. Η περίοδος που επιλέγεται είναι συνήθως 
µία µε φτωχή απόδοση ή µία µε συνήθη γεγονότα τέτοια όπως αλλαγή διοίκησης, 
συγχώνευση, αναδιάρθρωση κ.α. . Η στρατηγική αυτή συχνά χρησιµοποιείται µαζί µε 
τη στρατηγική αύξησης των κερδών για άλλα χρόνια. Λόγω της ασυνήθιστης και µη 
επαναλαµβανόµενης χρήσης της µεθόδου αυτής οι χρήστες των λογιστικών 
πληροφοριών τείνουν να προεξοφλούν την χρηµατοοικονοµική του επίπτωση. Αυτό 
προσφέρεις µια ευκαιρία να διαγραφούν όλες οι παλιές αµαρτίες και επίσης 
διευκολύνει τη διοίκηση για µελλοντικές αυξήσεις κερδών. Η αλλαγή διοίκησης 
συχνά οδηγεί στη χρήση αυτής της µεθόδου όπου η νέα διοίκηση επιθυµεί να 
παρουσιάσει µια µελλοντικά καλύτερη εικόνα για την εταιρία. Οι Wild, Bernstein και  
Subramanyam (2001) αναφέρουν  ότι ένα από τα πιο γνωστά big bath συνέβη όταν ο 
Louis Gerstner έγινε διευθυντής της IBM. Ο Gerstner διέγραψε κονδύλια συνολικού 
ύψους 4 δις. δολαρίων στο έτος που ανέλαβε τη διοίκηση. Ενώ ένα σηµαντικό µέρος 
αυτής της χρέωσης δαπανών συµπεριελάµβανε έξοδα που σχετίζονταν µε την τότε 
κατάσταση της εταιρίας, περιλάµβανε επίσης πολλά κονδύλια τα οποία συνιστούσαν 
µελλοντικά έξοδα της επιχείρησης. 

� Εξοµάλυνση κερδών  

Η εξοµάλυνση κερδών είναι µια συνήθης µορφή διαχείρισης κερδών. Με τη 
στρατηγική αυτή τα στελέχη µειώνουν ή αυξάνουν το δηµοσιοποιούµενο κέρδος έτσι 
ώστε να µειωθεί η αστάθεια του. Η εξοµάλυνση κερδών συνεπάγεται να µη 
δηµοσιοποιείται µέρος των κερδών σε καλές χρήσεις µέσω της δηµιουργίας 
αποθεµατικών και δηµοσιοποιούν µετέπειτα αυτά τα κέρδη σε κακές χρήσεις . πολλές 
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γνωστές εταιρίες όπως η Coca-Cola, η General Electric , και η Microsoft 
χρησιµοποιούν αυτή τη µορφή διαχείρισης κερδών. (Φίλιος, 2003) 

 Άλλες στρατηγικές που συναντάµε στη βιβλιογραφία είναι : 

� Μέθοδος “Cookie Jar Reserve” 

Τα δεδουλευµένα έξοδα λαµβάνουν υπόψη την περίοδο στην οποία τα έξοδα 
πραγµατοποιήθηκαν. Για παράδειγµα αν η επιχείρηση προσλάβει έναν σύµβουλο 
ώστε να εκτελέσει µια συγκεκριµένη δραστηριότητα, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα 
έξοδα που σχετίζονται µε αυτή τη δραστηριότητα στην περίοδο που αυτά 
πραγµατοποιούνται και όχι όταν ο λογαριασµός καταβάλλεται ή όταν το τιµολόγιο 
λαµβάνεται. Σε κάποιες χρήσεις όπου η εταιρία παρουσιάζει υψηλή κερδοφορία 
εµφανίζει περισσότερα έξοδα ως δεδουλευµένα από όσα θα έπρεπε και έτσι µειώνει 
τα κέρδη. Συνεπώς στις επόµενες χρήσεις έχει λιγότερα έξοδα να εµφανίσει ως 
δεδουλευµένα µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργήσει ένα απόθεµα (Cookie Jar 
Reserve) το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά για να εµφανιστούν τα 
κέρδη αυξηµένα. Φυσικά ισχύει και η αντίθετη διαδικασία µε τα δεδουλευµένα  
έσοδα εµφανίζοντας αυτή τη φορά λιγότερα έσοδα σε µία χρήση µε σκοπό να τα 
αναγνωρίζει τις επόµενες χρονιές. 

� Πρακτικές κεφαλαιοποίησης- άυλα στοιχεία ενεργητικού, κεφαλαιοποίηση 
λογισµικού, έρευνα και ανάπτυξη 

Το 1997 οι εταιρίες είχαν τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν τα κόστη του εσωτερικά 
δηµιουργούµενου λογισµικού και να το αποσβέσουν κατά την ωφέλιµη ζωή του, 
συνήθως τρία µε πέντε χρόνια. Η  κεφαλαιοποίηση αντιπροσώπευε το κόστος 
ανάπτυξης. Η διαδικασία της ωραιοποίησης έχει τη δυνατότητα της χειραγώγησης 
επειδή αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι συχνά άυλα και βασίζονται στην κρίση. 
Μια επιχείρηση µπορεί να διαθέτει περισσότερα έξοδα σε ένα σχέδιο που µπορεί να 
κεφαλαιοποιηθεί ώστε να µειώσει τις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες. 

� Λειτουργικές δραστηριότητες  

Τα στελέχη της διοίκησης έχουν συχνά την ικανότητα να τροποποιούν τη χρονική 
στιγµή που συµβαίνουν κάποια γεγονότα έτσι ώστε το λογιστικό σύστηµα να 
καταγράψει αυτές τις δραστηριότητες στην περίοδο που είναι πιο συµφέρουσα για τη 
διοίκηση. Η δραστηριότητα αυτή δεν µεταβάλλει τη µακροπρόθεσµη οικονοµική αξία 
της συναλλαγής, µόνο τη χρονική στιγµή που αυτή συµβαίνει και κατά συνέπεια τη 
συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Για παράδειγµα µια επιχείρησης 
µπορεί να επιταχύνει τις πωλήσεις της και τη διαδικασία παράδοσης έτσι ώστε να 
καταγράψει πωλήσεις το ∆εκέµβριο που φυσιολογικά θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί 
τον Ιανουάριο. Έτσι η εταιρία καταγράφει υψηλότερες πωλήσεις τριµήνου, έσοδα και 
κέρδη. Στο µακροπρόθεσµο διάστηµα η εταιρία θα είχε καταγράψει ίδιες πωλήσεις 
και κέρδη ωστόσο διόγκωσε την ανάπτυξή της στο εγγύς µέλλον και µείωσε το 
µελλοντικά της κέρδη. 
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� Πρακτικές συγχωνεύσεων και εξαγορών 

Άλλες σηµαντικές πρακτικές που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν 
κάποιες επιβαρύνσεις είναι αυτές των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Το γεγονός 
παρέχει στον αποκτώντα την ευκαιρία να δηµιουργήσει δεδουλευµένα για την 
αναδιάρθρωση της συναλλαγής, πιθανώς αποδίδοντας περισσότερα έξοδα από ότι 
απαιτούνται για τη συναλλαγή. Η εταιρία µπορεί επίσης να εντοπίσει ορισµένα έξοδα 
που αναπροσαρµόζονται στον ισολογισµό του πωλητή, αυξάνοντας την υπεραξία. 
Εάν οι συντηρητικές εκτιµήσεις αποδειχθούν υπερβολικές η εταιρία µπορεί να 
µειώσει την εκτίµηση της για τα λειτουργικά έξοδα στο άµεσο µέλλον µε το να 
µειώσει τις υποχρεώσεις της. Η πρόσθετη υπεραξία που δηµιουργείτε θα αποσβένεται 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δε θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα 
αποτελέσµατα στο εγγύς µέλλον. 

Υπάρχουν δύο λογιστικές µέθοδοι για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές , οι 
συνενώσεις συµφερόντων και η λογιστική της αγοράς. Η συνένωση συµφερόντων 
αναγνωρίζει τη συναλλαγή ως µια συγχώνευση µεταξύ ίσων, κατά συνέπεια η 
συναλλαγή καταγράφεται ως η εταιρία Α συν την εταιρία Β. Η λογιστική της αγοράς 
αντιµετωπίζει τη συναλλαγή ως αγορά. Η εύλογη αξία της αγοραζόµενης εταιρία 
αξιολογείται και συγκρίνεται µε την τιµή της αγοράς οποιαδήποτε υπέρβαση ή πριµ 
που καταβάλλεται πάνω από την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Η υπεραξία αποσβένεται σε µια περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 40 χρόνια. 

� Αναγνώριση εσόδων  

Η χρονική στιγµή της αναγνώρισης εσόδων είναι ο πιο συχνός στόχος για διαχείριση 
και χειραγώγηση κερδών. Από µια επιχειρησιακή άποψη οι επιχειρήσεις µπορούν να 
λάβουν επιθετικά µέτρα ώστε να τονώσουν τα έσοδα και τις πωλήσεις σε µια περίοδο 
µέσω της παροχής κινήτρων. Μπορεί επίσης να αναλάβουν επιθετικές λογιστικές 
πρακτικές όπως η πώληση τίτλων που κατατάσσονται στη κατοχή για πώληση 
αναγνωρίζοντας αύξηση εσόδων σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. Άλλες επιθετικές 
πρακτικές µπορεί να έχουν σχέση µε τη χρονική στιγµή της αναγνώρισης εσόδων ή 
µε την εφαρµογή των γενικών και ασαφών λογιστικών οδηγιών.  

� Επιβάρυνση αποθεµατικού εφάπαξ 

Η εταιρία αναγνωρίζει ένα εφάπαξ ποσό µε τη µορφή αποθεµατικού έκτακτης 
ανάγκης για µια πιθανή µελλοντική απώλεια ή µελλοντικά έξοδα. Οι αναλυτές 
αναµένεται να µειώσουν την επιβάρυνση εφόσον δε θεωρείτε µέρος των 
λειτουργικών εσόδων. Με τον καιρό η εταιρία αλλάζει την εκτίµηση της ώστε να 
αναγνωρίσει πρόσθετα κέρδη.(McGregor, 2001) 
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2.1.5 “Ανίχνευση” πρακτικών χειραγώγησης κερδών  

Επειδή οι ενδιαφερόµενοι εκτός της επιχείρησης δεν µπορούν καθηµερινά να 
παρατηρούν τις δραστηριότητες των στελεχών της διοίκησης, οι επενδυτές και οι 
ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά για προειδοποιητικά σηµάδια που να 
δείχνουν ότι υφίσταται καταχρηστική διαχείριση κερδών. Τέτοια είναι : 

� Απαιτήσεις που δε σχετίζονται µε τα έσοδα 
� Ταµειακές ροές που δε σχετίζονται µε τα κέρδη 
� Αποζηµιώσεις για ανείσπρακτους λογαριασµούς που δε σχετίζονται µε τις 

απαιτήσεις  
� Αποθεµατικά που δε σχετίζονται µε στοιχεία του ισολογισµού 
� Αµφίβολη απαίτηση αποθεµατικών 
� Κέρδη που µε συνέπεια και ακρίβεια ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 

αναλυτών 

 

Ταµειακές ροές : ένα από τα πιο προφανή προειδοποιητικά σηµάδια ότι οι εταιρίες 
επιδίδονται σε ανάρµοστη αναγνώριση εσόδων είναι η έλλειψη συσχετισµού µεταξύ 
ταµειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες και τα κέρδη. Ένα τα έσοδα 
αναγνωρίζονται τότε οι ταµειακές ροές θα πρέπει να τα ακολουθούν στενά. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο επιχειρηµατικός κύκλος θα ολοκληρωθεί και τα µετρητά θα είναι 
διαθέσιµα για επανεπένδυση όταν οι πελάτες εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις εγκαίρως. 
Οι ταµειακές ροές που υστερούν σηµαντικά από τα έσοδα µπορεί να είναι σηµάδι ότι 
οι εταιρίες έχουν διογκώσει τα έσοδα αναγνωρίζοντας πωλήσεις σε ακατάλληλες 
περιόδους, διενεργώντας πωλήσεις σε αναξιόπιστους πελάτες ή µε την εγγραφή 
εικονικών πωλήσεων. 

Απαιτήσεις : Oι επενδυτές θα πρέπει επίσης να συγκρίνουν τις απαιτήσεις και τις 
ταµειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες µε τα έσοδα και τα κέρδη. Όταν 
οι απαιτήσεις αυξάνουν πιο γρήγορα από τα έσοδα µπορεί να είναι σηµάδι ότι οι 
πελάτες αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες. Μπορεί επίσης να είναι σηµάδι ότι 
η επιχείρηση προβαίνει σε καταχρηστική διαχείριση κερδών µε την καταγραφή 
πλασµατικών πωλήσεων ή φουσκώνοντας τα έσοδα και τους εισπρακτέους 
λογαριασµούς. 

Λοιπά αποθεµατικά: η χρήση αποθεµατικών για να συµβαδίζουν ακριβώς τα κέρδη 
µε τις σχετικές δαπάνες είναι µια θεµελιώδη έννοια της λογιστικής των 
δεδουλευµένων. Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτούν ότι τα αποθεµατικά 
πρέπει να θεσπιστούν για ανείσπρακτους λογαριασµούς ,τις εγγυήσεις , τις 
µελλοντικές προµήθειες , καθώς και πλήθος άλλων νόµιµων επιχειρηµατικών 
σκοπών. Τα GAAP επίσης επιτρέπουν, κάτω από αυστηρά κριτήρια, τη δηµιουργία 
αποθεµατικών αναδιάρθρωσης ώστε να αντικατοπτρίζουν την ενεργητική επίδραση 
της αναδιάρθρωσης για το εισόδηµα σε µελλοντικές περιόδους . τα αποθεµατικά 
καθιερώνονται πριν οι περιστάσεις που απαιτούν τη χρήση τους γίνουν γνωστές µε 
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βεβαιότητα και γι αυτό απαιτούν ενηµερωµένη κρίση. Υψηλόβαθµα στελέχη που 
καταλαβαίνουν καλύτερα τους πελάτες, την επιχείρηση και τον κλάδο συχνά 
ελέγχουν τους όρους και τις συνθήκες στις οποίες οι λογαριασµοί αποθεµατικών 
αλλάζουν. Οι επενδυτές πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά όλες τις σηµειώσεις και τα 
σχετικά θέµατα υπό συζήτηση για να διαπιστώσουν αν οι αλλαγές αυτές είναι 
σύµφωνες µε τις ορθές πρακτικές της επιχείρησης. 

Απόκτηση αποθεµατικών: οι επενδυτές και οι ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν 
προσεκτικά τις συνθήκες που σχετίζονται µε τις εξαγορές. Η κλιµακούµενη 
καταχρηστική διαχείριση κερδών συχνά παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις να 
αναζητούν τις συνενώσεις επιχειρήσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν γα να 
ενισχύσουν πρακτικές “cookie jar”. Αν δεν υπάρχει κάποιος προφανής σκοπός για 
συνενώσεις επιχειρήσεων, οι επενδυτές και οι ελεγκτές πρέπει να αναλύσουν 
προσεκτικά τη συναλλαγή. 

Συνεπή κέρδη : τέλος οι επενδυτές και οι ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν τις λογιστικές 
πρακτικές των εταιριών που µε συνέπεια και ακρίβεια ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες των αναλυτών, ιδιαίτερα στις προσδοκίες ανάπτυξης. Οι προσδοκίες των 
αναλυτών κατά ένα µέρος βασίζονται σε πληροφορίες που προέρχονται από τη 
διοίκηση της εταιρίας, έτσι οι εταιρίες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες των αναλυτών ώστε να προστατέψουν τη φήµη τους αλλά και την αξία 
των µετοχών τους. Παρά το γεγονός ότι κάποιες εταιρίες χρησιµοποιούν νόµιµα µέσα 
προκειµένου να ανταποκριθούν ή και να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των αναλυτών, 
άλλες µπορεί να ασκήσουν καταχρηστική διαχείριση κερδών ώστε να καλύψουν 
αποτυχίες που προέκυψαν από υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις, περιόδους 
οικονοµικής ύφεσης ή αποτυχίες των επιχειρήσεων. 

Οι προσπάθειες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς επικεντρώνονται στο να ενηµερώνουν 
τους ελεγκτές και τους λογιστές για τις  υφιστάµενες  GAAP και τις διαδικασίες 
ελέγχου και όχι στο να δηµιουργούν νέα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Οι 
λογιστικές ατασθαλίες, η διαχείριση κερδών και η απάτη συµβαίνουν όταν τα 
στελέχη της διοίκησης και οι λογιστές προσπαθούν να χειραγωγήσουν τα GAAP και 
να παραποιήσουν τις οικονοµικές εκθέσεις. Επιπρόσθετες λογιστικές ρυθµίσεις και 
πρότυπα µπορεί να µην είναι η λύση για να σταµατήσει η καταχρηστική διαχείριση 
κερδών και οι δόλιες λογιστικές πρακτικές. Αντ’ αυτού οι ελεγκτές και οι επενδυτές 
θα πρέπει  να είναι σε επαγρύπνηση στην προσπάθεια τους να αποκαλύψουν 
πρακτικές διαχείρισης κερδών κατανοώντας τη διαφορά µεταξύ σωστής διοίκησης 
και παραπλανητικών επιχειρηµατικών πρακτικών.(Magrath and Weld, 2002) 
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2.1.6  Μοντέλα ανίχνευσης χειραγώγησης κερδών  

Η διαχείριση κερδών δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί άµεσα. Στη βιβλιογραφία 
συναντάµε δύο τρόπους µέτρησης τέτοιων πρακτικών, την επιλογή των λογιστικών 
µεθόδων και τη διαχείριση των δεδουλευµένων. Σύµφωνα µε τους Ducharme et al 
(2000) τα µοντέλα των δεδουλευµένων προτιµούνται επειδή µια τέτοια προσέγγιση 
συλλαµβάνει τις τεχνικές διαχείρισης του εισοδήµατος που χρησιµοποιούνται ώστε 
να αποφευχθεί ο εντοπισµός από τους ενδιαφεροµένους εκτός επιχείρησης. Τα 
δεδουλευµένα όχι µόνο αντικατοπτρίζουν την επιλογή των λογιστικών µεθόδων αλλά 
και την επίδραση του χρόνου αναγνώρισης για τα έσοδα και τα έξοδα, τις αποσβέσεις 
των περιουσιακών στοιχείων και τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις. 
Προηγούµενες έρευνες στην προσπάθεια τους να µελετήσουν τα δεδουλευµένα 
χρησιµοποιούν δύο µοντέλα. Οι Healy (1985) και DeAngello (1986) χρησιµοποιούν 
τα συνολικά δεδουλευµένα ως αντιπροσωπευτικό δείγµα για τη διαχείριση κερδών, 
ενώ οι Jones (1991), Dechow, Sloan kai Sweeney (1995), Teoh et al (1998) 
χρησιµοποιούν τα δεδουλευµένα που έχουν υποστεί διαχείριση ως µέτρο για τη 
χειραγώγηση κερδών. Μια πιθανή εξήγηση στο να αποκλείσουν τα δεδουλευµένα 
που δεν έχουν υποστεί διαχείριση είναι ότι αφού αυτά χρησιµοποιούνται για να 
αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της επιχείρησης υπόκεινται στην κατάσταση της 
επιχείρησης και στην ανάπτυξη των πωλήσεων και δεν µπορούν να ελέγχουν από τα 
στελέχη της διοίκησης. Η διάκριση λοιπόν δεδουλευµένων που έχουν υποστεί 
διαχείριση και αυτών που δεν έχουν υποστεί είναι σηµαντική.                                
Οι ερευνητές ωστόσο αντιµετωπίζουν πρόβληµα στο να διακρίνουν ποια τα 
συστατικά των δεδουλευµένων µε ή χωρίς διαχείριση. Τα δεδουλευµένα που έχουν 
υποστεί τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης αναπαριστούν διαχειριστικές 
παρεµβάσεις στη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Ενώ οι µεταβολές 
στην απόδοση µιας επιχείρησης θα προκαλέσουν αλλαγές στα δεδουλευµένα χωρίς 
διαχείριση ωστόσο τα δεδουλευµένα που αλλάζουν ως αποτέλεσµα των αποφάσεων 
της λογιστικής διαχείρισης είναι αυτά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.  

Το πιο δηµοφιλή µοντέλο για την ανίχνευση της διαχείρισης των δεδουλευµένων 
είναι το αρχικό µοντέλο Jones (1991) το οποίο δίνεται ως: 

TAit/Ait-1= ai(1/Αit-)+β1i(∆REVit/Ait–1)+β2i(PPEit/ Ait–1)+εit  

Όπου: 

TAit= συνολικά δεδουλευµένα το χρόνο t για την εταιρία i 

∆REVit=τα έσοδα το χρόνο t µείον τα έσοδα το χρόνο t-1 για την εταιρία i 

PPEit=η ακαθάριστη ιδιοκτησία, η µονάδα και ο εξοπλισµός το χρόνο t για τη εταιρία i 

Ait-1=τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία το χρόνο t-1 για την εταιρία i 

εit= ο όρος σφάλµατος  

I=1…..,N (N=23) 
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τ=1……Ti(Ti από 14-32 χρόνια) 

σε αυτό το µοντέλο τα συνολικά δεδουλευµένα παλινδροµούνται σε ένα σύνολο ανεξάρτητων 
µεταβλητών που υποτίθεται ότι πρέπει να οδηγήσουν την έκταση των δεδουλευµένων χωρίς 
διαχείριση στην περίοδο αναφοράς , µε αποτέλεσµα να αφήσουν τον όρο σφάλµατος να 
συλλάβει το µη παρατηρήσιµο σηµείο των δεδουλευµένων µε διαχείριση. 

Αργότερα ωστόσο οι Dechow, Sloan kai Sweeney (1995) παρουσίασαν µια παραλλαγή 
αυτού του µοντέλου το λεγόµενο modified Jones model. Η καινοτοµία του είναι η 
µεταχείριση των εισπρακτέων λογαριασµών. Αν η εταιρία δε διαχειρίζεται τα κέρδη της στην 
περίοδο του εκτίµησης και διαχειρίζεται τους εισπρακτέους λογαριασµούς στην περίοδο του 
γεγονότος, τότε τα δεδουλευµένα των πωλήσεων µε πίστωση είναι φυσιολογικά στην περίοδο 
εκτίµησης και µη φυσιολογικά στην περίοδο του γεγονότος. Το µοντέλο αναγνωρίζει αυτή τη 
διαφορά στην ανάλυση χρονολογικών σειρών κάνοντας την ακόλουθη προσαρµογή : Tο 
πρώτο στάδιο της εκτίµησης των κανονικών δεδουλευµένων είναι παρόµοιο µε το αρχικό 
µοντέλο. Το δεύτερο στάδιο (της περιόδου του γεγονότος) τα φυσιολογικά δεδουλευµένα 
υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το προβλεπόµενο συντελεστή της αλλαγής στις πωλήσεις 
µε τη µεταβολή στις πωλήσεις της µετρητοίς (η µεταβολή στα έσοδα µείον τη µεταβολή 
στους εισπρακτέους λογαριασµούς ) αντί για την αλλαγή στις πωλήσεις. 

TAit/Ait-1= ai(1/Αit-1)+β1i{(∆REVit-∆ARit)/Ait–1}+β2i(PPEit/ Ait–1)+εit  

Έρευνες που έγιναν µετέπειτα δείχνουν ότι η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται ότι όλες οι 
πωλήσεις µε πίστωση την περίοδο του γεγονότος συνδέονται µε τις δραστηριότητες 
χειραγώγηση κερδών. Αυτό κατά συνέπεια που φαίνεται πιθανό είναι ότι το µοντέλο αυτό θα 
υπερεκτιµά τα δεδουλευµένα µε διαχείριση όταν οι πωλήσεις και οι απαιτήσεις αυξάνονται. 

Αργότερα οι Lacker kai Richardson (2004) πρόσθεσαν το λόγο λογιστικής προς αγοραίας 
αξίας και τις λειτουργικές ταµειακές ροές στο τροποποιηµένο µοντέλο ώστε να µετριάσουν 
το σφάλµα µέτρησης που σχετίζεται µε τα δεδουλευµένα µε διαχείριση. Ο λόγος λογιστικής 
προς αγοραίας αξία ελέγχει την αναµενόµενη αύξηση των εργασιών που αν αφεθεί 
ανεξέλεγκτη θα θεωρηθεί ότι έχει υποστεί διαχείριση. Οι λειτουργικές ταµιακές ροές 
ελέγχουν την τρέχουσα λειτουργικά απόδοση. Αυτοί υποστήριξαν επίσης ότι το µοντέλο τους 
είναι ανώτερο από το τροποποιηµένο µοντέλο Jones στο γεγονός ότι έχει µεγαλύτερη 
ερµηνευτική δύναµη και προσδιορίζει τα απροσδιόριστα δεδουλευµένα που είναι λιγότερο 
ανθεκτικά από τα άλλα συστατικά των κερδών. 

Τέλος οι Kothari , Leone kai Wasley (2005) βρήκαν εµπειρικά ότι οι υποθέσεις για τα 
δεδουλευµένα που έχουν υποστεί διαχείριση που βασίζονται στο αρχικό και στο 
τροποποιηµένο µοντέλο  Jones  µπορούν να ενισχυθούν από τη συµφωνία των επιδόσεων 
(performance-matching) . το κίνητρο τους είναι να βρουν τη µη γραµµική σχέση µεταξύ 
φυσιολογικών δεδουλευµένων και απόδοσης. Προσφέρουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις . η 
πρώτη περιλαµβάνει παρόµοιες εταιρίες στις οποίες εντοπίζουν διαχείριση κερδών 
συγκρίνοντας τα δεδουλευµένα τους τα οποία κατά τα άλλα ταυτίζονται. Η δεύτερη το 
γραµµικό µοντέλο περιλαµβάνει τη µεταβλητή απόδοσης ROA στα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης της προηγούµενης χρονιάς  
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2.2 Κόστη έρευνας και ανάπτυξης και χειραγώγηση κερδών (earnings 
management) 

2.2.1  Η σηµασία των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη 

Η πρόσφατη τεχνολογική αλλαγή σε συνδυασµό µε τη γρήγορη ανάπτυξη της 
επιστήµης καθώς και της οικονοµίας της γνώσης έχουν στρέψει την προσοχή σε ένα 
τύπο άυλο που µε βάση το ∆ΛΠ 38 θεωρείται εσωτερικώς δηµιουργούµενο, αυτό της 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α). Το ενδιαφέρον για την Ε&Α είναι πιο έντονο από τις 
αµερικανικές επιχειρήσεις από ότι τις ευρωπαϊκές. Βάση των στοιχείων µιας έκθεσης 
που έγινε το 2008 την οποία καταρτίζει η R&D society  οι εταιρικές δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη είχαν αυξηθεί το προηγούµενο χρόνο κατά 8,2% στις ΗΠΑ 
έναντι 5,8% στην Ευρώπη. Όσον αφορά τους κλάδους την ταχύτερη ανάπτυξη 
σχετικά µε αυτές τις δαπάνες παρουσιάζει ο φαρµακευτικός κλάδος και ακολουθούν 
οι κλάδοι τηλεπικοινωνιών και χηµικών. 

Σύµφωνα µε έρευνα των Louis K.C Chan, Josef Lakohishok και του Theodore 
Sougiannis (2001) η αύξηση της σηµασίας επιχειρήσεων που είναι 
προσανατολισµένες στην τεχνολογία θέτει το ερώτηµα για το αν οι χρηµατιστηριακές 
τους αξίες αντανακλούν το κεφάλαιο σε Ε&Α. Σε µια αποτελεσµατική αγορά η τιµή 
της µετοχής περικλείει την αξία του κεφαλαίου Ε&Α µια επιχείρησης (µαζί µε άλλα 
άυλα), έτσι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ ανάπτυξης Ε&Α και µελλοντικών αποδόσεων 
των µετοχών. Από την άλλη η σύνθεση του ενεργητικού των περισσότερων 
επιχειρήσεων έχει µετατοπιστεί προς τα άυλα από τα υλικά στοιχεία. Έτσι οι 
προοπτικές µια επιχείρησης επικεντρώνονται στην επιτυχία καινούριων τεχνολογιών 
και γι αυτό είναι εντελώς απρόβλεπτες καθώς µεγάλες δαπάνες απατούνται για την 
εκπόνηση αυτών και το αποτέλεσµα τους δεν είναι πάντα βέβαιο. Αν υπάρχουν οφέλη 
µπορεί να καρπωθούν πολύ αργότερα και ο κύκλος ζωή των τελικών προϊόντων 
µπορεί να είναι µικρός. Τελικά η λογιστική πληροφόρηση για τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης σε Ε&Α είναι περιορισµένης χρησιµότητας και κάποιο γνώµονες που 
χρησιµοποιούνται συχνά από τους επενδυτές όπως ο λόγος τιµής κερδών (P/E) και 
αγοραίας-λογιστικής αξίας (market to book value) µπορεί να είναι ανακριβής .µε 
βάση αυτά τα κριτήρια κάποιες επιχειρήσεις τιµολογούνται αδικαιολόγητα υψηλά. 
Αυτές οι περιπλοκές αυξάνουν την πιθανότητα οι τιµές των µετοχών να µην 
ενσωµατώνουν πλήρως την αξία του κεφαλαίου σε Ε&Α. Οι Porter (1992) και Hall 
(1993) δηλώνουν ότι ορισµένοι επενδυτές έχουν βραχυπρόθεσµούς ορίζοντες και έτσι 
αποτυγχάνον να προβλέψουν τα οφέλη από µακροπρόθεσµες επενδύσεις όπως η 
Ε&Α, αποδέχονται µηχανικά τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης 
στην ονοµαστικής τους αξία χωρίς την απαραίτητη προσαρµογή τους µε βάση τα 
µακροπρόθεσµα οφέλη των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.                               
Αντίθετα, πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές υπερτιµούν τα οφέλη από 
την Ε&Α και έτσι οι εκτιµήσεις των µετοχών είναι υπερβολικές. Λόγω της ευρείας 
κάλυψης των τεχνολογικών εταιριών από τα δηµοφιλή µέσα και τις έντονες 
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προσπάθειες marketing από τη βιοµηχανία επενδύσεων που στρέφοντα σε αυτές τις 
µετοχές η αγορά µπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξη για τις τεχνολογικές 
ανακαλύψεις από εταιρίες εντάσεως Ε&Α. Οι λογιστικές µεταβλητές 
χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές ώστε να καθορίσουν το κόστος κεφαλαίου µιας 
επιχείρησης. Έτσι αν αποτύχουν να ενσωµατώσουν την αξία των άυλων µια 
επιχείρησης αυτό µπορεί να επηρεάσει το κόστος κεφαλαίου της .για παράδειγµα τα 
συµβόλαιο οµολόγων είναι γενικά συνδεδεµένα µε τα δηµοσιευµένα κέρδη ή µε τη 
λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων. Από τη στιγµή 
που τα λογιστικά νούµερα δεν αντανακλούν τα άυλα οι επιχειρήσεις Ε&Α θα 
εµφανίζονται να είναι υψηλής µόχλευσης από ότι είναι στην πραγµατικότητα. 
Επιπρόσθετα ο λόγος αγοραίας προς λογιστική αξία χρησιµοποιείται ως µέτρο για τις 
ευκαιρίες ανάπτυξης µια επιχείρησης. Αν οι δανειστές και οι επενδυτές αγνοούν τα 
άυλα της στο να αξιολογήσουν αυτό το λόγο, θα διατυπώσουν εσφαλµένα τις 
ευκαιρίες ανάπτυξης και του συστηµατικού κινδύνου της επιχείρησης . 

Σε µελέτη του ο Hirschey Mark (1993) αναφέρει ότι τα δεδοµένα σχετικά µε τα έξοδα 
για Ε&Α φαίνεται να βοηθούν τους επενδυτές ώστε να διαµορφώνουν ανάλογες 
προσδοκίες σχετικά µε το µέγεθος και τη µεταβλητότητα των ταµειακών ροών. Ως 
αποτέλεσµα οι δαπάνες για Ε&Α µπορούν να θεωρηθούν ως µια µορφή επένδυσης σε 
άυλα µε προβλέψιµα θετικά αποτελέσµατα στις µελλοντικές ταµειακές ροές. Βρήκε 
επίσης ότι τα αποτελέσµατα αποτίµησης είναι µεγαλύτερα για µεγάλες επιχειρήσεις 
σε αντίθεση µε τις µικρότερες τόσο στον µεταποιητικό όσο και στον µη µεταποιητικό 
τοµέα. Παρόλα αυτά και οι µικρές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επικερδείς 
επενδύσεις στην Ε&Α αν οι προσπάθειες τους είναι καλά στοχευόµενες. Η θετική 
αντίδραση µετοχής-τιµής σε ανακοινώσεις αύξησης δαπανών σε Ε&Α µπορεί να 
θεωρηθεί ως απόδειξη ισχυρού συνδέσµου µεταξύ εξόδων για Ε&Α και της αγοραίας 
αξίας της εταιρίας. Στο µεταποιητικό τοµέα, περισσότερο από το ήµισυ των διαφορών 
στις αγοραίες αξίες µπορεί να αποδοθεί σε µεταβολές στις ταµιακές ροές, στην 
ανάπτυξη, στο µερίδιο αγοράς τη διαφήµιση και την έρευνα και ανάπτυξη. Στο µη 
µεταποιητικό τοµέα περίπου το 1/3 της µεταβολής της αγοραίας αξίας µπορεί να 
αποδοθεί παρόµοια µε µόνη εξαίρεση την αντικατάσταση της ανάπτυξης µε το ρίσκο. 
Οι Acs και Audretsh (1988) βρήκαν υψηλότερα επίπεδα καινοτοµικής 
δραστηριότητας σε βιοµηχανίες που διαθέτουν σχετικά µεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά 
το υψηλό επίπεδο δηµιουργικής προσπάθειας προέρχεται από τους µικρότερους παρά 
τους µεγαλύτερους ανταγωνιστές . Αντίστοιχα ο Grilliches (1990) αναφέρει ότι οι 
µικρές επιχειρήσεις φαίνονται πιο αποδοτικές από τους µεγάλους τους ανταγωνιστές 
στο ότι µπορούν να δηµιουργήσουν µεγάλο αριθµό πατεντών ανά δολάριο για έξοδα 
Ε&Α. ‘Όπως προτείνεται από τον Scherer(1980) το πιο ευνοϊκό κλίµα για γρήγορη 
τεχνολογική πρόοδο µπορεί να είναι ένα περιβάλλον που περιλαµβάνει µεγάλες 
εταιρίες µε την ικανότητα να αναλαµβάνουν φιλόδοξες εξελίξεις και να 
συµπληρώνονται από ένα µεγάλο αριθµό µικρών τεχνολογικά προσανατολισµένων 
ανταγωνιστών. 
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2.2.2 Λογιστική µεταχείριση των δαπανών Ε&Α 

Πολλές µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία προβληµατίζονται µε το θέµα της 
λογιστικής µεταχείρισης των δαπανών για Ε&Α. καθώς τα άυλα αυτά είναι 
εσωτερικά δηµιουργούµενα σε µια επιχείρηση είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί 
το κόστος τους αλλά και τα µελλοντικά οφέλη από αυτές τις επενδύσεις. Θα πρέπει οι 
δαπάνες αυτές να πηγαίνουν ως έξοδα στην Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ή να 
κεφαλαιοποιούνται και να παρουσιάζονται στο ισολογισµό ως περιουσιακά στοιχεία? 
Ο Michael Sack Elmaleh (2006) αναφέρει ότι η κατάταξη των δαπανών αυτών 
εξαρτάται από το πόσο καιρό θα επωφεληθεί η εταιρία από αυτή τη δαπάνη. Αν το 
όφελος διαρκέσει πάνω από µια λογιστική περίοδο κατατάσσεται σαν περιουσιακό 
στοιχείο αλλιώς σαν έξοδο. Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτει το  παράδειγµα 
µιας φαρµακευτικής εταιρία της Mizer η οποία έχει ξοδέψει τα τελευταία χρόνια 65$ 
εκατ. στην έρευνα και τις δοκιµές ενός χαπιού που µπορεί να πάρει την έγκριση της 
FDA(Food and Drug Administration). Τα πέντε χρόνια της Ε&Α οδήγησαν στην 
ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού χαπιού που αυτοί θα προωθήσουν και θα 
παντεντάρουν στο όνοµα Mirakle Grow. Η έρευνα αγοράς έδειξε ότι θα 
δηµιουργήσουν τουλάχιστον 1 δις $ πωλήσεις το χρόνο εφόσον κατέχουν το 
αποκλειστικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

∆εδοµένου ότι τα έξοδα Ε&Α οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός χαπιού αυτό θα 
δηµιουργήσει σηµαντικά έσοδα τα επόµενα χρόνια και εποµένως θα ήταν λογικό 
αυτές οι δαπάνες να καταχωρηθούν σαν περιουσιακό στοιχείο παρά σαν περιοδικά 
έξοδα. Οι λογιστικοί κανόνες απαιτούν α κόστη Ε&Α να µεταχειρίζονται σα έξοδα 
παρότι αυτές οι δαπάνες θα ωφελήσουν τις µελλοντικές λογιστικές περιόδους. Αυτό 
συµβαίνει κυρίως για δύο λόγους: 

� Πρώτον, δεν οδηγούν όλα τα έξοδα Ε&Α οδηγούν στην ανάπτυξη 
εµπορεύσιµων προϊόντων. Στην πραγµατικότητα ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό 
οδηγεί σε πετυχηµένα προϊόντα.. στην περίπτωση του παραδείγµατος αν το 
Miracle Grow έχει ανεπιθύµητες ενέργειες δε θα πάρει την έγκριση του FDA .  

� Ένα δεύτερο πρόβληµα στην αντιµετώπιση των δαπανών Ε&Α ως 
περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνει ο υπολογισµός της ωφέλιµης ζωής τους. 
Υποθέτοντας ότι οι επιτυχείς δαπάνες µπορούν να προσδιοριστούν σε ποια 
χρονική περίοδο θα κατανείµουµε ή θα αποσβέσουµε το κόστος αυτό? Αν τα 
έξοδα Ε&Α οδηγήσουν σε ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τη ζωή αυτού σαν οδηγό. Ωστόσο αυτό που πραγµατικά 
έχει σηµασία είναι ο κύκλος ζωής ενός επιτυχηµένου καινούριου προϊόντος 
και όχι η περίοδος εκτελεστότητας της πατέντας. Στην περίπτωση του 
παραδείγµατος είναι πιθανό ότι ένα άλλο χάπι θα µπορούσε να δηµιουργηθεί 
από έναν ανταγωνιστή. Αν αυτό συµβεί η ζήτηση για το Miracle Grow µπορεί 
να εξαλειφθεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα από τη ζωή του διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας. 
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Αν οι λογιστικοί κανόνες επιτρέψουν τη µεταχείριση του κόστους Ε&Α ως 
περιουσιακό στοιχείο, η διοίκηση θα µπει σε πειρασµό να καταγράψει ανεπιτυχείς και 
επιτυχείς δαπάνες ως περιουσιακό στοιχείο οδηγώντας στην υπερεκτίµηση των 
στοιχείων, την υποεκτίµηση των δαπανών και στη συνέχεις την υποεκτίµηση των 
εσόδων. Ακόµη και αν η διοίκηση ήταν ουδέτερη και δίκαιη είναι συχνά αδύνατο να 
προβλέψει ποια κόστη Ε&Α θα οδηγήσουν σε πετυχηµένα προϊόντα και ποια όχι.  

Οι Mark Hirschey και Jerry J. Weygandt (1985) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν πολλοί 
λόγοι για τις διαφορές µεταξύ της αξίας της επιχείρησης που αντανακλάται στις τιµές 
του χρηµατιστηρίου και την ιστορική αξία που αναφέρεται στις λογιστικές 
οικονοµικές καταστάσεις. Ένας σηµαντικός είναι ότι οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις περιορίζονται σε εκείνα τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στα σηµερινά 
κριτήρια αναγνώρισης που χρησιµοποιούνται από το λογιστικό κλάδο. Έτσι 
ενδεχοµένως σχετικά στοιχεία όπως η διαφήµιση ή η έρευνα και ανάπτυξη δεν 
αναφέρονται στους ισολογισµούς επειδή δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια 
αξιοπιστίας. Μέσα από µια έρευνα που πραγµατοποίησαν βρήκαν ότι τόσο η 
διαφήµιση όσο και η Ε&Α έχουν συστηµατικές επιδράσεις στην αγοραία αξία της 
εταιρίας που εξακολουθεί να υπάρχει µε το πέρασµα του χρόνου και ως εκ τούτου 
µπορούν να θεωρηθούν ως µορφές επένδυσης άυλων κεφαλαίων. Τα ευρήµατα 
επίσης παρέχουν τη βάση για τον προσδιορισµό σχετικού εύρους για ποσοστά 
οικονοµικής απόσβεσης. 

Όπως αναφέρει το FAS No 2 (Financial Account Standard)  δεν έχει  αποδειχθεί µια 
άµεση σχέση µεταξύ των δαπανών για Ε&Α και συγκεκριµένων µελλοντικών εσόδων 
ακόµη και εκ των υστέρων. Για παράδειγµα 3 εµπειρικές έρευνες που 
επικεντρώθηκαν σε εταιρίες που έχουν ενεργά αναµειχθεί στις δραστηριότητες Ε&Α, 
απέτυχαν να βρουν µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης και αυξηµένων µελλοντικών ωφελειών. Όπως µετράται από 
µεταγενέστερες πωλήσεις, κέρδη ή µερίδια από πωλήσεις της βιοµηχανίας. 

Οι Baruch Lev και Theodore Sougiannis (1996) αναφέρουν ότι η υποτιθέµενη 
έλλειψη συσχέτισης µεταξύ δαπανών Ε&Α και επακόλουθων οφελών ήταν ένας 
σηµαντικός λόγος για την απόφαση του FASB το 1974 να απαιτήσει την πλήρη 
εξοδοποίηση των δαπανών αυτών στις χρηµατοοικονοµικές αναφορές των δηµόσιων 
επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια αν και σηµειώθηκε µια άνευ προηγούµενου 
αύξηση των επενδύσεων σε  Ε&Α  στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες αναπτυγµένες 
οικονοµίες, η εξοδοποίηση των δαπανών αυτών εξακολουθεί να ισχύει. Προφανώς οι 
φορείς καθορισµού των προτύπων ανησυχούν για την αξιοπιστία και την 
αντικειµενικότητα των εκτιµήσεων που απαιτούνται για την κεφαλαιοποίηση της 
Ε&Α και το σχετικό κίνδυνο ελέγχου. Το γεγονός επίσης ότι παρέχει στα στελέχη της 
διοίκησης τη δυνατότητα για διαχείριση κερδών λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τις 
ρυθµιστικές αρχές. Έτσι οι Lev και Sougiannis (1996) στη µελέτη τους προσπαθούν 
να αντιµετωπίσουν τα θέµατα της αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας και της 
σηµασίας της αξία κεφαλαιοποίησης της Ε&Α. Αυτό που κάνουν είναι να εκτιµήσουν 
πρώτα τη σχέση µεταξύ δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των επακόλουθων 
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κερδών για επιχειρήσεις εντάσεως Ε&Α. Η εκτίµηση αυτή τους επιτρέπει να 
υπολογίσουν συγκεκριµένο κεφάλαιο Ε&Α της επιχείρησης και το ποσοστό 
απόσβεσης όπως επίσης και τη µέτρηση της περιοδικής απόσβεσης της έρευνας και 
ανάπτυξης. Έπειτα προσαρµόζουν τα δηµοσιευµένα κέρδη και τις λογιστικές αξίες 
των εταιριών για την κεφαλαιοποίηση της Ε&Α και δείχνουν ότι αυτές οι 
προσαρµοσµένες αξίες σχετίζονται σηµαντικά µε τις τιµές των µετοχών και τις 
αποδόσεις υποδεικνύοντας τη σηµασία της αξίας στους επενδυτές της διαδικασίας 
κεφαλαιοποίησης. Τέλος αποδεικνύουν σε ένα διαχρονικό πλαίσιο ότι το κεφάλαιο 
Ε&Α συνδέεται αξιόπιστα µε µετέπειτα αποδόσεις των µετοχών. Αυτό το ενδιαφέρον 
εύρηµα µπορεί να οφείλεται σε µια συστηµατικά κακή εκτίµηση της τιµής των 
µετοχών (αναποτελεσµατικότητα της αγοράς) ή µε έναν επιπλέον παράγοντα 
κινδύνου. Έτσι η σχέση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική και οικονοµικά σκόπιµη µε 
σαφή αντίθεση στο FAS No 2. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε διάφορες απόψεις πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Ο 
Dukes (1976) εξέτασε τις αντιλήψεις τν επενδυτών για Ε&Α και συµπέρανε ότι αυτοί 
προσαρµόζουν τα δηµοσιευµένα κέρδη για την πλήρη εξοδοποίηση της Ε&Α. Οι 
Hirschey και Weygandt (1985) έδειξαν ότι οι αξίες Tobin’s Q (ο δείκτης της αγοραίας 
αξίας µε το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων) σχετίζεται µε την 
Ε&Α επί των ποσοστών πωλήσεων. Μια διαφορετική προσέγγιση ακολουθήθηκε από 
τους Woolridge (1988) και Chan et al (1990) χρησιµοποιώντας µια µεθοδολογία του 
γεγονότος κατέγραψαν µια θετική αντίδραση του επενδυτή σε ανακοινώσεις των 
επιχειρήσεων για Ε&Α. Το 1992 οι Charles E. Washley και Thomas J. Linsmeir 
διερεύνησαν αν οι αλλαγές στην Ε&Α θα µπορούσαν να αποδοθούν στο FAS No2 
και όχι σε παράγοντες όπως οι κακές µακροοικονοµικές συνθήκες ή 
χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες. Στην έρευνα τους δε βρήκαν στοιχεία που να ότι οι 
εισηγµένες εταιρίες επηρεάζονται αρνητικά από τι FAS No 2 ενώ για ένα υποσύνολο 
µη εισηγµένων εταιριών βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η µείωση στην 
Ε&Α που καταγράφεται σε προηγούµενες έρευνες σχετίζεται µε το εδάφιο αυτό. 

2.2.3 Έρευνα και ανάπτυξη και χειραγώγηση κερδών  

Μια αποδεκτή άποψη είναι ότι η επένδυση στην E&A µπορεί να βελτιώσει την 
µελλοντική επίδοση της επιχείρησης και να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα της. Στην 
πραγµατικότητα σύµφωνα µε τους McConnel και Muscarella (1985) η Ε&Α είναι 
συνώνυµη µε καλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Παρόµοια για τους Dukas και Suitzer 
(1992) η ανακοίνωση για αυξηµένα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης είναι ένα σήµα που 
στέλνεται από τους managers ώστε να ενηµερώσουν την αγορά σχετικά µε το βαθµό 
των τεχνολογικών δραστηριοτήτων. Ο Lev (1999) υποδηλώνει ότι η Ε&Α είναι το 
κύριο περιουσιακό στοιχείο της υψηλής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας. Ισχυρίζεται 
ότι συνεισφέρει σηµαντικά στην παραγωγικότητα και τη δηµιουργία αξίας και ότι οι 
χρηµατιστηριακές αγορές αντανακλούν αυτή τη συνεισφορά στη µετοχή. Ωστόσο 
όπως ισχυρίζεται και στη µελέτη του ο Iskandar Rebai (2010) µια τέτοια επένδυση 
µπορεί σε περίπτωση απουσίας αποτελεσµατικού ελέγχου στα στελέχη της διοίκησης 
να προκαλέσει τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και τη διαχείριση κερδών.  
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Οι Barker και Mueller (2002) έδειξαν ότι η Ε&Α ποικίλει σηµαντικά ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά του ηγέτη αφού µια τέτοια επένδυση περιλαµβάνει ρίσκο και 
συνδέεται µε υψηλό βαθµό αποτυχίας. Αυτό οδηγεί τα στελέχη της διοίκησης να 
προσαρµόζουν το επίπεδο της ανάλογα µε τους στόχους και τις προτιµήσεις τους. 
Ορισµένοι λόγοι προκαλούν ένα βραχυπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα των ηγετών 
περιορίζοντας έτσι τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον Narayanan 
(1985) τα στελέχη ενθαρρύνονται να επενδύσουν σε βραχυπρόθεσµα σχέδια ώστε να 
αποκαλυφθεί γρήγορα η επίδοση των επενδύσεων τους. Οι θεσµικοί επενδυτές είναι 
µια κατηγορία επενδυτών που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαχείριση 
κερδών. Εργασίες στη χρηµατοοικονοµική βιβλιογραφία δείχνουν ότι οι θεσµικοί 
επενδυτές υποκινούν τα στελέχη να κινηθούν προς την κατεύθυνση βραχυπρόθεσµων 
στόχων εις βάρος της µακροπρόθεσµης επίδοσης.(Coffe 1991, Druker 1986). Αυτοί 
πιστεύουν ότι η λογιστική συµπεριφορά δηµιουργεί το πρόβληµα «µυωπίας» της 
διοίκησης δηλαδή της υποεπένδυσης σε µακροπρόθεσµα άυλα σχέδια όπως η Ε&Α , 
η διαφήµιση, η εκπαίδευση προσωπικού για σκοπούς ανταπόκρισης σε 
βραχυπρόθεσµους στόχους.  Ο Bushee (1998) εξέτασε κατά πόσο η θεσµική 
ιδιοκτησίας επηρεάζει τα έξοδα για Ε&Α για εταιρίες που θα µπορούσαν να 
αντιστρέψουν µια µείωση στα κέρδη µε µια µείωση στα έξοδα Ε&Α. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας του δείχνουν ότι τα στελέχη της διοίκησης είναι λιγότερο 
πιθανό να κόψουν αυτά τα έξοδα ώστε να αντιστρέψουν µια µείωση κερδών όταν η 
θεσµική ιδιοκτησία είναι υψηλή υπονοώντας ότι τα θεσµικά ιδρύµατα είναι επενδυτές 
που τυπικά εξυπηρετούν σκοπούς παρακολούθησης στη µείωση πιέσεων για 
µυωπικές συµπεριφορές . Βρήκε επίσης ότι θεσµικοί επενδυτές µε µεγάλο κύκλο 
εργασιών χαρτοφυλακίου που συµµετέχουν στην εµπορία παρακινούν τα στελέχη να 
µειώσουν αυτά τα έξοδα ώστε να αντιστρέψουν µια µείωση κερδών και αυτό γιατί τα 
στελέχη φοβούνται ότι µια µείωση στα κέρδη θα κάνει αυτούς τους επενδυτές τις 
συµµετοχές τους κάτι που θα υποτίµηση προσωρινά την τιµή της µετοχής. Τέλος 
κατέληξε στο συµπέρασµα  ότι όταν η ιδιοκτησία είναι χαµηλή τα στελέχη είναι πιο 
πιθανό να προβούν σε διαχείριση κερδών. Ο Graves (1988) µελέτησε επίσης τη 
σχέση µεταξύ συµµετοχής των θεσµικών επενδυτών και της επένδυσης σε Ε&Α 
συγκεκριµένα για την κατασκευή Η/Υ σε µια περίοδο δέκα χρόνων. Σηµείωσε ότι οι 
δαπάνες αυτές είναι χαµηλότερες σε εταιρίες που ανήκουν σε µεγάλο βαθµό σε 
θεσµικούς επενδυτές, η ανυποµονησία αυτών των επενδυτών οδηγεί σε χαµηλό 
επίπεδο ανταγωνισµού τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε σχέση µε τις επιχειρήσεις της 
Ιαπωνία και Γερµανίας . Οι πρωτοπόροι Jarrell et al (1985) εξέτασαν τη σχέση αυτή 
σε ένα δείγµα 324 εταιριών κατά την περίοδο 1980-1983 και ανακάλυψαν ότι το 
επίπεδο των εξόδων σε Ε&Α αυξάνεται µε το µέρος του κεφαλαίου που κατέχεται 
από τα θεσµικά όργανα. Αυτή η επένδυση συνδέεται µε υψηλό ρίσκο και έντονη 
µεταβλητότητα στα κέρδη βραχυπρόθεσµα. Ωστόσο συχνά οδηγεί σε σηµαντική 
βελτίωση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Μια προσέγγιση ενδιαφέρουσα για τους 
θεσµικούς επενδυτές που µπορούν να περιορίσουν το ρίσκο µε την κατοχή 
διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων, και µε την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στα 
στελέχη. 
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Ένα άλλο θέµα που εξετάζεται εκτενώς στη βιβλιογραφία είναι το τι ρόλο παίζει η 
λογιστική µεταχείριση των δαπανών για Ε&Α στη χειραγώγηση των κερδών. Οι 
Dennis R. Oswald και Paul Zarowin (2004) εξετάζουν πως η απόφαση της εταιρίας 
να κεφαλαιοποιήσει ή να εξοδοποιήσει τα κόστη Ε&Α επηρεάζει το αν και πώς η 
εταιρία διαχειρίζεται τα κέρδη µέσω των αποφάσεων της και ειδικότερα εάν η 
επιχείρηση προσαρµόζει τα δεδουλευµένα ή τις πραγµατικές συναλλαγές. Υπάρχουν 
πολλά στοιχεία ότι όταν τα κόστη Ε&Α καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης οι εταιρίες διαχειρίζονται τα κέρδη µε πραγµατικές 
συναλλαγές µειώνοντας τα έξοδα αυτά ώστε να καλύψουν τα κατώτατα όρια κερδών. 
Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρίες διαχειρίζονται τα κέδρη µέσω δεδουλευµένων 
ώστε να καλύψουν αυτά τα όρια. Στην εργασία τους εξετάζονται επιχειρήσεις κατά 
την περίοδο 1992-2002 από το Ηνωµένο Βασίλειο όπου οι εταιρίες έχουν την επιλογή 
να καταχωρήσουν τα έξοδα στα αποτελέσµατα χρήσης ή να τα κεφαλαιοποιήσουν. 
Ωστόσο τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µπορούν να γενικευθούν και για άλλες 
χώρες. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι όταν οι εταιρίες εξοδοποιούν τα κόστη Ε&Α µια 
µείωση στα έξοδα αυτά αυξάνει τα κέρδη προ φόρων ένα προς ένα και έτσι η 
χειραγώγηση των εξόδων Ε&Α είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο για τη διαχείριση 
κερδών για να αποφευχθούν ζηµίες ή αρνητικές αλλαγές στα κέρδη. Ωστόσο όταν οι 
εταιρίες κεφαλαιοποιούν και αποσβένουν τα κόστη αυτά , η δαπάνη Ε&Α της 
τρέχουσας περιόδου είναι ένας συνδυασµός απόσβεσης παλιών εξόδων Ε&Α συν το 
ποσοστό των τρεχουσών εξόδων που καταχωρούνται στην ΚΑΧ . ∆εδοµένου ότι η 
απόσβεση των προηγούµενων δαπανών Ε&Α είναι µια εφάπαξ δαπάνη της τρέχουσας 
περιόδου, µια µείωση στα τρέχοντα έξοδα έχει λιγότερο από ένα προς ένα 
αποτέλεσµα στα κέδρη προ φόρων ( πόσο λιγότερο εξαρτάται από το κλάσµα των 
εξόδων που κεφαλαιοποιείται). Έτσι σε αυτή την περίπτωση µια µείωση των εξόδων 
Ε&Α δεν µπορεί να προκαλέσει µεγάλο πλεονέκτηµα για διαχείριση κερδών µε 
αποτέλεσµα αυτοί που προβαίνουν στη κεφαλαιοποίηση να µην έχουν κίνητρο να την 
κάνουν. Γι αυτό κατά συνέπεια η διαχείριση των δεδουλευµένων όπως η αλλαγή του 
ποσοστού των τρεχουσών εξόδων που κεφαλαιοποιούνται µπορεί να είναι ένα πιο 
αποτελεσµατικό και λιγότερο δαπανηρό εργαλείο για διαχείριση κερδών.                           
Ο Bushee (1998) επισηµαίνει ότι οι περικοπές των εξόδων Ε&Α έχουν πραγµατικές 
συνέπειες στη µακροπρόθεσµη αξία και είναι µεγαλύτερης σηµασίας για τους 
κατόχους µετοχών από ότι η χειραγώγηση των δεδουλευµένων. Σε αυτή την 
περίπτωση η πλήρης εξοδοποίηση της Ε&Α µπορεί να προκαλέσει πιο δαπανηρή 
διαχείριση κερδών από ότι η κεφαλαιοποίηση. Επίσης από τη στιγµή που οι µειώσεις 
στα έξοδα Ε&Α µπορεί να µειώσουν την καινοτοµία αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
µεγαλύτερο κοινωνικό κόστος. ∆εδοµένης λοιπόν της αυξανόµενης σηµασίας αυτών 
των εξόδων και της καινοτοµίας οι επιπλοκές των λογιστικών αποφάσεων Ε&Α είναι 
σηµαντικές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ∆ΛΠ 38 

3.1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

Σκοπός του Προτύπου  38 είναι να προδιαγράψει τη λογιστική αντιµετώπιση των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε τα οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Το πρότυπο απαιτεί η επιχείρηση να καταχωρεί ένα 
άυλο περιουσιακό στοιχείο µόνο στην περίπτωση που πληρούνται ορισµένα κριτήρια 
και καθορίζει πώς να αποτιµάται η λογιστική αξία των άυλων στοιχείων και απαιτεί 
ορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. 

Εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ κατά το λογιστικό χειρισµό των άυλων 
στοιχείων του ενεργητικού. Πραγµατεύεται θέµατα όπως έξοδα έρευνας και 
ανάπτυξης ή έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Επίσης θέµατα µικτής φύσης 
όπως η περίπτωση που οι άδειες λογισµικού περιέχονται σε οπτικούς δίσκους και 
υπάρχει διττή υπόσταση ενσώµατου και ασώµατου πάγιου στοιχείου ενεργητικού. 

 

Κατ’ εξαίρεση το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται για τα : 

• άυλα περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλου 
Προτύπου 

• χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση 

• αναγνώριση και επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 
εξερεύνηση και αξιολόγηση (βλ. ∆ΠΧΑ 6 Εξερεύνηση και αξιολόγηση 
µεταλλευτικών πόρων) και 

• δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και όµοιων µη ανανεώσιµων πόρων. 

Αν ένα άλλο Πρότυπο ορίζει τον λογιστικό χειρισµό για έναν ειδικό τύπο άυλου 
περιουσιακού στοιχείου, η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει εκείνο το Πρότυπο αντί 
του παρόντος Προτύπου. Για παράδειγµα, το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται: 

• στα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχει µια οικονοµική οντότητα για 
πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης (βλ. ∆ΛΠ 2 Αποθέµατα και 
∆ΛΠ 11 Συµβάσεις κατασκευής) 

• στα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία (βλ. ∆ΛΠ 12 Φόροι 
εισοδήµατος) 

• στις µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 17 Μισθώσεις 
• στα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζοµένους (βλ. 

∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους) 
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• χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32. Η 
αναγνώριση και επιµέτρηση κάποιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων καλύπτεται από το ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και το ∆ΛΠ 31 
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 

• στην υπεραξία που αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων (βλ. ∆ΠΧΑ 3 
Συνενώσεις επιχειρήσεων) 

• στο αναβαλλόµενο κόστος απόκτησης και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, που 
προκύπτουν από τα συµβατικά δικαιώµατα του ασφαλιστικού φορέα 
σύµφωνα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια. Το ∆ΠΧΑ 4 θέτει συγκεκριµένες 
απαιτήσεις γνωστοποίησης για εκείνο το αναβαλλόµενο κόστος απόκτησης 
αλλά όχι για εκείνα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς οι απαιτήσεις 
γνωστοποίησης του παρόντος Προτύπου εφαρµόζονται σε εκείνα τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία 

• σε µη κυκλοφορούντα άυλα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως 
κατεχόµενα προς πώληση (ή που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που 
κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες. 

Μερικά άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται σε ένα στοιχείο µε 
φυσική υπόσταση, τέτοια όπως ένας ψηφιακός δίσκος µαγνητικής εγγραφής (στην 
περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισµικού), µια νοµική τεκµηρίωση (στην περίπτωση 
µιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας) ή φιλµ. Κατά τον προσδιορισµό, αν ένα περιουσιακό 
στοιχείο που ενσωµατώνει συγχρόνως άυλα και υλικά στοιχεία, πρέπει να 
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια ή ως ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, η οικονοµική οντότητα πρέπει να εκτιµήσει 
ποιο στοιχείο είναι περισσότερο σηµαντικό. Για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό 
λογισµικό για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόµενο µηχανικό εργαλείο, που δεν µπορεί να 
λειτουργεί χωρίς αυτό το ειδικό λογισµικό, είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του 
σχετικού υλικού και αντιµετωπίζεται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Το ίδιο ισχύει 
για το λειτουργικό σύστηµα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το λογισµικό δεν 
είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα του σχετικού υλικού, το λογισµικό αντιµετωπίζεται ως 
ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. (www.taxheaven.gr) 

 

3.2 Προσδιορισµός της έννοιας των όρων που χρησιµοποιεί το 
Πρότυπο 

Για την καλύτερη κατανόηση όσων αναφέρονται στο Πρότυπο είναι χρήσιµο να 
προσεγγίσουµε εννοιολογικά κάποιους βασικούς όρους . 

Περιουσιακό στοιχείο είναι πόρος : 

� που ελέγχεται από την επιχείρηση εξαιτίας γεγονότων του παρελθόντος 
� από τον οποίο αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη. 



35 

 

Άυλο περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού είναι ένα διακριτό µη νοµισµατικό 
στοιχείο του ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται προκειµένου 
να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Για να 
µισθωθεί σε άλλους ή για να χρησιµοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς . 

Νοµισµατικό στοιχείο του ενεργητικού είναι τα µετρητά που κατέχονται από την 
επιχείρηση, καθώς τα στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία θα εισπραχτούν 
συγκεκριµένα ή προκαθορισµένα ποσά χρηµάτων. 

Έρευνα ορίζεται η πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση, η οποία 
αναλαµβάνεται µε σκοπό την απόκτηση νέας επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσης.  

Ανάπτυξη είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα 
πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, 
συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη 
της εµπορικής παραγωγής ή χρήσης. Το ∆ΛΠ 38 θέτει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια 
για την αναγνώριση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. 

Κόστος είναι τα µετρητά ή τα ταµειακά ισοδύναµα που καταβάλλονται ή η εύλογη 
αξία άλλου ανταλλάγµατος που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού 
στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο αυτό το περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε 
να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε πλήρη 
γνώση των συνθηκών της αγοράς σε καθαρά εµπορική βάση. 

Ενεργός αγορά είναι η αγορά στην οποία: 

α) τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου στην αγορά είναι οµοιογενή 

β) πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές µπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε 
στιγµή και 

γ) οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

Ηµεροµηνία συµφωνίας είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία επιτυγχάνεται µια 
ουσιαστική συµφωνία µεταξύ των συνενωµένων µερών και, στην περίπτωση των 
οικονοµικών οντοτήτων των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται δηµόσια, η 
ηµεροµηνία που ανακοινώνεται στο κοινό. Η συγκεκριµένη έννοια αφορά κυρίως 
στις ενοποιήσεις επιχειρήσεων και αναλύεται διεξοδικά στο ∆ΠΧΠ 3. Στο παρόν 
Πρότυπο η έννοια θα αναλυθεί στο µέτρο που αφορά στη διάκριση των άυλων 
στοιχείων ενεργητικού από την υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά µιας 
επιχείρησης. 

3.3 Κριτήρια αναγνώρισης  

Οι οικονοµικές οντότητες συχνά δαπανούν πόρους ή αναλαµβάνουν υποχρεώσεις 
κατά την απόκτηση, ανάπτυξη, συντήρηση ή αναβάθµιση άυλων πηγών πόρων 
τέτοιων, όπως επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων, σχεδιασµού και εφαρµογής νέων 
διαδικασιών ή συστηµάτων, αδειών, πνευµατικής ιδιοκτησίας, γνώσεων αγοράς και 
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εµπορικών σηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων σηµάτων και εκδοτικών τίτλων). Κοινά 
παραδείγµατα στοιχείων που εµπερικλείονται σε αυτές τις γενικές επικεφαλίδες είναι 
το ηλεκτρονικό λογισµικό, άδειες ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώµατα, 
κινηµατογραφικές ταινίες, πελατολόγια, υποθηκικά δικαιώµατα εξυπηρέτησης, άδειες 
αλιείας, εισαγωγικές ποσοστώσεις, παραχωρήσεις εµπορικών δικαιωµάτων, σχέσεις 
πελατών ή προµηθευτών, εµπιστοσύνη πελατών, µερίδια αγοράς και δικαιώµατα 
έρευνας αγοράς. 

Για να χαρακτηρισθεί όµως ένα από τα προαναφερθέντα στοιχεία ως άυλο 
περιουσιακό στοιχείο και να καταχωρηθεί διακεκριµένα στα λογιστικά βιβλία, θα 
πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: αναγνωρισιµότητα, να ελέγχεται από την 
επιχείρηση, και να προσδοκάται ότι θα αποφέρει στη επιχείρηση µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη. Αν ένα στοιχείο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου δεν 
πληροί τον ορισµό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, οι δαπάνες για να αποκτηθεί 
αυτό ή να δηµιουργηθεί αυτό εσωτερικώς, αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν 
πραγµατοποιούνται. Όµως, αν το στοιχείο αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων, 
αποτελεί µέρος της υπεραξίας που αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης . (Σακκέλης, 2002) 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
µόνο αν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

� Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο 
στοιχείο του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

� Το κόστος του στοιχείου του ενεργητικού µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. 

3.3.1 Η έννοια της αναγνωσιµότητας 

Το περιουσιακό στοιχείο πληροί το κριτήριο της αναγνωρισιµότητας κατά τον ορισµό 
του άυλου περιουσιακού στοιχείου όταν: 

α) διαχωρίζεται, δηλαδή µπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από την οικονοµική 
οντότητα και να πωληθεί, µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί είτε 
µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε σχετικό συµβόλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση ή 

β) προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ασχέτως αν τα δικαιώµατα 
αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την οικονοµική οντότητα ή από άλλα 
δικαιώµατα και δεσµεύσεις. 

Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού να είναι αναγνωρίσιµο και να 
είναι σαφώς διακριτό από την υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά 
επιχειρήσεων όπως αυτή εµφανίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΠ 3.                                                  
Η αναγνωσιµότητα υφίσταται όταν η επιχείρηση µπορεί να ξεχωρίζει τα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη του συγκεκριµένου άυλου στοιχείου του ενεργητικού από τα 
οικονοµικά οφέλη άλλων στοιχείων του ενεργητικού.  

Η διάκριση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού µπορεί να επιτευχθεί και µε 
άλλους τρόπους όπως µε την ύπαρξη νοµικών δικαιωµάτων επί αυτών. Για 
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παράδειγµα αν στις αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαµβάνεται και η αγορά 
λογισµικού προγράµµατος, τότε το λογισµικό θα αποτελέσει ξεχωριστό άυλο στοιχείο 
στην περίπτωση που µπορεί να στοιχειοθετεί το νοµικό δικαίωµα της χρήσης του.  
Στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο θα αποδώσει µελλοντικά οφέλη µόνο σε 
συνδυασµό µε άλλα στοιχεία του ενεργητικού τότε είναι δυνατό να παρουσιαστεί 
ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό γίνεται όταν η επιχείρηση µπορεί να 
αποµονώσει τα µελλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από το συγκεκριµένο άυλο 
στοιχείο. 

3.3.2  Έλεγχος  

Η οικονοµική οντότητα ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο, αν έχει τη δύναµη να 
λαµβάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τον υποκείµενο πόρο 
και να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. Η δυνατότητα µιας 
οικονοµικής οντότητας να ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο θα απέρρεε κανονικά από νόµιµα δικαιώµατα που είναι 
εκτελεστά δικαστικώς. Εν απουσία νοµικών δικαιωµάτων, είναι περισσότερο 
δύσκολο να αποδειχτεί ο έλεγχος. Όµως, το δικαστικώς εκτελεστό ενός δικαιώµατος 
δεν είναι αναγκαίος όρος για έλεγχο, διότι η οικονοµική οντότητα µπορεί να είναι σε 
θέση να ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µε κάποιον άλλον τρόπο (πχ. 
Έξοδα µε τα οποία έχουν εξευρεθεί εναλλακτικές παραγωγικές διαδικασίες ή know-
how,που η επιχείρηση διατηρεί απόρρητα) . (www.taxheaven.gr) 

3.3.3 Μελλοντικά οικονοµικά οφέλη  

Η αναγνώριση του άυλου στοιχείου του ενεργητικού στις οικονοµικές καταστάσεις 
γίνεται µόνο όταν είναι πιθανό ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα 
προκύψουν θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.                                                                           
Μια επιχείρηση πρέπει να εκτιµά την πιθανότητα µελλοντικών οικονοµικών οφελών 
µε τη χρησιµοποίηση λογικών και βάσιµων παραδοχών. Οι παραδοχές 
αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίµηση της διοίκηση της επιχείρησης, αναφορικά µε το 
πλαίσιο οικονοµικών συνθηκών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 
του στοιχείου του ενεργητικού. Με την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 38 το συγκεκριµένο 
κριτήριο συµπεριλήφθηκε στους παράγοντες για την αρχική αναγνώριση. (Thornton, 
2006) .Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο µπορεί να περιλαµβάνουν έσοδα από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, 
εξοικονόµηση κόστους ή άλλα οφέλη που προέρχονται από τη χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου από την οικονοµική οντότητα. Για παράδειγµα, η χρήση της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας σε µια παραγωγική διαδικασία µπορεί να µειώσει τα 
µελλοντικά κόστη παραγωγής µάλλον παρά να αυξήσει τα µελλοντικά έσοδα. 

3.4 Αναγνώριση και επιµέτρηση 

Το Πρότυπο ορίζει ρητά ότι η αρχική αναγνώριση ενός άυλου θα πρέπει να γίνεται 
στο κόστος. Με βάση την αναθεώρηση του, για την αρχική αναγνώριση επιβάλλονται 
τα εξής: 

� Είναι πιθανό ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 
αποδίδονται στο στοιχείο του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 
Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει συχνές εκτιµήσεις 
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αυτής της πιθανότητας, χρησιµοποιώντας λογικές και υποστηρίξιµες 
υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές θα αντιπροσωπεύουν τις εκτιµήσεις της 
διοίκησης αναφορικά µε τις οικονοµικές συνθήκες που θα ισχύσουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άυλου παγίου. 

� Το κόστος µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα 

Εξετάζονται οι ακόλουθες µορφές απόκτησης: 

� Μεµονωµένη αγορά 
� Απόκτηση κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων 
� Απόκτηση µε κρατική επιχορήγηση 
� Απόκτηση µε ανταλλαγή 
� Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία δεν πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, διότι δεν αποτελεί ένα διακριτό 
οικονοµικό πόρο ελεγχόµενο από την επιχείρηση και ο οποίος µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα. Μια τέτοια υπεραξία προκύπτει στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται 
έξοδα µε σκοπό να δηµιουργήσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, ωστόσο δεν 
καταλήγουν στη δηµιουργία άυλου στοιχείου του ενεργητικού. 

Ένα παράδειγµα είναι η φήµη και πελατεία της επιχείρησης η οποία δεν µπορεί να 
αναγνωριστεί ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, δεδοµένου ότι το κόστος της δεν 
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα η επιχείρησης επίσης δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει 
κατά πόσο τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από αυτό το στοιχείο θα εισρεύσουν 
στην επιχείρηση. (Thornton, 2006) 

3.4.1 Μεµονωµένη κτήση άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Η µεµονωµένη κτήση άυλων στοιχείων του ενεργητικού δε διαφέρει σε τίποτα από 
τις κτήσεις των ενσώµατων παγίων. Το ∆ΛΠ 38 ορίζει ότι το κόστος κτήσης ενός 
στοιχείου αποτελείται από την τιµή αγοράς, η οποία προσαυξάνεται από κάθε άµεσα 
σχετιζόµενο µε την απόκτηση  του έξοδο (πχ εισαγωγικοί δασµοί, µη επιστρεπτέοι 
φόροι). 

Αν πληρωµή για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναβάλλεται πέραν των συνήθων 
πιστωτικών όρων, το κόστος του είναι η ισοδύναµη τοις µετρητοίς τιµή. Η διαφορά 
µεταξύ αυτού του ποσού και του συνόλου των πληρωµών αναγνωρίζεται ως έξοδο 
τόκου καθ’ όλη την περίοδο της πίστωσης, εκτός αν κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε 
τον χειρισµό της κεφαλαιοποίησης που επιτρέπεται από το ∆ΛΠ 23 Κόστος 
δανεισµού. 

Παράδειγµα 

Έστω µια επιχείρηση αγοράζει άδειες χρήσης λογισµικού, αξίας 100.000ευρώ µε 
εξάµηνη πίστωση, η αγορά γίνεται µε την έκδοση µεταχρονολογηµένων επιταγών. Η 
τιµή µετρητοίς των αδειών ανέρχεται σε 90.000ευρώ. 
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Εγγραφή: 

Λογαριασµοί χρέωση πίστωση 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού (άδειες χρήσης) 90.000  

Μη δεδουλευµένοι τόκοι-έξοδα (µεταβατικός 
λογαριασµός) 

 

10.000  

Επιταγές πληρωτέες  100.000 

Ο λογαριασµός των µη δεδουλευµένων τόκων κλείνει µε τη σταδιακή µεταφορά του 
σε σχετικό λογαριασµό εξόδου ( σε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων), µέχρι το τέλος 
της εξάµηνης πίστωσης . 

3.4.2 Απόκτηση άυλου στοιχείου λόγω ενοποίησης (συγχώνευσης) επιχειρήσεων 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3, αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται σε µια 
συνένωση επιχειρήσεων, το κόστος αυτού του άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η 
εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η εύλογη αξία ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για την πιθανότητα ότι 
τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στο 
περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα. Με άλλα λόγια, η 
επίδραση της πιθανότητας αντανακλάται στην εύλογη αξία του περιουσιακού 
στοιχείου.  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στη εύλογη αξία τους κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης τους. Το ∆ΛΠ 38 προτείνει τις εξής µεθόδους για τον 
προσδιορισµό της εύλογης αξίας: 

� Οι χρηµατιστηριακές τιµές σε µια ενεργό αγορά παρέχουν την πιο αξιόπιστη 
εκτίµηση της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου . Η 
κατάλληλη αγοραία τιµή είναι συνήθως η τρέχουσα τιµή προσφοράς. Αν 
τρέχουσες προσφερόµενες τιµές δεν είναι διαθέσιµες, η τιµή της πλέον 
πρόσφατης όµοιας συναλλαγής µπορεί να παρέχει µια βάση από την οποία να 
εκτιµάται η εύλογη αξία, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε µια ουσιώδης 
µεταβολή στις οικονοµικές συνθήκες µεταξύ της ηµεροµηνίας της 
συναλλαγής και της ηµεροµηνίας κατά την οποία εκτιµάται η εύλογη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου. 

� Χρησιµοποίηση άλλων πληροφοριών. Αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για ένα 
άυλο περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία του είναι το ποσό που η 
οικονοµική οντότητα θα είχε πληρώσει γι’ αυτό κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης, σε µια συναλλαγή µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή 
τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, βασιζόµενη στην 
καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση. Κατά τον προσδιορισµό αυτού του ποσού, 
η οικονοµική οντότητα λαµβάνει υπόψη το αποτέλεσµα των πρόσφατων 
συναλλαγών για όµοια περιουσιακά στοιχεία. 

� Χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων προσδιορισµού της εύλογης αξίας. Οι 
οικονοµικές οντότητες που συνήθως εµπλέκονται στην αγορά και πώληση 
µοναδικών άυλων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να έχουν αναπτύξει 
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τεχνικές για την εκτίµηση των εύλογων αξιών τους έµµεσα. Αυτές οι τεχνικές 
µπορεί να χρησιµοποιούνται για αρχική επιµέτρηση ενός αποκτηθέντος σε 
συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου αν επιδίωξη τους 
είναι να εκτιµούν την εύλογη αξία και αν αυτές αντανακλούν τρέχουσες 
συναλλαγές και πρακτικές του κλάδου στον οποίο ανήκει το περιουσιακό 
στοιχείο.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει µια ενεργός αγορά για ένα άυλο πάγιο, το κόστος µε 
το οποίο θα αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιο, 
ώστε να µη δηµιουργεί αρνητική υπεραξία. 

Στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο δε είχε αναγνωριστεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εξαγοραζόµενης επιχείρησης θα εµφανιστεί στις ενοποιηµένες 
καταστάσεις αρκεί να ικανοποιούνται οι συνθήκες ενοποίησης . 

Τέλος όταν κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων ένα άυλο δεν µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα, τότε αυτό δεν θα αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερο άυλο στοιχείο, αλλά θα 
συµπεριλαµβάνεται στην υπεραξία. 

3.4.3 Απόκτηση µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης 

Σε µερικές περιπτώσεις, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί δωρεάν 
ή έναντι τεκµαρτής αντιπαροχής, µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό µπορεί να 
συµβεί, όταν το κράτος µεταβιβάζει ή διαθέτει σε µια οικονοµική οντότητα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, τέτοια όπως δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, άδειες 
λειτουργίας ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις 
ή δικαιώµατα πρόσβασης σε άλλους περιορισµένους πόρους. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση 
της κρατικής υποστήριξης, η οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να αναγνωρίσει 
τόσο, το άυλο περιουσιακό στοιχείο όσο και την επιχορήγηση στην εύλογη αξία 
αρχικά. Αν η οικονοµική οντότητα επιλέξει να µην αναγνωρίσει το περιουσιακό 
στοιχείο αρχικά στην εύλογη αξία, η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει το 
περιουσιακό στοιχείο αρχικά σε µια τεκµαρτή αξία (σύµφωνα µε τον άλλο χειρισµό 
που επιτρέπεται από το ∆ΛΠ 20) πλέον κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα στην 
προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται. 

3.4.4 Απόκτηση µε ανταλλαγή άλλων περιουσιακών στοιχείων  

Ένα άυλο στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί µε ανταλλαγή άλλων στοιχείων του 
ενεργητικού άυλων ή ενσώµατων. Το ∆ΛΠ 38 διακρίνει δύο περιπτώσεις : 

� Ανταλλαγή ανόµοιων στοιχείων του ενεργητικού 

Το κόστος στην περίπτωση αυτή µετράται στην εύλογη αξία του στοιχείου του 
ενεργητικού που δίνεται πλέον τα τυχόν µετρητά που δόθηκαν για την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής. Ως συνέπεια των ανωτέρω το άυλο πάγιο που λαµβάνεται 
εµφανίζεται στην εύλογη αξία του. 
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 Στην περίπτωση αυτή το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από τη συναλλαγή 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

� Ανταλλαγή όµοιων στοιχείων ενεργητικού 

Στη σπάνια αυτή περίπτωση δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία από τη 
συναλλαγή. Το πάγιο θα αναγνωρίζεται µε τη λογιστική αξία του παγίου που δόθηκε 
ως αντάλλαγµα. 

3.4.5 εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία του ενεργητικού (ιδιοπαραγωγή) 

Είναι µερικές φορές δύσκολο να εκτιµάται αν και κατά πόσο ένα εσωτερικώς 
δηµιουργούµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει τις ιδιότητες για αναγνώριση επειδή 
υπάρχουν προβλήµατα στο: 

 
α) να διαπιστώνεται αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο, 
που θα δηµιουργήσει αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και 

β) να προσδιορίζεται το κόστος του περιουσιακού στοιχείου αξιόπιστα. Σε µερικές 
περιπτώσεις, το κόστος δηµιουργίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά 
δεν µπορεί να διαχωριστεί από το κόστος συντήρησης ή ενίσχυσης της εσωτερικώς 
δηµιουργούµενης υπεραξίας της οικονοµικής οντότητας ή των τρεχουσών 
καθηµερινών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Η οικονοµική οντότητα, για να εκτιµήσει αν ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο πληροί τα κριτήρια για αναγνώριση, κατατάσσει τη δηµιουργία 
του περιουσιακού στοιχείου σε: 

�  µια φάση έρευνας και 
�  µια φάση ανάπτυξης. 

Μολονότι οι όροι «έρευνα» και «ανάπτυξη» ορίζονται, οι όροι «φάση έρευνας» και 
«φάση ανάπτυξης» έχουν µια ευρύτερη έννοια για το σκοπό αυτού του Προτύπου. 

Αν η οικονοµική οντότητα δεν µπορεί να διαχωρίσει τη φάση έρευνας από τη φάση 
ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος δηµιουργίας άυλου περιουσιακού 
στοιχείου, η οικονοµική οντότητα µεταχειρίζεται τις δαπάνες αυτού του 
προγράµµατος ως αν πραγµατοποιήθηκαν µόνο για τη φάση έρευνας. 
(www.taxheaven.gr) 

Α. Στάδιο έρευνας  

Έρευνα είναι η πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση που 
αναλαµβάνεται µε την προσµονή της απόκτησης νέας επιστηµονικής ή τεχνικής 
γνώσης και αντίληψης. (Σακκέλης, 2002) 

Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι ότι όλα τα έξοδα που διενεργούνται κατά τη φάση 
της έρευνας αναγνωρίζονται άµεσα στα αποτελέσµατα της χρήσης και µόνο τα έξοδα 
που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης µπορούν να  κεφαλαιοποιηθούν. Όταν όµως τα 
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δύο στάδια δεν µπορούν να διαχωριστούν  µε σαφήνεια τότε όλα τα έξοδα που µπορεί 
να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του άυλου θα αναγνωριστούν στα αποτελέσµατα 
ως έξοδο. 

Παραδείγµατα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι: 

α) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων  

β) η αναζήτηση, εκτίµηση και τελική επιλογή, εφαρµογών πορισµάτων έρευνας ή 
άλλων γνώσεων  

 γ) η αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα 
ή υπηρεσίες και 

 δ) η διαµόρφωση, ο σχεδιασµός, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των δυνατών 
εναλλακτικών λύσεων για νέα ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 
συστήµατα ή υπηρεσίες. 

Ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται έξοδα που πριν την αναγνώριση του άυλου παγίου 
είχαν αναγνωριστεί ως έξοδα στα αποτελέσµατα να κεφαλαιοποιηθούν µετά την 
αναγνώριση.                                                                                                                          
Το κόστος του άυλου παγίου αποτελείται από τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για 
την ανάπτυξη του από την ηµεροµηνία που ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης και 
µετά. 

Παράδειγµα 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 µια επιχείρηση αναπτύσσει µία καινούρια 
παραγωγική διαδικασία. Συνολικά τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της χρήσης για την ανάπτυξή της ανέρχονται σε ποσό 10000 ευρώ και 
αναλύονται ως εξής : 

Χρονική περίοδος Ποσό 
01/01/2007-30/11/2007 9000 
01/12/2007-31/12/2007 1000 
Σύνολο  10000 

Η επιχείρηση µπορεί να αποδείξει ότι η νέα παραγωγική διαδικασία ικανοποιεί τα 
κριτήρια αναγνώρισης του άυλου παγίου από τη 01/12/2007 

� Η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει ως άυλο πάγιο στον ισολογισµό τον 
ποσό των 1000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό 9000ευρώ δεν µπορεί να 
αναγνωριστεί ως στοιχείο του ενεργητικού και πρέπει να επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα της χρήσης 2007 ως έξοδο έρευνας. 

Άλλα παραδείγµατα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι : 

� ∆ραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων 
� ∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε την αναζήτηση, την εκτίµηση και την 

τελική επιλογή εφαρµογών, πορισµάτων έρευνας ή άλλων γνώσεων 
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� ∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε την αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, 
συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες  

� ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη διαµόρφωση, τον σχεδιασµό, την αξιολόγηση 
και την τελική επιλογή των δυνατών εναλλακτικών λύσεων για νέα ή 
βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες. 
(Thornton, 2006) 

Β.Στάδιο ανάπτυξης  

Ανάπτυξη είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα 
πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, 
συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη 
της εµπορικής παραγωγής ή χρήσης. (Σακκέλης, 2002) 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από ανάπτυξη (ή από τη φάση 
ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος) θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, η 
οικονοµική οντότητα µπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα: 

� την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, 
ούτως ώστε να είναι διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση 

� την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να το 
χρησιµοποιήσει ή να το πωλήσει 

� την ικανότητα της να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό 
στοιχείο 

� πως το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η οικονοµική οντότητα µπορεί να 
αποδείξει την ύπαρξη µιας αγοράς για το προϊόν του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου ή για το ίδιο το άυλο περιουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να 
χρησιµοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιµότητα του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου 

� τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων 
για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή πωλήσει το άυλο 
περιουσιακό στοιχείο 

� την ικανότητα της να επιµετρά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. 

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων ανάπτυξης είναι: 

α) ο σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµή προ-παραγωγής ή προ-χρησιµοποίησης 
πρωτοτύπων και προτύπων  

β) ο σχεδιασµός εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών που εµπερικλείουν 
νέα τεχνολογία  

γ) ο σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία µιας πιλοτικής εγκατάστασης, µη 
οικονοµικώς δυνατής για εµπορική παραγωγή και  

δ) ο σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµή µιας επιλεγµένης εναλλακτικής λύσης για 
νέα ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες. 
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Παράδειγµα 

Μια επιχείρηση παράγει λογισµικά προγράµµατα τόσο για δική της χρήση όσο και 
για πώληση κατά παραγγελία . Η επιχείρηση αποφάσισε να δηµιουργήσει για πρώτη 
φορά ένα λογισµικό πρόγραµµα λογιστικής παρακολούθησης που θα περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων την εµπορική διαχείριση καθώς και την παρακολούθηση των 
κυκλωµάτων µισθοδοσίας, προµηθειών και πελατών.                                                              
Ο προϋπολογισµός του κόστους έχει ως εξής : 

 

Φάση έρευνας 

Συνεργασία µε επιχείρηση 
έρευνας αγοράς και παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
(προκειµένου να διερευνηθεί τι 
ζητά η αγορά) 

10000 (σε περίπτωση 
διάθεσης του 
προϊόντος στην 
αγορά) 

 

 

Φάση ανάπτυξης 

Προστασία µε copyright 

Κωδικοποίηση προγράµµατος 

∆ηµιουργία δοκιµαστικής 
έκδοσης προγράµµατος (για 
δοκιµή εντός της επιχείρησης ) 

∆ηµιουργία έκδοσης β’ προς 
διανοµή σε ειδικούς 

Έκδοση πρωτοτύπου   

30000 

40000 

7000 

 

5000 

2000 

 

Σύνολο  94000ευρώ  

Η επιχείρηση ξεκινά το project και τα πραγµατοποιούµενα έξοδα ακολουθούν πιστά 
των προϋπολογισµό. Να προσδιοριστεί τι θα αναγνωριστεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις της επιχείρησης ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

� το πώς θα εµφανιστούν τα έξοδα που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της επιχείρησης εξαρτάται από το αν το λογισµικό πρόγραµµα 
προορίζεται για πώληση ή για εσωτερική χρήση, εξετάζονται οι δύο 
περιπτώσεις ξεχωριστά  

 

στη περίπτωση που το λογισµικό πρόγραµµα προορίζεται για πώληση 
παρατηρούνται τα εξής : 

� τα έξοδα που πραγµατοποιούνται µέχρι τη δηµιουργία του λογισµικού 
προγράµµατος χαρακτηρίζονται ως έξοδα έρευνας και όχι ως έξοδα 
ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τους ορισµούς του ∆ΛΠ 38 τα έξοδα έρευνας δε θα 
θεωρηθούν άυλο στοιχείο του ενεργητικού αλλά θα µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα. Άρα το ποσό των 10000 θα αναγνωριστεί σ έξοδο έρευνας και 
θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης . 

� τα υπόλοιπα κόστη ποσού 84000 χαρακτηρίζονται ως έξοδα ανάπτυξης. 
Εξετάζοντας τα κριτήρια ένα προς ένα διαπιστώνονται τα εξής : 
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1. η επιχείρηση µε την ανάπτυξη του πρωτοτύπου αποδεικνύει την τεχνική της 
ικανότητα να διαθέσει το προϊόν 

2. η έρευνα αγοράς και οι ενέργειες δοκιµής αποδεικνύουν την πρόθεση της 
επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο και να το διαθέσει στην αγορά 

3. η ικανότητα να πωλήσει το άυλο ορίζεται από το γεγονός ότι είναι ήση στο 
χώρο και κατέχει αποδεδειγµένη εµπειρία και δίκτυο 

4. τα έξοδα για το copyright στοιχειοθετούν το στοιχείο του ελέγχου και της 
αναγνωρισιµότητας  

5. µε την έρευνα αγοράς αποδεικνύεται η ύπαρξη αγοράς στην οποία θα διαθέτει 
το προϊόν και άρα βάσιµη πιθανότητα να δηµιουργηθούν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη 

6. η επιχείρηση διαθέτει τους κατάλληλους τεχνικούς, οικονοµικούς και άλλους 
πόρους που θα εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση, την ανάπτυξη και τη 
χρησιµοποίηση ή πώληση του άυλου 

7. µπορεί να γίνει αντιστοίχιση των εξόδων στο έργο διότι κοστολογείται 
ξεχωριστά. 

Συνοψίζοντας προκύπτει ότι ορθά τα έξοδα ανάπτυξης συµπεριλαµβάνονται στο 
κόστος του άυλου παγίου. Στην περίπτωση που το λογισµικό πρόγραµµα 
προορίζεται για εσωτερική χρήση παρατηρούνται τα εξής : 

� το γεγονός ότι έχει γίνει copyright στο πρόγραµµα αποτελεί συστατικό 
στοιχείο ελέγχου για το τελικό προϊόν. Η βασική δυσκολία που έχει να 
αντιµετωπίσει  η επιχείρηση είναι να αποδείξει την ύπαρξη των 
µελλοντικών οικονοµικών οφελών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
δεδοµένα αναφορικά µε τον προσδιορισµό του ανακτήσιµου ποσού του 
στοιχείου του ενεργητικού η επιχείρηση δε µπορεί να προσδιορίσει και τα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Ως συνέπεια των ανωτέρω το σύνολο των 
εξόδων ποσού 94000 θα πρέπει να αναγνωριστεί σε επιβάρυνσης της 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης . 

� αν γίνει η υπόθεση ότι από ένα σηµείο και µετά η επιχείρηση µπορεί να 
εκτιµήσει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη τότε το στοιχείο θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ως άυλο. Η επιχείρηση συνεπώς θα συµπεριλάβει στο 
κόστος του προγράµµατος και τα έξοδα ανάπτυξης δηλαδή θα 
αναγνωρίσει το άυλο πάγιο στην αξία των 84000 ευρώ. Ακόµη και µε την 
αναγνώριση του στοιχείου του ενεργητικού το ποσό των 10000ευρώ δεν 
µπορεί να προσαυξήσει την αξία του άυλου στοιχείου του ενεργητικού. 

Για να αποδείξει η οικονοµική οντότητα πώς ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα 
δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, η οικονοµική οντότητα εκτιµά 
τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που πρόκειται να αποκοµίσει από το περιουσιακό 
στοιχείο µε τη χρησιµοποίηση των αρχών του ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας 
περιουσιακών στοιχείων. Αν το περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει οικονοµικά 
οφέλη µόνο σε συνδυασµό µε άλλα περιουσιακά στοιχεία, η οικονοµική οντότητα 
εφαρµόζει την αρχή των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών του ∆ΛΠ 36. 

∆ιαθεσιµότητα πόρων για ολοκλήρωση, χρησιµοποίηση και απόκτηση των ωφελειών 
από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποδεικνύεται, για παράδειγµα, από 
ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα που παρουσιάζει τους τεχνικούς, οικονοµικούς και 
άλλους πόρους που απαιτούνται και την ικανότητα της οικονοµικής οντότητας να 
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εξασφαλίσει αυτούς τους πόρους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα 
αποδεικνύει τη διαθεσιµότητα της εξωτερικής χρηµατοδότησης µε την εξασφάλιση 
ενδείξεων για τη θέληση του δανειστή να χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα.                                 
Τα κοστολογικά συστήµατα της οικονοµικής οντότητας µπορεί συχνά να επιµετρούν 
αξιόπιστα το κόστος της δηµιουργίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά, 
όπως µισθοί και άλλες δαπάνες που πραγµατοποιούνται για να εξασφαλίσουν 
συγγραφικά δικαιώµατα ή άδειες ή ανάπτυξη ηλεκτρονικού λογισµικού. 

Εσωτερικώς δηµιουργούµενα σήµατα, τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών, τίτλοι 
εκδόσεων, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε ουσία δεν θα αναγνωρίζονται ως άυλα 
περιουσιακά στοιχεία. ∆απάνες σε εσωτερικώς δηµιουργούµενα σήµατα, τίτλους 
εφηµερίδων και περιοδικών, εκδοτικούς τίτλους, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε 
ουσία δεν µπορεί να διαχωριστούν από το συνολικό κόστος ανάπτυξης της 
επιχείρησης. Συνεπώς, τέτοια στοιχεία δεν αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά 
στοιχεία. 

 

3.4.6 Αναγνώριση ενός εξόδου 

Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να πραγµατοποιούνται έξοδα ώστε να παρέχουν 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σε µια επιχείρηση ωστόσο δε δηµιουργείται κάποιο 
άυλο πάγιο. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης όταν αυτά πραγµατοποιούνται. 

Παραδείγµατα εξόδων που αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται 
αποτελούν: 

� έξοδα από δραστηριότητες εκκίνησης ,εκτός από την περίπτωση που τα έξοδα 
αυτά περιλαµβάνονται στο κόστος του στοιχείου των ενσώµατων παγίων 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 16 

� έξοδα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
� έξοδα για δραστηριότητες προώθησης και διαφήµισης 
� έξοδα για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου της 

επιχείρησης . 

Το ∆ΛΠ 38 δεν αποκλείει την αναγνώριση µια προπληρωµής ενός στοιχείου του 
ενεργητικού όταν η πληρωµή για την παράδοση των εµπορευµάτων ή των υπηρεσιών 
έχει πραγµατοποιηθεί πριν από την παράδοση ή την παροχή τους. 

3.4.7 Μεταγενέστερες δαπάνες 

Οποιοδήποτε έξοδο πραγµατοποιηθεί σε σχέση µε κάποιο άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Εξαίρεση 
αποτελούν οι περιπτώσεις όπου: 

� τα έξοδα αποτελούν προσαύξηση του κόστους ενός άυλου, το οποίο 
ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης  
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� πρόκειται για άυλο που αποκτήθηκε  από την εξαγορά άλλης επιχείρησης και 
το οποίο θα συµπεριληφθεί στης υπεραξία της επιχείρησης εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δε µπορεί να αναγνωριστεί ξεχωριστά. 

Από αυτά προκύπτει ότι τα µεταγενέστερα έξοδα θα προσαυξήσουν το κόστος του 
άυλου µόνο όταν: 

� είναι πιθανό ότι τα έξοδα αυτά θα προσαυξήσουν τα µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη που θα αποφέρει το άυλο στοιχείο και 

� τα έξοδα αυτά µπορούν να µετρηθούν και να αποδοθούν αξιόπιστα στο άυλο 
στοιχείο. 

Η φύση των άυλων είναι τέτοια που δυσχεραίνει τη δυνατότητα προσδιορισµού, αν 
τα έξοδα που πραγµατοποιούνται ενισχύουν την αξία του άυλου παγίου ή αν 
διατηρούν τα οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση από αυτά τα 
στοιχεία. Είναι δύσκολο λοιπόν να αναγνωρίζονται οι µεταγενέστερες δαπάνες σε ένα 
άυλο περιουσιακό στοιχείο. (Thornton, 2006) 

 

3.5 Αποτίµηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού µετά την αρχική 
αναγνώριση 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το Πρότυπο που διέπει τα 
ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού .(∆ΛΠ 16) 

 

3.5.1 µέθοδοι αποτίµησης  

� Μέθοδος κόστους 

Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται στο 
κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 

� Μέθοδος αναπροσαρµογής 

Όταν ένα άυλο αναπροσαρµόζεται τότε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της 
κατηγορίας του θα πρέπει επίσης να αναπροσαρµόζονται εκτός από την περίπτωση 
που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα στοιχεία αυτά .                                               
Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται σε 
µια αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 
αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε 
µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Για το σκοπό των αναπροσαρµογών 
σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, η εύλογη αξία θα προσδιορίζεται µε αναφορά σε µια 
ενεργό αγορά. Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται τόσο τακτικά ώστε η λογιστική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού να µην 
διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του. 



48 

 

Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο σε µια κατηγορία αναπροσαρµοσµένων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να αναπροσαρµοστεί, για το λόγο ότι δεν υπάρχει 
ενεργός αγορά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο, το περιουσιακό στοιχείο θα 
απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και ζηµία 
αποµείωσης.                                                                                                                         
Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν 
µπορεί εφεξής να προσδιορίζεται µε αναφορά σε µια ενεργό αγορά, η λογιστική αξία 
του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να είναι η αναπροσαρµοσµένη αξία του κατά την 
ηµεροµηνία της τελευταίας αναπροσαρµογής µε αναφορά στην ενεργό αγορά µείον 
κάθε µεταγενέστερης σωρευµένης απόσβεσης και κάθε µεταγενέστερης σωρευµένης 
ζηµίας αποµείωσης. 

  

3.5.2Απόσβεση άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Ως απόσβεση ορίζεται η συστηµατική κατανοµή της αποσβέσιµης αξίας του άυλου 
παγίου στα έτη της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Η κατανοµή θα πρέπει να 
γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται 
τα οικονοµικά οφέλη από την επιχείρηση. Αν δεν µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο 
αξιόπιστα τότε θα πρέπει να ακολουθείται η µέθοδος της σταθερής απόσβεσης. 

Ως αποσβέσιµη αξία ορίζεται η αξία κτήσης του παγίου στοιχείου (βασικός 
χειρισµός) ή η αναπροσαρµοσµένη αξία (εναλλακτικός χειρισµός) µείον την 
υπολειµµατική αξία. Η υπολειµµατική αξία θεωρείται ότι είναι µηδενική εκτός 
ορισµένων περιπτώσεων όπως όταν: 

� Ένας τρίτος έχει δεσµευτεί να αγοράσει το άυλο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής 
του. 

� Υπάρχει µια ενεργός αγορά για το άυλο και η υπολειµµατική αξία µπορεί να 
προσδιοριστεί σε σχέση µε την ενεργό αγορά ή είναι πιθανό να υπάρχει µια 
ενεργός αγορά στο τέλος της ωφέλιµη ζωής του. 

Για τον προσδιορισµό της αποσβέσιµης και της υπολειµµατικής αξίας του άυλου 
παγίου είναι απαραίτητο να έχει εκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή του. 

Μετά την τελευταία αναθεώρηση του ∆ΛΠ 38 η επιχείρηση πρέπει να εκτιµά αν 
υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή του παγίου. Στη περίπτωση 
που µπορεί να προσδιοριστεί τότε η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει το χρονικό 
διάστηµα της ωφέλιµης ζωής του άυλου παγίου ή τις µονάδες παραγωγής αν 
χρησιµοποιείται για παραγωγή.                                                
Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση θα θεωρήσει ότι το άυλο πάγιο δεν έχει 
προσδιορισµένη ωφέλιµη ζωή όταν µε βάση την εκτίµηση όλων των δυνατών 
παραγόντων δεν προβλέπεται να υπάρχει χρονικός περιορισµός στις καθαρές 
ταµειακές εισροές που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή το 
άυλο δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο µείωσης της αξίας του. 

Πολλοί παράγοντες λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής 
ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου συµπεριλαµβανοµένων: 
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� της προσδοκώµενης χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την οικονοµική 
οντότητα και αν το περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να διαχειρίζεται 
αποτελεσµατικά από µια άλλη διευθυντική οµάδα 

� των συνηθισµένων κύκλων παραγωγικής ζωής για το περιουσιακό στοιχείο 
βάσει ευρέως διαθέσιµων πληροφοριών που αφορούν σε εκτιµήσεις ωφέλιµης 
ζωής παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων, που χρησιµοποιούνται µε παρόµοιο 
τρόπο 

� της τεχνικής, τεχνολογικής ή άλλων τύπων απαξίωσης 
� της σταθερότητας του κλάδου στον οποίο το περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί 

και των µεταβολών στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες 
προερχόµενες από το περιουσιακό στοιχείο 

� τις αναµενόµενες ενέργειες των ανταγωνιστών ή δυνητικών ανταγωνιστών 
� του επιπέδου των εξόδων συντήρησης που απαιτούνται για να λαµβάνονται τα 

αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο και 
την ικανότητα και πρόθεση της οικονοµικής οντότητας να φθάσει σε τέτοιο 
επίπεδο 

� της περιόδου ελέγχου του περιουσιακού στοιχείου και τα νοµικά ή όµοια όρια 
που τίθενται στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, όπως οι ηµεροµηνίες 
λήξης σχετικών µισθώσεων και 

� αν η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την ωφέλιµη 
ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας. 

Ο όρος «αόριστος» δεν σηµαίνει «απεριόριστος». Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου αντανακλά µόνον εκείνο το επίπεδο συντήρησης που 
απαιτείται για να διατηρηθεί το κανονικό επίπεδο επίδοσης του περιουσιακού 
στοιχείου κατά το χρόνο της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του και την ικανότητα και 
πρόθεση της οικονοµικής οντότητας να φθάσει στο επίπεδο αυτό. Το συµπέρασµα ότι 
η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι αόριστη δεν θα πρέπει να 
εξαρτάται από τις προγραµµατισµένες µελλοντικές δαπάνες που απαιτούνται για να 
διατηρηθεί το επίπεδο της απόδοσης. 

Η αρχική συνεπώς υπόθεση του προτύπου πριν την τελευταία αναθεώρηση ότι η 
ωφέλιµη ζωή του άυλου παγίου είναι πάντα προσδιορισµένη και µάλιστα στα 20 έτη 
δεν ισχύει µετά την αναθεώρηση του. Η επιχείρηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
είναι σε θέση να διακρίνει αν η ωφέλιµη ζωή του στοιχείου είναι προσδιορίσιµη ή 
όχι.                                                                                                                                            
Η µέθοδος και η περίοδος απόσβεσης θα πρέπει να εξετάζονται σε κάθε έτος και να 
τροποποιούνται όταν η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή αλλάζει σε σχέση µε τις 
προηγούµενες εκτιµήσεις. Στην περίπτωση αυτή οι αλλαγές θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8. 

Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που ανακύπτει από συµβατικά ή 
άλλα νοµικά δικαιώµατα δεν θα υπερβαίνει την περίοδο που ισχύουν τα συµβατικά ή 
άλλα νοµικά δικαιώµατα, αλλά µπορεί να είναι συντοµότερη ανάλογα µε τη διάρκεια 
της περιόδου που η οικονοµική οντότητα αναµένει να κάνει χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου. Αν τα συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα µεταβιβάζονται για 
περιορισµένη χρονική περίοδο που δύναται να ανανεωθεί, η ωφέλιµη ζωή του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου θα περιλαµβάνει την περίοδο (τις περιόδους) ανανέωσης 
µόνο αν υπάρχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν την ανανέωση από την οικονοµική 
οντότητα χωρίς σηµαντικό κόστος. 
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Παράδειγµα 

Έστω µια επιχείρηση αγοράζει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης µια 
µαρίνας για 30 έτη. Η αγορά βεβαιώθηκε µέσω της σύνταξης σχετικής σύµβασης. 
Από το καταστατικό της επιχείρησης όµως προκύπτει ότι η διάρκεια της δεν 
πρόκειται να συνεχιστεί µετά τα 20 έτη. Το προαναφερθέν γεγονός βεβαιώνεται και 
από δηλώσεις της διοίκησης της επιχείρησης  

� στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να αποσβέσει το άυλο στοιχείο 
του ενεργητικού µέσα σε διάστηµα 20 ετών, δεδοµένου ότι η παρούσα 
εκτίµηση δείχνει ότι λόγο λύσης της επιχείρησης δε θα υπάρχουν οφέλη µετά 
το πέρας της εικοσαετίας . Στην περίπτωση που µετά από κάποιο χρονικό 
διάστηµα αναθεωρηθεί η απόφαση για τη διάρκεια της επιχείρησης και 
προκύψει βάσιµη εκτίµηση ότι αυτή θα έχει τον έλεγχο του στοιχείου για 30 
έτη τότε θα διενεργηθεί επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής του άυλου παγίου. 

 

3.5.3 Αναπροσαρµογή άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Η µέθοδος της αναπροσαρµογής δεν επιτρέπει: 

� την αναπροσαρµογή άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν 
προηγουµένως αναγνωριστεί ως περιουσιακά στοιχεία ή 

� την αρχική αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων µε ποσά άλλα εκτός 
από το κόστος. 

Η µέθοδος αναπροσαρµογής εφαρµόζεται εφόσον ένα περιουσιακό στοιχείο έχει 
αρχικώς αναγνωριστεί στο κόστος. Όµως, αν µόνο µέρος του κόστους ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο, για το λόγο ότι 
το περιουσιακό στοιχείο δεν πληρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης µέχρι ενός σηµείου 
της όλης διαδικασίας , η µέθοδος αναπροσαρµογής µπορεί να εφαρµόζεται στο 
σύνολο αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, η µέθοδος αναπροσαρµογής 
µπορεί να εφαρµόζεται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που είχε παραληφθεί µέσω 
µιας κρατικής επιχορήγησης και αναγνωριστεί µε ένα τεκµαρτό ποσό. 

Είναι ασύνηθες µια ενεργός αγορά να υπάρχει για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, 
µολονότι αυτό µπορεί να συµβεί. Για παράδειγµα, σε ορισµένες δικαιοδοσίες, µια 
ενεργός αγορά µπορεί να υπάρχει για ελευθέρως µεταβιβάσιµες άδειες ταξί, 
αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις παραγωγής. Όµως, µια ενεργός αγορά δεν µπορεί να 
υπάρχει για σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών, µουσικά δικαιώµατα και 
δικαιώµατα έκδοσης ταινιών, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή εµπορικά σήµατα, γιατί κάθε 
τέτοιο περιουσιακό στοιχείο είναι µοναδικό. 

Επίσης, µολονότι άυλα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται και 
συµβάσεις διαπραγµατεύονται µεταξύ κατ’ ιδίαν αγοραστών και πωλητών, οι 
συναλλαγές αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για αυτούς τους λόγους, η τιµή που 
καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να µην αποτελεί επαρκή απόδειξη 
της εύλογης αξίας ενός άλλου. Τέλος, οι τιµές συχνά δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό.  
Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσµα 
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µιας αναπροσαρµογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση στο 
πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Όµως, µια αύξηση λόγω αναπροσαρµογής θα 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, κατά την έκταση που αναστρέφει µια 
προηγούµενη υποτίµηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε 
προηγουµένως αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. 

Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως αποτέλεσµα 
µιας αναπροσαρµογής, η µείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όµως, 
η µείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση στο πλεόνασµα 
αναπροσαρµογής κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασµα 
αναπροσαρµογής αναφορικά µε το περιουσιακό στοιχείο αυτό.                                      
Το σωρευµένο πλεόνασµα αναπροσαρµογής που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια 
µπορεί να µεταφέρεται άµεσα στα κέρδη εις νέον, όταν πραγµατοποιηθεί το 
πλεόνασµα. Το σύνολο του πλεονάσµατος µπορεί να πραγµατοποιείται κατά την 
απόσυρση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου. Ωστόσο, µέρος του πλεονάσµατος 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου 
από την οικονοµική οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό του πλεονάσµατος που 
πραγµατοποιείται είναι η διαφορά µεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην 
αναπροσαρµοσµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης 
που θα είχε αναγνωριστεί µε βάση το ιστορικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου. Η 
µεταφορά από το «πλεόνασµα αναπροσαρµογής» στα κέρδη εις νέον δεν γίνεται 
µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. (www.taxheaven.gr) 

 

3.5.4 Ζηµίες λόγω µείωσης της αξίας  

Οι προϋποθέσεις και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τυχόν µειώσεις της αξίας 
των παγίων στοιχείων του ενεργητικού περιγράφονται στο ∆ΛΠ 36. Σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ζηµία λόγω αποµείωσης της αξίας υπάρχει όταν το αναπόσβεστο ποσό του 
παγίου είναι µεγαλύτερο από το ανακτήσιµο ποσό οπότε και θα πρέπει αναγνωριστεί 
στα αποτελέσµατα της χρήσης. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο ποσό 
µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της ανακτήσιµης αξίας η οποία συνήθως 
προκύπτει από την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που 
δηµιουργούνται από τη χρήση του παγίου. 

Μετά την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 38 τα άυλα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη 
ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκειται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε 
έλεγχο για τυχόν µείωση της αξίας τους. Θα πρέπει επιπλέον να γίνεται αναθεώρηση 
της απροσδιόριστης ζωής για τα άυλα αυτά πάγια προκειµένου να διαπιστώνεται σε 
κάθε χρήση αν ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους η ωφέλιµη ζωή δε µπορεί να 
προσδιοριστεί.                                                                                                                           
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι το κριτήριο σχετικά µε τον 
απροσδιόριστο χαρακτήρα της ωφέλιµης ζωής παύει να ισχύει τότε η αλλαγή στην 
ωφέλιµη ζωή αντιµετωπίζεται λογιστικά ως αλλαγή λογιστικής εκτίµησης (σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8). 
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Παράδειγµα 

Έστω µια επιχείρησης απέκτησε µια άδεια ταξί την 01/01/2003 έναντι ποσού 10.000 
ευρώ. Υπολόγισε ότι η ωφέλιµη ζωή της άδειας ανέρχεται σε 10 έτη. Η επιχείρηση 
ακολουθεί τον βασικό χειρισµό αποτίµησης. Την 27/12/2005 και µε βάση τις τιµές 
της αγοράς η εύλογη αξία της άδειας εκτιµήθηκε σε ποσό 6000 ευρώ. 

∆ιακρίνοντας αυξητικές τάσεις στην αγορά αδειών η επιχείρηση αποφάσισε να 
αλλάξει την πολιτική αποτίµησης και να εφαρµόσει τον εναλλακτικό χειρισµό κατά 
πάγια τακτική. Η εύλογη αξία της άδειας την 31/12/2007 ανέρχεται σε ποσό 9000 
ευρώ. 

� Ετήσια απόσβεση :10000/10=1000 ευρώ 

Μέχρι την 31/12/2005 οι συσσωρευµένες αποσβέσεις ανέρχονται σε 1000*2=2000 
ευρώ. ∆εν έχουν διενεργηθεί ακόµη οι αποσβέσεις της χρήσης 2005.                                                
Η αξία µε την οποία θα πρέπει να απεικονιστεί το άυλο την 31/12/2005 θα είναι 6000 
ευρώ. Η επιχείρηση συνεπώς θα πρέπει να αντιλογήσει τις αποσβέσεις που έχει 
διενεργήσει ως και την 31/12/2005 και να υπολογίσει κατόπιν νέες για τη χρήση 2005 
µε βάση τη µειωµένη αξία την υπόλοιπη ωφέλιµη ζωή του παγίου 

Εγγραφές : 

Λογαριασµοί Χρέωση Πίστωση 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 2000  
Άδειες ταξί  2000 
Ζηµία λόγω µείωσης της αξίας 2000  
Άδειες ταξί  2000 

 

Η  ζηµία από µείωση της αξίας υπολογίζεται ως εξής 10000-2000=8000ευρώ.  

Η εύλογη αξία είναι 6000 ευρώ άρα υπάρχει µια ζηµία από µείωση της αξίας κατά 
2000ευρώ 

Την 31/12/2005 οι αποσβέσεις που θα καταλογίσει από εκείνη τη στιγµή και στο εξής 
η επιχείρηση θα είναι : τρέχον κόστος παγίου/υπόλοιπο ωφέλιµης ζωής 
=6000/8=750ευρώ 
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Κατά την 31/12/2007 η επιχείρηση θα πρέπει να αναπροσαρµόσει την αξία του 
παγίου της έχοντας δύο επιλογές : 

� 1η µέθοδος:  να αυξήσει την αξία κτήσης και τις  συσσωρευµένες αποσβέσεις 
αναλογικά έτσι ώστε το αναπόσβεστο υπόλοιπο να ανέρχεται στην 
αναπροσαρµοσµένη αξία. 

Λογαριασµοί Χρέωση Πίστωση 
Άδειες ταξί 6000  
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής   5000 
Κέρδος από αναπροσαρµογή  1000 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής 1500  
Συσσωρευµένες αποσβέσεις  1500 

 

� 2η µέθοδος : να µεταφέρει τις αποσβέσεις στο κόστος του παγίου και στη 
συνέχεια να προσαυξήσει το καθαρό ποσό. 

Λογαριασµοί Χρέωση Πίστωση 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1500  
Άδειες ταξί  1500 
Άδειες ταξί 4500  
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής  3500 
Κέρδος από αναπροσαρµογή  1000 

 

Στην 1η µέθοδο τα ποσά υπολογίζονται ως ακολούθως : 

Υπολογίστηκε ένας συντελεστής ο οποίος προσδιορίστηκε ως ο λόγος 9000/4500, 
όπου 9000 είναι η νέα εύλογη αξία κατά την 31/12/2007 και 4500 η αναπόσβεστη 
αξία του παγίου (6000-1500). Το ποσό των 1500 αφορά τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις των χρήσεων 2005και 2006     750*2=1500 

Με τον συντελεστή αυτό πολλαπλασιάστηκε τόσο η αξία κτήσης όσο και οι 
συσσωρευµένες αποσβέσεις έτσι ώστε το αναπόσβεστο υπόλοιπο του παγίου να 
ανέρχεται σε ποσό 9000 ευρώ  

Στη 2η µέθοδο : µειώνονται οι συσσωρευµένες αποσβέσεις και αυξάνεται η αξία 
κτήσης του άυλου στοιχείου προκειµένου η αξία κτήσης να ανέλθει στο ποσό των 
9000 ευρώ 

 

3.5.5 Αποσύρσεις και διαθέσεις  

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού πρέπει να διαγράφεται από τον Ισολογισµό κατά 
την πώληση ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Τυχόν κέρδη ή 
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ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή τη διάθεση ενός άυλου παγίου 
προσδιορίζονται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της 
λογιστικής αξίας του άυλου στοιχείου του ενεργητικού. Το κέρδος ή η ζηµία 
εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης . 

3.6 Γνωστοποιήσεις  

Βασικό στοιχείο των γνωστοποιήσεων είναι η διάκριση µεταξύ των εσωτερικά 
δηµιουργούµενων άυλων παγίων στοιχείων του ενεργητικού και των λοιπών άυλων 
παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 

Για κάθε µία κατηγορία θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

� αν οι ωφέλιµες ζωές είναι περιορισµένες ή αόριστες και, αν είναι 
περιορισµένες, τις ωφέλιµες ζωές και τους συντελεστές της απόσβεσης που 
χρησιµοποιήθηκαν 

� τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν για άυλα περιουσιακά 
στοιχεία µε περιορισµένες ωφέλιµες ζωές 

� τις συσσωρευµένες αποσβέσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου 
� το συγκεκριµένο κονδύλιο (τα συγκεκριµένα κονδύλια) της κατάστασης 

λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία η απόσβεση των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνεται 

� µια ανάλυση του συσσωρευµένου υπολοίπου αρχής και τέλους περιόδου, στην 
οποία να παρουσιάζονται: 

i. προσθήκες, µε ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν 
εσωτερικά, εκείνων που αποκτήθηκαν ξεχωριστά και εκείνων που 
αποκτήθηκαν µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων 

ii.  τα πάγια στοιχεία που κατέχονται µε σκοπό την πώληση 
iii.  οι αυξήσεις ή οι µειώσεις στην αξία των άυλων παγίων, λόγω 

αναπροσαρµογών 
iv. οι ζηµίες από µείωση της αξίας των άυλων παγίων 
v. το ποσό της απόσβεσης που προέκυψε κατά την παρουσιαζόµενη 

περίοδο  
vi. τυχόν αντιλογισµοί της µείωσης της αξίας, οι οποίοι και 

αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα της περιόδου 
vii.  τυχόν συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν κατά την µετατροπή 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων του εξωτερικού 
viii.  λοιπές αλλαγές στο υπόλοιπο του λογαριασµού κατά την 

παρουσιαζόµενη περίοδο 

 

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί επίσης τα ακόλουθα: 

� για άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αξιολογηθεί ότι έχει αόριστη 
ωφέλιµη ζωή, τη λογιστική αξία εκείνου του περιουσιακού στοιχείου και τους 
λόγους που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της αόριστης ωφέλιµης ζωής. 
Γνωστοποιώντας αυτούς τους λόγους, η οικονοµική οντότητα θα περιγράψει 
τον παράγοντα (ή τους παράγοντες) που έπαιξαν ένα σηµαντικό ρόλο στον 
προσδιορισµό ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή 
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� για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µέσω µιας κρατικής 
επιχορήγησης και αρχικώς αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία ,η επιχείρηση 
θα πρέπει να γνωστοποιεί: 

i. την εύλογη αξία που προέκυψε κατά την αρχική αναγνώριση 
ii.  το υπόλοιπο των στοιχείων αυτών 
iii.  τον τρόπο αποτίµησης τους µετά την αρχική αναγνώριση 

(αναπόσβεστο κόστος ή αναπροσαρµογές αξίας) 

Αν άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιµετωπίζονται λογιστικά σε αναπροσαρµοσµένα 
ποσά, η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

� την ηµεροµηνία διενέργειας της αναπροσαρµογής 
� το υπόλοιπο των αναπροσαρµοσµένων άυλων στοιχείων 
� το υπόλοιπο των στοιχείων όπως αυτό θα διαµορφώνονταν αν 

χρησιµοποιούνταν ως µέθοδος αποτίµησης το αναπόσβεστο κόστος  
� την κίνηση του υπολοίπου του λογαριασµού “αποθεµατικά αναπροσαρµογής” 

που δηµιουργήθηκε για τα άυλα πάγια καθώς και τυχόν περιορισµούς που 
ισχύουν για τη δυνατότητα διανοµής του υπολοίπου αυτού στους µετόχους 

� τις µεθόδους που ακολουθήθηκαν και τις σηµαντικότερες παραδοχές που 
εφαρµόστηκαν, προκειµένου να διενεργηθεί η αναπροσαρµογή των 
συγκεκριµένων άυλων παγίων. 

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί το άθροισµα των εξόδων έρευνας και 
ανάπτυξης που αναγνωρίστηκε ως ένα έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου. Τις 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης συνθέτουν όλες οι δαπάνες που άµεσα αφορούν τις 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. 

Η οικονοµική οντότητα ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεώνεται, να δίδει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

� µια περιγραφή κάθε πλήρως αποσβεσµένου άυλου περιουσιακού στοιχείου 
που είναι ακόµη σε χρήση και 

� µια σύντοµη περιγραφή των σηµαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
ελέγχονται από την οικονοµική οντότητα, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ως 
περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια αναγνώρισης του 
παρόντος Προτύπου ή γιατί είχαν αγοραστεί ή δηµιουργηθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος του ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκε το 
1998. 

 

3.7 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΛΠ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Η έννοια των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (ασώµατων ακινητοποιήσεων) 
των Ελληνικών προτύπων δε διαφέρει αξιόλογα από την έννοια που υιοθετεί το 
πρότυπο. Ουσιαστικές διαφορές υφίστανται στις αποσβέσεις και στην αποτίµηση των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων. (Γρηγοράκος, 2004) 
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Το ΕΓΛΣ προσδιορίζει ως εξής την έννοια και το περιεχόµενο των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων: 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία ή ασώµατες ακινητοποιήσεις είναι τα δεκτικά χρηµατικής 
αποτιµήσεως ασώµατα (άυλα) οικονοµικά αγαθά, τα οποία αποκτά η επιχείρηση µε 
σκοπό να τα χρησιµοποιεί παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα 
έτος και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, είτε αυτά µόνα, είτε 
µαζί µε την επιχείρηση. Τα άυλα αυτά οικονοµικά αγαθά είναι: 

� ή δικαιώµατα όπως πχ διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµποροβιοµηχανικά σήµατα, 
πνευµατική ιδιοκτησία  

� ή πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις οι οποίες δεν 
προστατεύονται από την έννοµη τάξη ως δικαιώµατα όπως πχ η πελατεία, η 
φήµη, η πίστη, η καλή οργάνωση της επιχείρησης, η ειδίκευση στην 
παραγωγή ορισµένων αγαθών. ∆ηλαδή στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν 
τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν κατά κύριο λόγο την έννοια του γνωστού 
όρου της “υπεραξίας” ή “φήµης και πελατείας ” της επιχείρησης και τα οποία 
προσδίνουν στην επιχείρηση που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία 
µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίµηση των επιµέρους 
περιουσιακών της στοιχείων. 
 

Στην κατηγορία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας περιλαµβάνονται: τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας , οι άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσης , τα σήµατα, οι 
µέθοδοι, τα πρότυπα ή σχέδια και άλλα παρόµοια δικαιώµατα. Με την κατοχή και 
αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η επιχείρηση αποκτά πλεονεκτήµατα µονοπωλιακής 
ή εξειδικευµένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η 
προστασία του σχετικού δικαιώµατος ή η γνώση του τρόπου παραγωγής ενός 
προϊόντος ή της µεθόδου κατεργασίας υλικών. (Γρηγοράκος, 2004) 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΓΛΣ στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού 
περιλαµβάνεται και η υπεραξία. Στα ∆ΠΧΠ η υπεραξία εµφανίζεται ξεχωριστά στις 
οικονοµικές καταστάσεις και πρέπει να εξετάζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
∆ΠΧΠ 3 ενώ µάλιστα δεν πραγµατεύεται µαζί µε τα άυλα του ενεργητικού. Σχετικά 
µε τα υπόλοιπα άυλα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση. 

 

3.7.1 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης τα οποία 
σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ εµφανίζονται στον ισολογισµό (πολλά δε από τα κονδύλια 
αυτής της κατηγορίας έχουν σχηµατιστεί µε βάση φορολογικές διατάξεις). 

Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι τα έξοδα εκείνα τα οποία 
πραγµατοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της επιχείρηση, την 
απόκτηση διαρκών µέσων εκµετάλλευσης , καθώς και την επέκταση και 
αναδιοργάνωση της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την επιχείρηση για µεγάλη χρονική 
περίοδο και για το λόγο αυτό αποσβένονται τµηµατικά. Η απόσβεση τους γίνεται 
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εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα σε µια πενταετία. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 τα έξοδα 
αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης . 

Τα ∆ΠΧΠ περιέχουν σαφή διάταξη σύµφωνα µε την οποία σε ορισµένες περιπτώσεις 
πραγµατοποιούνται έξοδα τα οποία παρά το γεγονός ότι θα αποφέρουν µελλοντικά 
οφέλη δεν οδηγούν στην απόκτηση ή τη δηµιουργία άυλου ή άλλου στοιχείου του 
ενεργητικού το οποίο να ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης. Τα έξοδα αυτών των 
περιπτώσεων θα πρέπει να µεταφέρονται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης. 

Το ∆ΛΠ 38 αναφέρει τέτοιου είδους έξοδα όπως : 

� έξοδα ερευνών 
� έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (εκτός αν έχουν περιληφθεί στο 

κόστος κτήσης ενσώµατων παγίων πχ συµβολαιογραφικά, φόρος µεταβίβασης 
ακινήτων) 

� έξοδα αναδιοργάνωσης ή επανεγκατάστασης  
� έξοδα προβολής και διαφήµισης 
� έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού 

Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων εποµένως θα πρέπει κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ να αναλύσει µε ιδιαίτερη προσοχή τους λογαριασµούς που 
περιλαµβάνονται στο σχετικό κονδύλι. 

Παράδειγµα 

Μια επιχείρηση συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την ελληνική 
νοµοθεσία. Στον ισολογισµό που έχει συντάξει µε ηµεροµηνία 31/12/2006 και στο 
κονδύλι έξοδα πολυετούς απόσβεσης περιλαµβάνονται έξοδα ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης συνολικού ποσού 1000ευρώ τα οποία πραγµατοποιήθηκαν κατά την 
προηγούµενη χρήση και αποσβένονται τµηµατικά και ισόποσα σε 5 έτη. 

Περιλαµβάνοντα επίσης φόροι µεταβίβασης ποσού 2000ευρώ οι οποίοι 
καταβλήθηκαν για την απόκτηση ακινήτου. Η απόκτηση του ακινήτου 
πραγµατοποιήθηκε τον πρώτο µήνα της τρέχουσας χρήσης. Το ακίνητο αποσβένεται 
µε συντελεστή 5%. Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι 35%. Να 
προσδιοριστούν οι προσαρµογές που θα πρέπει να διενεργηθούν κατά τη σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το ∆ΠΧΠ 1. 
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� Οι προσαρµογές που πρέπει να γίνουν έχουν ως εξής: 
 
 
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης  
Περιγραφή Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Κέρδη εις νέον Επίδραση ως 

31/12/2006 
800  

Έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης  

Μηδενισµός 
υπολοίπου 

 600 

Αποσβέσεις εξόδων 
πολυετούς  

Αντιλογισµός 
αποσβέσεων 

 200 
 
 

Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις  

Υπόλοιπο 
31/12/2006 
(600*0,35) 

210  

Αναβαλλόµενοι 
φόροι-έξοδα 

Αναλογία χρήσης 
2006(200*0,35) 

70  

Κέρδη εις νέον Υπόλοιπο 
προηγούµενων 
χρήσεων(800*0,35) 

 280 

 Η λογιστική αξία του άυλου παγίου µε βάση τα ∆ΠΧΠ είναι µηδενική ενώ η 
φορολογική του βάση ανέρχεται κατά την 31/12/2006 σε ποσό 600ευρώ.προκύπτει 
συνεπώς αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  210 ευρώ. 

 
 
 

Περιγραφή Αιτιολογία  Χρέωση  Πίστωση  
Κτίρια  Μεταφορά φόρου σε 

αύξηση 
λογαριασµού 
κτιρίων 

2000  

Αποσβέσεις εξόδων 
πολυετούς  

Αντιλογισµός 
αποσβέσεων 

 400 

Έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης  

Μηδενισµός 
υπολοίπου 

 1600 

Αποσβέσεις   
Απόσβεση εξόδων 
µε συντελεστή 
κτιρίου(2000*5%) 

100  

Κτίρια    100 
Αναβαλλόµενοι 
φόροι-έξοδα 

 
Λογισµός 
αναβαλλόµενης 
φορολογίας  

105  

Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις  

  105 



59 

 

Φόρος µεταβίβασης ακινήτου 

H λογιστική αξία του στοιχείου είναι 1600ευρώ. Η φορολογική του βάση αντίθετα 
ανέρχεται στο ποσό των 1900ευρώ. Το ποσό της προκύπτουσας αναβαλλόµενης 
φορολογικής υποχρέωσης ανέρχεται σε [(1900-1600)*0,35]=105ευρώ (Thornton, 
2006) 

 

3.7.2 έξοδα συναλλαγής ιδίων κεφαλαίων 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη διερµηνεία 17 η οποία έχει επιπλέον 
ενσωµατωθεί στο ∆ΛΠ 32. Σύµφωνα µε αυτή τα έξοδα µια συναλλαγής η οποία 
επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως µια µείωση των ιδίων 
κεφαλαίων και να είναι απαλλαγµένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος. 

Στην ανωτέρω περίπτωση εµπίπτουν όλα τα εξωτερικά έξοδα που δεν θα είχαν 
πραγµατοποιηθεί εάν δεν είχε γίνει η συναλλαγή που µεταβάλλει τα ίδια κεφάλαια. 

Με βάση το ΕΓΛΣ τα έξοδα αυτής της µορφής αναγνωρίζονται σε λογαριασµό 
εξόδων πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε ισόποσα και 
τµηµατικά σε µια πενταετία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

4.1 Ανάλυση µεθοδολογίας  

Μέσα από την παρούσα εµπειρική µελέτη γίνεται µια προσπάθεια να εξεταστεί αν 
εταιρίες που διαθέτουν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης προβαίνουν σε πρακτικές 
χειραγώγησης κερδών µέσω της µείωσης αυτών των εξόδων, και στην περίπτωση 
αύτη αν τέτοιες πρακτικές παρατηρούνται σε κάποιο συγκεκριµένο τρίµηνο της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης (ΚΑΧ). Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί 
βασίζεται σε δύο πολύ σηµαντικές µελέτες, αυτές των Bushee (1998) και Baber et al 
(1991). 

Στην εργασία του ο Bushee (1998) ερεύνησε αν οι θεσµικοί επενδυτές δηµιουργούν ή 
µειώνουν τα κίνητρα για τα εταιρικά στελέχη ώστε να περιορίσουν τις επενδύσεις 
τους σε Ε&Α προκειµένου να καλύψουν τους βραχυπρόθεσµους στόχους των κερδών 
τους. Εξέτασε δύο ανταγωνιστικές απόψεις που ήδη υπήρχαν στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Η µία άποψη ισχυρίζεται ότι ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας από τους 
θεσµικούς επενδυτές αυξάνει την πιθανότητα τα στελέχη της διοίκησης να “κόψουν” 
έξοδα Ε&Α ώστε να καλύψουν τους βραχυπρόθεσµους στόχους κερδών, ενώ η άλλη 
άποψη υποστηρίζει ότι οι θεσµικοί επενδυτές παίζουν ένα ρόλο παρακολούθησης που 
µειώνει τα κίνητρα της διοίκησης στο να θυσιάσουν Ε&Α για να ανταποκριθούν 
στους τρέχοντες στόχους κερδών. Ωστόσο ο Bushee (1998) προχώρησε παραπέρα την 
έρευνα του , ταξινοµώντας τους θεσµικούς επενδυτές σε οµάδες ανάλογα µε τα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους ώστε να εξετάσει αν υπάρχει σχέση συγκεκριµένης επενδυτικής 
συµπεριφοράς και χειραγώγησης κερδών. Κατέταξε λοιπόν τους θεσµικούς επενδυτές 
σε τρεις κατηγορίες :  σε αυτούς που κατέχουν µικρά µερίδια σε πολλές επιχειρήσεις 
και προβαίνουν σε συχνές αγοραπωλησίες των µετοχών τους (transient), σε αυτούς 
που έχουν µακροπρόθεσµα µερίδια σε λίγες επιχειρήσεις (dedicated), και σε αυτούς 
που χρησιµοποιούν στρατηγικές αγοραπωλησίας, χαρακτηρίζονται από υψηλή 
διαφοροποίηση , και χαµηλό κύκλο εργασιών χαρτοφυλακίου (quasi-indexer). 

O Bushee (1998) υπέθεσε ότι τα στελέχη χρησιµοποιούν τα κέρδη ανά µετοχή της 
προηγούµενης χρονιάς ως στόχο για τα κέρδη και διαίρεσε το δείγµα του σε τρία υπο- 
δείγµατα. Σε αυτό που ονόµασε “Small Decrease” (SD) , στο οποίο ανήκουν εταιρίες 
των οποίων τα κέρδη προ φόρων και Ε&Α µειώθηκαν σε σχέση µε της προηγούµενης 
χρονιάς αλλά κατά ένα ποσοστό που µπορεί να αναστραφεί µε µια µείωση στα έξοδα 
Ε&Α , στο υπόδειγµα “Increase”(IN), που περιλαµβάνει εταιρίες µε θετικές αλλαγές 
στα κέρδη προ φόρων και Ε&Α, οι οποίες µπορούν να διατηρήσουν την Ε&Α της 
προηγούµενης χρονιάς και να έχουν ακόµη αύξηση στα κέρδη και στο υπόδειγµα 
“Large Decrease”(LD) , που περιλαµβάνει εταιρίες µε µειώσεις στα κέρδη προ φόρων 
και Ε&Α µεγαλύτερες από τα έξοδα Ε&Α της προηγούµενης χρονιάς, οι οποίες 
ακόµη και αν µειώσουν τα έξοδα Ε&Α θα έχουν πάλι µείωση στα κέρδη. Για τη 
µελέτη του χρησιµοποίησε δύο παλινδροµήσεις που στην πρώτη εξέτασε τις δύο 
πρώτες αντιφατικές απόψεις ενώ στη δεύτερη πρόσθεσε και µεταβλητές σχετικές µε 
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τις κατηγορίες των θεσµικών επενδυτών. Επίσης χρησιµοποίησε κάποιες ελεγχόµενες 
µεταβλητές οι οποίες εξετάζουν άλλα κίνητρα για µειώσεις στα έξοδα Ε&Α εκτός 
από την επενδυτική συµπεριφορά των στελεχών. Οι παλινδροµήσεις παίρνουν την 
τιµή 1 γίνονται µειώσεις σε Ε&Α και 0 αν δεν συµβαίνει αυτό. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι τα στελέχη της διοίκησης είναι λιγότερο πιθανό να µειώσουν τα έξοδα 
Ε&Α ώστε να ανατρέψουν µια µείωση στα κέρδη όταν η θεσµική ιδιοκτησία είναι 
υψηλή. Ωστόσο εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, θεσµικοί επενδυτές 
µε υψηλό κύκλο εργασιών χαρτοφυλακίου, διαφοροποίηση και µεγάλη εµπορία 
αυξάνουν την πιθανότητα ότι τα στελέχη θα µειώσουν Ε&Α ώστε να αυξήσουν τα 
κέρδη. 

Η άλλη έρευνα των Baber et al (1991) επικεντρώνεται στις επενδυτικές αποφάσεις , 
θεωρώντας ότι παίζουν για την επίτευξη των στόχων εισοδήµατος σε αντίθεση ε 
άλλες έρευνες που λαµβάνουν υπόψη τις επιλογές µεταξύ λογιστικών πρακτικών. Οι 
Baber et al (1991) εξετάζουν τρία σενάρια. Στο 1ο η διαφορά µεταξύ των 
αναµενόµενων κερδών προ E&A και του στόχου εισοδήµατος υπερβαίνει τα κόστη 
των αποδεκτών ευκαιριών για επενδύσεις σε Ε&Α, έτσι µια επενδυτική απόφαση δε 
θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της διοίκησης να πετύχει το στόχο του εισοδήµατος . 
Στο 3ο σενάριο τα αναµενόµενα κέρδη προ Ε&Α είναι µικρότερα από το στόχο του 
εισοδήµατος και πάλι η επενδυτική απόφαση για Ε&Α δεν επηρεάζει ην ικανότητα 
της επίτευξης του στόχου του εισοδήµατος. Σε αντίθεση στο 2ο σενάριο, τα 
αναµενόµενα κέρδη προ Ε&Α υπερβαίνουν το στόχο του εισοδήµατος αλλά κατά ένα 
ποσό µικρότερο από αυτό που χρειάζεται για να χρηµατοδοτηθούν όλες οι ευκαιρίες 
επένδυσης, έτσι περιµένουµε χαµηλότερα έξοδα Ε&Α γι αυτό το σενάριο. Εδώ οι 
Baber et al (1991) χρησιµοποιούν την έρευνα και ανάπτυξη της προηγούµενης 
χρονιάς για να προσεγγίσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της τρέχουσας περιόδου και 
υποθέτουν ότι τα στελέχη της διοίκησης θέλουν να καταχωρούν αυξήσεις στα κέρδη 
και όχι απώλειες. Η ταξινόµηση των παρατηρήσεων γίνεται ως εξής. Όταν το 
εισόδηµα προ φόρων και Ε&Α υπερβαίνει τα έξοδα Ε&Α της προηγούµενης χρονιάς 
οι παρατηρήσεις ταξινοµούνται κάτω από το σενάριο ένα, κάτω από το σενάριο δύο 
αν το εισόδηµα προ φόρων και Ε&Α είναι θετικό αλλά µικρότερο από τα έξοδα Ε&Α 
της προηγούµενης χρονιάς. Τέλος το κάτω από το σενάριο τρία καταχωρούνται οι 
παρατηρήσεις µε αρνητικό εισόδηµα προ φόρων και Ε&Α.  Επίσης χρησιµοποιούν 
τέσσερις ψευδοµεταβλητές για τα σενάρια ένα και τρία καθεµία παίρνει τιµές 1 ή 0 
ανάλογα µε το αν ισχύει το σενάριο ή όχι κι οι οποίες διακρίνουν τις παρατηρήσεις 
του σεναρίου αυτού από τις παρατηρήσεις του σεναρίου δύο. Τα αποτελέσµατα 
υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η Ε&Α είναι χαµηλότερη για τις παρατηρήσεις του 
σεναρίου δύο αποδεικνύοντας ότι οι αποφάσεις σε επενδύσεις Ε&Α επηρεάζονται 
από τις ανησυχίες της διοίκησης για τα δηµοσιευµένα κέρδη. 

4.2 Μεθοδολογία -συµπεράσµατα 

Το δείγµα που χρησιµοποιείται περιέχει στοιχεία από εταιρίες εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες έχουν καταχωρήσει έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης τους. Η περίοδος που εξετάζεται είναι από 
το έτος 2005 έως το έτος 2010 και τα στοιχεία αφορούν τα έξοδα Ε&Α κάθε τριµήνου 
ξεχωριστά. Όπου δεν βρέθηκαν έξοδα Ε&Α του τριµήνου δεν καταγράφονται. Έτσι 
βρέθηκαν 47 εταιρίες µε καταχωρηµένα έξοδα Ε&Α για αυτό το χρονικό διάστηµα κα 
συνολικά συγκεντρώθηκαν 220 παρατηρήσεις. Επίσης για κάθε χρόνο και για κάθε 
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εταιρία ξεχωριστά υπολογίστηκε η διακύµανση για να δούµε αν υπάρχει µεγάλη 
απόκλιση στα έξοδα από τρίµηνο σε τρίµηνο. 

Γίνεται η υπόθεση ότι τα στελέχη χρησιµοποιούν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
της προηγούµενης χρονιάς για να συγκρίνουν τα κέρδη της τρέχουσας περιόδου. Το 
δείγµα ταξινοµείται σε τρεις οµάδες . Την οµάδα Α1 της οποίας τα κέρδη προ φόρων 
και Ε&Α είναι αρνητικά και έτσι µια µείωση στα έξοδα Ε&Α δε θα έχει επίδραση στα 
κέρδη. Την οµάδα Α2 στην οποία καταχωρούνται παρατηρήσεις µε κέρδη προ φόρων 
και Ε&Α θετικά αλλά µικρότερα από τα έξοδα Ε&Α της προηγούµενης χρονιάς στην 
οποία µια µείωση στα έξοδα αυτά µπορεί να αντιστρέψει το αποτέλεσµα των κερδών. 
Και τέλος την οµάδα 3 στην οποία ανήκουν παρατηρήσεις των οποίων τα κέρδη προ 
φόρων και Ε&Α είναι µεγαλύτερα από τα έξοδα Ε&Α της προηγούµενης χρονιάς 
οπότε δεν είναι αναγκαία κάποια µείωση στα έξοδα Ε&Α. Χρησιµοποιούνται επίσης 
τρεις ψευδοµεταβλητές την α0, α1 και α3 για τις οποίες ισχύουν: 

Α0 = 1 , αν τα κέρδη προ φόρων και Ε&Α είναι θετικά αλλά µικρότερα από τα έξοδα 
Ε&Α της προηγούµενης χρονιάς και α0=0 , αν ισχύει διαφορετικά  

Α1=1, αν τα κέρδη προ φόρων και Ε&Α είναι αρνητικά και α1=0, αν ισχύει 
διαφορετικά 

Α3=1, αν τα κέρδη προ φόρων και Ε&Α είναι µεγαλύτερα από τα έξοδα Ε&Α της 
προηγούµενης χρονιάς και α3=0, αν ισχύει διαφορετικά 

Η γενική µορφή της παλινδρόµησης που χρησιµοποιείται και η οποία δίνει 
αποτελέσµατα µε βάση το πρόγραµµα Probit είναι : 

, 0 1 , 2 , ,
RnD_Cut =a +a A1 +a A3

i t i t i t i t
ε+

  (1)
 

Όπου RnD_Cuti,t , η µείωση στα έξοδα Ε&Α από την προηγούµενη στην επόµενη 
χρονιά για την εταιρία i το χρόνο t και εi,t το στατιστικό λάθος. Αν υπάρχει µείωση 
στα έξοδα Ε&Α τότε η µεταβλητή παίρνει την τιµή 1 ενώ αν δεν υπάρχει τότε η 
µεταβλητή παίρνει την τιµή 0. Τα αποτελέσµατα από την παλινδρόµηση φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 1: Περιγραφική Στατιστική 

  RD RnD_Cut 

Μέσος 1568914,00 0,63 

Διάμεσος 502618,10 1,00 

Μέγιστο 21554000,00 1,00 

Ελάχιστο 67,20 0,00 

Τυπική 

Απόκλιση 3119613,00 0,48 

Παρατηρήσεις 220 220 
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Καταρχήν βλέποντας τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής για τα R&D 
παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά του µέσου από το διάµεσο και ότι η τυπική 
απόκλιση είναι πολύ µεγαλύτερη από το µέσο όρο των δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι 
υπάρχει µεγάλη ασυµµετρία στα δεδοµένα κάτι που µπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη 
ακραίων παρατηρήσεων για το λόγο αυτό αφαιρείται το άνω και κάτω 1% της 
κατανοµής κάθε µεταβλητής .  Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της δεύτερης στήλης 
για τα RnD_Cut παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά στη  µονάδα κάτι 
που δείχνει ότι υπάρχει µείωση στα έξοδα Ε&Α , η τυπική απόκλιση επίσης είναι 
σχετικά µικρή και κοντά στο µέσο όρο κάτι που επιβεβαιώνει το αποτέλεσµα. 

 Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε το υπόδειγµα της εξίσωσης (1) για να γίνει µια 
εµπειρική ανάλυση τα αποτελέσµατα της οποίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Τα αποτελέσµατα που µας ενδιαφέρουν είναι αυτά για τη µεταβλητή a0, διότι 
σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες ο συντελεστής της µεταβλητής a0 δείχνει 
ενδείξεις για χειραγώγηση κερδών, τα οποία όπως φαίνεται στον πίνακα 2 είναι 
θετικά και άρα υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ µείωσης εξόδων Ε&Α και διαχείρισης  
κερδών και όπως βλέπουµε και από το p-value είναι στατιστικά σηµαντικά αφού είναι 
µικρότερα από 0,05. Επίσης όσο πιο µεγάλη είναι η διακύµανση (High Variance) 
τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα να έχει γίνει διαχείριση στα κέρδη. Τέλος ο δείκτης 
McFadden R-squared είναι σχετικά ικανοποιητικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Εμπειρικής Ανάλυσης 

  a0 p-value a1 p-value a3 p-value McFadden R-squared 

Σύνολο 0,89 0,00 -0,82 0,00 -0,64 0,01 0,04 

Low Var 0,80 0,01 -0,80 0,04 -0,93 0,01 0,05 

High Var 0,67 0,03 -0,56 0,17 -0,15 0,66 0,02 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διπλωµατική αυτή εργασία έχει ως κύριο θέµα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των 
επιχειρήσεων. Μέσα από αυτή έγινε µια προσπάθεια να δοθεί µια εικόνα για το ρόλο 
που αυτά παίζουν στο παγκόσµιο επιχειρηµατικό περιβάλλον σήµερα και πως αυτά 
µεταχειρίζονται λογιστικά από τις επιχειρήσεις. Ανατρέχοντας στη διεθνή 
βιβλιογραφία διαπιστώθηκε ότι τα άυλα αποτελούν πλέον σηµαντικό κοµµάτι των 
περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων καθώς η αξία µιας επιχείρησης έχει 
αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε αυτήν επιχειρήσεων που διαθέτουν µόνο ενσώµατα 
πάγια. Και αυτό κυρίως γιατί η οικονοµία σήµερα στηρίζεται στη γνώση. 

Στην εργασία επίσης δόθηκε ο λογιστικός χειρισµός των άυλων όπως αυτός δίνεται 
από το ∆ΛΠ 38, ωστόσο µέσα από διάφορες µελέτες φάνηκε η πολυπλοκότητα 
καταγραφής της αξίας τους λόγω κυρίως της υποκειµενικής τους φύσης. Έτσι ακόµη 
και µε την εφαρµογή των ∆ΛΠ , µέσα από τα οποία γίνεται µια προσπάθεια 
λογιστικής εναρµόνισης η λογιστική αντιµετώπιση των άυλων εξακολουθεί να 
διαφέρει σε πολλές χώρες κάτι που δηµιουργεί προβλήµατα και αυξάνει την 
πιθανότητα για πρακτικές χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. Περαιτέρω λοιπόν 
έγινε µια σύνδεση των άυλων στοιχείων µε τη χειραγώγηση κερδών , φαινόµενο που 
παρατηρείται εκτενώς τα τελευταία χρόνια µε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις.  Έτσι 
έγινε µια αναφορά στο τι ακριβώς είναι η χειραγώγηση κερδών, τι ωθεί τις 
επιχειρήσεις σε τέτοιες πρακτικές και µέσω ποιων στρατηγικών προσπαθούν οι 
επιχειρήσεις να ωραιοποιήσουν τα αποτελέσµατα τους. 

Στη συνέχεια η εργασία επικεντρώθηκε στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και έγινε 
µια προσπάθεια να µελετηθεί  πως αυτά µπορούν να επηρεάσουν τα κέρδη. Οι 
δαπάνες αυτές αποτελούν την αξία του άυλου από το σηµείο της αναγνώρισης και 
µετά και σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης. ∆ιενεργήθηκε έτσι µια απλή εµπειρική µελέτη ώστε να βρεθεί αν υπάρχουν 
κάποιες ενδείξεις ότι τα στελέχη των διοικήσεων προκειµένου να παρουσιάσουν 
µεγαλύτερα κέρδη χειραγωγούν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Με βάση τη 
βιβλιογραφία η χειραγώγηση των κερδών όταν τα έξοδα Ε&Α καταχωρούνται στην 
ΚΑΧ γίνεται µε πρακτικές πραγµατικών δραστηριοτήτων. Παίρνοντας ένα δείγµα 
εταιριών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αθηνών και µε βάση µοντέλα 
παλινδρόµησης που ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία βρέθηκαν ενδείξεις µείωσης 
εξόδων Ε&Α ώστε να πραγµατοποιηθεί µια αύξηση κερδών και ότι όσο µεγαλύτερη 
η διακύµανση στα δεδοµένα από τρίµηνο σε τρίµηνο τόσο µεγαλύτερες οι 
πιθανότητες να υπάρχουν φαινόµενα χειραγώγησης κερδών. Οι περιορισµοί για αυτή 
τη µελέτη ήταν ότι το δείγµα ήταν σχετικά µικρό αφού λίγες εταιρίες από τις 
εισηγµένες βρέθηκαν να καταχωρούν έξοδα Ε&Α και ότι δεν καταχωρούσαν όλες 
αυτά τα έξοδα σε κάθε τρίµηνο ξεχωριστά. Η ερευνά θα µπορούσε να επεκταθεί 
περαιτέρω ίσως και µε την προσθήκη και άλλων παραγόντων που µπορεί να 
προκαλούν τέτοιες πρακτικές και που σχετίζονται και µε τα χαρακτηριστικά κάθε 
επιχείρησης.  

Κλείνοντας θα µπορούσε να προστεθεί ότι είναι δύσκολο να περιοριστεί η 
χειραγώγηση κερδών µέσω άυλων καθώς όπως είπαµε η φύση των στοιχείων αυτών 
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επιτρέπει τη χρήση διακριτής ευχέρεια από τα στελέχη της διοίκησης. Ωστόσο θα 
µπορούσαν να ενταθούν οι ελεγκτικές προσπάθειες πάνω σε αυτό το θέµα. Επιπλέον 
λογιστικές ρυθµίσεις ή πρότυπα µπορεί να µην είναι η λύση για να σταµατήσει η 
καταχρηστική διαχείριση κερδών αντ’ αυτού οι ελεγκτές και οι επενδυτές πρέπει να 
είναι σε επαγρύπνηση στην προσπάθεια τους να αποκαλύψουν τέτοιες πρακτικές.  
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