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Περίληψη 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία συνιστούν αναμφίβολα κρίσιμη περιοχή 

ενδιαφέροντος της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. Το ζήτημα του 

εννοιολογικού τους προσδιορισμού και της λογιστικής τους αντιμετώπισης προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής σκέψης για μία μακρά χρονική περίοδο. Χωρίς καμία 

αμφιβολία, η προσέγγιση τους, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων 

της σύγχρονης λογιστικής θεωρίας και πρακτικής.  

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων 

και οι υπό εφαρμογή λογιστικοί κανόνες, αρχές και πρότυπα έχουν αλλάξει σημαντικά. Στο 

ευμετάβλητο αυτό πλαίσιο, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ποιότητα και την 

ακεραιότητα των λογιστικών καταστάσεων, όπως αυτές καταρτίζονται και δημοσιοποιούνται 

σήμερα από τις επιχειρήσεις, συνιστά αναμφίβολα παράγοντα μείζονος σημασίας. Στην 

κατεύθυνση αυτή, οι επιχειρήσεις σήμερα, ανεξάρτητα του μεγέθους τους και του τομέα 

δραστηριοποίησης τους, στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), υποχρεούνται και παροτρύνονται να 

γνωστοποιούν κρίσιμες λογιστικές πληροφορίες.  

Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποσκοπεί στην εκπλήρωση ενός διττού 

σκοπού. Από τη μία πλευρά, μέσω αυτής επιδιώκεται, η πλήρης κατανόηση και ερμηνεία 

των κυριότερων ζητημάτων που ανακύπτουν σήμερα κατά τη λογιστική αντιμετώπιση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας στη σύγχρονη ελληνική αλλά και διεθνή 

λογιστική πραγματικότητα. Από την άλλη, μέσω αυτής επιχειρείται, η εξέταση του επιπέδου 

των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, όπως αυτό 

παρέχεται και καταγράφεται σήμερα στις λογιστικές καταστάσεις του συνόλου των 

εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων, συναρτήσει του βαθμού επηρεασμού της παρουσίας 

τους από συγκεκριμένα επιχειρησιακά τους χαρακτηριστικά.  

Με σκοπό την εκπλήρωση του διττού αυτού σκοπού, πραγματοποιήθηκε από τη μία πλευρά, 

η συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των πλέον σύγχρονων ελληνικών και διεθνών 

βιβλιογραφικών πηγών που αναφέρονται και εστιάζονται στο αντικείμενο της λογιστικής 

αντιμετώπισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας. Στην κατεύθυνση αυτή, 

η σύνθεση και αξιοποίηση των ευρημάτων προγενέστερων ερευνητικών προσπαθειών που 

αναπτύχθηκαν από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς της 

σύγχρονης λογιστικής πρακτικής κρίθηκε αναγκαία. Από την άλλη, στο πλαίσιο της 
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εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ο διενεργηθείς έλεγχος υποθέσεων, οδήγησε 

στην πλήρη κατανόηση των σχέσεων που σήμερα υφίστανται, ανάμεσα στο επίπεδο των 

παρεχόμενων γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία και σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων.  

Μέσω της ουσιαστικής σύνθεσης και αξιοποίησης των κρίσιμων θεωρητικών και εμπειρικών 

συμπερασμάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής, φιλοδοξείται η θεμελίωση των 

αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δόμηση και εφαρμογή στο μέλλον ενός ολιστικού πλαισίου 

λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων, της υπεραξίας και των 

γνωστοποιήσεων τους στη σύγχρονη ελληνική αλλά και διεθνή λογιστική θεωρία και 

πρακτική.  

  

Λέξεις κλειδιά: άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπεραξία, γνωστοποιήσεις, αποτίμηση, ελληνικές γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α.), διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.). 
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Abstract 

Intangible assets and goodwill constitute undoubtedly critical area of interest in 

accounting science and practice internationally. The issue of their conceptual approach 

and accounting treatment has attracted the interest of academic community for a long 

period. Without any doubt, their approach is included among the most controversial 

issues of the modern accounting theory and practice as well.  

During the last two decades, the entrepreneurial environment and the applicable 

accounting rules, principles and standards have changed remarkably. In this volatile 

context, investors’ confidence concerning the quality and integrity of financial 

statements, which recorded and published by businesses, recognized as an issue of 

considerable attention. Therefore, nowadays, businesses regardless of their size and the 

sector of their activity, in the context of the implementation of the international financial 

reporting standards (IFRS) are required and encouraged to disclose critical accounting 

information.  

The elaboration of this doctoral thesis aims to the fulfillment of a dual purpose. On the 

one hand, in the context of the current Greek and international accounting theory and 

practice, the thorough understanding and interpretation of the main issues raised 

concerning the accounting treatment of intangible assets and goodwill is intended. On 

the other hand, the examination of the disclosures level for the intangibles assets and the 

goodwill is attempted, as this level is recorded and published in this period of time in the 

financial statements of all listed Greek companies, in relation to the degree by which, 

their presence is influenced by their specific company’s characteristics.   

In order to the accomplishment of this dual purpose, on the one hand, the collection, 

analysis and interpretation of the latest Greek and international literature sources referred 

and focused on the issue of the accounting treatment of intangible assets and goodwill 

was performed. In this direction, the composition and the utilization of the findings of 

previous research efforts developed by academics, researchers, organizations and 

professional bodies of modern accounting practice was necessary. On the other hand, in 

the context of the empirical research conducted, the performed hypothesis testing led to 

a complete understanding of the relationships that nowadays exist, between the level of 

the provided disclosures concerning the intangible assets and the goodwill and specific 

characteristics of Greek listed companies.   
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Through the essential composition and utilization of this doctoral thesis’ critical 

empirical findings, the foundation of the necessary requirements is aspired for structuring 

and implementing in the future, a holistic context for the accounting treatment of the 

intangible assets, the goodwill and their disclosures, not only in the current Greek but 

also in the international accounting theory and practice. 

 

Key Words: Intangible assets, goodwill, disclosures, valuation, Greek general accepted accounting 

principles (GAAP), international financial reporting standards (IFRS). 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Σύγχρονες αντιπαραθέσεις και δικαιολόγηση του θέματος 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως επιχειρηματικοί πόροι, αναμφίβολα συνιστούν κρίσιμη 

περιοχή ενδιαφέροντος της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. Στο 

γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, το ζήτημα του ορισμού και της 

λογιστικής τους αντιμετώπισης, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής σκέψης για μία 

μακρά χρονική περίοδο που ξεκίνησε κυρίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες (Canibano et al., 

2000; Serenko and Bontis, 2004). 

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, 

καλείται να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο ευμετάβλητο 

επιχειρηματικό περιβάλλον δραστηριοποίησης τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση 

από την πλευρά τους των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων, συνιστά εχέγγυο για την 

ευόδωση των επιχειρηματικών τους προσπαθειών. Στο ίδιο πλαίσιο θεώρησης, η υπεραξία, 

ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία 

(Jerman and Manzin, 2008). Ο εννοιολογικός της προσδιορισμός και η λογιστική της 

αντιμετώπιση συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων της σύγχρονης 

λογιστικής θεωρίας και πρακτικής (Massoud and Raiborn, 2003). 

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων 

και οι υπό εφαρμογή λογιστικοί κανόνες, αρχές και πρότυπα έχουν αλλάξει σημαντικά. H 

εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ποιότητα και την ακεραιότητα των λογιστικών 

καταστάσεων, όπως αυτές καταρτίζονται και δημοσιοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις, 

συνιστά αναμφίβολα κρίσιμο παράγοντα (Lev, 2003). Στην κατεύθυνση αυτή, οι επιχειρήσεις 

σήμερα, ανεξάρτητα του μεγέθους τους και του τομέα δραστηριοποίησης τους, στο πλαίσιο 

εφαρμογής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), 

υποχρεούνται και παροτρύνονται να γνωστοποιούν κρίσιμες λογιστικές πληροφορίες. Οι 

γνωστοποιήσεις δεν αποτελούν απλά ένα συνοδευτικό τμήμα των λογιστικών καταστάσεων, 

αλλά αναπόσπαστο τους κομμάτι  (Grant Thornton, 2009; KPMG, 2011). Στο πλαίσιο 

αυτό, η εξέταση του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και 

την υπεραξία, που παρέχεται και καταγράφεται σήμερα στις λογιστικές καταστάσεις του 

συνόλου των εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων, συναρτήσει συγκεκριμένων 
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επιχειρησιακών τους χαρακτηριστικών (παραγόντων), αναδεικνύεται σε ζήτημα μείζονος 

σημασίας και ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος.   

1.2. Σκοπός και ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής 

Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποσκοπεί στην εκπλήρωση ενός διττού 

σκοπού. Από τη μία πλευρά, μέσω αυτής επιδιώκεται, η πλήρης κατανόηση και ερμηνεία 

των κυριότερων ζητημάτων που ανακύπτουν σήμερα κατά τη λογιστική αντιμετώπιση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας στη σύγχρονη ελληνική αλλά και διεθνή 

λογιστική πραγματικότητα. Από την άλλη, μέσω αυτής επιχειρείται, η εξέταση του επιπέδου 

των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, όπως αυτό 

παρέχεται και καταγράφεται σήμερα στις λογιστικές καταστάσεις του συνόλου των 

εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων, συναρτήσει του βαθμού επηρεασμού της παρουσίας 

τους από συγκεκριμένα επιχειρησιακά αυτών χαρακτηριστικά. Ο διττός αυτός σκοπός 

αποκρυσταλλώνεται και εξειδικεύεται μέσα από την ικανοποίηση συγκεκριμένων 

ερευνητικών στόχων. Συγκεκριμένα:  

1. Της αποτύπωσης και ερμηνείας του εννοιολογικό περιεχόμενου και του λογιστικού 

χειρισμού των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών 

λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.). 

2. Της αποτύπωσης, ανάλυσης και ερμηνείας των κυριότερων ζητημάτων που 

ανακύπτουν κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της αξίας (αποτίμηση) των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και των αιτιών που καθιστούν τη διαδικασία αυτή 

σήμερα απαραίτητη. 

3. Της αποτύπωσης των πλέον αντιπροσωπευτικών ορισμών που καταγράφονται για τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής 

επιστήμης.  

4. Της ανάδειξης των κυριότερων τους χαρακτηριστικών αφού σε μεγάλο βαθμό αυτά 

καθορίζουν το λογιστικό τους χειρισμό και τον τρόπο αποτύπωσης τους στις 

λογιστικές καταστάσεις.  

5. Της αποτύπωσης και ερμηνείας του λογιστικού χειρισμού των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων βάσει των απαιτήσεων των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των 

διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).  

6. Της αποτύπωσης και ανάλυσης των κυριότερων διαφορών που αναγνωρίζονται σήμερα 

κατά τη λογιστική τους αντιμετώπιση, συγκρίνοντας τις απαιτήσεις που απορρέουν γι’ 



Η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών 

λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

 

 21 

αυτή μέσα από τις ελληνικές γενικά παραδεκτές αρχές (Γ.Π.Λ.Α.) και τα διεθνή 

πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).  

7. Της ανάδειξης των κυριότερων χαρακτηριστικών της υπεραξίας, μέσα από την 

αποτύπωση και ανάλυση των σημαντικότερων εννοιολογικών προσεγγίσεων που 

αναπτύχθηκαν και καταγράφονται σήμερα για αυτή στη διεθνή βιβλιογραφία της 

λογιστικής επιστήμης.   

8. Της αποτύπωσης, ανάλυσης και ερμηνείας των κυριότερων προσεγγίσεων λογιστικού 

χειρισμού της υπεραξίας, που βρέθηκαν σε ισχύ και εφαρμόστηκαν σε διεθνές 

επίπεδο, μέχρι της υιοθέτησης του ισχύοντος σήμερα γι’ αυτήν πλαισίου λογιστικής 

της αντιμετώπισης.    

9. Της αποτύπωσης ανάλυσης και ερμηνείας των απαιτήσεων, που καθορίζουν σήμερα τη 

λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων 

(Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

10. Της αποτύπωσης ανάλυσης και ερμηνείας του λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας, 

βάσει των απαιτήσεων των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών 

(Γ.Π.Λ.Α.), εντός του ευρύτερου γνωστικού πεδίου του μετασχηματισμού των 

επιχειρήσεων και της διαδικασίας προσδιορισμού της οικονομικής τους αξίας.   

11. Της διερεύνησης του επιπέδου των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, που παρέχονται σήμερα από τις ελληνικές 

εισηγμένες επιχειρήσεις.   

12. Της διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά 

χαρακτηριστικά και στο επίπεδο παρουσίας των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων για 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, όπως αυτό σήμερα αποτυπώνεται στις 

λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων. 

13. Της αξιολόγησης του βαθμού κατά τον οποίο, μεταβολές στο επίπεδο των 

γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, δύνονται να 

ερμηνευθούν από το σύνολο των εξεταζόμενων μεταβλητών που επιλέχθηκαν και 

αξιολογούνται.  

1.3. Μεθοδολογία 

Με σκοπό την ικανοποίηση των επιμέρους στόχων αλλά και του ευρύτερου σκοπού της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής, πραγματοποιήθηκε από τη μία πλευρά, η συλλογή, 

ανάλυση και ερμηνεία των πλέον σύγχρονων ελληνικών και διεθνών βιβλιογραφικών πηγών 
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που αναφέρονται και εστιάζονται στο αντικείμενο της λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η σύνθεση και 

αξιοποίηση των ευρημάτων προγενέστερων ερευνητικών προσπαθειών που αναπτύχθηκαν 

από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς της σύγχρονης 

λογιστικής πρακτικής κρίθηκε αναγκαία. Από την άλλη πλευρά, η φύση της εμπειρικής 

έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής και οι συνδεόμενοι με αυτή 

στόχοι, παραπέμπουν στη διενέργεια έρευνας ελέγχου υποθέσεων. Μέσω αυτής επιχειρείται, 

η πλήρης κατανόηση των σχέσεων που υπάρχουν σήμερα, μεταξύ του επιπέδου των 

παρεχόμενων γνωστοποιήσεων στις λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων ελληνικών 

επιχειρήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία και σε συγκεκριμένα αυτών 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα: 

Η ικανοποίηση του στόχου της διερεύνησης του επιπέδου των γνωστοποιήσεων που 

παρέχεται και καταγράφεται σήμερα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, 

στηρίχθηκε στη μέτρηση της ποσότητας των πληροφοριών που γνωστοποιούν μέσω των 

λογιστικών τους καταστάσεων οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Για τη μέτρηση του 

επιπέδου αυτού, αξιοποιήθηκε ένα ευρετήριο γνωστοποιήσεων. 

Ο στόχος της διερεύνησης του βαθμού ύπαρξης σχέσης ανάμεσα σε συγκεκριμένα 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και στο επίπεδο παρουσίας των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία,  εκπληρώθηκε μέσα 

από τη μέτρηση και αξιολόγηση της σχέσης αυτής. Τα χαρακτηριστικά που εξετάσθηκαν 

στην κατεύθυνση αυτή είναι: το μέγεθος της επιχείρησης, η διάρκεια των ετών 

δραστηριοποίησης της (ηλικία αυτής), η κερδοφορία της, η ρευστότητα της, ο κλάδος 

δραστηριοποίησης της καθώς και το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας με την οποία αυτή 

συνεργάζεται. Επισημαίνεται, ότι η σχέση μεταξύ των επιλεγμένων χαρακτηριστικών και του 

επιπέδου γνωστοποιήσεων διερευνήθηκε στατιστικά ελέγχοντας τις παρακάτω υποθέσεις: 

 Η1: Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία 

συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.  

 Η2:  Οι μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις, πιθανότατα γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες σε σχέση με τις ηλικιακά νεώτερες τους.  

 H3: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία και του επιπέδου της κερδοφορίας μιας 

επιχείρησης.  
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 Η4: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία και του επιπέδου της ρευστότητας μιας 

επιχείρησης.   

 Η5: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από  

υψηλότερα επίπεδα παρουσίας άυλων περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αυτές  

αξιοποιούν.  

 Η6: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία και του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας με 

την οποία οι επιχειρήσεις συνεργάζονται.  

Ο στόχος της αξιολόγησης του βαθμού κατά τον οποίο, μεταβολές στο επίπεδο των 

γνωστοποιήσεων, για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, δύνονται να 

ερμηνευθούν από ένα συνδυασμό των χαρακτηριστικών (μεταβλητών) που επιλέχθηκαν προς 

εξέταση, ικανοποιήθηκε με τον προσδιορισμό ενός πολυμεταβλητού μοντέλου 

παλινδρόμησης. Στο πλαίσιο αυτού, εξετάσθηκε η πολυμεταβλητή σχέση μεταξύ του 

επιπέδου των γνωστοποιήσεων (dependent variable) και των επιλεχθέντων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών (independent variables). 

1.4. Διάρθρωση της διατριβής 

Τη διδακτορική αυτή διατριβή, πέραν της εισαγωγής που ολοκληρώνεται στην παρούσα 

ενότητα συναποτελούν και συνθέτουν έξι επιμέρους κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: στο 

πρώτο κεφάλαιο αυτής, αποτυπώνεται η ανασκόπηση της σχετικής με το υπό 

διαπραγμάτευση θέμα θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία. Στο δεύτερο κεφάλαιο της, 

με τρόπο αναλυτικό, παρέχεται το πλαίσιο της λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών 

(Γ.Π.Λ.Α.). Επιπρόσθετα, μέσω της δεύτερης επιμέρους ενότητας αυτού, καθίσταται σαφής 

η σημασία της ορθολογικής αποτίμησης των άυλων στοιχείων και παρέχονται οι κυριότεροι 

μέθοδοι αποτίμησης τους που καταγράφονται σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο τρίτο 

κεφάλαιο της, αποτυπώνεται η εννοιολογική προσέγγιση και ο λογιστικός χειρισμός των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτός απορρέει από τη διεθνή βιβλιογραφία της 

λογιστικής επιστήμης και προσδιορίζεται από τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Στο τέταρτο κεφάλαιο αυτής, παρέχεται 

η εννοιολογική προσέγγιση της υπεραξίας και η λογιστική της αντιμετώπιση μέσα από τη 
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διεθνή βιβλιογραφία και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Στο πέμπτο της κεφάλαιο, 

αποτυπώνεται, αναλύεται και ερμηνεύεται, ο λογιστικός χειρισμός της υπεραξίας βάσει των 

απαιτήσεων των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.), εντός του 

ευρύτερου γνωστικού πεδίου του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και της διαδικασίας 

προσδιορισμού της οικονομικής τους αξίας. Η παρούσα διδακτορική εργασία 

ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο. Σ’ αυτό αποτυπώνεται, η εμπειρική έρευνα που αφορά 

το επίπεδο παρουσίας των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την 

υπεραξία στις λογιστικές καταστάσεις των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων και 

καταγράφονται τα συμπεράσματα στα οποία αυτή κατέληξε.  
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2. Κεφάλαιο 1ο 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

2.1. Εισαγωγή 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η υπεραξία και οι γνωστοποιήσεις, συνιστούν αναμφίβολα 

κρίσιμη περιοχή ενδιαφέροντος της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής σε διεθνές επίπεδο 

(Canibano et al., 2000; Serenko and Bontis, 2004). Το ζήτημα του εννοιολογικού τους 

προσδιορισμού και της λογιστικής τους αντιμετώπισης προσέλκυσε το ενδιαφέρον της 

ακαδημαϊκής σκέψης για μία μακρά χρονική περίοδο. Χωρίς καμία αμφιβολία, η 

προσέγγιση τους, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων της σύγχρονης 

λογιστικής θεωρίας και πρακτικής (Lev, 2001; Massoud and Raiborn, 2003). 

Το παρόν κεφάλαιο διακρίνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη εξ’ αυτών, η οποία 

και αποτελεί την ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας, με τρόπο σαφή και περιεκτικό 

επιχειρείται η αποτύπωση και ερμηνεία των κυριότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τη 

λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, της υπεραξίας και των 

λογιστικών γνωστοποιήσεων. Με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση τους,  στο πλαίσιο 

αυτής, αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές προερχόμενες από τη σύγχρονη ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που 

καταγράφονται για το λογιστικό τους χειρισμό στις ελληνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές (Γ.Π.Λ.Α.) και στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

Στο πλαίσιο της δεύτερης επιμέρους ενότητας, η οποία και συνιστά την ανασκόπηση της 

εμπειρικής βιβλιογραφίας, αποτυπώνονται οι κυριότερες ερευνητικές προσπάθειες που 

καταγράφονται σήμερα στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία, οι οποίες και αποσκοπούν, στην 

εξέταση του βαθμού κατά τον οποίο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εισηγμένων 

επιχειρήσεων επηρεάζουν το επίπεδο εντοπισμού (παρουσίας) των υποχρεωτικών και 

εθελοντικών γνωστοποιήσεων στις λογιστικές τους καταστάσεις. Το παρόν κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την τρίτη ενότητα. Σ’ αυτήν αποτυπώνονται τα θεωρητικά και εμπειρικά 

κενά που εντοπίστηκαν τόσο στο πλαίσιο της θεωρητικής όσο και στο αντίστοιχο της 

εμπειρικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η κάλυψη των κενών αυτών, αναμφισβήτητα 

δικαιολογεί την ορθότητα της επιλογής του θέματος με το οποίο η παρούσα διδακτορική 

εργασία πραγματεύεται, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή, τη σημασία και τη συμβολή της 

στη σύγχρονη ελληνική λογιστική θεωρία και πρακτική.  
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2.2. Ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας 

Η παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που αφορούν οικονομικές και μη μετρήσεις 

για τους πόρους και τις υποχρεώσεις μίας επιχείρησης, αποτέλεσε διαχρονικά έναν από τους 

κυριότερους σκοπούς της λογιστικής επιστήμης. 

Η εκροή του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος αποτελείται κατά κύριο λόγο από 

εκθέσεις, καταστάσεις και έγγραφα τα οποία παράγονται μέσα από τη λογιστική διαδικασία. 

Τα έγγραφα αυτά απευθύνονται στους εκτός ή στους εντός της επιχείρησης εξωτερικούς ή 

εσωτερικούς χρήστες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Πρόκειται για τις 

χρηματοοικονομικές, λογιστικές καταστάσεις (Apostolou, 2003). Την παρούσα χρονική 

περίοδο, οι ανάγκες για περισσότερη και ουσιαστικότερη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη και εφαρμογή ενός συστήματος 

χρηματοοικονομικής και λογιστικής τυποποίησης που θα προσφέρει διεθνώς περισσότερη 

εναρμόνιση, διαφάνεια, συγκρισιμότητα και συνοχή. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως επιχειρηματικοί πόροι, αναμφίβολα συνιστούν κρίσιμη 

περιοχή ενδιαφέροντος της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. Χωρίς 

καμιά εξαίρεση έως και σήμερα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποτυπώνονται στις 

λογιστικές, χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Η συμμετοχή και 

σύμπραξη των άυλων στοιχείων στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην 

εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής επιτείνουν την αναγκαιότητα ορισμού και 

λογιστικού τους χειρισμού με τρόπο σαφή και εφαρμόσιμο. Μέσω αυτού, σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να αντανακλάται η πολυεπίπεδη διάστασή τους και οι επιδράσεις αυτής 

στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και στην εξελικτική πορεία της επιχείρησης (Gravas et 

al., 2010). 

Στο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, το ζήτημα του ορισμού και της 

λογιστικής αντιμετώπισης τους, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής σκέψης για μία 

μακρά χρονική περίοδο που ξεκίνησε κυρίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες (Canibano et al., 

2000; Serenko and Bontis, 2004). Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά των όρων “άυλα 

στοιχεία” και “διανοητικό κεφάλαιο” καταγράφεται στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία στα 

1896 (Wu, 2005) και 1969 αντίστοιχα (Bontis, 1998). 

Στην πλειοψηφία των ερευνητικών προσπαθειών που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

οι οποίες και ολοκληρώθηκαν μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 2000, αναγνωρίζεται ως 
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προς τον ορισμό τους ένα καίριο πρόβλημα, αυτό της έλλειψης κοινής ορολογίας (Bontis, 

2001). 

Ανάμεσα στους όρους που συναντώνται στη λογιστική βιβλιογραφία για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται οι εξής: (i) άυλα περιουσιακά στοιχεία, (ii) διανοητική 

ιδιοκτησία, (iii) διανοητικό κεφάλαιο, (iv) διανοητικά άυλα στοιχεία, (v) κεφάλαιο γνώσης, 

(vi) γνώση που βασίζεται στα άυλα στοιχεία, ή vii) απλά άυλα. Στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης ερευνητικής προσπάθειας που σχετίζεται με αυτά, αρκετοί ερευνητές ακόμη 

και σήμερα συνεχίζουν να αναπτύσσουν τη δική τους ονοματολογία (Bontis, 2001; 

WGARIA, 2005). 

Στη σύγχρονη λογιστική πρακτική διακρίνονται δύο κατηγορίες προσεγγίσεων που 

σχετίζονται με τον ορισμό τους. Στην πρώτη από αυτές περιλαμβάνονται οι ορισμοί που 

χαρακτηρίζονται ως πραγματικοί ή εννοιολογικοί (ταυτολογικοί ή αληθινοί). Στη δεύτερη 

κατηγορία προσεγγίσεων, εντάσσονται οι ορισμοί στο πλαίσιο των οποίων απαριθμούνται 

συγκεκριμένα στοιχεία ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού μιας επιχείρησης (Stolowy and 

Cazavan, 2001). 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν ήταν δυνατόν να ορισθούν και να αντιμετωπισθούν ως η 

διαφορά ανάμεσα στην αγοραία και τη λογιστική αξία μιας επιχείρησης. Η σύνηθες 

λογιστική πρακτική αναγνώρισης τους, για πολλά χρόνια καθοριζόταν, από την 

αποκλειστική ύπαρξη μιας χρηματοοικονομικής συναλλαγής από την οποία 

αντιπροσωπευτικά κόστη προέκυπταν για τα αποκτούμενα στοιχεία. Τα κόστη αυτά θα 

έπρεπε πρόσθετα να συνδέονται με την πιθανότητα δημιουργίας μελλοντικών 

επιχειρησιακών κερδών (Canibano et al., 2000). Στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία, στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000, υπήρχε ελάχιστη πληροφόρηση βάσει της οποίας 

τεκμηριωνόταν η ορθότητα των χρησιμοποιούμενων μεθόδων αναγνώρισης τους 

(Boekstein, 2006). Επιπρόσθετα, σε διεθνές επίπεδο καταγράφονταν ασυμφωνία μεταξύ των 

θεμελιωτών της νομοθεσίας, λογιστών, ακαδημαϊκών και στελεχών των επιχειρήσεων ως 

προς το λογιστικό χειρισμό και την παρουσίαση στις λογιστικές καταστάσεις των δαπανών 

που συνδέονταν με τη δημιουργία ή την απόκτηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ως 

συνέπεια του γεγονότος αυτού, η χρηματοοικονομική πληροφορία που παρέχονταν στους 

επενδυτές και στους αναλυτές της επιχειρηματικής πορείας μέσω των λογιστικών 

καταστάσεων, χαρακτηρίζονταν σε αρκετές περιπτώσεις από ατέλειες και ανομοιομορφία. 

Το φαινόμενο αυτό καταγράφηκε στη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης ως 

“ασυμμετρία στην πληροφόρηση”. 
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Με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της “ασυμμετρίας” που υπήρχε  στην 

παρεχόμενη προς τους επενδυτές και αναλυτές πληροφόρηση μέσω των λογιστικών 

καταστάσεων και την ανάπτυξη κανόνων και διαδικασιών για την αποτύπωση της 

οικονομικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, το 2001, από το συμβούλιο 

λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ (FASB), εκπονήθηκαν και δημοσιεύτηκαν οι λογιστικές - 

χρηματοοικονομικές οδηγίες 141 “Συνενώσεις επιχειρήσεων” και 142 “Υπεραξία και άλλα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία”. Ως συνέπεια της ύπαρξης και υποχρεωτικής εφαρμογής των 

οδηγιών αυτών, από το 2002, όλες οι εισηγμένες επιχειρήσεις των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν και 

χειρίζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία βάσει των δικών τους 

απαιτήσεων. Οι οδηγίες αυτές χαρακτηρίστηκαν ως ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση 

επίτευξης διεθνούς λογιστικής τυποποίησης και εναρμόνισης (Eckstein, 2004). Βάσει αυτών, 

για πρώτη φορά στην ιστορία της λογιστικής επιστήμης, καθιερώθηκε η αναλυτική 

καταγραφή και αναφορά των άυλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε επιχειρήσεις, οι 

οποίες συμμετείχαν σε μία εξαγορά ή συγχώνευση και η μέτρηση της αξίας τους 

εφαρμόζοντας την έννοια και τη λογική της εύλογης αξίας. 

Οι οδηγίες 141 και 142 αποτέλεσαν το θεμέλιο ανάπτυξης των διεθνών λογιστικών 

προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) που εκδόθηκαν από το συμβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB) και 

εφαρμόζονται κατά τη λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτά 

είναι, το διεθνές λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 38 “Άυλα στοιχεία του ενεργητικού”, το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 36 “Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων” και το 

διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Ενοποίηση 

επιχειρήσεων”. Από τις αρχές του 2005, τα πρότυπα αυτά και οι σχετικές τους διερμηνείες 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης (EC Directive No. 1725/2003, Commission 

Regulation 2003)1. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης υιοθετήθηκαν και εφαρμόζονται σήμερα μεταξύ άλλων 

και από τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Ινδίας, της 

Νέας Ζηλανδίας και άλλων κρατών (Nethercott and Hanlon, 2002). Τα τελευταία χρόνια, η 

προσπάθεια σύγκλησης που καταβάλλεται μεταξύ των αμερικανικών και των διεθνών 

                                                

1 Επισημαίνεται, ότι για τους σκοπούς της παρούσας διδακτορικής εργασίας οι όροι Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.  
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λογιστικών προτύπων από τα συμβούλια έκδοσής τους κρίνεται σημαντική (Hatziloukas and 

Winter, 2005). 

Το πλαίσιο αρχών και κανόνων που εφαρμόζεται κατά το λογιστικό χειρισμό των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτό εκπορεύεται από τις οδηγίες, τα πρότυπα και τη διεθνή 

λογιστική νομοθεσία, επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο άσκησης των καθημερινών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση των προτύπων αυτών αποτέλεσε σημαντικό 

βήμα στην κατεύθυνση παροχής ουσιαστικής πληροφόρησης αναφορικά με την αποτίμηση 

των άυλων στοιχείων και την εκτίμηση της συνεισφοράς τους στην ενδυνάμωση της 

επιχειρηματικής αξίας. Παρόλα αυτά, η έλλειψη πληροφόρησης που σχετίζεται με τη 

διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής τους αξίας παραμένει και σήμερα σημαντική. 

Η γνώση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου και των παραγόντων που την 

προσδιορίζουν, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή της 

διαδικασίας λήψης απόφασης αναφορικά με την επιλογή των επενδύσεων, τη διαμόρφωση 

ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, του προσδιορισμού του 

κατάλληλου τιμήματος που πρέπει να καταβληθεί ή να ληφθεί για την ολοκλήρωση μίας 

εξαγοράς και την αναδόμηση των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν συνιστούν κάτι το καινούριο (Hand and Lev, 2003). 

Αυτό όμως που είναι πραγματικά καινούργιο και καταγράφεται εντονότερα από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, είναι η τεράστια αύξηση του μεγέθους της ακαθάριστης επένδυσης 

των επιχειρήσεων σ’ αυτά. Στις αρχές του 2000, το ύψος της ακαθάριστης επένδυσης των 

επιχειρήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθε στις ΗΠΑ στο ένα (1) τρισεκατομμύριο 

δολάρια (Nakamura, 2001). 

Σε περιόδους κεφαλαιακής στενότητας οι δυνητικοί επενδυτές των επιχειρήσεων 

ενδιαφέρονται κυρίως για πληροφορίες που σχετίζονται με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η 

παροχή πληροφόρησης από την πλευρά των επιχειρήσεων προς τους δυνητικούς τους 

επενδυτές για τα άυλα τους στοιχεία επιφέρει σ’ αυτές πλεονεκτήματα στις αγορές κεφαλαίου 

(Kaufmann and Schneider, 2004). Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται αρκετές 

ερευνητικές προσπάθειες μέσω των οποίων αποδεικνύεται η σημαντική σχέση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων με τη μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. 

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά τις χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις για την υλοποίηση μελλοντικών αποφάσεων κατανομής επενδύσεων2, η 

απροθυμία των θεμελιωτών λογιστικών κανόνων και προτύπων σε διεθνές επίπεδο να 

επιτρέψουν την κεφαλαιοποίηση του συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό (Eckstein, 2004). Επιπρόσθετα, κατά τον υπολογισμό της 

αξίας με την οποία αυτά κεφαλαιοποιούνται, σοβαρά προβλήματα ανακύπτουν συναρτήσει 

του τρόπου υπολογισμού της απόσβεσης τους. Ιδιαίτερα, όταν αυτά χαρακτηρίζονται από 

την αόριστη (ατέρμονη) διάρκεια ωφέλιμης τους ζωής (Wines et al., 2007).  

Η έρευνα που αφορά τον προσδιορισμό της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων ή του 

διανοητικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια μια πληθώρα 

κρίσιμων ζητημάτων και προτεινόμενων στην κατεύθυνση αυτή θεωριών και προσεγγίσεων 

(Bontis, 2001). 

Η αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων συνιστά μια δύσκολη διαδικασία. Η 

διενέργεια της συνεπάγεται δαπάνες για λογαριασμό της επιχείρησης για την οποία 

πραγματοποιείται και αβέβαια αποτελέσματα. Οι μέθοδοι μέτρησης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, στην πλειοψηφία τους, περιλαμβανομένων ακόμη και αυτών που 

απορρέουν από τη λογιστική επιστήμη και πρακτική, βασίζονται στη χρήση μονάδων 

μέτρησης, νομισματικών και μη. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των μονάδων 

μέτρησης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, απομακρύνεται του πραγματικού γεγονότος ή 

και των αιτιών που κατέστησαν αναγκαίο τον προσδιορισμό της αξίας των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην καταγραφή μιας ουσιαστικής 

ασυνέπειας ανάμεσα στις προσδοκίες των στελεχών της διοίκησης των επιχειρήσεων, στις 

υποθέσεις που διατυπώθηκαν από τους θεμελιωτές των προσεγγίσεων αποτίμησης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και των αποτελεσμάτων που απορρέουν της εφαρμογής τους 

καθιστώντας αυτές εύθραυστες και ανοικτές σε μεθοδεύσεις (Sveiby, 2010). Συνεπώς, ο 

καθορισμός του σκοπού κάθε προσπάθειας αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

συνιστά κυρίαρχο ζήτημα για τον οποιοδήποτε ξεκινά ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Μέχρι και τον Απρίλιο του 2010, καταγράφηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία σαράντα δύο (42) 

μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Κάθε μία από αυτές 

                                                

2 Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι η μετάβαση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων στο λογιστικό 

σύστημα που εκπορεύεται από τα Δ.Π.Χ.Π. και η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις αυτών, επηρέασε θετικά 

την αξιολόγηση και αποτίμηση τους στις αγορές κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην αναπροσαρμογή 

επενδυτικών επιλογών και χαρτοφυλακίων (Vazakidis and Athianos, 2010). 
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φέρει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ενδείκνυται προς εφαρμογή σε 

συγκεκριμένες συνθήκες (Sveiby, 2010).  

Την παρούσα χρονική περίοδο έχει καταστεί σαφές ότι η περιουσία και η ιδιοκτησία κατ’ 

επέκταση αποτελούν το θεμέλιο στη διαδικασία λήψης κρίσιμων χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων. Μια πιθανή αποτυχία του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

ενεργητικών στοιχείων, ιδίως των άυλων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και συνάμα 

χρηματοοικονομική έκθεση για όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της 

επιχειρηματικής πορείας. Οι πρόσφατες επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές κρίσεις 

που εκδηλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, απέδειξαν ότι η ανεπαρκής διαδικασία προσδιορισμού 

της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (απτών και άυλων) και κατ’ επέκταση των 

επιχειρήσεων ενισχύει την πιθανότητα ευρείας χρηματοοικονομικής κατάρρευσης 

(Gilberston and Preston, 2005). 

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

καλείται να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο ευμετάβλητο 

επιχειρηματικό περιβάλλον δραστηριοποίησης τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση 

από την πλευρά τους των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων, συνιστά εχέγγυο για την 

ευόδωση των επιχειρηματικών τους προσπαθειών. Στο πλαίσιο αυτό, η υπεραξία, 

ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία 

(Jerman and Manzin, 2008). 

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός και η λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας 

συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων της σύγχρονης λογιστικής 

θεωρίας και πρακτικής (Massoud and Raiborn, 2003). Η ανάπτυξη και εφαρμογή σε διεθνές 

επίπεδο μίας κοινής προσέγγισης για τη λογιστική της αντιμετώπιση προϋποθέτει την πλήρη 

αποσαφήνιση και κατανόηση της έννοιας της. 

Ένας εκ των πλέον πρώιμα διατυπωθέντες ορισμούς της υπεραξίας καταγράφεται στη 

βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης στα 1882. Βάσει αυτού, η υπεραξία περιγράφεται ως 

η πρόθεση του ιδιοκτήτη μίας επιχείρησης να εκχωρήσει τις όποιες προσδοκίες έχει από τη 

συμμετοχή του στο επιχειρείν, μεταβιβάζοντας αυτές, έναντι τιμήματος σε κάποιον άλλο. Η 

εκχώρηση των προσδοκιών αυτών από την πλευρά του αναγνωρίζονταν ως “πώληση της 

υπεραξίας μίας επιχείρησης” (Seetharaman et al., 2000). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της 

λογιστικής επιστήμης αποτυπώνεται σήμερα ένας σημαντικός αριθμός εννοιολογικών 

προσεγγίσεων για την υπεραξία. Από τη συγκριτική ανάλυση αυτών απορρέουν για την 
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υπεραξία τα εξής κρίσιμα συμπεράσματα (Gravas et al., 2011): (i) αναμφίβολα αυτή 

χαρακτηρίζεται και συγκαταλέγεται μεταξύ των πολυτιμότερων περιουσιακών στοιχείων μίας 

επιχείρησης,  (ii) η εννοιολογική της προσέγγιση αποτέλεσε διαχρονικά πεδίο έντονων 

διαφοροποιήσεων που ακόμη και σήμερα προσελκύει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και των επαγγελματικών φορέων της λογιστικής σε διεθνές επίπεδο, (iii) οι 

αντιφατικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν για τον καθορισμό της έννοιας και του 

περιεχομένου της, αποτέλεσαν τροχοπέδη στην επίτευξη διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης 

και τυποποίησης, (iv) ακόμη και σήμερα, στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής 

επιστήμης, δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την υπεραξία παρά τη θέσπιση 

και την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), (v) η ανυπαρξία ενός κοινά αποδεκτού 

ορισμού για την υπεραξία επέτρεψε την ανάπτυξη και εφαρμογή αρκετών γι’ αυτή 

διαφορετικών λογιστικών χειρισμών,  (vi) ανεξάρτητα της αποδοχής της ή όχι ως ενεργητικό 

περιουσιακό στοιχείο και του τρόπου υπολογισμού του μεγέθους της, μέσα από τις 

εννοιολογικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν γι’ αυτήν, αναδεικνύεται ως κοινός τόπος η 

ικανότητα της να συμβάλλει στη δημιουργία μελλοντικών οικονομικών οφελών για την 

επιχείρηση (Austin, 2007).  

Η ανυπαρξία μίας κοινά εφαρμόσιμης μεθόδου λογιστικής αντιμετώπισης της υπεραξίας, 

επέτρεπε στις επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, να 

επιλέγουν και να εφαρμόζουν τη μέθοδο εκείνη που εξασφάλιζε σ’ αυτές ευνοϊκότερα 

αποτελέσματα συναρτήσει των αναγκών και των συνθηκών που αντιμετώπιζαν στο 

περιβάλλον δραστηριοποίησης τους (Woolf, 1990). Έως και τις αρχές της δεκαετίας του 

2000, οι προσπάθειες που αφορούσαν το λογιστικό της χειρισμό εστιάζονταν: (i) στην 

καθιέρωση συγκεκριμένων κριτηρίων αναγνώρισης της ύπαρξής της και (ii) στην αποτύπωση 

επί των λογιστικών καταστάσεων, χρήσιμων πληροφοριών που σχετίζονταν με την αρχική 

επιμέτρηση του μεγέθους της και την παρακολούθηση της μετέπειτα μεταβολή του. Το 

κλίμα που επικρατούσε στη διεθνή λογιστική πρακτική ως προς τη λογιστική αντιμετώπιση 

του μεγέθους της υπεραξίας, αποτυπώνεται μέσω της παράθεσης τριών εναλλακτικών 

προσεγγίσεων. Οι προσεγγίσεις αυτές βρέθηκαν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προαναφερθείσας περιόδου και πριν από τη θέσπιση των διεθνών λογιστικών προτύπων 

(Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) (Ding 

et al., 2008). Αυτές ήταν: (i) η άμεση διαγραφή της υπολογισθείσας αξίας της από τα 

προϋπάρχοντα (ήδη διαμορφωθέντα) αποθεματικά σε συμφωνία με τη λογιστική αρχή της 
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συνέπειας ή την αρχή της συντηρητικότητας (Prudence or conservatism principle), (ii) η 

συστηματική απόσβεση της αξίας της, καθ’ όλη την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της, σε 

συμφωνία με τη λογιστική αρχή της πραγματοποίησης (accrual concept), (iii) η διατήρηση 

της αρχικά υπολογισθείσας αυτής αξίας και της εμφάνισής της χωρίς καμιά μειούμενη 

μεταβολή (σταδιακή απόσβεση ή διαγραφή) στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Οι λογιστικοί χειρισμοί που προτάθηκαν μέσω των προσεγγίσεων αυτών, δείχνουν τον 

τρόπο με τον οποίο η υπεραξία αντιμετωπίζονταν λογιστικά στο πλαίσιο εφαρμογής 

λογιστικών κανόνων, αρχών και προτύπων που υιοθετήθηκαν σε εθνικό επίπεδο από 

διαφορετικές χώρες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν: οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η 

Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Γαλλία (Wiseman and Mahenslawori, 

2003).  

Στο διαμορφούμενο αυτό πλαίσιο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα σημεία εκείνα που 

προσέλκυσαν ιδιαίτερα την προσοχή και το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας της 

λογιστικής επιστήμης και των επαγγελματικών της φορέων σε διεθνές επίπεδο ήταν τα εξής 

(Seetharaman et al., 2006): (i) η ανυπαρξία ενός συγκεκριμένου λογιστικού προτύπου ή μίας 

ομάδας προτύπων που θα καθόριζαν μέσω των απαιτήσεων τους τη λογιστική αντιμετώπιση 

της υπεραξίας, (ii) η  έλλειψη ταύτισης ως προς το λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας μεταξύ 

των διαφόρων εθνικών λογιστικών συστημάτων και (iii) η απουσία ξεκάθαρης βούλησης από 

την πλευρά των ανθρώπων της λογιστικής πρακτικής, για την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου 

πλαισίου λογιστικής αντιμετώπισης της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

στο σύνολο τους. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η απαίτηση για εναρμόνιση της λογιστικής νομοθεσίας 

και η επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική τυποποίηση του τρόπο κατάρτισης και δημοσίευσης 

των λογιστικών καταστάσεων, επηρέασαν σημαντικά το ρόλο που η λογιστική καλούνταν να 

διαδραματίσει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 2001 από το 

συμβούλιο έκδοσης λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ (FASB) τέθηκαν σε ισχύ οι οδηγίες 

141 και 142. Οι απαιτήσεις τους επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία της αρχικής 

εκτίμησης και λογιστικοποίησης του μεγέθους της υπεραξίας και στο μετέπειτα αυτής 

λογιστικό του χειρισμό. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 141, η υπεραξία ορίζονταν 

και αποτυπώνονταν ως το πρόσθετο τίμημα που καταβλήθηκε για την απόκτηση των 

καθαρών ενεργητικών στοιχείων μίας επιχείρησης σε σχέση με τις εύλογες αγοραίες τους 

αξίες (FASB, SFAS, 141, 2001). 
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Στην κατεύθυνση επίτευξης σύγκλησης μεταξύ των λογιστικών αρχών και προτύπων που 

εφαρμόζονταν από τις επιχειρήσεις κατά την αντιμετώπιση κρίσιμων λογιστικών ζητημάτων,  

από το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB), το 2004, εκπονήθηκε και 

τέθηκε σε ισχύ το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3 

“Συνενώσεις επιχειρήσεων”. Οι απαιτήσεις του προτύπου αυτού, σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) 36 και (Δ.Λ.Π.) 38, καθόριζαν το 

πλαίσιο εννοιολογικής προσέγγισης και λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας από το 2004 και 

μέχρι το 2008. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3, κατά την ημερομηνία της επιχειρηματικής 

συνένωσης, η υπεραξία που αποκτήθηκε αναγνωρίζονταν από την αποκτώσα επιχείρηση ως 

περιουσιακό ενεργητικό της στοιχείο. Το μέγεθός της επιμετρούνταν αρχικά στο κόστος 

απόκτησης της, το οποίο αντιμετωπίζονταν ως το υπερβάλλον κόστος συνένωσης των 

επιχειρήσεων επί της συμμετοχής της αποκτώσας επιχείρησης στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις της αποκτούμενης επιχείρησης. Η υπεραξία που αποκτούνταν σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων, αντιπροσώπευε μία καταβολή της αποκτώσας επιχείρησης εν όψει 

μελλοντικών οικονομικών οφελών, που αποδίδονταν στα περιουσιακά στοιχεία της 

αποκτούμενης επιχείρησης, τα οποία δεν δίνονταν να προσδιοριστούν μεμονωμένα και να 

αναγνωριστούν ξεχωριστά (IFRS 3.51-53, 2004; Seetharaman et al., 2006). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Δ.Π.Χ.Π. 3, βάσει των δικών του 

απαιτήσεων, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο λογιστικό χειρισμό των επιχειρηματικών 

συνενώσεων εν συγκρίσει αυτού που εφαρμόζονταν γι’ αυτές βάσει των απαιτήσεων του 

προηγούμενα ισχύοντος προτύπου Δ.Λ.Π. 22 “Λογιστική των επιχειρηματικών 

συνενώσεων” (Deloitte, 2004). 

Τον Ιανουάριο του 2008 το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB) έθεσε σε 

ισχύ το αναθεωρημένο διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3. 

Το πρότυπο αποσκοπεί στον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 

πρέπει να παρουσιάζεται και να γνωστοποιείται σε σχέση με τις επιχειρηματικές συνενώσεις 

και τις επιδράσεις που αυτές συνεπάγονται (IFRS 3.1, 2008; Grant Thornton, 2009).  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου, όλες οι συνενώσεις των 

επιχειρήσεων απεικονίζονται εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απόκτησης (Acquisition 

method). Στο πλαίσιο αυτής, κατά την ημερομηνία της συνένωσης, η αποκτώσα επιχείρηση 

υποχρεούται να αναγνωρίζει και να αποτιμά τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού, τις 
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υποχρεώσεις και τις τυχόν μη ελέγχουσες συμμετοχές της αποκτώμενης επιχείρησης και 

πρόσθετα να απεικονίζει λογιστικά την τυχόν προκύψασα υπεραξία (IFRS 3.4, 2008; Grant 

Thornton, 2009). Το μέγεθος της αναγνωρισθείσας υπεραξίας στις λογιστικές καταστάσεις 

της αποκτώσας επιχείρησης, εξετάζεται μεταγενέστερα και σε τακτά χρονικά διαστήματα για 

τυχόν απομείωση λόγω αρνητικής μεταβολής της αξίας της (IFRS 3.5, 2008; Deloitte, 2008; 

Grant Thornton, 2009). Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 και το Δ.Λ.Π. 36 συνιστούν 

σήμερα τον πυρήνα των ρυθμίσεων που εντοπίζονται στα διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας. 

Επιπρόσθετα, βάσει των δικών τους απαιτήσεων, καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει 

να γνωστοποιούνται σε σχέση με τις επιχειρηματικές συνενώσεις, οι οποίες και πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των λογιστικών καταστάσεων (IFRS 

3.59,61, 2008; IAS 36.126-135, 2004; Deloitte, 2008). Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 

εφαρμόζεται σε επιχειρηματικές συνενώσεις για τις οποίες η ημερομηνία της απόκτησης 

ορίζεται την ή μετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου αναφοράς που ξεκινά την ή 

μετά την 1η Ιουλίου του 2009 (IFRS 3.64, 2008). Νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου 

επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. 

Στις 6 Μαΐου του 2010, στο πλαίσιο των ετήσιων βελτιώσεων των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων 

(IASB) ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών που αφορούσαν συγκεκριμένες απαιτήσεις του 

αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 (Κανονισμός ΕΕ, υπ’ αριθμό 149/2011 της 18/2/2011). Οι 

βελτιώσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ και εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις από την 1η Ιουλίου 

του 2011 ή αργότερα της ημερομηνίας αυτής (Deloitte, 2010). 

Η υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Π. 3 κρίνεται από την πλειοψηφία των μελών της διεθνούς 

λογιστικής κοινότητας θετική. Η εφαρμογή του συνέβαλε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση 

αρκετών εκ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων που σχετίζονταν με το λογιστικό χειρισμό 

των επιχειρηματικών συνενώσεων (Deloitte, 2008). 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης που 

χαρακτηρίζονται ως χώρες του αστικού δικαίου. Το γεγονός αυτό, παρά την εφαρμογή στη 

χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου του 2005 των διεθνών λογιστικών προτύπων συνετέλεσε: (i) 

στη δόμηση και καθιέρωση ενός λογιστικού συστήματος υπό την έντονη επιρροή των 

συμφερόντων ισχυρών πολιτικών ομάδων, τραπεζών, συνδέσμων επιχειρήσεων και 

σωματείων εργαζομένων, των επονομαζόμενων δηλαδή ενδιαφερομένων μερών 

(Stakeholders), (ii) στην άμεση εξάρτηση του λογιστικού συστήματος της χώρας μας, από 
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τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και κατ’ επέκταση τον κατακερματισμό των 

ελληνικών λογιστικών κανόνων σε ένα πλήθος νόμων, ερμηνευτικών εγκυκλίων, 

δικαστηριακών νομολογιών και οδηγιών που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

δημιουργούν σύγχυση ως προς την οριοθέτηση και τη λογιστική αντιμετώπιση κρίσιμων 

λογιστικών ζητημάτων και επιχειρηματικών πρακτικών (Καραμάνης και Παπαδάκης, 2008). 

Μεταξύ των λογιστικών αυτών ζητημάτων συγκαταλέγονται ο εννοιολογικός προσδιορισμός 

και η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας. 

Οι ελληνικές, γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α.), συγκροτούνται από το 

σύνολο των λογιστικών κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων που εκπορεύονται από την 

ελληνική λογιστική, φορολογική και εμπορική νομοθεσία. Ακολουθούνται σήμερα κατά την 

εννοιολογική προσέγγιση και το λογιστικό χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων από 

τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, με εξαίρεση, τις εισηγμένες στο 

ελληνικό χρηματιστήριο και αυτών που από την ημερομηνία υιοθέτησης των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) επέλεξαν την προαιρετική τους 

εφαρμογή. Στο πλαίσιο της δικής τους θεώρησης, η εξέταση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων περιλαμβάνει: (i) τον εννοιολογικό τους προσδιορισμό και τον καθορισμό των 

κύριων τους χαρακτηριστικών (ii) τη φορολογική τους αντιμετώπιση, (iii) τη λογιστική τους 

παρακολούθηση (iv) την αποτίμηση τους. 

Από τη συγκριτική ανάλυση του λογιστικού χειρισμού των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

μέσω των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και των 

ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.), προκύπτουν σημαντικές 

διαφορές οι οποίες κυρίως αφορούν (Ντζανάτος, 2008; Grant Thornton, 2009): α) τα 

κριτήρια αναγνώρισης τους, β) την αντιμετώπιση των κοστών έρευνας και ανάπτυξής αυτών, 

γ) την αντιμετώπιση του κόστους απόκτησης τους, δ) το χειρισμό της δωρεάν απόκτησης 

τους, ε) το χειρισμό και τη διαδικασία αναπροσαρμογής της αξίας τους, στ) την 

αντιμετώπιση της απόκτησης τους μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, ζ) το χειρισμό τους στο 

πλαίσιο διενέργειας επιχειρηματικών συνενώσεων, η) την αντιμετώπιση των αποσβέσεων 

τους, θ) την αντιμετώπιση τους στην περίπτωση που αυτά ταξινομούνται ως κατεχόμενα 

προς πώληση, ι) το χειρισμό των σχετικών με αυτά γνωστοποιήσεων και τέλος τον τύπο 

παρουσίασης τους στον ισολογισμό. 

Στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση των οικονομικών 

οντοτήτων σταθερά εφαρμόζεται ως διαδικασία επαναπροσδιορισμού και υλοποίησης 

στόχων και πολιτικών. Σύμφωνα με την εννοιολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε για 
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αυτήν από την ευρωπαϊκή ένωση το 2008, ως αναδιάρθρωση ορίζεται “η μεταβολή του 

εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης, μέσω της οποίας επηρεάζονται τόσο τα ποιοτικά 

όσο και τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά, συνεπεία προσαρμογών που πραγματοποιούνται 

σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας της που αφορούν την οργάνωση, τη δομή και τις 

παραγωγικές της διαδικασίες” (Ε.Ε., 2008).  

Ως προς την ένταση και το χρονικό προσδιορισμό που χαρακτηρίζει την εμφάνιση της, 

σημειώνεται ότι η αναδιάρθρωση των οικονομικών οντοτήτων δε συνιστά ένα νέο φαινόμενο. 

Αποτέλεσε και αποτελεί τμήμα του επιχειρηματικού κύκλου λόγω της ανάγκης των 

επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας τους. Σήμερα εντούτοις, παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο μία 

επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων, που 

αποδίδεται κυρίως στην παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και στην 

ένταση του ανταγωνισμού που καταγράφεται σε κάποιες εκ των αναδυόμενων οικονομιών και 

αγορών (Price Water House Coopers, 2011).  

Στο πλαίσιο προσέγγισης της από το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, η αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων εννοιολογικά ταυτίζεται με το μετασχηματισμό αυτών υπό την ευρεία έννοια 

του όρου. Σ’ αυτόν μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: (i) η ανάθεση της διοίκησης της 

εταιρίας σε τρίτους και η μίσθωση της επιχείρησης, (ii) η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου 

της, (iii) η τροποποίηση των δικαιωμάτων των μετόχων αυτής, (iv) η απόκτηση μετοχών της 

εταιρίας από τρίτους ή από την ίδια την εταιρία, (v) η μεταβίβαση περιουσιακών της 

στοιχείων, (vi) η κρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση της, vii) η λύση, εκκαθάριση και η 

αναβίωση της (Ρόκας, Κ., 1996; Περάκης, 2001; Αλεξανδράκης κ.ά., 2010).  

Στο δίκαιο των εταιριών, γίνεται πρόσθετα αποδεκτό ότι στην έννοια της αναδιάρθρωσης 

των επιχειρήσεων, εμπεριέχεται και αυτή του μετασχηματισμού των οικονομικών οντοτήτων 

υπό τη στενή έννοια του όρου. Συγκεκριμένα, βάσει των όσων ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 

2166/19933 αυτός μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές: (i) τη μετατροπή, (ii) τη 

συγχώνευση, (iii) την εξαγορά, (iv) τη διάσπαση, (v) την απόσχιση κλάδου και (vi) τη διεθνή 

μεταφορά έδρας (Περάκης, 2001). Ως κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων 

μετασχηματισμού που αναφέρθηκαν, αναδεικνύεται η ικανότητα συνέχισης της παραγωγικής 

                                                

3 Νόμος 2166/1993, “Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και 

άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 137/24.08.1993). 
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και γενικότερα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικονομικής οντότητας, με τη 

μορφή ενός νέου οικονομικού φορέα που διαθέτει ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ελληνική ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αναμφίβολα έχει 

επηρεαστεί τόσο από τα αντικειμενικά όσο και από τα υποκειμενικά κριτήρια σύστασης και 

λειτουργίας των διαφόρων εταιρικών μορφών, δεν τεκμηριώνεται ενιαίο δίκαιο που να 

καλύπτει και να εφαρμόζεται κατά το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το κενό αυτό 

κρίνεται κατανοητό, η διαφορετική οργάνωση των διαφόρων τύπων εταιρικών επιχειρήσεων 

υπαγορεύει διαφορετικές ρυθμίσεις για τη δίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων των 

προσώπων που έχουν συναλλαγές με τις επιχειρήσεις που πρόκειται να μετάσχουν σε ένα 

μετασχηματισμό. Εντούτοις, η ρύθμιση των μετασχηματισμών όλων των εταιρικών μορφών 

κρίνεται αναγκαία. Η ανυπαρξία μιας απλής, ξεκάθαρης και ολιστικής νομοθετικής ρύθμισης 

για αυτούς δεν ευνοεί με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη των συναλλαγών και την εύρυθμη 

επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Ρόκας, Κ.,  1971a). 

Ήδη αναφέρθηκε ότι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων υπό τη στενή έννοια του όρου, 

δύναται μεταξύ άλλων να πραγματοποιηθεί και με την πράξη της συγχώνευσης (Περάκης, 

2001). Ως συγχώνευση επιχειρήσεων γενικά νοείται, η πράξη ολοκληρωμένης ένωσης δύο ή 

περισσότερων οικονομικών οντοτήτων, που υλοποιείται σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Περιεκτικά ο όρος αποδόθηκε ως η πραγματοποίηση “οικονομικής ενσωμάτωσης δύο ή 

περισσότερων επιχειρήσεων υπό ενιαία βούληση” (Περάκης, 2001). Για την υλοποίηση της 

πράξης της συγχώνευσης απαιτείται προηγούμενα η διενέργεια διαφόρων νομικών και 

λογιστικών πράξεων όπως και ενεργειών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, οι αποφάσεις των 

γενικών συνελεύσεων, η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, η αποτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, η τροποποίηση των εταιρικών 

καταστατικών καθώς και η δημοσίευση των εγκεκριμένων αποφάσεων και της σύμβασης 

συγχώνευσης (Παπαδόπουλος, 1990; Ιγνατιάδης, 1993). 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιριών”, 

μεταξύ των πράξεων που συγκαταλέγονται στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων υπό τη 

στενή έννοια του όρου εντάσσεται και αυτή της εξαγοράς. Η εξαγορά αποτελεί κατ’ ουσία 

αγοροπωλησία, που συντελείται μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζομένης 

εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτής, η πρώτη αγοράζει και καταβάλλει το τίμημα της αγοράς και η 

δεύτερη πωλεί και μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό και 

εισπράττει το τίμημα (Μικρουλέα, 2000). 
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Επισημαίνεται, ότι το άρθρο 79 προστέθηκε με το άρθρο 12 του π.δ. 498/1987, που 

αποτελεί προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στο άρθρο 30 της τρίτης οδηγίας της 

ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας (Μιχαλόπουλος, 1988). Η προσαρμογή αυτή, 

αποσκοπούσε στην εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό και στην εξάλειψη της 

ιδιομορφίας της ελληνικής νομοθεσίας που αναγνώριζε τρία είδη συγχώνευσης: (i) τη 

συγχώνευση με απορρόφηση, (ii) τη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας και (iii) τη 

συγχώνευση με εξαγορά (Παμπούκης, 1996). Συνεπώς, η εξαγορά δεν συνιστά πλέον τρόπο 

συγχώνευσης, όμως, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι αποτελεί πράξη που εξομοιώνεται με 

συγχώνευση (Ρόκας, Κ., 1996; Μικρουλέα, 2000).  

Στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης μίας πράξης εξαγοράς, ο προσδιορισμός του τιμήματος 

συνιστά σημαντικό ή ορθότερα το πλέον σημαντικό ζήτημα. Στο εμπορικό δίκαιο και τη 

λογιστική επιστήμη, διαχρονικά έως και σήμερα, πολλές και σημαντικές προσπάθειες έχουν 

πραγματοποιηθεί με σκοπό την αποσαφήνιση της έννοιας του, το τι αυτό πραγματικά 

αντιπροσωπεύει, το ορθό και δίκαιο τίμημα εξαγοράς ή απλά μία χρηματική του απόδοση 

που εξυπηρετεί τις προσδοκίες και τις οικονομικές δυνατότητες των συμβαλλομένων μερών 

(Gravas et al., 2011). 

Εξετάζοντας τη σύμβαση συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών, ως σημαντικό στοιχείο αυτής 

αναδεικνύεται η σχέση ανταλλαγής μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών. Η σχέση αυτή 

εξαρτάται, αφενός από τη συνεισφορά κάθε μίας εκ των συγχωνευομένων εταιριών στα 

μελλοντικά κέρδη της απορροφώσας ή της νέας εταιρίας (συγχώνευση με απορρόφηση ή 

σύσταση νέας εταιρίας), αφετέρου από την αξία της καθαρής τους περιουσίας (Σακέλλης, 

2001).  

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων (συνεπώς και στην περίπτωση της 

εξαγοράς ή και τη συγχώνευσης αυτών), το ζήτημα του προσδιορισμού της επιχειρηματικής 

αξίας αποτέλεσε και αποτελεί θέμα που προσελκύει το ενδιαφέρον αλλά και την 

αμφισβήτηση τόσο του εμπορικού δικαίου όσο και της σύγχρονης λογιστικής επιστήμης και 

πρακτικής. Η διαπίστωση του γεγονότος αυτού αποδίδεται στην ύπαρξη πολλών και 

σύνθετων αιτιών. Μεταξύ αυτών, ως κυρίαρχη αναγνωρίζεται, η επιλογή της μεθόδου 

αποτίμησης που θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί από τον ειδικό αναλυτή 

(πραγματογνώμονα), στον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναθέσουν το έργο αυτό. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι οι μέθοδοι αποτίμησης ως εκροές επιστημονικής σκέψης και προσπάθειας 

δεν αποτελούν πρόβλημα. Τα όποια προβλήματα ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους, 

αποδίδονται στις υποθέσεις που αναπτύσσονται κατά τη δόμηση του θεωρητικού τους 
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υποβάθρου και στα διαφορετικά νούμερα που εσωκλείονται στο υπολογιστικό σκέλος 

ανάπτυξης τους (Damodaran, 1994). Όπως ήδη αναφέρθηκε, τόσο στη διεθνή όσο και στην 

ελληνική βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης καθώς και στην πράξη εφαρμόζεται 

σήμερα ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού της επιχειρηματικής 

αξίας. Η εφαρμογή τους στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οδηγεί σε διαφορετικά 

αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από σημαντικές μεταξύ τους αποκλίσεις (Σακέλλης, 

2001, Λεοντάρης, 2008). Σε κάθε περίπτωση, η ορθή εκτίμηση του τιμήματος εξαγοράς ή 

της σχέσης ανταλλαγής μετοχών μεταξύ συγχωνευομένων εταιριών, απαιτεί την εναρμόνιση 

της θεωρίας που εκπορεύεται από τη νομική και τη λογιστική επιστήμη με τις απαιτήσεις 

των μεθόδων αποτίμησης που δύνανται στην πράξη να εφαρμοστούν. Ως κεντρικό σημείο 

στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης μιας επιτυχούς προσπάθειας αποτίμησης αναδεικνύεται, η 

ουσιαστική ανάμιξη επιστήμης, τεχνικής και κρίσης με σκοπό την επιλογή και εφαρμογή της 

πλέον κατάλληλης μεθόδου.  Η επιλογή αυτής, συναρτάται των συνθηκών που κάθε φορά 

αντιμετωπίζονται, όπως αυτές υπογραμμίζονται από τις υποθέσεις και προβάλλονται από 

τους αριθμούς και τα μεγέθη (Σακέλλης, 2001; American Society of Appraisers - ASA, 

2009). 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε κατέστη σαφές ότι η διαδικασία προσδιορισμού της 

επιχειρηματικής αξίας συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας. Στην ορθή εκτίμηση αυτής, 

αποδίδεται το τίμημα ή η σχέση ανταλλαγής μετοχών που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση 

διαπραγμάτευσης στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης μίας πράξης συγχώνευσης ή εξαγοράς 

οικονομικών οντοτήτων. Στην σύγχρονη ελληνική επιχειρηματική πρακτική, κατά την 

πώληση μίας επιχείρησης, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, καταβάλλεται τίμημα πώλησης 

μεγαλύτερο της πραγματικής της αξίας. Η θετική αυτή διαφορά καλείται υπεραξία της 

επιχείρησης ή κατά τα συναλλακτικά ήθη “αέρας” (Αληφαντής, 2007). 

Κατά την πώληση μίας επιχείρησης, το τίμημα πώλησης, προσδιορίζεται από τον πωλών 

επιχειρηματία συναρτήσει δύο στοιχείων: (i) της πραγματικής αξίας των πωλούμενων 

επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην επιχείρηση του και (ii) της αξίας της 

ωφέλειας που παράγεται από την επιχείρηση του. Η ωφέλεια αυτή καλείται υπεραξία της 

πωληθείσας επιχείρησης και στηρίζεται στην ικανότητα της να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη 

βάσει πραγματικών καταστάσεων όπως η πελατεία, η φήμη, η πίστη στις συναλλαγές. Στο 

ίδιο πλαίσιο θεώρησης, ο αγοραστής (και κατά συνέπεια ο νέος ιδιοκτήτης) της επιχείρησης 

που πωλήθηκε αποκτά δύο στοιχεία: (i) τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία αυτής, που 

αποτελούν το βέβαιο στοιχείο της αγοροπωλησίας, αφού γι’ αυτά αποκόμισε την κυριότητα 
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ή το δικαίωμα χρήσης τους και (ii) ένα μη βέβαιο στοιχείο, δηλαδή εκτιμώμενο κατά το 

χρόνο της αγοράς, που αφορά τα κέρδη τα οποία η αγορασθείσα επιχείρηση αναμένεται ότι 

θα παράγει στο μέλλον μετά την απόκτηση της. 

Ο τρόπος με τον οποίο η υπεραξία αντιμετωπίζεται σήμερα από τη σύγχρονη ελληνική 

λογιστική θεωρία και πρακτική αποτελεί απόρροια κανόνων, αρχών και προτύπων που 

εκπορεύονται από το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), το εμπορικό δίκαιο, το 

δίκαιο των εταιριών και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ο λογιστικός χειρισμός της 

υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

καθορίζεται: (i) από τον τρόπο με τον οποίο συντελείται ο μετασχηματισμός δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρηματικών οντοτήτων. Δηλαδή το κατά πόσο αυτός ολοκληρώνεται 

μέσα από την πράξη της εξαγοράς ή της συγχώνευσης εταιριών, δεδομένου ότι αναγνώριση 

υπεραξίας δύναται υπό προϋποθέσεις να λάβει χώρα μόνο στο πλαίσιο διενέργειας των 

πράξεων αυτών και (ii) του νομικού πλαισίου που ακολουθείται κατά τον προσδιορισμό της 

πραγματικής αξίας των υπό εξαγορά ή υπό συγχώνευση επιχειρήσεων. Σημειώνεται, ότι 

βάσει του πλαισίου αυτού, καθορίζεται και η λογιστική μέθοδος που σε συνέχεια της 

αποτίμησης ακολουθείται κατά τη διαδικασία ενοποίησης, δηλαδή κατά την διαδικασία 

κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης 

διαχείρισης των επιχειρήσεων που μετείχαν στο μετασχηματισμό (Βλάχος και Λουκά, 2009; 

Gravas et al., 2011).  

Σε άμεση συνάρτηση των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 

βασικές νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας 

δύο ή περισσότερων ανωνύμων εταιριών που μετασχηματίζονται είτε μέσω εξαγοράς μίας ή 

περισσοτέρων εξ’ αυτών από μία άλλη είτε μέσω συγχώνευσης τους, εντοπίζονται στο ν. 

2190/1920. Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό των δικών του διατάξεων, στη χώρα μας 

σήμερα, το νομικό πλαίσιο αποτίμησης των εταιριών αυτών, συντίθεται από τα όσα 

ορίζονται για τον προσδιορισμό της πραγματικής τους αξίας στο ν. 2166/1993 και στο ν.δ. 

1297/19724. Πρόκειται για δύο νομοθετήματα μέσω των οποίων παρέχονται φορολογικά 

κίνητρα για τη διενέργεια συγχωνεύσεων, εξαγορών ή μετατροπών εταιριών στην κατεύθυνση 

δημιουργίας πιο ανταγωνιστικών και πιο βιώσιμων οικονομικών οντοτήτων. Σημειώνεται, ότι 

η ισχύς του ν.δ. 1297/1972 έχει παραταθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα με αλλεπάλληλες 

                                                

4 Νομοθετικό Διάταγμα 1297/1972 “Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή 

μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων” (ΦΕΚ Α' 217/8.12.1972). 
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νομοθετικές διατάξεις. Η τελευταία αυτών συναντάται στο άρθρο 79 § 1 του ν. 3746/20095, 

βάσει αυτής δόθηκε παράταση της ισχύος του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2011.  

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τη διαδικασία ενοποίησης και τις μεθόδους που στο πλαίσιο των 

ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) δύνανται να εφαρμοστούν για 

την ολοκλήρωσή της, σημειώνεται ότι κατά περίπτωση είναι δυνατό να εφαρμοστεί τόσο η 

μέθοδος της συγχώνευσης ή της ένωσης συμφερόντων (Pooling of interests method)  όσο 

και αυτή της εξαγοράς ή απόκτησης (Purchase method ή acquisition method). Εντούτοις, 

αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του ελληνικού λογιστικού συστήματος, κατά την 

εφαρμογή των δύο αυτών μεθόδων ενοποίησης, εντοπίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντοπίζονται στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία 

και εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν στη διεθνή λογιστική πρακτική. 

H εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ποιότητα και την ακεραιότητα των λογιστικών 

καταστάσεων, όπως αυτές καταρτίζονται και δημοσιοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις, 

συνιστά παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας στην κατεύθυνση διατήρησης της 

αποτελεσματικότητας στις αγορές κεφαλαίου. Η διαπίστωση αυτή που αποτελεί σήμερα 

κοινό τόπο μεταξύ των ερευνητών της λογιστικής επιστήμης, αποδίδεται στη θεώρηση που 

θέλει τους επενδυτές, να στηρίζονται ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων, στα 

δημοσιοποιημένα από την πλευρά τους επιχειρηματικά κέρδη, στο αποτυπωμένο μέγεθος 

των ενεργητικών τους περιουσιακών στοιχείων και στο αντίστοιχο μέγεθος των υποχρεώσεων 

τους. Παράγοντες, που συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που αναμφίβολα επηρεάζουν τις 

τιμές των μετοχών και κατ’ επέκταση την εικόνα της υπό αξιολόγηση επιχείρησης, όπως 

αυτή προβάλλεται από την ίδια και γίνεται εν συνεχεία αντιληπτή από τους χρήστες των 

λογιστικών πληροφοριών (Lev, 2003). 

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων 

και οι υπό εφαρμογή λογιστικοί κανόνες, αρχές και πρότυπα έχουν αλλάξει σημαντικά. Η 

σύγχρονη τάση που καταγράφεται στο χώρο της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής, 

κατευθύνεται στην επίτευξη ουσιαστικής εναρμόνισης και σύγκλησης μεταξύ των λογιστικών 

συστημάτων που τα κράτη εφαρμόζουν (Schwenke, 2006). Η παγκοσμιοποίηση στις αγορές 

κεφαλαίου και η συνεχής προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων για επέκταση των 

                                                

5 ν. 3746/2009, “Ταμείο εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 

2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και 

λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α'27/16.02.2009).  
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δραστηριοτήτων τους σε “ξένες” μέχρι πρότινος ως προς τη λειτουργία τους αγορές, 

ενισχύει το αίτημα για λογιστική εναρμόνιση και συντελεί στην πραγματοποίηση 

επιχειρηματικών μετασχηματισμών κυρίως μέσω συνενώσεων (εξαγορών, συμμετοχών σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή και σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται και διενεργούνται 

υπό κοινό επιχειρηματικό έλεγχο) (Gravas et al., 2011). Στην κατεύθυνση αυτή, οι 

επιχειρήσεις σήμερα, ανεξάρτητα του μεγέθους τους και του τομέα δραστηριοποίησης τους, 

στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.), υποχρεούνται και παροτρύνονται να δημοσιοποιούν λογιστικές πληροφορίες 

που αφορούν6: (i) τη φύση και τη σύνθεση των περιουσιακών τους στοιχείων, (ii) τη 

διάρθρωση της κεφαλαιακής τους δομής και των υποχρεώσεων τους, (iii) την εξέλιξη της 

πορείας των δραστηριοτήτων τους και κυρίως (iv) τις εφαρμοζόμενες από την πλευρά τους 

λογιστικές πολιτικές (RICARDIS 2006, Grant Thornton, 2009, KPMG, 2011). 

Οι γνωστοποιήσεις (επεξηγηματικές σημειώσεις), αποτελούν τις πληροφορίες που 

απαιτούνται ώστε οι χρήστες των λογιστικών καταστάσεων (κυρίως οι επενδυτές) να είναι σε 

θέση να κατανοούν τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο τους προκειμένου να μπορούν 

να αξιολογήσουν την απόδοση της επιχείρησης, την ικανότητα της να παράγει ταμειακές 

ροές και τους κινδύνους που διέπουν τη λειτουργία της. Οι γνωστοποιήσεις, κατά συνέπεια, 

δεν αποτελούν απλά ένα συνοδευτικό μέρος των λογιστικών καταστάσεων, αλλά 

αναπόσπαστο κομμάτι τους (Grant Thornton, 2009; KPMG, 2011). 

2.3. Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας 

Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) θέτουν ως βασικό τους 

σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών. Αυτοί αναμφίβολα, ως φορείς κινδύνου, 

αντιμετωπίζουν την ανάγκη για πληρέστερη και ουσιαστικά έγκυρη πληροφόρηση (Mirza et 

al., 2008). Ομολογουμένως, τα πρότυπα αυτά, παρέχουν το κατώτατο επίπεδο 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για τον περιορισμό του κενού πληροφόρησης μεταξύ ενημερωμένων και μη 

                                                

6 Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. από τις ελληνικές 

εισηγμένες επιχειρήσεις και η σύνταξη των λογιστικών τους καταστάσεων βάσει των δικών τους απαιτήσεων, 

ενίσχυσε την ικανότητας τους να διεκδικούν χρηματοδότηση μέσα από τη συμμετοχή τους στην ελληνική αλλά 

και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου (Vazakidis and Athianos, 2010). 
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επενδυτών και κατά συνέπεια για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών 

κεφαλαίου (Jermakowicz and Tomaszewski, 2006). Επισημαίνεται, ότι η σημασία των 

γνωστοποιήσεων, ενισχύεται κατά την αντιμετώπιση λογιστικών ζητημάτων στα οποία η 

ανάμιξη της έννοιας της εύλογης αξίας7 και κατ’ επέκταση της λογιστικής που στηρίζεται σ’ 

αυτήν κρίνεται σημαντική (Daske et al., 2010). Ο λόγος εμφανής, η λογιστική της εύλογης 

αξίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κρίσεις των διευθυντικών στελεχών με συνέπεια 

πολλές φορές κατά την εφαρμογή της να ανακύπτουν ζητήματα υποκειμενισμού, έλλειψης 

αντικειμενικότητας και εμφάνισης φαινομένων ασυμμετρίας στην παρεχόμενη προς τους 

επενδυτές πληροφόρηση (Hodgdon et al., 2008). Στο πλαίσιο αυτό, η εξέταση των 

παραγόντων (χαρακτηριστικών) που επηρεάζουν το επίπεδο εντοπισμού (παρουσίας) των 

γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία στις λογιστικές 

καταστάσεις των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, αναδεικνύεται σε ζήτημα μείζονος 

σημασίας και ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι το Δ.Λ.Π. 38, το 

Δ.Π.Χ.Π. 3 και το Δ.Λ.Π. 36, τα οποία συγκροτούν και προσδίδουν τον πυρήνα των 

ρυθμίσεων που εφαρμόζονται κατά τη λογιστική τους αντιμετώπιση, στηρίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στην υιοθέτηση και εφαρμογή της λογιστικής της εύλογης αξίας (Gravas et al., 

2011).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, καταγράφονται 

σήμερα αρκετές ερευνητικές προσπάθειες που εστιάζονται στην εξέταση του βαθμού κατά 

τον οποίο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εισηγμένων επιχειρήσεων επηρεάζουν το 

επίπεδο εντοπισμού (παρουσίας) των υποχρεωτικών και εθελοντικών γνωστοποιήσεων στις 

λογιστικές τους καταστάσεις. Μεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών αναμφίβολα 

αναγνωρίζονται και υπογραμμίζονται: (i) το μέγεθος της επιχείρησης, (ii) η διάρκεια σε έτη 

της επιχειρηματικής της λειτουργίας (ηλικία), (iii) η κερδοφορίας της, (iv) η ρευστότητα της  

                                                

7 Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π. από το σύνολο των εισηγμένων ελληνικών 

επιχειρήσεων, επέφερε γι’ αυτές μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης των 

περισσότερων ενεργητικών στοιχείων που αυτές κατέχουν και αξιοποιούν. Ο λογιστικός αυτών χειρισμός, 

διενεργείται σήμερα βάσει των απαιτήσεων ενός νέου ως προς την ελληνική λογιστική πραγματικότητα 

συστήματος. Το σύστημα αυτό, στηρίζεται στην έννοια της εύλογης αξίας και σταθερά προσανατολίζεται στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων πληροφόρησης των μέτόχων, των πιστωτών και των εξωτερικών ως προς τη 

λειτουργία τους χρηστών των λογιστικών τους καταστάσεων (Athianos et al., 2007). 
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(v) ο κλάδος στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται καθώς και το μέγεθος της ελεγκτικής 

εταιρίας με την οποία αυτή συνεργάζεται. Πιο συγκεκριμένα:  

Το μέγεθος της επιχείρησης συνιστά χαρακτηριστικό που έχει συνδεθεί με την πολιτική των 

επιχειρήσεων για τις γνωστοποιήσεις. Στη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, 

απαριθμούνται συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι ερμηνεύουν και αιτιολογούν την άποψη που 

θέλει τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες 

(Cooke, 1992). Οι Ahmed και Nicholls (1994), υποστήριξαν ότι οι μεγαλύτερες σε μέγεθος 

επιχειρήσεις πιθανότερα διαθέτουν τους πόρους αλλά και την απαραίτητη εξειδίκευση για 

την παραγωγή και τη δημοσιοποίηση υψηλότερης ποιότητας λογιστικών καταστάσεων, με 

αποτέλεσμα αυτές, να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης και βελτιωμένα 

επίπεδα παρουσίας των γνωστοποιήσεων στις λογιστικές τους καταστάσεις. Βάσει των 

αποτελεσμάτων της έρευνας των Singhvi and Desai (1971), οι μεγαλύτερες σε μέγεθος 

επιχειρήσεις παρέχουν περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες δεδομένου του χαμηλότερου 

κόστους συγκέντρωσης τους που αυτές αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, γίνεται αποδεκτό ότι 

η αξιοποίηση από την πλευρά τους αναβαθμισμένων πληροφοριακών συστημάτων, συμβάλει 

αναμφίβολα στη μείωση του κόστους συγκέντρωσης των αναγκαίων για τη δραστηριότητα 

τους πληροφοριών. Επισημαίνεται, ότι οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις τείνουν να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες ως συνέπεια του σημαντικού μεγέθους τους 

κόστους αντιπροσώπευσης με το οποίο αυτές έρχονται αντιμέτωπες. Η παροχή από την 

πλευρά τους πρόσθετων πληροφοριών, λόγω της μεγάλης διασποράς ιδιοκτησίας, συμβάλλει 

ουσιαστικά στη μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης τους (Watts and Zimmerman, 1983). 

Βάσει των συμπερασμάτων της ερευνητικής προσπάθειας του  Cooke (1989), ως επιπλέον 

κίνητρο για πρόσθετη διαφάνεια στη συγκέντρωση πληροφοριών μέσω των γνωστοποιήσεων, 

υποστηρίζεται η μείωση του κόστους εφαρμογής των επιχειρησιακών πολιτικών (political 

cost theory and disclosures level). Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα αρκετών εμπειρικών ερευνών, το μέγεθος της επιχείρησης συνδέεται θετικά 

με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων που παρέχονται από τις επιχειρήσεις για τα άυλα 

περιουσιακά τους στοιχεία (Gurthie et al., 2006; Garcia-Meca and  Martinez,  2005). Το 

μέγεθος της επιχείρησης έχει εκφραστεί με ποικίλους τρόπους, μεταξύ αυτών 

καταγράφονται: (i) το σύνολο του ενεργητικού (Singhivi and Desai, 1971; Buzby, 1979; 

Cooke, 1989a,b, 1992; Wallace et al., 1994; Wallace and Naser, 1995; Raffournier, 1995; 

Craig and Diga, 1998), (ii) ο κύκλος εργασιών (Chow and Wong - Boren, 1987; Cooke, 

1989a, b; Wallace and Naser, 1995) και (iii) ο αριθμός των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα 
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πολλών ερευνητικών προσπαθειών κατέστησαν σαφές ότι τα προαναφερθέντα μέτρα 

αλληλοσυσχετίζονται. Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, δεν 

στοιχειοθετείται κάποιος σημαντικός λόγος που να δικαιολογεί την επιλογή ενός εκ των 

προαναφερθέντων τρόπων έκφρασης του επιχειρηματικού μεγέθους σε σχέση με κάποιον 

άλλο (Cooke, 1991). Από το σύνολο των ερευνητικών προσπαθειών που αφορούν το επίπεδο 

παρουσίας των γνωστοποιήσεων στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, το σύνολο 

του ενεργητικού, αναδεικνύεται ως το πλέον αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό του 

μεγέθους τους. 

Οι Camfferman και Cooke (2002), ερεύνησαν μια νέα μεταβλητή, τη διάρκεια σε έτη της 

επιχειρηματικής λειτουργίας, δηλαδή την ηλικία της επιχείρησης. Διαπίστωσαν ότι αυτή 

επηρεάζει το βαθμό των παρεχόμενων από την επιχείρηση γνωστοποιήσεων. Η μεταβλητή 

αυτή χρησιμοποιείται και στις προσπάθειες που αναπτύχθηκαν από άλλους ερευνητές. Η 

λογική της αξιοποίησης της, αποδίδεται στο γεγονός ότι, οι πιο ώριμες σε λειτουργία 

επιχειρήσεις είναι ικανές να βελτιώνουν τις λογιστικές τους καταστάσεις και την ποιότητα 

που τις χαρακτηρίζει στη διάρκεια του χρόνου. 

Η επίτευξη κερδοφορίας με σταθερή ή και αυξητική τάση συνιστά πρωτεύον σκοπό της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία της επιχείρησης, 

αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στην αποδοτικότητα της, συναρτήσει των κερδών που αυτή 

δημιουργεί και των προοπτικών βελτίωσης τους στο μέλλον. Η αξιολόγηση από την πλευρά 

των ενδιαφερομένων μερών της κερδοφορίας μίας επιχείρησης, στηρίζεται κατά κύριο λόγο 

στην ανάλυση των μεγεθών και των πληροφοριών που παρέχονται και αποτυπώνονται γι’ 

αυτή στις λογιστικές της καταστάσεις. Η ανταμοιβή των επενδυτών (μετόχων και πιστωτών), 

για τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει και τους κινδύνους που έχουν αναλάβει, αποτιμάται 

βάσει της αποδοτικότητας της επιχείρησης, η οποία και αντανακλάται μέσα από την 

ικανότητα της να πραγματοποιεί κέρδη. Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο όγκος 

των πωλήσεων, η εξέλιξη της παραγωγής και η πορεία των κερδών τους. Τα κριτήρια αυτά, 

αναμφισβήτητα αποκτούν σημασία όταν συνδέονται και συσχετίζονται τόσο μεταξύ τους 

όσο και με άλλα επιχειρηματικά μεγέθη. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, αποτυπώνουν 

το βαθμό της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας ή 

περισσοτέρων περιόδων και απαντούν σε ερωτήματα που αφορούν, το βαθμό επάρκειας των 

επιχειρηματικών κερδών, το αποδεκτό μέγεθος της απόδοσης των κεφαλαίων που 

επενδύθηκαν καθώς και τη διάκριση της επιχειρηματικής απόδοσης με αναφορά στην 
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προέλευση της από κύριες ή παρεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στις 

ερευνητικές προσπάθειες των (Inchausti, 1977; Wallace et al., 1994; Wallace and Naser, 

1995; Karim, 1996; Owusu - Ansah, 1998; Hossain, 2000), η κερδοφορία, χρησιμοποιείται 

ως προσδιοριστικός παράγοντας του επιπέδου των γνωστοποιήσεων στις λογιστικές 

καταστάσεις. Βάσει των αποτελεσμάτων των εμπειρικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν 

από τους Wallace et al. (1994), Karim (1996), Owusu - Ansah (1998) και Hossain (2000), 

γίνεται αποδεκτή η άποψη που θέλει τις περισσότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις να 

γνωστοποιούν στις λογιστικές τους καταστάσεις ένα σημαντικά μεγαλύτερο όγκο 

πληροφοριών. Επιπρόσθετα, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας των Wallace και 

Naser (1995), η σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών (κερδοφορίας και επιπέδου 

γνωστοποιήσεων) βρέθηκε να είναι θετικά εξαρτημένη. Οι Singhvi και Desai (1971), 

ισχυρίστηκαν ότι το κίνητρο των διευθυντικών στελεχών για αύξηση των οικονομικών τους 

απολαβών, συναρτήσει της υψηλής κερδοφορίας και της ενίσχυσης των τιμών των μετοχών, 

δύναται να επιφέρει τη γνωστοποίηση περισσότερων και ποιοτικότερων από την πλευρά των 

επιχειρήσεων πληροφοριών. Στο ίδιο πλαίσιο προσέγγισης, τα διευθυντικά στελέχη των 

εταιριών που καταγράφουν υψηλή κερδοφορία, είναι δυνατόν να αισθάνονται περήφανα για 

την πορεία της εταιρίας στην οποία απασχολούνται και ως συνέπεια αυτής να επιθυμούν τη 

γνωστοποίηση περισσότερων πληροφοριών με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της 

θετικής εικόνας της εργασίας τους. Αντιθέτως, τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών με 

χαμηλή κερδοφορία, είναι δυνατό να αισθάνονται απειλή και να επιθυμούν τη συγκάλυψη 

της χαμηλής κερδοφορίας της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται, με αποτέλεσμα την 

από πλευρά αυτής γνωστοποίηση λιγότερων πληροφοριών (Richard, 1992). Η έρευνα των 

Garcia - Meca et al. (2005), απέδειξε την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στην κερδοφορία 

των εταιριών, στις αποζημιώσεις των διευθυντικών στελεχών και στο επίπεδο των 

παρεχόμενων από την πλευρά τους γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

αυτές αξιοποιούν. Ωστόσο, ως προς το ζήτημα που τέθηκε αμέσως προηγούμενα, 

σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών που αποτυπώνονται στη 

σύγχρονη λογιστική βιβλιογραφία κρίνονται συγκεχυμένα. Η έρευνα των MacNally et al. 

(1982), απέδειξε την ανυπαρξία συσχέτισης ανάμεσα στην κερδοφορία και στο επίπεδο των 

παρεχόμενων εταιρικών γνωστοποιήσεων. Οι Camfferman και Cooke (2002), εντόπισαν την 

ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ του περιθωρίου κέρδους και του επιπέδου των 

παρεχόμενων γνωστοποιήσεων από τις Βρετανικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, αυτοί 

κατέληξαν στη διαπίστωση της μη ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα στην απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων που παρέχονται από αυτές. Ομοίως οι 
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Wallace et al. (1994), εντόπισαν την ανυπαρξία συσχέτισης μεταξύ του περιεχομένου των 

γνωστοποιήσεων, του περιθωρίου κέρδους και της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, των 

εισηγμένων και μη Ισπανικών επιχειρήσεων. 

Η ρευστότητα ορίζεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί απρόσκοπτα τις 

βραχυπρόθεσμες της υποχρεώσεις. Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού και επαρκούς ως προς 

αυτήν επιπέδου επιτυγχάνεται μέσω της καθημερινής μετατροπής των αποθεμάτων της 

επιχείρησης σε πωλήσεις, των πωλήσεων της σε απαιτήσεις (εισπρακτέους λογαριασμούς) και 

των απαιτήσεων αυτής σε μετρητά. Η ύπαρξη ρευστότητας σε μία επιχείρηση επιδρά 

σημαντικά και στην κερδοφορία αυτής, αφού η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την 

πλευρά της συντελεί στη δυσφήμιση της και στη μείωση της εμπιστοσύνης που αυτή 

απολαμβάνει στον επιχειρηματικό κόσμο και στο συναλλακτικό της κύκλωμα. Αναμφίβολα, 

οι περισσότερες επιχειρήσεις φροντίζουν να διατηρούν ένα επαρκές επίπεδο κυκλοφοριακών 

στοιχείων ανάλογο αυτού των τρεχουσών υποχρεώσεων τους έτσι ώστε να μπορούν να τις 

εξοφλούν κανονικά. Η τοποθέτηση κεφαλαίων σε κυκλοφοριακά στοιχεία, δεν αποτελεί κατά 

κανόνα παραγωγική επένδυση και ως εκ τούτου η διατήρηση ενός υπερβολικά υψηλού 

επιπέδου τους ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση της κερδοφόρας δυναμικότητας μιας 

επιχείρησης. Στο ίδιο αποτέλεσμα, μπορεί εντούτοις να οδηγήσει και η ανεπάρκεια 

κυκλοφοριακών στοιχείων, αφού η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από την πλευρά 

της επιχείρησης καταλήγει σε οικονομικό κλονισμό και καταστροφικές γι’ αυτήν 

οικονομικές συνέπειες. Σύμφωνα με τον Cooke (1989), οι εταιρίες που διακρίνονται για την 

υψηλή τους ρευστότητα, τείνουν να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες συγκριτικά με 

αυτές που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα ως προς αυτήν. Θα μπορούσε επίσης 

να υποστηριχθεί ότι η χαμηλή ρευστότητα, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση των 

γνωστοποιήσεων τους, με σκοπό τον περιορισμό του φόβου των επενδυτών (μετόχων και 

πιστωτών τους) και την κοινοποίηση προς αυτούς της γνώσης των προβλημάτων με τα οποία 

η διοίκηση της επιχείρησης έρχεται αντιμέτωπη (Wallace et al., 1994). Οι έρευνες που 

διεξήχθησαν στο παρελθόν για τη διαπίστωση της σχέσης ανάμεσα στη ρευστότητα και το 

επίπεδο των γνωστοποιήσεων οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Οι Belkaoui και 

Kahl (1978), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη ρευστότητα 

και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων που παρέχεται από τις επιχειρήσεις. Οι έρευνα των 

Wallace et al. (1994), κατέληξε στον εντοπισμό αρνητικής σχέσης μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Αντιθέτως, η έρευνα των Camfferman και Cooke (2002), κατέληξε στη 

διαπίστωση της ύπαρξης θετικής σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών για τις 



Η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών 

λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

 

 49 

Ολλανδικές επιχειρήσεις, συμπέρασμα που κατέστη αδύνατο να ανακύψει στην περίπτωση 

των Βρετανικών επιχειρήσεων. 

Ο κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων συγκαταλέγεται μεταξύ των μεταβλητών 

εκείνων που επιλέχθηκαν προς εξέταση από αρκετούς ερευνητές στο πλαίσιο των 

προσπαθειών τους που αφορούσαν τον εντοπισμό συσχέτισης μεταξύ συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και του βαθμού παροχής από την πλευράς των 

επιχειρήσεων υποχρεωτικών και εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Βάσει των προσπαθειών του 

Cooke (1989), δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους που 

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο κλάδο, οι οποίες πρόσθετα μπορούν να επηρεάσουν 

με την ακολουθούμενη από την πλευρά τους πολιτική ως προς τις γνωστοποιήσεις και τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις του ιδίου. Οι Wallace et al. (1994), κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 

ο βαθμός γνωστοποίησης μπορεί να διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο 

αντικατοπτρίζοντας με την προσέγγιση τους αυτή τα μοναδικά χαρακτηριστικά καθενός εξ’ 

αυτών. Ο Cooke (1992), ερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στον κλάδο δραστηριότητας και το 

επίπεδο των επιχειρηματικών γνωστοποιήσεων και διαπίστωσε πως οι Ιαπωνικές εταιρίες που 

ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες από τις 

αντίστοιχες που ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους επιχειρηματικής λειτουργίας. Οι 

Camfferman και Cooke (2002), διαπίστωσαν πως υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στον 

κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και στον βαθμό γνωστοποίησης πληροφοριών 

τόσο για τις Ολλανδικές εταιρίες όσο και για τις εταιρίες της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αντιθέτως,  οι Wallace et al. (1994), διαπίστωσαν πως δεν υφίσταται μια τέτοια σχέση. Η 

έρευνα των Bozzolan et al. (2003), ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο 

μέγεθος (αξία) των άυλων περιουσιακών στοιχείων που γνωστοποιούνται στις λογιστικές 

καταστάσεις των Ιταλικών εταιριών συναρτήσει του κλάδου δραστηριότητας τους και τον 

χαρακτηρισμό αυτού ως κλάδο “υψηλού ή χαμηλού” βαθμού παρουσίας σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια τους αυτή, εστιάστηκε σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα ως προς 

τη μελλοντική εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και δυσκολία στην πρόβλεψη της πορείας 

των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Δηλαδή, στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που 

διαχρονικά επενδύουν σημαντικά ποσά σε άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορικά 

σήματα, άδειες χρήσης ενσώματων ή και ασώματων παγίων, πελατολόγια και δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η έρευνα τους κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι τα διευθυντικά 

στελέχη των εταιριών αυτών, πιθανώς, να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες 
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αναφορικά με τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 

συμπέρασμα τους αυτό, βρίσκεται πρόσθετα σε συμφωνία, με τις εμπειρικές μελέτες που 

αναφέρονται στον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και τις γνωστοποιήσεις 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (Hackstone and Milne, 1996; Robb et al., 

2001). Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των περισσότερων εμπειρικών 

ερευνών που καταγράφονται στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία, οι εταιρίες που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο παρουσίας άυλων περιουσιακών στοιχείων, αναμένεται 

να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την εξέλιξη της δικής τους 

παρουσίας και αξιοποίησης.  

Το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας χωρίς καμιά αμφιβολία χαρακτηρίζεται ως  ένας από 

τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο εντοπισμού γνωστοποιήσεων 

αναφορικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις επιχειρηματικές λογιστικές καταστάσεις. Ο 

εξωτερικός ελεγκτής συνιστά ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα λειτουργίας της 

ανώνυμης εταιρίας. Με την έκθεση ελέγχου που διατυπώνουν, οι ορκωτοί ελεγκτές 

εκφράζουν τη γνώμη τους επί των οικονομικών καταστάσεων της υπό εξέταση (έλεγχο) 

εταιρίας.  Οι τέσσερις μεγαλύτερες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρίες, γνωστές και ως Big 4  

παλιότερα ως Big 5 διενεργούν διαχρονικά την πλειονότητα των ελέγχων εισηγμένων και μη 

εταιριών παγκοσμίως.  Αυτές αποτελούνται από: την PricewaterhouseCoopers (PWC), τη 

Deloitte & Touche Tohmatsu, την Ernest & Young και την KPMG. Πέραν αυτών αρκετές 

μικρού μεγέθους ελεγκτικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σε εθνικό, τοπικό επίπεδο. Ο 

διαχωρισμός των ελεγκτικών εταιριών σε συνάρτηση με το μέγεθος τους κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικός. Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φήμη τους. Το γεγονός αυτό τις καθιστά περισσότερο 

πρόθυμες για συνεργασία με εταιρίες που επιδιώκουν να γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες στις λογιστικές τους καταστάσεις. Αντιθέτως, οι μικρές σε μέγεθος ελεγκτικές 

εταιρίες αδυνατούν να ελέγξουν την πολιτική των γνωστοποιήσεων που η κάθε εταιρία 

υιοθετεί. Συνήθως αυτές, προτιμούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους προκειμένου 

να διατηρηθεί η μεταξύ τους συνεργασία (Firth, 1979; Wallace and Naser, 1995). Η σχέση 

που αποτυπώνεται μέσα από τις εμπειρικές ερευνητικές προσπάθειες μεταξύ του μεγέθους 

της ελεγκτικής εταιρείας και του βαθμού των γνωστοποιήσεων είναι μάλλον ασαφής. 

Αρκετοί ερευνητές κατέγραψαν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στο μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρίας και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων (Ahmed, 1996; Raffournier, 

1995; Camfferman and Cooke, 2002), κάποιοι άλλοι την ύπαρξη αρνητικής σχέσης 
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(Wallace and Naser, 1995). Οι Wallace et al. (1994), αξιολόγησαν τη σχέση αυτή θετική 

αλλά όχι σημαντική. 

2.4. Συμπεράσματα 

Από την ανασκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας που προηγήθηκε, 

καθίσταται έκδηλο, το αναμφισβήτητο ερευνητικό ενδιαφέρον που στοιχειοθετείται σήμερα 

διεθνώς, για την εξέταση και ερμηνεία της λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας.  

Επιπρόσθετα, μέσω αυτής αναδεικνύεται ως σημαντικό θέμα έρευνας, ο βαθμός κατά τον 

οποίο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εισηγμένων επιχειρήσεων, επηρεάζουν το επίπεδο 

εντοπισμού (παρουσίας) των υποχρεωτικών και εθελοντικών γνωστοποιήσεων για τους δύο 

αυτούς επιχειρηματικούς πόρους στις λογιστικές τους καταστάσεις.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των αντίστοιχων ερευνητικών προσπαθειών, που 

εστιάζονται την παρούσα χρονική περίοδο στην εξέταση της συσχέτισης μεταξύ ποικίλων 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, κρίνεται σε διεθνές επίπεδο ιδιαίτερα περιορισμένος. 

Στην ελληνική λογιστική βιβλιογραφία, αποτυπώνεται σήμερα ένας ελάχιστος αριθμός 

αντίστοιχων ερευνητικών εργασιών επί του κρίσιμου αυτού λογιστικού ζητήματος, οι οποίες 

εντούτοις, περιορίζονται στη χρήση και εφαρμογή μέτρων περιγραφικής στατιστικής.  

Οι λόγοι που προαναφέρθηκαν καθιστούν το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής 

εργασίας σημαντικό. Στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης της, με τρόπο σαφή και περιεκτικό 

επιχειρείται, η αποτύπωση και ερμηνεία των κυριότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τη 

λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας. Στην 

κατεύθυνση αυτή, αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές προερχόμενες από τη σύγχρονη 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 

που καταγράφονται για το λογιστικό τους χειρισμό στις ελληνικές γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α.) και στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.).
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o 

Η αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει των 
ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) και 
η αποτίμηση τους 

3.1. Εισαγωγή 

Η παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που αφορούν οικονομικές και μη μετρήσεις 

για τους πόρους και τις υποχρεώσεις μίας επιχείρησης, αποτέλεσε διαχρονικά έως και 

σήμερα έναν από τους κυριότερους σκοπούς της λογιστικής επιστήμης. Οι 

χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες επιδρούν σημαντικά στη διαδικασία λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, προϋποθέτει, 

λογικές επιλογές μεταξύ εναλλακτικών λύσεων από εκείνους τους χρήστες οι οποίοι 

διατηρούν εύλογα δικαιώματα σε μία τέτοιου είδους πληροφόρηση.  

Η εκροή του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, αποτελείται κατά κύριο λόγο από 

εκθέσεις, καταστάσεις και έγγραφα τα οποία παράγονται μέσα από τη λογιστική διαδικασία. 

Τα έγγραφα αυτά απευθύνονται στους εκτός ή στους εντός της επιχείρησης εξωτερικούς ή 

εσωτερικούς χρήστες πληροφοριών. Πρόκειται για τις χρηματοοικονομικές, λογιστικές 

καταστάσεις.  

Δύο ουσιαστικά ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με τις λογιστικές καταστάσεις, η 

διερεύνηση των οποίων συστηματικά απασχόλησε όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα της 

λογιστικής επιστήμης αλλά και τους επαγγελματικούς φορείς αυτής σε διεθνές επίπεδο είναι 

τα εξής: (i) από ποιον πρέπει αυτές να σχεδιάζονται και (ii) ποια δεδομένα όπως και 

πληροφορίες θα πρέπει αυτές να περικλείουν. H διερεύνηση και η τεκμηριωμένη απάντηση 

των ερωτημάτων αυτών, ανεπιφύλακτα συνιστά συμβολή στην εύρεση, τη διαμόρφωση και 

την εφαρμογή ενός κατάλληλου και την ίδια στιγμή αποδεκτού υποδείγματος ως προς τη 

μορφή και το περιεχόμενό τους.    

Η διαμόρφωση λογιστικών αρχών και κανόνων αποδίδεται αναμφίβολα στην ύπαρξη και 

διαχρονική παρουσία δύο αιτίων. Αφενός στην ανάπτυξη και εξέλιξη του επιστημονικού 

κλάδου της λογιστικής και αφετέρου στην εξέλιξη του δικαίου όπως αυτή εκφράζεται και 

αποτυπώνεται σήμερα μέσω της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας. Η διττή αυτή 
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προέλευση λογιστικών αρχών και κανόνων, έχει ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού και της 

ποικιλίας τους σε τέτοιο βαθμό που η έλλειψη κοινής ορολογίας και αντιμετώπισης κρίσιμων 

λογιστικών εννοιών, μεγεθών και ζητημάτων να θεωρείται σήμερα φυσιολογική και 

δεδομένη.   

Οι ανάγκες για περισσότερη και ουσιαστικότερη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

απαιτούν ένα σύστημα χρηματοοικονομικής και λογιστικής τυποποίησης που θα προσφέρει 

περισσότερη εναρμόνιση, διαφάνεια, συγκρισιμότητα και συνοχή. Στην κατεύθυνση αυτή, τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες, παρά τις εγγενείς δυσκολίες, η λογιστική επιστήμη έχει 

καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες. Τα διάφορα εθνικά λογιστικά σχέδια καθώς και τα 

αποτελέσματα της συστηματικής και διαχρονικής προσπάθειας συγκεκριμένων επιτροπών, 

ρυθμιστικών αρχών και των συμβουλίων έκδοσης λογιστικών προτύπων εντάσσονται στο 

πλαίσιο αυτό. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αποτελούν τις οδηγίες που προδιαγράφουν τους 

κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για τη λογιστική αντιμετώπιση οικονομικών μεγεθών, 

την κατάρτιση και παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων. Μέσω της εφαρμογής τους 

διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των λογιστικών καταστάσεων και περιορίζεται το εύρος και 

η ποικιλομορφία των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των εναλλακτικών λογιστικών 

πρακτικών κυρίως ως προς το θέμα της ποσοτικοποίησης.  

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης που 

χαρακτηρίζονται ως χώρες του αστικού δικαίου. Το γεγονός αυτό και παρά την εφαρμογή 

και στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου του 2005 των διεθνών λογιστικών προτύπων έχει 

επιφέρει τις εξής συνέπειες: 

 Τη δόμηση και καθιέρωση ενός λογιστικού συστήματος υπό την έντονη επιρροή των 

συμφερόντων ισχυρών πολιτικών ομάδων, τραπεζών, συνδέσμων επιχειρήσεων και 

σωματείων εργαζομένων, των επονομαζόμενων δηλαδή ενδιαφερομένων μερών 

(Stakeholders)8.  

 Την άμεση εξάρτηση του λογιστικού συστήματος της χώρας μας, από τη φορολογική 

και εμπορική νομοθεσία και κατ’ επέκταση τον κατακερματισμό των ελληνικών 

λογιστικών κανόνων σε ένα πλήθος νόμων, ερμηνευτικών εγκυκλίων, δικαστηριακών 

νομολογιών και οδηγιών που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δημιουργούν σύγχυση 

                                                

8 Σε αντίθεση με τα λογιστικά συστήματα των χωρών εκείνων που θεμελιώθηκαν και εξελίχθηκαν βάσει των 

Αγγλοσαξωνικών λογιστικών αρχών (Athianos et al., 2006).  
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ως προς την οριοθέτηση και τη λογιστική αντιμετώπιση κρίσιμων λογιστικών 

ζητημάτων και επιχειρηματικών πρακτικών.   

Στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας διδακτορικής εργασίας παρατίθενται δύο επιμέρους 

ενότητες που σχετίζονται όμως άμεσα μεταξύ τους. Στην πρώτη εξ αυτών, με τρόπο σαφή 

και περιεκτικό αποτυπώνονται το εννοιολογικό περιεχόμενο και ο λογιστικός χειρισμός των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και των άμεσα σχετιζόμενων με αυτά μεγεθών, λογιστικών 

ζητημάτων και πτυχών βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών 

(Γ.Π.Λ.Α.). Αυτές, συγκροτούνται από το σύνολο των λογιστικών κανόνων, οδηγιών και 

κατευθύνσεων που εκπορεύονται από την ελληνική λογιστική, φορολογική και εμπορική 

νομοθεσία και ακολουθούνται από τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, με 

εξαίρεση, τις εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και αυτών που από την ημερομηνία 

υιοθέτησης των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 

επέλεξαν την προαιρετική εφαρμογή τους. Στη δεύτερη ενότητα, βάσει της σύγχρονης 

διεθνούς λογιστικής βιβλιογραφίας, αποτυπώνονται, αναλύονται και ερμηνεύονται τα 

κυριότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία προσδιορισμού της αξίας (αποτίμηση) των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και οι αιτίες που καθιστούν αυτή σήμερα απαραίτητη. 

3.2. Ασώματο πάγιο ενεργητικό - ορισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων  βάσει των 

ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.)    

3.2.1. Άυλα πάγια στοιχεία βάσει του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)9, “άυλα στοιχεία” ασώματες 

ακινητοποιήσεις είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά 

χρηματικής αποτίμησης. Τα οικονομικά αυτά αγαθά μπορούν πρόσθετα να αποτελέσουν 

αντικείμενο συναλλαγής, είτε μόνα τους, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα ως ενιαίο 

σύνολο. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες: 

α. Δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα ή 

πνευματική ιδιοκτησία. 

                                                

9 Π.Δ. 1123/1980, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). Όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται 

σήμερα στη χώρα μας μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του βάσει του Π.Δ. 86/2011 της 20.09.2011. 
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β. Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως, η πελατεία, η φήμη, η πίστη, η 

καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας, ή η ειδίκευση της στην παραγωγή ορισμένων 

αγαθών. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο 

λόγο, την έννοια του γνωστού όρου της “υπεραξίας” ή “φήμης και πελατείας” (goodwill, 

fonds de commerce) της οικονομικής μονάδας και προσδίδουν σ’ αυτήν που λειτουργεί 

παραγωγικά αξία συνολικά μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των 

επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων (Σακέλλης, 2009).  

3.2.2. Άυλα πάγια στοιχεία βάσει του ν. 2190/1920 “Nόμος περί ανωνύμων εταιριών και 

άλλες διατάξεις” 

Σύμφωνα με το άρθρο 42ε § 3 του ν. 2190/192010 ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια 

στοιχεία του ενεργητικού) είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που αποκτώνται από την 

εταιρία με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε 

μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των ασώματων 

ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων 

αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την ίδια για τη δημιουργία των αγαθών 

αυτών (Αληφαντής, 2008; Περάκης, 2010).  

3.2.3. Σύγχρονες αντιλήψεις που αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισμό των άυλων 

παγίων στοιχείων 

Σύγχρονες αντιλήψεις απορρέουσες άμεσα από τη διδασκαλία της λογιστικής επιστήμης 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό11, αποδέχονται ως προς την οριοθέτηση της έννοιας των 

ασώματων παγίων (intangible fixed assets), ότι αυτά αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που 

στερούνται φυσικής υπόστασης και δεν είναι κυκλοφορούντα (Ιγνατιάδης, 1990). Η αξία 

τους δε, συνίσταται σε παραχωρήσεις δικαιωμάτων στην επιχείρηση, τα οποία αποφέρουν σ’ 

αυτή λειτουργικά, χρηματοοικονομικά ή δημιουργικά εισοδήματος πλεονεκτήματα. Βάσει 

της προσέγγισης αυτής, δεν υπάγονται στην κατηγορία των ασώματων ακινητοποιήσεων 

ορισμένα στοιχεία του κυκλοφορούντους ενεργητικού, όπως, οι απαιτήσεις ή οι 

                                                

10 Όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται στη χώρα μας σήμερα μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του βάσει 

του Π.Δ. 86/2011 της 20.09.2011.  

11 Εκτενής αποτύπωση και ανάλυση αυτών δίδεται στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής εργασίας.   
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προπληρωθείσες δαπάνες, μολονότι στερούνται φυσικής υπόστασης (Ιγνατιάδης, 1990; 

Σακέλλης, 2009).  

3.3. Κύρια χαρακτηριστικά των άυλων πάγιων στοιχείων 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά των άυλων παγίων 

στοιχείων είναι τα εξής: 

 Δεν έχουν φυσική υπόσταση. 

 Εξασφαλίζουν στον κάτοχο τους ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα. 

 Παρέχουν στην επιχείρηση μελλοντικά οφέλη και 

 Έχουν σχετικά μεγάλη ωφέλιμη ζωή. 

Κοινό χαρακτηριστικό των ασώματων παγίων στοιχείων είναι ότι εγγράφονται στα λογιστικά 

βιβλία με την  αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε για την απόκτηση τους. Επισημαίνεται 

πάντως ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν παραχωρηθεί στην επιχείρηση έναντι ενός 

συνολικού ανταλλάγματος και όχι έναντι ανταλλάγματος κατατμημένου κατά μονάδα 

χρόνου (μήνα, έτος κ.λ.π.), γιατί το κατατμημένο αυτό αντάλλαγμα αποτελεί έξοδο της 

χρήσης που ενσωματώνεται στο κόστος παραγωγής των προϊόντων ή στα γενικά έξοδα 

(Ιγνατιάδης, 1990). Δεν αποτελούν λ.χ. στοιχείο του άυλου ενεργητικού τα ποσά που η 

επιχείρηση καταβάλλει κατ’ έτος για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής ή αλλοδαπών 

σημάτων και τα οποία υπολογίζονται με βάση τον όγκο παραγωγής ή τον κύκλο εργασιών. 

Τα ποσά αυτά αποτελούν βιομηχανικά έξοδα ή έξοδα πωλήσεως αντίστοιχα, όχι όμως 

κόστος κτήσεως άυλου στοιχείου που εγγράφεται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Για να 

χαρακτηριστεί το καταβαλλόμενο στους τρίτους αντάλλαγμα, ως άυλο πάγιο στοιχείο, 

πρέπει να καταβάλλεται εφάπαξ και το στοιχείο να αποφέρει στην επιχείρηση οφέλη σε 

περισσότερες της μία χρήσεις (π.δ. 1123/1980; Σακέλλης, 2009).  

Η βασική διαφορά των άυλων περιουσιακών στοιχείων από τα κονδύλια των “εξόδων 

εγκατάστασης” δηλαδή των κονδυλίων του πλασματικού παγίου ενεργητικού, συνίσταται στο 

ότι τα άυλα στοιχεία αποτελούν οικονομικά αγαθά που δύνανται να αποτιμηθούν στη 

χρηματική τους αξία και πρόσθετα είναι δυνατό ν’ αποτελέσουν αντικείμενα συναλλαγής. 

Αντιθέτως, το πλασματικό ενεργητικό περιλαμβάνει ειδικής φύσης δαπάνες που δεν 

αντιπροσωπεύουν υλικό ή άυλο οικονομικό αγαθό, το οποίο, σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί ν’ αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής (Γκίκας κ.ά., 2010). Σε συμφωνία με τα 

προαναφερθέντα, εσφαλμένα το Ε.Γ.Λ.Σ. και κατ’ επέκταση ο νόμος, επιβάλλουν την 
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εμφάνιση στον ισολογισμό στην κατηγορία των ασώματων ακινητοποιήσεων και των 

“εξόδων ερευνών και ανάπτυξης”. Τα έξοδα αυτά αποτελούν δαπάνες πολυετούς απόσβεσης 

και έπρεπε να καταχωρούνται στην κατηγορία των εξόδων εγκατάστασης, εκτός και αν τα 

έξοδα αυτά αποδεδειγμένα υποκρύπτουν άυλα πάγια στοιχεία, δηλαδή βάσει της ορολογίας 

του Ε.Γ.Λ.Σ. αν πρόκειται να αποδώσουν έργο μακροχρόνιας αξιοποίησης (Σακέλλης, 

2009).  

3.4. Φορολογική αντιμετώπιση των άυλων παγίων στοιχείων 

3.4.1. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και άυλα πάγια στοιχεία  

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.)12, για την 

παροχή υπηρεσίας σε επιτηδευματίες καθώς και σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα (Δήμόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κ.λ.π.), εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, κατά δε 

τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1642/198613, ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται και η 

“μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού”. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά 

το χρόνο της μεταβίβασης ή της εκχώρησης του αγαθού. Στην έννοια του όρου “άυλα 

αγαθά” περιλαμβάνονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, οι άδειες εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και τα λοιπά 

παρόμοια δικαιώματα. 

3.4.2. Φορολογία εισοδήματος και άυλα πάγια στοιχεία 

Στο πλαίσιο των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) και 

συγκεκριμένα στο ν. 2238/199414, εντοπίζονται δύο κατευθύνσεις ως προς τον τρόπο 

φορολόγησης του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση ή την 

                                                

12 Π.Δ. 186/1992, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). Όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται στη χώρα 

μας σήμερα μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του βάσει του ν. 4002/2011 της 18.08.2011.  

13 ν. 1642/1996, Εφαρμογή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες Διατάξεις. Όπως αυτός ισχύει και σήμερα 

μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του βάσει του ν. 4002/2011 της 18.08.2011.  

14 ν. 2238/1994, Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.. Όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται και 

σήμερα μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του βάσει του ν. 4013/2011 της 15.09.2011.  
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παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης άυλων περιουσιακών στοιχείων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α) Κέρδος ή ωφέλεια από μεταβίβαση άυλων παγίων στοιχείων 

Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από 

την εκχώρηση ή τη μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την 

άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως το δικαίωμα της μίσθωσης ή 

υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων 

δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή 

μοτοσυκλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η 

παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα βάσει του άρθρου 13 § 1β του ν. 2238/1994. Ο 

φόρος βαρύνει το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας και καταβάλλεται εφάπαξ πριν από 

την με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου  με 

τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 § 1γ του ν. 2238/1994 (Τότσης, 

2011).  

β) Κέρδος η ωφέλεια από τη μεταβίβαση (παραχώρηση) του δικαιώματος 

εκμεταλλεύσεως άυλων παγίων στοιχείων 

Τα δικαιώματα που αποκτά η επιχείρηση από την παραχώρηση σε τρίτους για 

εκμετάλλευση επί ορισμένο χρόνο δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως για 

παράδειγμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και μυστικών μεθόδων παραγωγής 

αποτελούν κέρδος από την άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης και υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 για το αποκτώμενο κατ’ 

έτος ποσό (Τότσης, 2011).  

Στην περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2238/1994, τα 

προαναφερόμενα δικαιώματα καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς 

που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους 

αλλοδαπής, αυτά, φορολογούνται κατ’ αποκοπή με τους ακόλουθους συντελεστές:  

i.  Με 10% για τη χρήση ή την παραχώρηση της χρήσης κινηματογραφικών 

τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για 

αναπαραγωγή βιντεοταινιών και 

ii.  Με 20% για αποζημιώσεις ή δικαιώματα ή αμοιβές για άυλα στοιχεία όπως, τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι άδειες 
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εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και λοιπά παρόμοια 

δικαιώματα. 

Στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης και 

του παρακρατούμενου φόρου, ο οποίος αποδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 

επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Επισημαίνεται, ότι με την παρακράτηση του φόρου 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος 

για τα εισοδήματα αυτά (Σακέλλης, 2009; Τότσης, 2011). 

3.4.3. Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και άυλα πάγια στοιχεία 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αντιμετωπίζονται από πλευράς φόρου προστιθέμενης αξίας, 

ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και ισχύουν και γι’ αυτά τα όσα ισχύουν για τα ενσώματα 

πάγια. Η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου στοιχείου θεωρείται παροχή 

υπηρεσίας βάσει του άρθρο 8 § 1 του ν. 1642/1986 και υπόκειται σε Φ.Π.Α. 23% βάσει των 

διατάξεων του κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας ν. 2859/2000 όπως αυτός ισχύει 

σήμερα15. Εξαίρεση του γενικού αυτού κανόνα, αποτελούν οι υπηρεσίες που υπάγονται στο 

παράρτημα III του ιδίου και αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων από συγγραφείς, 

συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης που υπάγονται στις υπηρεσίες οι οποίες 

επιβαρύνονται με συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 22 του ιδίου νόμου (Τότσης, 2011).  

Η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων 

και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων σε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα 

από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, ή 

από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εκτός αυτής, υπόκειται σε Φ.Π.Α. στην Ελλάδα 

βάσει του άρθρου 12 § 3  του ν. 1642/1986. Υπεύθυνος για την απόδοση του φόρου είναι ο 

αντιπρόσωπος του αλλοδαπού νομικού προσώπου και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση 

ορισμού αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 § 4 περ. ε΄, ο λήπτης των 

αγαθών και υπηρεσιών βάσει του άρθρου 28 § 1 περ. γ΄ του ν. 1642/1986. Σε περίπτωση 

που ο μεταβιβάζων ή ο παραχωρών τη χρήση ενός άυλου στοιχείου είναι πρόσωπο 

                                                

15 ν. 2859/2000, Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),  Όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται στη 

χώρα μας σήμερα μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του βάσει του ν. 4002/2011 της 18.08.2011.  
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εγκατεστημένο εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, ισχύουν τα ανωτέρω, οποιοσδήποτε και αν είναι ο 

λήπτης που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας μας σύμφωνα με το άρθρο 12 § 

3 του ν. 1642/1986. 

3.5. Λογιστική παρακολούθηση των άυλων πάγιων στοιχείων 

3.5.1. Άυλα στοιχεία που καταχωρούνται λογιστικά σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και το ν. 

2190/1920 

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και το ν. 2190/1920 στα λογιστικά βιβλία καταχωρούνται: 

 Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους, τα οποία αποτυπώνονται στους 

οικείους υπολογαριασμούς του 16 με την αξία κτήσης τους. Η αξία κτήσης αυτή 

συνίσταται από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε στους τρίτους για την απόκτηση 

τους καθώς και από τα τυχόν ειδικά έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση 

αυτών, όπως, δικηγορικές αμοιβές και συμβολαιογραφικά. Οι οικείοι υπολογαριασμοί 

του 16 είναι οι εξής: 16.00 “Υπεραξία”16, 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας”, 16.02 “Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - 

λατομείων”, 16.03 “Λοιπές παραχωρήσεις”, 16.04 “Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων 

πάγιων στοιχείων”, 16.05 “Λοιπά δικαιώματα” και 16.98 “Προκαταβολές κτήσεως 

ασώματων ακινητοποιήσεων” (Βαζακίδης κ.ά.,  2010).   

 Τα άυλα πάγια στοιχεία που δημιουργούνται από την ίδια την επιχείρηση, μόνο όταν 

για τη δημιουργία τους πραγματοποιήθηκαν έξοδα και εφόσον για τα έξοδα αυτά 

εκτιμάται βάσιμα ότι θα αποδώσουν έργο μακροχρόνιας αξιοποίησης σύμφωνα με το 

άρθρο 42 § 3, περ. ε΄, του ν. 2190/1920.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα καταχωρούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες ασφάλισης των δικαιωμάτων, οι επιστημονικές και τεχνικές 

συμβουλές που παρέχονται στο δημόσιο ή και σε τρίτους καθώς και οι δαπάνες εκπαίδευσης 

                                                

16 Η ανάλυση της υπεραξίας ως άυλο περιουσιακό στοιχείο και η λογιστική της αντιμετώπιση, τόσο βάσει της 

σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) όσο και βάσει των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (Γ.Π.Λ.Α.), αποτυπώνονται 

αντίστοιχα στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής εργασίας.  
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του προσωπικού. Οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης στην 

οποία πραγματοποιούνται (Πεταλάς, 2004).  

3.5.2. Άυλα πάγια στοιχεία, λογιστικές αρχές και η παρακολούθηση αυτών  

Για τη λογιστική παρακολούθηση των άυλων παγίων στοιχείων ισχύουν οι ίδιες λογιστικές 

αρχές που εφαρμόζονται και για την παρακολούθηση των ενσώματων παγίων. Ειδικότερα 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Αντικείμενο λογιστικής παρακολούθησης αποτελούν μόνο τα άυλα στοιχεία που 

αποκτά η επιχείρηση από τρίτους. 

 Τα άυλα στοιχεία που δημιουργούνται καθημερινά από τη δράση της επιχείρησης και 

που συνθέτουν την υπεραξία (goodwill) αυτής, δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες λογιστικές αρχές ως περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν συνιστούν 

αντικείμενο λογιστικής παρακολούθησης. Εξαίρεση της βασικής αυτής αρχής 

αποτελούν οι περιπτώσεις που για τα δημιουργούμενα από την επιχείρηση άυλα 

στοιχεία πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που υποβάλλονται σε τμηματική απόσβεση, ως 

παράδειγμα, οι δαπάνες για την εφεύρεση κάποιας νέας μεθόδου παραγωγής η 

αξιοποίηση της οποίας εκτιμάται βάσιμα ότι θα αποδώσει μακροχρόνιο έργο. Οι 

δαπάνες αυτές, εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού ως κόστος κτήσης της 

εφεύρεσης (Ιγνατιάδης, 1990; Σακέλλης, 2009).  

 Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αδυνατεί να εξακριβώσει το κόστος που αναλογεί 

στα δημιουργούμενα από την ίδια άυλα πάγια στοιχεία, το πραγματοποιούμενο 

κόστος πρέπει να θεωρείται έξοδο της τρέχουσας περιόδου.  

 Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης αποτελούν δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η 

επιχείρηση και για τις οποίες όπως ήδη αναφέρθηκε εκτιμάται βάσιμα από τη 

διοίκηση αυτής ότι θα αποδώσουν έργο μακροχρόνιας αξιοποίησης. Οι δαπάνες αυτές 

αποσβένονται σε περισσότερες από μία χρήσεις και καταχωρούνται στους οικείους 

υπολογαριασμούς του 16 από τον 16.10 έως και τον 16.9817. Οι υπολογαριασμοί αυτοί 

με τους αντίστοιχους τίτλους τους είναι οι εξής: 16.10 “Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

                                                

17 Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης δεν αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και ανάλυσης της παρούσας 

εργασίας για το λόγο ότι δεν ικανοποιούν τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου όχι μόνο βάσει των 

Δ.Π.Χ.Π αλλά και των ελληνικών Γ.Π.Λ.Α.  
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εγκατάστασης”, 16.11 “Έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων”, 16.12 

“Έξοδα λοιπών ερευνών”, 16.13 “Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως 

ομολογιακού δανείου”, 16.14 “Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων”, 16.15 

“Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων”, 

16.16 “Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεις ομολογιών”, 16.17 “Έξοδα 

αναδιοργανώσεως”, 16.18 “Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου”, 16.19 “Λοιπά 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης”, 16.90 “Έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχείρησης”  

(Σταυρόπουλος κ.ά., 2010).   

 Όταν έναντι ενός συνολικού τιμήματος αποκτώνται περισσότερα από ένα ασώματα 

στοιχεία, στο καθένα στοιχείο εκχωρείται το προσήκον κόστος. Η κατανομή του 

συνολικού τιμήματος στα επιμέρους άυλα στοιχεία που αποκτήθηκαν, στηρίζεται σε 

εκτιμήσεις αρμοδίων ή των επιτελών της επιχείρησης.   

  Η περίπτωση κατά την οποία, για την απόκτηση ενός άυλου παγίου στοιχείου η 

αποκτώσα επιχείρηση παρέχει σε αντάλλαγμα μετοχές έκδοσης της, κρίνεται ως 

εισφορά σε είδος και η αξία του στοιχείου που αποκτάται προσδιορίζεται κατά γενικό 

κανόνα από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 

(Ιγνατιάδης, 1993; Γκίνογλου, 2004). Τα άυλα στοιχεία που δύνονται να αποτελέσουν 

εισφορά σε είδος είναι τα εξής: Η χρήση εργοστασίου (1/1969 Ν.Σ. Υπ. Εμπ.), η 

χρήση ακινήτου (368/1971 Γ’ Τμ. Ν.Σ.Κ., 431/73 Α’ Τμ. Ν.Σ.Κ.), διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα και όλα τα άλλα αγαθά που ικανοποιούν 

τον ορισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Επισημάνεται ότι, η αποτίμηση της 

αξίας αυτών θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τη χρησιμότητα τους σε σχέση με τη 

δραστηριότητα που θα αναπτύξει η συγκεκριμένη επιχείρηση στην οποία και θα 

εισφερθούν  (12/1979 Ν.Σ. Υπ. Εμπ.). Επιπρόσθετα καταγράφεται ότι, με το άρθρο 

15 του  ν. 3604/200718, προστέθηκε καινούριο άρθρο στο ν. 2190/1920, το 9α 

(Ρόκας, Ν., 2008; Περάκης, 2010). Μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα στην 

ανώνυμη εταιρία να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 του νόμου 2190/1920, είτε για 

ορισμένες κατηγορίες εισφορών σε είδος είτε γενικά για όλες τις εισφορές σε είδος, 

υπό διαφορετικούς κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις. Αυτό, φυσικά, δεν 

σημαίνει ότι δεν θα γίνει καθόλου αποτίμηση των εισφορών αυτών. Απλώς, στις 

                                                

18 ν. 3604/2007, Αναμόρφωση και Τροποποίηση του ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών και άλλες 

διατάξεις”, ΦΕΚ (189/Α΄/8.8.2007). 
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περιπτώσεις εφαρμογής του εν λόγω άρθρου η αποτίμηση των εισφορών σε είδος δεν 

γίνεται από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 9, αλλά από διαφορετικά όργανα. Σε 

κάθε περίπτωση, τα όργανα αυτά δεν τελούν υπό οποιαδήποτε εξάρτηση από την 

εταιρία, όπως ακριβώς και η επιτροπή του άρθρου 9. Στις εισφορές αυτές σε είδος στις 

οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 9α του ν. 2190/1920 εμπίπτουν: Οι κινητές αξίες ή τα 

μέσα χρηματαγοράς, οι εισφορές που έχουν ήδη ελεγχθεί καθώς και οι εισφορές των 

οποίων η εύλογη αξία προκύπτει από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του 

προηγούμενου οικονομικού έτους (Αλεξανδρίδου, 2000).   

 Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της απόσβεσης της αξίας κτήσης άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, οι αποσβέσεις τους μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς 

του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 και έτσι αυτοί εξισώνονται.  

 Στην περίπτωση οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης άυλου περιουσιακού στοιχείου 

πριν την ολοκλήρωση της απόσβεσης της αξίας κτήσεως του, το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο αυτής μεταφέρεται στη χρέωση του αποτελεσματικού λογαριασμού 81.02.99 

“Λοιπές έκτακτες ζημιές”. 

 Σε περίπτωση πώλησης άυλου παγίου περιουσιακού στοιχείου εφαρμόζονται τα εξής: 

i.  Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις του εν λόγω άυλου στοιχείου, που αποτυπώνονται 

στην πίστωση του αντίστοιχου αντιθέτου του 16 “Ασώματες ακινητοποιήσεις και 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης” λογαριασμού π.χ. τον 16.99.01 “Αποσβεσμένο δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας”, μεταφέρονται με χρέωση του λογαριασμού αυτού στον κύριο 

λογαριασμό, εν προκειμένου τον 16 και στο δευτεροβάθμιο όπως και στον 

τριτοβάθμιο αυτού λογαριασμό, τους 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας” 

και 16.01.00 “Διπλώματα ευρεσιτεχνίας”.  

ii.  Η τιμή πώλησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην πίστωση 

του λογαριασμού του εκχωρούμενου άυλου στοιχείου καθιστώντας τον την ίδια στιγμή 

μεικτό λογαριασμό. Στην ίδια εγγραφή, καταγράφεται στην πίστωση, η υποχρέωση 

της πωλήτριας επιχείρησης από το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην 

πώληση του άυλου στοιχείου αυτού. 

iii.  Καταλογίζεται η παρακράτηση του φόρου εκχώρησης που αναλογεί στην 

πωλήτρια εταιρία, δηλαδή της δικαιούχου του κέρδους ή της ωφέλειας από την 

πώληση του άυλου στοιχείου. Το μέγεθός του, υπολογίζεται ως το γινόμενο του νέου 

πιστωτικού υπολοίπου του 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας” (μετά τη 

μεταφορά σε αυτόν των συσσωρευμένων αποσβέσεων και του τιμήματος πώλησης) με 



Η αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) και η 

αποτίμηση τους 

 

64 

 

τον εκάστοτε συντελεστή φορολογίας βάσει του ν. 2238/1994 όπως αυτός ισχύει 

σήμερα. Ο καταλογισμός αυτός του φόρου, αποτυπώνεται με τη χρέωση του 

λογαριασμού 33.13.11 “Προκαταβλημένος φόρος εισοδήματος επί κερδών από 

μεταβίβαση άυλων στοιχείων” και την πίστωση του λογαριασμού 54.09.90 “Λοιποί 

φόροι και τέλη”. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την 

παρακράτηση μήνα σύμφωνα με το άρθρο 60 § 3 του ν. 2238/1994 ο παρακρατηθέν 

φόρος αποδίδεται (καταβάλλεται) στο ελληνικό δημόσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο 

καταβλημένος φόρος θα παραμείνει στη χρέωση του λογαριασμού 31.13.11, ο οποίος 

λειτουργεί ουσιαστικά ως αντίθετος λογαριασμός του υπολογαριασμού 41.91 

“Αποθεματικά από έσοδα φορολογητέα κατά ειδικό τρόπο” και θα μεταφερθεί στη 

χρέωση του λογαριασμού 54.08 “Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας 

δηλώσεως φόρου εισοδήματος” στη χρήση που αποφασίζεται η διανομή ή η 

κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού (δηλαδή του προκύψαντος κέρδους) (Σακέλλης, 

2009).   

iv.  Το νέο πιστωτικό  υπόλοιπο του 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας”, 

που υποδηλώνει κέρδος λόγω της εκχώρησης του άυλου στοιχείου, κλείνει και 

μεταφέρεται στα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα στο 

λογαριασμό 81.03 “Έκτακτα κέρδη” και στον τριτοβάθμιο του λογαριασμό 81.03.05 

“Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων”. Εν 

συνεχεία το έκτακτο αυτό κέρδος, μεταφέρεται από τον 81.03.05 στο λογαριασμό 

86.02 “Αποτελέσματα χρήσης” (έκτακτα κέρδη) και θα καταλήξει στην πίστωση του 

88.99 “Κέρδη προς διάθεση”, με χρέωση του οποίου, εφόσον υπάρχουν επαρκή 

κέρδη και αποφασίσει σχετικώς η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, θα 

μεταφερθεί στην πίστωση του αρμόδιου υπολογαριασμού του 41.91 “Αποθεματικά 

από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο” στον οποίο και θα παραμείνει μέχρις 

ότου αποφασιστεί η διανομή ή η κεφαλαιοποίηση του (Σακέλλης, 2009).  

v.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση της εκχώρησης άυλου περιουσιακού 

στοιχείου με ζημία, δηλαδή στην περίπτωση όπου στο λογαριασμό του εν λόγω άυλου 

καταγράφεται ύστερα από τη μεταφορά σ’ αυτόν των συσσωρευμένων αποσβέσεων και 

του τιμήματος πώλησης χρεωστικό υπόλοιπο, δεν οφείλεται από την πωλήτρια 

επιχείρηση φόρος (Τότσης, 2011). Η δε ζημία, δηλαδή το χρεωστικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού κλείνει και μεταφέρεται στα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα και 

συγκεκριμένα στον 81.02 “Έκτακτες ζημίες” και στον τριτοβάθμιο του λογαριασμό 
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81.02.05 “Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων 

ακινητοποιήσεων”. Η έκτακτη αυτή ζημία πρέπει να αναγνωρίζεται για έκπτωση από 

τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης στην οποία προκλήθηκε.  

3.5.3. Λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση των ιδιοπαραγόμενων άυλων παγίων 

στοιχείων 

3.5.3.1. Γενική λογιστική 

Με το κόστος των ιδιοπαραγόμενων άυλων παγίων στοιχείων, που προσδιορίζεται στην 

αναλυτική λογιστική, χρεώνονται οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του 16 “Ασώματες 

ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως” με πίστωση των αρμόδιων 

υπολογαριασμών του 78 “Ιδιοπαραγωγή παγίων - τεκμαρτά έσοδα”. 

3.5.3.2. Αναλυτική λογιστική 

α) Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Με τον όρο “ιδιοπαραγόμενες ασώματες ακινητοποιήσεις” νοούνται τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία παράγονται από την οικονομική μονάδα κατά τη διαδικασία που 

λαμβάνει χώρα συνεχώς στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την παραγωγή 

νέων προϊόντων ή νέων μεθόδων παραγωγής. Το αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης 

ερευνητικής δραστηριότητας, όταν αυτό προκύπτει, παίρνει συνήθως τη μορφή της πατέντας 

ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που εξασφαλίζει στον κάτοχο του μονοπωλιακή 

εκμετάλλευση της μεθόδου ή του προϊόντος για μεγάλη χρονική περίοδο, συνήθως για 15 

(δεκαπέντε) έτη.  

Το κόστος ιδιοπαραγωγής ασώματων ακινητοποιήσεων όταν δεν αποσβένεται εφάπαξ κατά 

τη χρήση που πραγματοποιείται, δηλαδή όταν για αυτό βάσιμα εκτιμάται ότι θα αποφέρει 

έργο μακροχρόνιας αξιοποίησης, καταχωρείται στα πάγια στοιχεία και συγκεκριμένα στον 

πρωτοβάθμιο λογαριασμό 16 “Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως” και τους οικείους αναλυτικούς, του δευτεροβάθμιου 16.01 “Δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας”. Υπόκειται δε σε ισόποση τμηματική ετήσια απόσβεση κατά τη 

διάρκεια της χρονικής προστασίας του δικαιώματος ή κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

χρησιμοποιήσεως του (Βαρβάκης, 1997). 
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β) Λογιστικός προσδιορισμός του κόστους των ιδιοπαραγόμενων ασώματων 

ακινητοποιήσεων 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή νέων 

μεθόδων παραγωγής, παρακολουθούνται και καταχωρούνται στο δευτεροβάθμιο 

λογαριασμό 92.02 “Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης” ο οποίος μπορεί να αναλύεται σε 

υπολογαριασμούς αντίστοιχους προς συγκεκριμένα προγράμματα ερευνών. Όταν βάσει 

κάποιου εκ των προγραμμάτων αυτών παρέχεται βάσιμα η προσδοκία ότι οδηγούμαστε στη 

δημιουργία μιας ευρεσιτεχνίας, τότε το αντίστοιχο κόστος μεταφέρεται σε υπολογαριασμό 

του δευτεροβάθμιου του 93 και συγκεκριμένα στον 93.99 “Κόστος ανάπτυξης προϊόντων” 

(πολυετούς απόσβεσης) ο οποίος λαμβάνει αντίστοιχη διάρθρωση του 93.98 “Κόστος 

ιδιοπαραγόμενων παγίων”. Στους υπολογαριασμούς του 93.99 μεταφέρεται απ’ ευθείας από 

το λογαριασμό 94 “Αποθέματα” το κόστος των αναλωθέντων αποθεμάτων κατά τη 

διαδικασία πειραματικής παραγωγής του νέου προϊόντος ή πειραματικής επαλήθευσης της 

νέας μεθόδου παραγωγής. Έτσι διαμορφώνεται το κόστος παραγωγής του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, το οποίο μετά την οριστικοποίηση του και αφού λογιστικοποιηθεί 

στη γενική λογιστική με χρέωση του λογαριασμού 16 “Ασώματες ακινητοποιήσεις και 

έξοδα πολυετούς αποσβέσεως” και των αρμοδίων αναλυτικών του λογαριασμών και πίστωση 

του λογαριασμού 78 “Ιδιοπαραγωγή παγίων - τεκμαρτά έσοδα” και του αναλυτικού του 

λογαριασμού 78.00.06 “Ιδιοπαραγωγή ασώματων ακινητοποιήσεων” μεταφέρεται από το 

λογαριασμό 93.99 στο λογαριασμό 96.22 “Έσοδα μικτά - αναλυτικά αποτελέσματα” και 

τον αναλυτικό του 96.22.78 “Έσοδα μικτά - αναλυτικά αποτελέσματα από την 

ιδιοπαραγωγή παγίων”. Τέλος, στην πίστωση του 96.22.78 μεταφέρεται το τεκμαρτό έσοδο 

που στη γενική λογιστική είχε αποτυπωθεί στην πίστωση του 78.00.06 με χρέωση του 90.07 

“Οργανικά έσοδα κατ’ είδος λογισμένα” και του αναλυτικού του λογαριασμού 90.07.78 

“Ιδιοπαραγωγή παγίων και τεκμαρτά έσοδα”. Με αυτή την τελευταία εγγραφή ο 96.22.78 

εξισώνεται (Βαρβάκης, 1997).   

3.5.4. Απόσβεση των άυλων παγίων στοιχείων 

α) Βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του ν. 2190/1920 

Οι διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. ως προς το ζήτημα της απόσβεσης των άυλων παγίων στοιχείων 

επαναλαμβάνονται αυτούσιες στον ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα στο άρθρο 43 § 4 αυτού. 

Ανακεφαλαιωτικά έχουν ως εξής:  
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1. Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης των λογαριασμών 16.11 “Έξοδα ερευνών ορυχείων - 

μεταλλείων - λατομείων” και 16.12 “Έξοδα λοιπών ερευνών” καθώς και οι 

παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας των λογαριασμών 16.02 

“Δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων” και 16.03 “Λοιπές 

παραχωρήσεις”, βάσει του  άρθρου 43 § 4α σε συνδυασμό με την § 3α του ιδίου,  

αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και 

ισόποσα μέσα σε μία πενταετία, εκτός και αν διαφορετική ρύθμιση προβλέπεται από 

ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.  

2. Η υπεραξία της επιχείρησης (goodwill), αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και 

ισόποσα, σε περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν 

τα πέντε έτη. 

3. Τα ποσά που καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας”, παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου  43 § 4γ, αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο 

χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άυλου στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση, η 

απόσβεση του άυλου αυτού στοιχείου πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του 

χρόνου της παρεχόμενης από το νόμο προστασίας, στις περιπτώσεις που η προστασία 

αυτή έχει περιορισμένη διάρκεια. 

4. Τα ποσά της κατηγορίας “Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις” των λογαριασμών 16.04 

“Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων” και 16.05 “Λοιπά δικαιώματα”, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 43 § 4δ αποσβένονται ισόποσα σε ετήσια βάση μέσα 

στο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για τη χρησιμοποίηση κάθε άυλου παγίου 

στοιχείου. 

5. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 43ε § 7 του ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ., 

επιβάλλεται ως προς το ζήτημα της λογιστικής καταχώρησης των αποσβέσεων των 

ασώματων παγίων στοιχείων, η υιοθέτηση του έμμεσου τρόπου καταλογισμού τους. 

Συγκεκριμένα, για τον καταλογισμό των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος 

αποσβέσεων των ασώματων ακινητοποιήσεων, χρεώνεται ο λογαριασμός 66 

“Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος” και ο δευτεροβάθμιος 

του 66.05 “Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων” και πιστώνεται ο αντίθετος 

λογαριασμός του 16, δηλαδή o 16.99 “Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις”. 

Εφόσον αναφερόμαστε στον καταλογισμό αποσβέσεων μη ενσωματωμένων στο 

λειτουργικό κόστος, αντί του 66.05 χρεώνεται ο 85.05 “Αποσβέσεις ασώματων 
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ακινητοποιήσεων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος” (Σταυρόπουλος κ.ά., 

2010). 

6. Στα π.δ. 100/199819 και 299/200320 δεν ενσωματώνεται καμία πρόβλεψη που να 

αφορά τον τρόπο υπολογισμού και την αντιμετώπιση των αποσβέσεων των άυλων 

παγίων στοιχείων21. Ισχύουν συνεπώς και από άποψη φορολογίας εισοδήματος τα 

προβλεπόμενα από το Ε.Γ.Λ.Σ. και τον ν. 2190/1920. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη και η διάταξη του άρθρου 31 § 1 περ. ι΄ του ν. 2238/1994 σύμφωνα 

με την οποία από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτονται τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις 

που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής 

βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και 

τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων υπό τις προϋποθέσεις 

και τους περιορισμούς που θέτει η διάταξη αυτή. Υπογραμμίζεται, ότι η εν λόγω 

διάταξη αναφέρεται στα περιοδικώς καταβαλλόμενα ποσά, που αφορούν έξοδα της 

χρήσης και όχι στα εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά που αφορούν περισσότερες 

διαχειριστικές περιόδους. 

7. Τα άυλα πάγια στοιχεία μετά την πλήρη απόσβεση τους δεν παρακολουθούνται 

λογιστικά, σε αντίθεση με τα υλικά πάγια, που παρακολουθούνται με τη λογιστική αξία 

ενός λεπτού του ευρώ. 

3.5.5. Λογαριασμός 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας” 

3.5.5.1. Έννοια των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Μεγάλη σπουδαιότητα στη σύγχρονη οικονομική ζωή των επιχειρήσεων έχουν προσλάβει 

τα δικαιώματα χρήσης ή εκμετάλλευσης συγκεκριμένων άυλων στοιχείων, δικαιώματα που 

εκχωρούνται στην επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις, ιδιώτες ή από το κράτος. Με τη 

σύμβαση εκχώρησης τέτοιων δικαιωμάτων, ο εκχωρητής εκχωρεί στον εκδοχέα το δικαίωμα 

χρήσης ασώματων περιουσιακών στοιχείων όπως το εμπορικό σήμα, η επωνυμία,  

                                                

19 Π.Δ. 100/1998, Καθορισμός συντελεστών απόσβεσης, της 05. 05. 1998. 

20 Π.Δ. 299/2003, Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης, τελευταία κωδικοποίηση 

αυτού βάσει του ν. 3522/2006 της 22.12.2006.  

21 Εξαίρεση του γενικού αυτού κανόνα, αποτελεί η διαδικασία απόσβεσης των δαπανών απόκτησης λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αποτυπώνεται σε επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.  
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ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία (Know - How), κ.λ.π., για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή 

απεριόριστα (Ρόκας, Ν., 2004).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η λογιστική επιστήμη όπως και η πράξη τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες έχει καταβάλλει τεράστια προσπάθεια στην κατεύθυνση αποτύπωσης 

συγκεκριμένων κανόνων και προτύπων που ερμηνεύουν την αντιμετώπιση τόσο των εσόδων 

που αποκτά ο εκχωρητής τέτοιων δικαιωμάτων, όσο και το χρόνο απόσβεσης του κόστους 

κτήσεως αυτών που καταβάλλεται από τον εκδοχέα.  Αφετηρία της σκέψης στη διαμόρφωση 

των κανόνων αυτών, αποτέλεσε η κοινώς αποδεκτή θεώρηση, που απαιτεί τα έσοδα από την 

εκχώρηση δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη χρήση άυλων στοιχείων να αντιμετωπίζονται 

ως έσοδα που αφορούν περισσότερες από μία περιόδους. Στην ίδια κατεύθυνση, το κόστος 

κτήσεως των δικαιωμάτων αυτών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως έξοδο μίας μόνο 

λογιστικής χρήσης. Τα δύο αυτά λογιστικά μεγέθη, έσοδα και κόστη θα πρέπει να 

κατανέμονται στις αλληλοδιάδοχες διαχειριστικές περιόδους (Ιγνατιάδης, 1990). 

Επιπρόσθετα, γίνεται αποδεκτό ότι στις περιπτώσεις που για την εκχώρηση τέτοιων 

δικαιωμάτων συνομολογούνται περιοδικές καταβολές και το τίμημα της εκχώρησης 

καταβάλλεται στον εκχωρητή ως ποσοστό επί των πωλήσεων ή των παραγόμενων μονάδων, 

οι καταβολές αυτές θα πρέπει να θεωρούνται έξοδο της τρέχουσας χρήσης στην οποία 

πραγματοποιούνται ή λογίζονται και να επιρρίπτονται στο κόστος παραγωγής και στα 

αποτελέσματα της περιόδου αυτής (Σακέλλης, 2009). 

Βάσει του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

συνιστούν τα άυλα εκείνα περιουσιακά στοιχεία η κατοχή και αξιοποίηση των οποίων 

προσδίδει στη λειτουργώσα επιχείρηση πλεονεκτήματα μονοπωλιακής ή εξειδικευμένης 

δράσης στην αγορά, για χρονικό διάστημα που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συμπίπτει 

με την περίοδο προστασίας του σχετικού δικαιώματος ή τη γνώση του τρόπου παραγωγής 

ενός προϊόντος ή τη μέθοδο κατεργασίας υλικών. Στο Ε.Γ.Λ.Σ., απαριθμούνται ενδεικτικά 

ως μορφές βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμποροβιομηχανικά 

σήματα, οι μέθοδοι τεχνογνωσίας (Know - How), οι άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης 

(Licenses), τα πρότυπα και τα σχέδια.  

Εκτενής αναφορά και παρουσίαση της λογιστικής αντιμετώπισης των μορφών αυτών 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις ελληνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές 

παρατίθεται στις ενότητες που ακολουθούν.  
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3.5.5.2. Λογιστική αντιμετώπιση του λογαριασμού 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας” 

α) Αρχική καταχώρηση 

Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται τα άυλα πάγια στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως 

βιομηχανική ιδιοκτησία, η έννοια της οποίας και προαναφέρθηκε. Τα στοιχεία αυτά 

αποτυπώνονται στο σχολιαζόμενο λογαριασμό και τους αναλυτικούς αυτού στο κόστος 

κτήσης τους το οποίο ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης τους ισούται με:   

1. Την αξία αγοράς τους προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα που σχετίζονται με την 

απόκτηση τους όπως π.χ. συμβολαιογραφικά, αμοιβές δικηγόρων, κ.λ.π., όταν 

αγοράζονται από τρίτους. 

2. Την αξία εκτίμησης τους από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 

2190/1920, όταν αποκτώνται μέσω συγχώνευσης με άλλη εταιρία ή λόγω εισφοράς 

τους στην αύξηση ή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας (Ρόκας, Ι., 2008; 

Περάκης, 2010).   

3. Το κόστος παραγωγής τους από την ίδια την εταιρία στην περίπτωση  ιδιοπαραγωγής 

αυτών.   

Επισημαίνεται, ότι το κόστος κτήσεως του σχετικού δικαιώματος ή δικαιωμάτων, 

καταχωρείται στον παρόντα λογαριασμό και τους αναλυτικούς του, μόνο εάν προσδοκάται 

βάσιμα από τη διοίκηση της εταιρίας ότι τα αποκτώμενα άυλα στοιχεία θα αποφέρουν στην 

επιχείρηση έσοδα. Στην αντίθετη περίπτωση, απαγορεύεται ρητά η καταχώρησης τους. 

β) Απόσβεση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ., η αξία κτήσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

παρακολουθούνται στο λογαριασμό 16.01 αποσβένεται τμηματικά με ισόποση ετήσια 

απόσβεση μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άυλου στοιχείου και σε 

περίπτωση που το άυλο δικαίωμα έχει από το νόμο προστασία περιορισμένης διάρκειας, 

μέσα στο χρόνο της περιορισμένης αυτής διάρκειας. Ο ν. 2190/1920 βρίσκεται σε πλήρη 

εναρμόνιση με το Ε.Γ.Λ.Σ. ως προς το ζήτημα της απόσβεσης των δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στο άρθρο 43 § 4γ αυτού ρητά ορίζεται ότι, τα ποσά που 

καταχωρούνται στο λογαριασμό “Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας” αποσβένονται 

ισόποσα με ετήσιες τμηματικές αποσβέσεις - δόσεις μέσα στο χρόνο της παραγωγικής 

χρησιμότητας του δικαιώματος που αυτά αφορούν (Περάκης, 2010). Σε περίπτωση όπου η 
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προστασία των δικαιωμάτων αυτών έχει ορισμένη διάρκεια, η απόσβεση τους πρέπει να 

ολοκληρώνεται μέχρι και τη λήξη του χρόνου της παρεχόμενης από το νόμο προστασίας 

τους.  

γ) Φορολογία εισοδήματος προερχόμενο από Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Σε ότι αφορά τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει είτε από τη 

μεταβίβαση δηλαδή την εκχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας είτε από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης αυτού, ισχύουν και εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των άρθρων 13 § 1β και 1γ καθώς και του 28 του ν. 2238/1994 όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν σε προηγούμενο τμήμα της παρούσας εργασίας. Επιπρόσθετα, βάσει του 

άρθρου 31 § 1 περ. ι΄ του ν. 2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

εκπίπτονται τα ποσά εκείνα που καταβάλλονται ως δικαιώματα ή αποζημιώσεις σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρήση από την πλευρά τους  ευρεσιτεχνιών, σημάτων, 

μυστικών βιομηχανικών μεθόδων καθώς και άλλων συναφών δικαιωμάτων (Τότσης, 2011). 

δ) Μεταβίβαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1642/1986 ως παροχή υπηρεσίας 

θεωρείται και η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού. Επιπρόσθετα, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για την παροχή 

υπηρεσίας σε επιτηδευματίες καθώς και σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Με 

δεδομένο ότι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται στην έννοια του 

όρου άυλο αγαθό γίνεται αντιληπτό ότι και στην περίπτωση της μεταβίβασης τους εκδίδεται 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

ε) Το franchising ως δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Το franchising αποτελεί ένα σύστημα συνεργασίας, μία σύμβαση μεταξύ δύο επιχειρήσεων, 

βάσει της οποίας μία επιχείρηση ο “δικαιοπάροχος” (franchisor) παραχωρεί στην άλλη το 

“δικαιοδόχο” (franchisee) έναντι μίας πάγιας πληρωμής ή και ποσοστών το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης του συνόλου (πακέτου) franchise, δηλαδή μίας δέσμης δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν: εμπορικά σήματα ή επωνυμίες, 

διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων, πρότυπα χρήσης, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής 

κ.λ.π., με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων και υπηρεσιών. Από τη 

πλευρά της λογιστικής του αντιμετώπισης το franchising βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ., συνιστά 
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δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Κιόχος και Παπανικολάου, 2000). Η ιδιαιτερότητα ως 

προς το λογιστικό του χειρισμό τόσο από την πλευρά του δικαιοπάροχου όσο και από την 

πλευρά του δικαιοδόχου καθιστά επιβεβλημένη την αποτύπωση του σε ξεχωριστή ενότητα 

της παρούσας εργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.,  στο πλαίσιο της σύμβασης δικαιόχρησης 

εντοπίζονται δύο τρόποι (περιπτώσεις) μεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων, η 

εφαρμογή των οποίων απαιτεί και συνεπάγεται συγκεκριμένη λογιστική προσέγγιση όχι μόνο 

για το δικαιοπάροχο αλλά και για το δικαιοδόχο. Έτσι,  ως προς τα έσοδα του δότη 

(δικαιοπάροχου) καταγράφονται τα εξής:  

i) Το δικαίωμα χρήσης μεταβιβάζεται μέσω της πώλησης του: Η περίπτωση αυτή 

εμπίπτει στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/94 έστω και αν η 

πώληση του δικαιώματος χρήσης γίνεται κατά σύστημα. Στο πλαίσιο αυτής, ο 

δικαιοπάροχος αποκτά άμεσα κάποιο υπερτίμημα χωρίς να δημιουργείται σ’ αυτόν 

αντίστοιχο εύλογο κόστος πέραν φυσικά των εξόδων μεταβίβασης όπως π.χ. 

συμβολαιογραφικά, δικηγορικά, κ.τ.λ. Το τίμημα αυτό αποτελεί ωφέλεια και καταχωρείται 

σε οικείο υπολογαριασμό του  76 του Ε.Γ.Λ.Σ. Φορολογείται δε αυτοτελώς με συντελεστή 

20% (Τότσης, 2011).  

ii) Το δικαίωμα χρήσης παρέχεται έναντι περιοδικών καταβολών (μίσθωση αυτού): 

Στην περίπτωση αυτή δύο περιπτώσεις υποδιακρίνονται:    

1. Παρέχεται το δικαίωμα της χρήσης του άυλου παγίου και δημιουργείται έσοδο για το 

δικαιοπάροχο χωρίς αυτός να πραγματοποιεί κάποια δαπάνη για την απόκτηση του. Η 

περίπτωση αυτή αφορά ξεκάθαρα έσοδα από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων. Το 

έσοδο αυτό εμπίπτει επίσης στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 

2238/94 (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), υπό τη σκέψη ότι αλλάζει μόνο ο 

τρόπος καταβολής του τιμήματος. Το έσοδο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό 75.09 

“Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων” (ΠΟΛ.1142/1997, Κοινοποίηση των διατάξεων 

του ν. 2459/1997, που αναφέρονται στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 

και την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων).  

2. Η απόκτηση του εσόδου από αντιπαροχή δηλαδή το αντάλλαγμα ή μίσθωμα  

δικαιόχρησης συνοδεύεται από την πραγματοποίηση δαπανών σε καθημερινή και 

μόνιμη βάση από το δικαιοπάροχο ως απόρροια έννομου συμφέροντος του για την 

προστασία του κύρους, της φήμης και της ποιότητας του. Τα έσοδα της περίπτωσης 
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αυτής καταχωρούνται στο λογαριασμό 73 “Πωλήσεις υπηρεσιών” του Ε.Γ.Λ.Σ. και η 

δραστηριότητα αυτή αποτελεί κανονική εκμετάλλευση το αποτέλεσμα της οποίας 

διαμορφώνεται χωριστά στην ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. όταν βέβαια υπάρχει σχετική 

υποχρέωση τήρησης αυτής. Σημειώνεται πρόσθετα ότι, στην περίπτωση όπου το 

αντάλλαγμα δηλαδή το μίσθωμα δικαιόχρησης αφορά ενδοομιλική συναλλαγή, ισχύουν 

οι διατάξεις της περίπτωσης ββ’ της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2459/9722 βάσει των 

οποίων αντικαταστήθηκε το άρθρο 117 του ν. 2238/1994 αναφορικά με τη φορολογία 

των αδιανεμήτων κερδών (Τότσης, 2011).  

Από την πλευρά του δικαιοδόχου (αποκτών) και σε συνάρτηση των δύο περιπτώσεων 

(τρόπων) παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του πακέτου franchise από τον 

δικαιοπάροχο που αποτυπώθηκαν προηγούμενα καταγράφονται τα εξής: Στην περίπτωση 

της απόκτησης του δικαιώματος χρήσης μέσω πώλησης του από τον δικαιοπάροχο, με την 

καταβολή προς αυτόν ενός εφάπαξ ποσού, το ποσό αυτό καταγράφεται στη χρέωση του 

λογαριασμού 16.01 “Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας” ή εναλλακτικά, στην 

περίπτωση όπου για την απόκτηση του δικαιώματος καταβάλλονται από αυτόν ένα εφάπαξ 

ποσό και περιοδικές καταβολές, το εφάπαξ ποσό δύναται να αποτυπωθεί στο λογαριασμό 

16.03 “Λοιπές παραχωρήσεις του λήπτη - δικαιοδόχου”. Το ασώματο πάγιο που 

αποκτήθηκε, υποβάλλεται σε απόσβεση από αυτόν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής του 

αξιοποίησης. Στην περίπτωση κατά την οποία το δικαίωμα χρήσης παραχωρήθηκε σε αυτόν 

μέσω περιοδικών καταβολών προς τον δικαιοπάροχο, τα καταβαλλόμενα από αυτόν 

δικαιώματα αποτελούν έξοδα εκμετάλλευσης και καταγράφονται στο λογαριασμό 62.04 

“Ενοίκια κτιρίων και τεχνικών έργων” και σε τριτοβάθμιο λογαριασμό αυτού μετά τον 11 

(δωδέκατο). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιοδικές καταβολές δικαιωμάτων από εμπορικές 

επιχειρήσεις (δικαιοδόχος) που αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας και διανομής καθώς 

και από μεικτές επιχειρήσεις κατά το μέρος που αφορούν τον εμπορικό κλάδο, εκπίπτονται 

από τα ακαθάριστα έσοδά αυτών ύστερα από έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του 

υπουργείου οικονομικών. 

                                                

22 ν. 2459/1997, Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄/17/18.08.1997.  
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3.5.6. Ο υπολογαριασμός 16.01.00 “Διπλώματα ευρεσιτεχνίας” 

3.5.6.1. Η έννοια της εφεύρεσης βάσει του ν. 1733/1987 

Ως εφεύρεση ορίζεται ένα νέο αντικείμενο ή μια νέα μέθοδος ή βιομηχανική εφαρμογή ή 

μια νέα βελτίωση ήδη υπάρχοντος προϊόντος, μεθόδου ή εφαρμογής που επινοείται από 

κάποιον προκειμένου να επιλυθεί κατά κύριο λόγο ένα τεχνικό πρόβλημα. Η λύση αυτή 

πρέπει να υπερβαίνει τις έως τώρα γνωστές παγκοσμίως λύσεις του συγκεκριμένου τεχνικού 

προβλήματος και να μην είναι προφανής στον ειδικό του σχετικού τεχνικού κλάδου βάσει 

των μέχρι εκείνης της χρονικής στιγμής υπαρχόντων τεχνικών γνώσεων. Μια απλή ιδέα δεν 

συνιστά εφεύρεση. Επίσης δεν είναι εφεύρεση η ανακάλυψη υπάρχοντος φυσικού φαινομένου 

ή ιδιοτήτων στοιχείου του ανόργανου ή οργανικού κόσμου. Ομοίως δεν αποτελούν 

εφευρέσεις οι επιστημονικές θεωρίες και μαθηματικές μέθοδοι, οι αισθητικές δημιουργίες 

και τα σχέδια. Για την προστασία της εφεύρεσης απαιτείται αυτή να είναι επιδεκτική 

βιομηχανικής εφαρμογής, δηλαδή το αντικείμενό της να μπορεί να παραχθεί ή να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας (Λιακόπουλος, 2000). 

Τα θέματα των εφευρέσεων στην Ελλάδα ρυθμίζονται από τον ν. 1733/198723, ο οποίος 

αντικατέστησε τον προηγούμενο νόμο ν. 2517/1920. Βασική διαφοροποίηση του νέου 

νόμου σε σχέση με τον παλαιότερο είναι η θέσπιση της αρχής της οικουμενικότητας, σε 

αντικατάσταση της αρχής της εδαφικότητας που ίσχυε μέχρι τότε. Σύμφωνα με την αρχή 

της οικουμενικότητας μία εφεύρεση κρίνεται ως νέα όταν δεν ανήκει στην στάθμη της 

τεχνικής, ενώ ως στάθμη της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον 

κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή, γνωστοποίηση, χρήση ή με κάθε μέσο 

εφαρμογή, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερομένου ή την 

ημερομηνία προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1733/1987 (Ρόκας, Ν., 

2004). Αντιθέτως, με τον προηγούμενο νόμο μία εφεύρεση κρινόταν ως νέα εάν δεν ήταν 

γνωστή στην ελληνική επικράτεια. 

Σε μία εφεύρεση μπορεί να χορηγηθεί είτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είτε πιστοποιητικό 

υποδείγματος χρησιμότητας τα οποία απονέμονται από  τον οργανισμό βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Ο οργανισμός 

                                                

23 ν. 1733/1987, Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση επιτροπής 

ατομικής ενέργειας της 22/4/1987. 
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βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτελεί οικονομικά ανεξάρτητο Ν.Π.Ι.Δ. διοικητικά αυτοτελές. 

Ιδρύθηκε με το ν. 1733/87 και ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 01/01/1988. Διοικείται 

από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και εποπτεύεται από τη γενική γραμματεία έρευνας και 

τεχνολογίας, του υπουργείου παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Για την 

απονομή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο (Ο.Β.Ι.) διενεργεί έλεγχο των τυπικών 

προϋποθέσεων (κατάθεση αίτησης, περιγραφή της εφεύρεσης) και παγκόσμια έρευνα σχετικά 

με το νέο της επινόησης. Παρά ταύτα η έρευνα που διενεργείται έχει καθαρά πληροφοριακό 

χαρακτήρα και τα αποτελέσματά της δεν εμποδίζουν την απονομή του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας. Εάν η εφεύρεση δεν είναι νέα ή αν δεν πληρούνται άλλες ουσιαστικές 

προϋποθέσεις, μπορεί να ακυρωθεί μόνο μετά από αγωγή ακυρώσεως και απόφαση του 

πολυμελούς πρωτοδικείου για τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 15 

παρ. 1 του ν. 1733/87. 

Με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποκτάται το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο είναι απόλυτο, 

χρονικά περιορισμένο για 20 έτη και έχει ως αντικείμενο ένα άυλο αγαθό, δηλ. την 

εφεύρεση. Μετά την πάροδο της εικοσαετίας η εφεύρεση καθίσταται κοινής χρήσης και 

καθένας μπορεί να την χρησιμοποιεί (Λιακόπουλος, 2000).  

Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 1733/87, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το χρόνο ισχύος 

του παρέχει στον κάτοχό του το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την 

εφεύρεσή του και ιδίως: α) να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί 

και να κατέχει τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα αυτό, β) να εφαρμόζει, 

προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά την προστατευόμενη από το δίπλωμα μέθοδο, γ) να 

παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο 

σκοπό το προϊόν που η παραγωγή του είναι αποτέλεσμα της προστατευόμενης από το 

δίπλωμα μεθόδου, δ) να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να εκμεταλλεύεται παραγωγικά  την 

εφεύρεση ή να εισάγει, χωρίς την συναίνεσή του, τα προϊόντα που προστατεύονται από το 

δίπλωμα. Μετά την πάροδο της εικοσαετίας η εφεύρεση καθίσταται κοινής χρήσης και 

καθένας μπορεί να την χρησιμοποιεί. Στο διάστημα της ισχύος του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας, τα απορρέοντα από αυτό δικαιώματα μπορεί να μεταβιβαστούν από το 

δικαιούχο του, περιορισμένα ή απεριόριστα, σε άλλον “δια πράξεως εν ζωή ή αιτία 

θανάτου” με έγγραφη συμφωνία βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1733/87. 

Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να παραχωρήσει σε 

τρίτους άδεια εκμετάλλευσης της εφεύρεσης. Η παραχώρηση γίνεται συνήθως με 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=197
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αντάλλαγμα, τα καλούμενα “royalties”. Η άδεια εκμεταλλεύσεως, που παραχωρήθηκε από 

το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε μία επιχείρηση, δεν είναι δυνατόν να 

εκχωρηθεί απ’ αυτήν σε τρίτο, παρά μόνο μαζί με την επιχείρηση (Ρόκας, Ν., 2004). 

3.5.6.2. Περιεχόμενο και αρχική καταχώρηση στο λογαριασμό 16.01.00 “Διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας”  

Οι ευρεσιτεχνίες καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης στο κόστος κτήσης τους, που 

σε περίπτωση αγοράς τους είναι η τιμή αγοράς αυτών. Σε περίπτωση όμως που η εφεύρεση 

είναι προϊόν δημιουργίας της ίδιας της επιχείρησης (εφόσον διαθέτει τμήμα ερευνών, 

μελετών, κ.λ.π.) στο κόστος κτήσης, θεωρητικά πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα 

ερευνών, πειραμάτων, προτύπων, σχεδίων, καθώς και τα έξοδα της νομικής κατοχύρωσης 

της εφευρέσεως και απονομής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ακόμη δε και τα έξοδα που 

έγιναν για τη δικαστική υπεράσπιση αυτής, εφόσον η έκβαση των δικαστικών αγώνων είναι 

ευνοϊκή για την επιχείρηση. Σε περίπτωση που η εφεύρεση δεν αγοράζεται μέσω της 

καταβολής ενός εφάπαξ ποσού, αλλά στο δικαιούχο αυτής καταβάλλονται δικαιώματα 

εκμετάλλευσης (royalties), κανένα ποσό δεν φέρεται στο ενεργητικό της επιχείρησης για 

απόσβεση, απεναντίας τα ποσά που αυτή κατέβαλλε για την απόκτηση των δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης της εφεύρεσης χαρακτηρίζονται ως γενικά βιομηχανικά έξοδα, δηλαδή 

έξοδα της τρέχουσας χρήσης. Βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 16.01.00 “Διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας” καταχωρείται το κόστος κτήσης της εφεύρεσης το οποίο δύναται να 

συντίθεται:  

 Από το κόστος αγοράς, δηλαδή το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της   

εφεύρεσης που την παραχωρεί και τα ειδικά έξοδα που πραγματοποιούνται για την 

παραχώρηση της, όταν αυτή αποκτάται μέσω αγοράς (Σακέλλης, 2009). 

 Από το κόστος ιδιοπαραγωγής αυτής, όπως αυτό προσδιορίζεται στο λογαριασμό 

93.98 “Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων” της αναλυτικής λογιστικής, το οποίο 

προσαυξάνεται με τα έξοδα για την κατοχύρωση και προστασία της εφεύρεσης στην 

περίπτωση που αυτή δημιουργείται από την ίδια την επιχείρηση (Βαρβάκης, 1997).  

3.5.6.3. Απόσβεση του κόστους κτήσεως της εφεύρεσης 

Το κόστος κτήσεως των ευρεσιτεχνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. πρέπει να 

αποσβένεται με βάση την προστατευόμενη από το νόμο ζωή τους, εκτός και αν, η ωφέλιμη 

ζωή τους είναι βραχύτερη οπότε αποσβένεται στη βραχύτερη αυτή περίοδο. Η ευρεσιτεχνία, 
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όπως ήδη αναφέρθηκε, χορηγείται για είκοσι (20) έτη που είναι και το μέγιστο όριο ζωής 

της. Αν όμως αυτή αγοραστεί μερικά χρόνια μετά τη χορήγηση της, ο αγοραστής 

δικαιούται να έχει την αποκλειστικότητα της εκμετάλλευσής της για τα υπολειπόμενα έτη 

μέχρι να συμπληρωθεί το μέγιστο όριο της εικοσαετούς προστασίας της. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, η απόσβεση της ευρεσιτεχνίας ολοκληρώνεται με την ακύρωση του 

χορηγηθέντος διπλώματος ή με την έκπτωση του δικαιούχου της από αυτό. Σε κάθε 

περίπτωση η ακύρωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πραγματοποιείται στο τέλος της 

εικοσαετούς διάρκειας ζωής του η οποία δεν γίνεται να παραταθεί.  

3.5.6.4. Ευρεσιτεχνία και φορολόγηση εισοδήματος 

Σε ότι αφορά τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει είτε από τη 

μεταβίβαση δηλαδή την εκχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας είτε 

από την παραχώρηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης αυτής, ισχύουν και εφαρμόζονται 

οι προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 13 § 1β και 1γ καθώς και 28 του ν. 2238/1994.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 § 1 περ. ια΄ του ν. 2238/1994 από 

τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτονται οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά 

το χρόνο πραγματοποίησης τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι 

οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω 

δαπανών καθορίζονται με απόφαση της γενικής γραμματείας έρευνας και τεχνολογίας. Το 

κέρδος από τη μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από πρόσωπα του άρθρου 101 § 1 

του νόμου ν. 2238/94, υπόκειται στο έτος που πραγματοποιήθηκε σε πλήρη φορολογία 

κατά τις γενικές διατάξεις, συμψηφιζομένου και του φόρου μεταβίβασης αυτού που 

υπολογίστηκε με συντελεστή 20% (Τότσης, 2011). 

3.5.6.5. Επισημάνσεις που αφορούν τη λογιστική αντιμετώπιση των εφευρέσεων 

Πρακτικές μελέτες απέδειξαν ότι ορισμένες κατηγορίες εφευρέσεων έχουν ωφέλιμη ζωή 

βραχύτερη από τη νόμιμη ζωή τους, π.χ. οι εφευρέσεις που αναφέρονται σε προϊόντα η 

ζήτηση των οποίων επηρεάζεται σημαντικά από τη μόδα ή τις νέες τεχνολογίες. Στις 

περιπτώσεις που από το δικαιούχο της εφεύρεσης διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα στα οποία 

αναφέρεται η ευρεσιτεχνία παύουν να ζητούνται, η ευρεσιτεχνία σταματά να έχει οικονομική 

αξία και το αναπόσβεστο κόστος κτήσεως αυτής πρέπει να αποσβένεται.     

Στη λογιστική βιβλιογραφία καταγράφονται πρόσθετα οι ακόλουθες επισημάνσεις:  
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 Το μέγεθος της διάρκειας ωφέλιμης ζωής μίας εφεύρεσης, επηρεάζεται σημαντικά από 

τον υψηλό κίνδυνο αποδυνάμωσης που διατρέχει αυτή, λόγω των ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων που δύνονται να πραγματοποιηθούν στο χώρο ένταξής της. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία η ευρεσιτεχνία αγοράζεται με σκοπό την αχρήστευσή 

της ώστε με τον τρόπο αυτό να προστατευθούν τα ήδη παραγόμενα από την 

επιχείρηση προϊόντα, η απόσβεση του κόστους κτήσης αυτής πρέπει να γίνεται βάσει 

της δυνατής ωφέλιμης ζωής της, γιατί μόνο για την περίοδο αυτή η επιχείρηση θα 

τύχει προστασίας. Αν όμως η ευρεσιτεχνία αγοράστηκε για να δώσει μεγαλύτερη 

προστασία σε προηγούμενη ευρεσιτεχνία της επιχείρησης από την οποία αγοράστηκε, 

η απόσβεση του κόστους κτήσης της νέας πρέπει να υπολογίζεται επί της 

εναπομένουσας ωφέλιμης ή νόμιμης ζωής της παλιάς ευρεσιτεχνίας. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία η αγοραζόμενη ευρεσιτεχνία συνδέεται στενά με 

προηγούμενη, σε βαθμό που η αποτελεσματικότητα της να συνδέεται με τη ζωή της 

προηγούμενης βασικής ευρεσιτεχνίας, το αναπόσβεστο κόστος κτήσεως της 

προηγούμενης κατά το χρόνο κτήσεως της νέας, μπορεί να παραμείνει για το μέλλον 

και να αποσβένεται στη διάρκεια ζωής της νέας. Η διαδικασία αυτή γίνεται δεκτή μόνο 

στην περίπτωση που υπάρχει βεβαιότητα ότι η παραγωγικότητα της αρχικής 

ευρεσιτεχνίας θα συνεχιστεί στη διάρκεια ζωής της νέας. Αν δεν υπάρχει η βεβαιότητα 

αυτή, το κόστος της παλιάς εφεύρεσης πρέπει να αποσβένεται με βάση την 

εναπομένουσα ωφέλιμη ζωή της.   

 Αν για οποιοδήποτε λόγο το προνόμιο παύσει να προστατεύεται από το κράτος και 

περιέλθει στη χρήση του κοινού, η αναπόσβεστη αξία της ευρεσιτεχνίας πρέπει να 

αποσβεστεί ολοσχερώς. 

Η λογιστική αντιμετώπιση των ειδικών αυτών περιπτώσεων είναι σύμφωνη με τα όσα 

προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και τον ν. 2190/1920 στο άρθρο 43 § 4γ αυτού (Σακέλλης, 

2009; Περάκης, 2010). 

3.5.6.6. Μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

Ως προς τη μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρατίθενται τα εξής: 

1. Το αντίτιμο πωλήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας από επιχείρηση σε επιχείρηση 

αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 

και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%, υπόκειται δε σε Φ.Π.Α., με 
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συντελεστή 23% βάσει των διατάξεων του κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας ν. 

2859/2000 (Τότσης, 2011).    

2. Η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε επιχείρηση 

που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο 

κράτος - μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, ή από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εκτός 

αυτής, υπόκειται σε Φ.Π.Α. στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 12 § 3 του ν. 1642/1986. 

Υπεύθυνος για την απόδοση του φόρου είναι ο αντιπρόσωπος του αλλοδαπού νομικού 

προσώπου και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 29 § 4 περ. ε΄, ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών βάσει του 

άρθρου 28 § 1 περ. γ΄ του ν. 1642/1986. 

3. Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων ή ο παραχωρών τη χρήση ενός άυλου στοιχείου είναι 

πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός ευρωπαϊκής ένωσης ισχύουν τα ανωτέρω οποιοσδήποτε 

και αν είναι ο λήπτης που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας μας σύμφωνα 

με το άρθρο 12 § 3 του ν. 1642/1986. 

3.5.7. Περιεχόμενο και αρχική καταχώρηση στο λογαριασμό 16.01.01 “Άδειες 

παραγωγής και εκμετάλλευσης”  

Ως άδεια παραγωγής και εκμετάλλευσης (License), ορίζεται η παραχώρηση άδειας χρήσης 

και εκμετάλλευσης επί άυλων αγαθών. Αποτελεί μορφή επιχειρηματικής συνεργασίας 

εννοιολογικά συγγενεύουσα με αυτήν της δικαιόχρησης (Franchising). Κοινό τους 

χαρακτηριστικό, η ύπαρξη ως ουσιαστικού στοιχείου, της παραχώρησης άδειας χρήσης και 

εκμετάλλευσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Λιακόπουλος, 2000). Η κύρια τους διαφορά 

αποδίδεται στο γεγονός ότι, η σύμβαση δικαιόχρησης έχει δυναμικό χαρακτήρα, 

δημιουργεί διαρκώς υποχρεώσεις αμοιβαίας συνεργασίας και υπόκειται σε συνεχή εξέλιξη, 

ενώ η σύμβαση άδειας παραγωγής και εκμετάλλευσης έχει στατικό χαρακτήρα 

περιοριζόμενη στην απλή υποχρέωση του δικαιούχου να παρακολουθεί απλά την 

οικονομική αξιοποίηση των άυλων αγαθών του από τον αδειούχο. Στο πλαίσιο της 

σύμβασης αυτής, ο αδειούχος καταβάλλει στο δικαιούχο περιοδικώς χρηματικά ποσά 

“royalties” ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση σ’ αυτόν της άδειας χρήσης και 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Επισημάνεται δε 

ότι, στο  Licensing η παραχώρηση της άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης, αφορά κατά 

κανόνα τεχνογνωσία τεχνικής φύσης με αντικειμενικό σκοπό την κατασκευή από τον 

αδειούχο των προϊόντων του δικαιούχου και στη συνέχεια την πώληση τους από τον πρώτο 
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στην τοπική αγορά (Ρόκας, Ν., 2004). Ο όρος, πρόσθετα περιγράφει, άδειες και εγκρίσεις 

που παρέχονται από κρατικούς φορείς σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε αυτό να μπορεί να 

προβεί σε πράξεις η πραγματοποίηση των οποίων χωρίς την άδεια αυτή θα ήταν παράνομη. 

Αξίζει να σημειωθεί  ότι, άδεια παραγωγής και εκμετάλλευσης, θεωρείται και κάθε άδεια που 

μέσω αυτής εξασφαλίζεται στον κάτοχό της υπερβολική ελευθερία, ανεξάρτητα από τα 

δικαιώματα τρίτων, που παρέχεται υπό το πνεύμα της μη καταπάτησης αλλότριων 

δικαιωμάτων. Βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ., οι άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης 

παρακολουθούνται στο λογαριασμό 16.01.01 και ως προς τη λογιστική τους αντιμετώπιση  

ισχύουν οι ίδιες νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται και στο λογιστικό χειρισμό των 

δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Σακέλλης, 2009).  

3.5.8. Λογαριασμός 16.01.02 “Σήματα” 

3.5.8.1. Έννοια του σήματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2239/199424 περί σημάτων, όπως αυτός ισχύει σήμερα, ως 

σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να διακρίνει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Σήμα μπορούν 

να αποτελέσουν οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι 

απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Επιπρόσθετα, ως σήμα 

θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού (Σκαλίδης, 2007). 

Ο δικαιούχος του σήματος αποκτά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτού από την 

καταχώρηση του σήματος στο ειδικό βιβλίο σημάτων της γενικής γραμματείας εμπορίου 

του υπουργείου ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

προαναφερόμενου νόμου ν. 2239/1994.  

Η προστασία του σήματος διαρκεί μία δεκαετία που αρχίζει από την επόμενη της 

κατάθεσης του. Η διάρκεια προστασίας μπορεί εκάστοτε να παρατείνεται για μία δεκαετία, 

με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη υποβολή στο υπουργείο ανάπτυξης του 

κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ του δημοσίου τελών. Το αποδεικτικό αυτό 

υποβάλλεται μέσα στο τελευταίο έτος προστασίας του σήματος. Επισημάνεται ότι, στην 

                                                

24 ν. 2239/1994, Περί Σημάτων. ΦΕΚ Α΄152/16.09.1994.  
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περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του σήματος δεν καταβάλλει στη διάρκεια ενός 

εξαμήνου μετά το πέρας της δεκαετούς διάρκειας ζωής του σήματος, τα απαραίτητα τέλη 

ανανέωσης του στους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία φορείς, το σήμα διαγράφεται. 

Κατά ρητή διάταξη του άρθρου ν. 2239/1994, το “επί του σήματος δικαίωμα είναι 

μεταβιβαστό εν ζωή ή αιτία θανάτου, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχειρήσεως” 

ακόμη και στην περίπτωση που το σήμα αποτελείται από όνομα φυσικών ή νομικών 

προσώπων (Σκαλίδης, 2007). Η μεταβίβαση έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την 

καταχώρηση αυτής στο βιβλίο των σημάτων, για την πραγματοποίηση της οποίας απαιτείται 

η προσκόμιση της σχετικής σύμβασης και του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ 

του Δημοσίου τελών. 

Η αναγκαστική κατάσχεση και εκποίηση του σήματος επιτρέπεται. Σε περίπτωση 

πτώχευσης του δικαιούχου του σήματος μπορεί αυτό να εκποιηθεί αυτοτελώς, εκτός και αν 

το σήμα αποτελείται από το όνομα του δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή, δε χωρεί 

κατάσχεση καθώς και εκποίηση αυτού.   

3.5.8.2. Λογιστική παρακολούθηση του σήματος 

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία ν. 2239/1994, μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ένα 

σήμα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

1. Μέσω της εκπόνησης του από την ίδια, δηλαδή μέσω ιδιοπαραγωγής. 

2. Μέσω αγοράς του από άλλη δικαιούχο του σήματος επιχείρηση μεμονωμένα, δηλαδή 

χωρίς την απόκτηση της δικαιούχου του σήματος επιχείρησης. 

3. Μέσω της απόκτησης της δικαιούχου του σήματος επιχείρησης, π.χ. με εξαγορά ή 

συγχώνευση κ.λ.π. (Ρόκας, Ν., 2004).  

Το σήμα πρέπει να καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης στο κόστος κτήσης του, που 

εναλλακτικά δύναται να διαμορφωθεί ως εξής: 

 Στην περίπτωση κατά την οποία η ίδια η επιχείρηση εκπόνησε το σήμα, το κόστος 

κτήσης του συνιστούν οι δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρηση για την εκπόνηση 

του. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση απέκτησε το σήμα μέσω αγοράς, το 

κόστος κτήσης συνιστά το αντίτιμο αγοράς. 
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 Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση απέκτησε το σήμα μέσω εξαγοράς, 

συγχώνευσης κ.λ.π., κόστος κτήσης συνιστά η αξία εκτίμησης του από την επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.  

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στο κόστος κτήσης του σήματος πρέπει να 

συμπεριληφθούν και τα υπέρ του δημοσίου τέλη που θα καταβάλλει η επιχείρηση για την 

καταχώρηση, κατοχύρωση και τη νομική του προστασία. 

3.5.8.3. Απόσβεση του σήματος 

Στις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του ν. 2190/1920 ρητά ορίζεται ότι το σήμα πρέπει να 

αποσβένεται μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας του και πάντως όχι πέρα από 

τη λήξη του χρόνου της νόμιμης προστασίας του. Στις περιπτώσεις όμως που το κόστος 

κτήσης των δημιουργούμενων από τη ίδια την επιχείρηση σημάτων δεν είναι σημαντικό, 

συνηθίζεται στη λογιστική πρακτική κυρίως χωρών του εξωτερικού, το κόστος αυτό να μην 

κεφαλαιοποιείται αλλά να θεωρείται έξοδο της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε 

(Σακέλλης, 2009). Σε εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών κρίθηκε ότι η δαπάνη για την 

απόκτηση εμπορικού σήματος συνιστά επένδυση αφού συμβάλλει στην απόκτηση 

εισοδήματος από την επιχείρηση σε περισσότερες από μία διαχειριστικές χρήσεις. Ως εκ 

τούτου, το κόστος κτήσης του, αποσβένεται σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες χρήσεις που 

αρχίζουν από το μήνα κατά τον οποίο άρχισε η εκμετάλλευση της χρήσης αυτού.   

3.5.8.4. Σήμα και φορολόγηση εισοδήματος  

Σε ότι αφορά τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει είτε από τη 

μεταβίβαση δηλαδή την εκχώρηση του σήματος είτε από την παραχώρηση της 

εκμετάλλευσης αυτού, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 § 1β και 1γ 

καθώς και 28 του ν. 2238/1994 όπως αυτές αποτυπώθηκαν προηγούμενα. Όταν η χρήση 

σήματος εξασφαλίζεται από επιχείρηση χωρίς η ίδια να προβαίνει στην απόκτηση του μέσω 

αγοράς, τα ποσά που διατίθενται από αυτή για το σκοπό αυτό, εκπίπτονται από τα 

ακαθάριστα έσοδά της. Η μεταβίβαση σήματος από μέλος εταιρίας που έχει διακόψει τη 

λειτουργία της, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 20% χωρίς να εξετάζεται αν 

η εταιρία λειτουργεί ή όχι, ή αν ο εταίρος προς τον οποίο δόθηκε το σήμα διαλυθείσας 

εταιρίας ασκεί επιχείρηση ή όχι, ή τελεί σε αδράνεια. Ο εταίρος της διαλυθείσας εταιρίας ως 

δικαιούχος της ωφέλειας από την μεταβίβαση του σήματος επιβαρύνεται με την εφάπαξ 

καταβολή του φόρου (Τότσης, 2011). Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου από τον 
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δικαιούχο της ωφέλειας ο αγοραστής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος για 

την πληρωμή του. Στην περίπτωση κατά την οποία, η ιδιοκτήτρια του σήματος επιχείρηση 

που παραχώρησε τη χρήση του αμείβεται με ποσοστό επί των πωλήσεων της επιχείρησης 

που έχει συμφωνηθεί να το χρησιμοποιεί, το έσοδο για αυτήν καταγράφεται στην πίστωση 

του λογαριασμού 75.09 “Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων” και φορολογείται αυτοτελώς 

με 20%, ή πλήρως συμψηφιζομένου του παρακρατηθέντος φόρου 20%, αν πρόκειται για 

ΑΕ, ΕΠΕ , και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 101 § 1 του νόμου ν. 2238/94.  

3.5.8.5. Εμποροβιομηχανικά σήματα και φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)  

Τα εμποροβιομηχανικά σήματα από απόψεως φόρου προστιθέμενης αξίας θεωρούνται 

πάγια περιουσιακά στοιχεία και ισχύουν και γι’ αυτά  τα όσα ισχύουν για τα ενσώματα πάγια. 

Η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός σήματος θεωρείται παροχή υπηρεσίας και 

υπόκειται σε Φ.Π.Α. 23% βάσει των διατάξεων του κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας ν. 

2859/2000 όπως αυτός ισχύει σήμερα (Τότσης, 2011). Η μεταβίβαση ή παραχώρηση της 

χρήσης εμποροβιομηχανικών σημάτων σε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην 

Ελλάδα από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος της ευρωπαϊκής 

ένωσης, ή από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εκτός αυτής, υπόκειται σε Φ.Π.Α. στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 3 του ν. 1642/1986. Υπεύθυνος για την 

απόδοση του φόρου είναι ο αντιπρόσωπος του αλλοδαπού νομικού προσώπου και εφόσον 

δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 § 4 περ. 

ε΄, ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών βάσει του άρθρου 28 § 1 περ. γ΄ του ν. 1642/1986. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 § 3 του ν. 1642/1986, σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων ή ο 

παραχωρών τη χρήση ενός εμποροβιομηχανικού σήματος είναι πρόσωπο εγκατεστημένο 

εκτός ευρωπαϊκής ένωσης ισχύουν τα ανωτέρω οποιοσδήποτε και αν είναι ο λήπτης αυτού 

που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας.  

3.5.9. Λογαριασμός 16.01.03 “Μέθοδοι” 

3.5.9.1. Έννοια της Τεχνογνωσίας (Know - how) 

Ως τεχνογνωσία ορίζεται το σύνολο των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας που είναι 

απαραίτητες για τη λειτουργία, τη διεύθυνση και τον έλεγχο ενός συστήματος, δηλαδή της 

γνώσης και της πρακτικής που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών τεχνικού και 

βιομηχανικού χαρακτήρα.  
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Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εφευρέτης μίας μεθόδου παραγωγής 

νέου προϊόντος ή μίας μεθόδου παραγωγής προϊόντος με χαμηλότερο κόστος ή παραγωγής 

προϊόντος υψηλότερης ποιότητας, προτιμά μα μην κατοχυρώσει την εφεύρεση του με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τηρεί αυτήν μυστική. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δύο γεγονότα 

λαμβάνουν χώρα: α) δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός ως προς την εκμετάλλευση της 

εφεύρεσης και β) δεν υπάρχει ουσιαστική και δραστική προστασία του εφευρέτη για το λόγο 

ότι η εφεύρεση του δεν προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των 

εφευρέσεων παρά μόνο από τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού όπως αυτές 

αποτυπώνονται και εφαρμόζονται σήμερα βάσει του ν. 146/1914 (Ρόκα, Ν., 1996).  

3.5.9.2. Λογιστική παρακολούθηση των μεθόδων παραγωγής - τεχνογνωσίας 

Βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 16.01.03 “Μέθοδοι”, καταχωρείται το κόστος κτήσης 

των μεθόδων παραγωγής που αποκτώνται μέσω αγοράς, δηλαδή τα ποσά που 

καταβάλλονται από την επιχείρηση σε τρίτους για την απόκτηση τους, και πρόσθετα το 

κόστος των ιδιοπαραγόμενων μεθόδων παραγωγής εφόσον από αυτές προσδοκάται βάσιμα 

ότι θα προκύψει έργο μακροχρόνιας απόδοσης και αξιοποίησης. Το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων μεθόδων προσδιορίζεται στο λογαριασμό 93.98 “Κόστος ιδιοπαραγωγής 

παγίων” της αναλυτικής λογιστικής και αποσβένεται όπως και το κόστος απόκτησης αυτών 

εντός της χρονικής περιόδου στο πλαίσιο της οποίας εκτιμάται  ότι αυτές θα 

χρησιμοποιούνται προς όφελος της επιχείρησης.   

3.5.9.3.  Η αντιμετώπιση των μεθόδων παραγωγής - τεχνογνωσίας συναρτήσει του 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 

Η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης μεθόδου παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ν. 1642/1986 αποτελεί παροχή υπηρεσίας. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του 

Κ.Β.Σ., για την παροχή υπηρεσίας σε επιτηδευματίες καθώς και σε νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η χρονική στιγμή της 

έκδοσης του τιμολογίου συμπίπτει με το χρόνο μεταβίβασης ή εκχώρησης της μεθόδου 

παραγωγής. Στην περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης 

της μεθόδου συντελείται από αλλοδαπή επιχείρηση μέσω της καταβολής προς αυτήν 

περιοδικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της (royalties),  απαραίτητο δικαιολογητικό για την 

ολοκλήρωση και την τεκμηρίωση της μεταβίβασης πέραν των σχετικών συμβάσεων και του 

τιμολογίου της αλλοδαπής επιχείρησης αποτελεί το στοιχείο που εκδίδεται από την τράπεζα 
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υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση αποδείξεως δαπάνης από την αλλοδαπή 

επιχείρηση.  

3.5.9.4. Μέθοδοι παραγωγής - τεχνογνωσίας και φορολόγηση εισοδήματος 

Το κέρδος ή η ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή τη μεταβίβαση αυτοτελώς 

μεθόδου παραγωγής (Know - How), φορολογείται με συντελεστή 20%. Ο φόρος βαρύνει 

το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας και καταβάλλεται εφάπαξ πριν από την με 

οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση της μεθόδου με τη διαδικασία που ορίζεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 13 § 1β του ν. 2238/1994. Στην περίπτωση της μεταβίβασης 

ή παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης μεθόδου παραγωγής, τα δικαιώματα που 

αποκτά το παραχωρών φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποτελούν κέρδος από την άσκηση 

εμπορικής εκμετάλλευσης και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για το αποκτώμενο κατ’ έτος 

ποσό κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2238/1994. Όταν ο δικαιούχος είναι 

πρόσωπο του άρθρου 101 § 1 του ν. 2238/1994, τότε το εισόδημα φορολογείται κατά τις 

γενικές διατάξεις, και με την καταβολή του φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, εφόσον η επιχείρηση που παρέχει τη γνώση και ενδεχομένως 

και την τεχνολογία που ενσωματώνονται σε μία μέθοδο παραγωγής είναι αλλοδαπή, με μη 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το εισόδημα που προκύπτει φορολογείται και πάλι με 

συντελεστή 20%. Στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της 

αποζημιώσεως και του παρακρατούμενου φόρου (Τότσης, 2011). Με την παρακράτηση του 

φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο 

εισοδήματος για τα εισοδήματα αυτά. Υπογραμμίζεται ότι, η περίπτωση κατά την οποία 

τεχνολογική μέθοδος παραχωρείται σε ανώνυμη εταιρία με αντάλλαγμα μετοχές της, 

ισοδυναμεί με εκχώρηση δικαιώματος και φορολογείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 

§ 1 περ. β΄ του ν. 2238/1994. Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της 

παρούσας εργασίας, η εισφορά τεχνογνωσίας Know - How (ως άυλο περιουσιακό στοιχείο) 

θεωρείται εισφορά σε είδος και η αξία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 

μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. ή για την αύξηση αυτού (Ιγνατιάδης, 1993; Σκαλίδης, 2007). 

Επισημαίνεται τέλος, ότι η προσδιορισθείσα αξία των εισφερομένων σε είδος στην Α.Ε. από 

την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, είναι δεσμευτική και δεν μπορεί 

να αμφισβητηθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ της έδρας αυτής.  
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3.5.9.5. Μέθοδοι παραγωγής - τεχνογνωσίας και φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης μεθόδου παραγωγής 

αποτελεί παροχή υπηρεσίας που συνοδεύεται από την έκδοση τιμολογίου παροχής 

υπηρεσιών. Υπόκειται δε σε Φ.Π.Α. 23% βάσει των διατάξεων του κώδικα φόρου 

προστιθέμενης αξίας ν. 2859/2000.  

3.5.10. Λογαριασμός 16.02 “Δικαιώματα (όπως παραχωρήσεις) εκμετάλλευσης 

ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων 

Στο λογαριασμό αυτό βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαμβάνονται: 

14. Το κόστος κτήσης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυχείων και μεταλλείων, δηλαδή το 

κόστος απόκτησης του εμπράγματου δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας και των 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης λατομείων. Σ’ αυτό πρώτιστα περιλαμβάνονται τα ποσά 

που καταβάλλονται από την επιχείρηση στους κυρίους των περιουσιακών αυτών 

στοιχείων για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης τους, καθώς και τα 

ειδικά έξοδα που η απόκτηση του δικαιώματος συνεπάγεται όπως συμβολαιογραφικά, 

αμοιβές δικηγόρων, κ.λ.π. 

15. Τα έξοδα που πραγματοποιούνται σε βάρος της επιχείρησης για την παραχώρηση 

προς αυτήν από την αρμόδια αρχή του δικαιώματος εκμετάλλευσης ορυχείου ή 

μεταλλείου που βρίσκεται σε έδαφος ιδιοκτησίας της, εφόσον τα έξοδα αυτά κρίνονται 

σημαντικά. Η κρίση για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξόδων αυτών 

εναπόκειται στη διοίκηση της επιχείρησης. 

Η απόσβεση της αξίας κτήσης των παραπάνω δικαιωμάτων και εξόδων πραγματοποιείται 

βάσει του άρθρου 43 § 3 του ν. 2190/1920 μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας 

τους. Σε περιπτώσεις που ο νόμος παρέχει περιορισμένη χρονική διάρκεια προστασίας τους, 

η απόσβεση τους πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού. 

Ως προς τα δικαιώματα που αποτυπώνονται στο λογαριασμό αυτό, πρόσθετα 

επισημαίνονται τα εξής: 

 Στο κόστος κτήσης τους δεν περιλαμβάνεται το κόστος κτήσης της κυριότητας των 

σχετικών εδαφικών εκτάσεων, οι φόροι μεταβίβασης τους καθώς και τα έξοδα των 

διενεργούμενων επί των εκτάσεων αυτών ερευνών.  
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 Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ορυχείων, μεταλλίων και 

λατομείων που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, απαραίτητη  προϋπόθεση αποτελεί η 

έκδοση της σχετικής άδειας εκμετάλλευσης τους από το σημερινό αντιπεριφερειάρχη 

της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας στην οποία αυτά βρίσκονται. Η διάρκεια της 

άδειας αυτής είναι εικοσαετής με δυνατότητα παράτασης της. 

 Τα κέρδη από την εκμετάλλευση ορυχείων, μεταλλείων και λατομείων φορολογούνται 

με συντελεστή 20% (Τότσης, 2011).   

3.5.11. Λογαριασμός 16.03 “Λοιπές παραχωρήσεις” 

Πολλά επαγγέλματα στη χώρα μας συγκαταλέγονται μεταξύ των επονομαζόμενων κλειστών 

επαγγελμάτων. Για τη νόμιμη άσκηση τους απαιτείται η έκδοση αδείας που προέρχεται από 

τις νόμιμες διοικητικές αρχές. Η άδεια αυτή χορηγείται εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις π.χ. παραχώρηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης. 

Το ποσό που καταβάλλεται από την επιχείρηση στον τρίτο ή στη διοικητική αρχή για την 

απόκτηση του σχετικού δικαιώματος καταχωρείται στον υπό παρουσίαση λογαριασμό. 

Το κόστος αυτό σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν για την απόσβεση των δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποσβένεται μέσα στο χρόνο της διάρκειας προστασίας 

του δικαιώματος και η δαπάνη της απόσβεσης εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα (Τότσης, 

2011). 

3.5.12. Λογαριασμός 16.04 “Δικαιώματα χρήσεως ενσωμάτων παγίων στοιχείων” 

Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθείται η αξία της χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων η 

οποία, ως εισφορά σε είδος παρέχεται για ορισμένο χρόνο σε ανώνυμη εταιρία για τη 

σύσταση αυτής ή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Η αξία σε χρήμα που αποδίδεται στη χρήση παγίων στοιχείων, προσδιορίζεται βάσει των 

αρμόδιων νομικών διατάξεων, δηλαδή με τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων της επιτροπής 

του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 § 6 

του ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρίας συντίθεται μόνο από στοιχεία 

του ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Η χρήση ενσώματων 

παγίων μπορεί να αποτιμηθεί και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς για τη 

συγκρότηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας (Ρόκας, Ι., 2008; Περάκης, 2010). 

Η ειδικότερη μορφή με την οποία εισέρχεται η χρήση των ενσώματων παγίων στο 
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σχηματισμό μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας αποτελεί θέμα που ανάγεται στους 

ειδικότερους ορισμούς του καταστατικού της. 

Ο υπό εξέταση λογαριασμός χρεώνεται από την αποκτούσα τη χρήση των παγίων στοιχείων 

εταιρία με την αξία εκτίμησης τους από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 

2190/1920, με πίστωση κατά κανόνα του αρμοδίου υπολογαριασμού του 40 “Κεφάλαιο” 

και ενδεχομένως και του 41.00 “Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο” (Ιγνατιάδης, 1993). 

Η εισφέρουσα τη χρήση των ενσώματων παγίων στοιχείων επιχείρηση λαμβάνει ως αντίτιμο 

μετοχές έκδοσης της εταιρίας που αποκτά τη χρήση των στοιχείων αυτών (αν το αντίτιμο 

συνίσταται σε μετρητά πρόκειται για μίσθωση των παγίων στοιχείων, οπότε δεν 

χρησιμοποιείται ο σχολιαζόμενος λογαριασμός). Κόστος κτήσης των μετοχών αυτών 

θεωρείται η αξία της εισφερόμενης χρήσης των ενσώματων στοιχείων όπως αυτή εκτιμήθηκε 

από την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων. Με την αξία αυτή χρεώνεται ο αρμόδιος 

υπολογαριασμός των δευτεροβαθμίων λογαριασμών 18.00 “Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις” ή 18.01 “Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις”, ή 34 “Χρεόγραφα”, με 

πίστωση αρμόδιου υπολογαριασμού του μεταβατικού λογαριασμού 56.00 “Έσοδα 

επομένων χρήσεων”, αφού, από φορολογική άποψη, η αξία αυτή θεωρείται εισόδημα εξ 

οικοδομών (Τότσης, 2011). Από τον τελευταίο αυτό μεταβατικό λογαριασμό θα 

μεταφέρεται σε αρμόδιο λογαριασμό εσόδων από ενοίκια (υπολογαριασμό 75.04 - 75.08) το 

ποσό των ενοικίων που αναλογεί στην χρήση. Δηλαδή το έσοδο που αναλογεί σε κάθε 

χρήση είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας χρήσης των ενσώματων 

παγίων με τον αριθμό των ετών για τα οποία αυτή εισφέρθηκε. Παράλληλα, ο κύριος των 

εισφερομένων κατά χρήση ενσώματων παγίων πρέπει να διενεργεί αποσβέσεις των στοιχείων 

αυτών σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές. Η απόσβεση της αξίας των δικαιωμάτων που 

παρακολουθούνται στον προκείμενο λογαριασμό γίνεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέσα 

στο χρόνο της συμβατικής χρησιμοποίησης των ενσώματων παγίων στοιχείων σύμφωνα με 

το άρθρο 43 § 4δ του ν. 2190/1920. Η δαπάνη των αποσβέσεων καταχωρείται στο 

λογαριασμό 66.05.04 “Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων”, με 

πίστωση του λογαριασμού 16.99.04 “Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων 

στοιχείων”.  

Σε άμεση συνάρτηση με τα προαναφερθέντα, ρητά ορίζονται μέσω της ΠΟΛ. 

1005/14.01.2005 ότι η εισφορά χρήσης ακινήτου σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή 
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και εταιρία περιορισμένης ευθύνης για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν συνεπάγεται γι’ 

αυτήν την απόκτηση του εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Αιτία της μη 

απόκτησης, η υποχρέωση της αποκτούσας της χρήσης του ακινήτου εταιρίας να επιστρέψει 

αυτό στον κύριο του μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εισφοράς χωρίς αποζημίωση. 

Εντούτοις, η εταιρία αυτή, δικαιούται να εκπέσει την αξία της εισφερθείσας χρήσης του 

ακινήτου από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που διαρκεί η εισφορά. Το 

εκπιπτόμενο αυτό ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα της κάθε διαχειριστικής περιόδου 

ισούται με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας της εισφερόμενης χρήσης 

του ακινήτου με τα έτη διάρκειας της εισφοράς. 

Σημειώνεται ότι, η εισφορά χρήσης ακινήτων σε ανώνυμη εταιρία για ορισμένο χρόνο έναντι 

της οποίας ο εισφέρων λαμβάνει από την ανώνυμη εταιρία μετοχές έκδοσης της ισόποσης 

αξίας προς τη μισθωτική αξία του ακινήτου αποτελεί για το μέτοχο εισόδημα εξ οικοδομών, 

ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ή μη κερδών από την ανώνυμη εταιρία και τη 

διανομή στους μετόχους μερίσματος (Τότσης, 2011). Το εισόδημα αυτό, για την υπαγωγή 

του σε φορολογία θα κατανεμηθεί στα αντίστοιχα έτη για τα οποία εισφέρεται η χρήση του 

ακινήτου. Στο εισόδημα αυτό δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3.6%, γιατί πρόκειται για 

εισόδημα “εξ οιονεί” ιδιοχρησιμοποίησης του ακινήτου. Αντιθέτως, η παραχώρηση της 

χρήσης ενσώματων παγίων χωρίς αντάλλαγμα και τα τυχόν έξοδα με τα οποία δύναται να 

επιβαρυνθεί η αποκτούσα της χρήσης τους εταιρία για την ανακαίνιση και τη διαρρύθμιση 

αυτών, δεν συνιστούν εισόδημα για το παραχωρών τη χρήση τους φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εισφορά αγαθών ως συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρίας δεν 

προκύπτει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου καθώς δεν πληρούνται τα εννοιολογικά στοιχεία 

της πώλησης (Ερμ. Εγκ. Κ.Β.Σ. § 12.2.4). Επιπρόσθετα, δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς 

αγαθών. Νόμιμο δικαιολογητικό αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας, στο οποίο 

αναγράφονται αναλυτικά τα εισφερόμενα αγαθά και η έκθεση της επιτροπής 

εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. 

3.5.13. Λογαριασμός 16.05 “Λοιπά δικαιώματα” 

Στο λογαριασμό αυτόν παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν 

εντάσσονται σε κανέναν από τους προηγούμενα αναλυθέντες, δευτεροβαθμίους 

λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. 16.00 έως και 16.04 με τους οποίους παρακολουθούνται 
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λογιστικά οι ασώματες ακινητοποιήσεις. Σ’ αυτόν αποτυπώνονται, τα μισθωτικά δικαιώματα, 

η πνευματική ιδιοκτησία και τα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.   

3.5.13.1. Μισθωτικά δικαιώματα 

Στην περίπτωση των μισθωτικών δικαιωμάτων ο μισθωτής (ενοικιαστής) ακινήτου ή άλλου 

πράγματος μεταβιβάζει σε επιχείρηση τα μισθωτικά του δικαιώματα που απορρέουν από 

σχετική σύμβαση μίσθωσης και το νόμο, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, έναντι 

ανταλλάγματος που καταβάλλεται σ’ αυτόν από την επιχείρηση που τα αποκτά. 

Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από την επιχείρηση για την απόκτηση των μισθωτικών 

δικαιωμάτων καταχωρείται στη χρέωση υπολογαριασμού του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 

16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο που ισχύει το μισθωτικό 

δικαίωμα (Σακέλλης, 2009). 

Στον εν λόγω λογαριασμό δύναται πρόσθετα να καταχωρηθούν και τα ποσά που 

καταβάλλονται στον ιδιοκτήτη παγίου για την μίσθωση αυτού πέραν των μισθωμάτων ως 

“αέρας”. Γι’ αυτά τα ποσά, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα, αναγνώρισης τους ως 

συμπληρωματικά μισθώματα της περιόδου διάρκειας της μίσθωσης και ένταξη τους στα 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Ως προς τις αποσβέσεις αυτών (συμπληρωματικών 

μισθωμάτων) επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διενεργούνται σε ίσες ετήσιες δόσεις στη 

διάρκεια της μίσθωσης. 

Σημειώνεται ότι, η αποζημίωση που καταβάλλεται από ιδιοκτήτρια ακινήτου επιχείρηση στο 

μισθωτή για την εγκατάλειψη του μισθίου δεν καταχωρείται στον παρόντα λογαριασμό αλλά 

σε αρμόδιο υπολογαριασμό του 81.00 “Έκτακτα και ανόργανα έξοδα”. Πιθανή αιτία για 

την καταβολή της αποζημίωσης αυτής αποτελεί η έξωση του μισθωτή ή η αποδέσμευση του 

μισθίου από την πλευρά του κατόπιν συμφωνίας με την ιδιοκτήτρια επιχείρηση πριν από τη 

λήξη της σύμβασης μίσθωσης.  

Όσον αφορά το έσοδο που αποκτά ο μισθωτής από οικειοθελή παραίτηση, εκχώρηση ή 

μεταβίβαση των μισθωτικών του δικαιωμάτων, σημειώνεται ότι αυτό φορολογείται 

αυτοτελώς με συντελεστή 20% βάσει του άρθρου 13 § 1γ του ν. 2238/1994. Με τον ίδιο 

συντελεστή φορολογείται και κάθε ποσό που καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη ακινήτου πέραν 

των μισθωμάτων ως “αέρας”.  Το ποσό που δόθηκε ως “αέρας” από φορολογική πλευρά 

αποτελεί για το δικαιούχο του (ιδιοκτήτη του ακινήτου) εισόδημα από ακίνητα. Στην 

περίπτωση κατά την οποία, δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας από την εκχώρηση 
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μισθωτικών δικαιωμάτων είναι πρόσωπο του άρθρου 101 § 1 του ν. 2238/94, η φορολογική 

του υποχρέωση δεν εξαντλείται με την αυτοτελή φορολόγηση του κέρδους του με 

συντελεστή 20%, αλλά το εισόδημα αυτό πρόσθετα φορολογείται κατά τις γενικές διατάξεις 

του νόμου. Όταν όμως λόγω διάταξης νόμου ή δικαστικής απόφασης, λαμβάνει χώρα 

αναγκαστική στέρηση του μισθωτικού δικαιώματος, η αποζημίωση που εισπράττει ο 

μισθωτής για να παραιτηθεί από το μισθωτικό του δικαίωμα δεν αποτελεί φορολογητέα 

ωφέλεια για το λόγο ότι αυτή τεκμαίρεται πως θα χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο για την 

κάλυψη των εξόδων στα οποία θα υποβληθεί για τη μετεγκατάσταση του.  

Κλείνοντας την ενότητα αυτή αναφέρεται ότι, στην αποζημίωση για εκχώρηση μισθωτικών 

δικαιωμάτων επί ακινήτων οφείλεται τέλος χαρτοσήμου 2% εφόσον ο ένας από τους 

συμβαλλόμενους είναι ανώνυμη εταιρία ή Ε.Π.Ε. βάσει των διατάξεων των άρθρων 14 και 

15α του π.δ. 28/7/1931 “Κώδικας χαρτοσήμου” όπως αυτός ισχύει σήμερα. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, το ποσοστό του τέλους χαρτοσήμου ανέρχεται σε 3% βάσει των διατάξεων των 

άρθρων 12 και 13 του ιδίου προεδρικού διατάγματος έστω κι αν οι συμβαλλόμενοι είναι 

έμποροι καθόσον η σύμβαση αυτή δεν αφορά την ασκούμενη από αυτούς εμπορία (Ρέππας, 

2005).  Η αποζημίωση που καταβάλλεται προς το μισθωτή για την εγκατάλειψη εμπορικού 

μισθίου λόγω έξωσης ή για την αποδέσμευση του πριν από τη λήξη της μισθωτικής 

σύμβασης υπόκειται σε Φ.Π.Α. 23%. Δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α., η αποζημίωση που 

καταβάλλεται σε μισθωτή ο οποίος δεν είναι πρόσωπο υποκείμενο στο Φ.Π.Α., αλλά σε 

χαρτόσημο 2,4% στην περίπτωση που αυτή καταβάλλεται από Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και σε 

χαρτόσημο 3,6% εάν αυτή καταβάλλεται από άλλα πρόσωπα (Τότσης, 2011).   

3.5.13.2. Πνευματική ιδιοκτησία 

Ως πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με το άρθρο 60 του αστικού κώδικα καλείται το 

δικαίωμα του προσώπου επί των προϊόντων της διάνοιας του. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993, 

οι συγγραφείς, οι μουσικοί, οι γλύπτες, οι ζωγράφοι ή οι σχεδιογράφοι, οι τορνευτές, οι 

χαράκτες προτύπων ή από διασκευή, αντιγραφή ή μετάφραση έργων έχουν εφ’ όρου ζωής το 

αποκλειστικό δικαίωμα της έκδοσης ή του πολλαπλασιασμού τους με αναπαραγωγή ή 

αντιγραφή με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε τύπο. Επιπρόσθετα, οι μουσικοί και 

οι συνθέτες διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα της δημόσιας εκτέλεσης μουσικών 

θεατρικών έργων, μουσικών συνθέσεων, τεμαχίων ή αποσπασμάτων τα οποία αποτελούν 
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πνευματική τους ιδιοκτησία. Βάσει του άρθρου 1 του ν. 2121/199325 “Πνευματική 

ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα”, οι πνευματικοί δημιουργοί, με 

τη δημιουργία του έργου, αποκτούν σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει ως 

αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου που 

συνιστά το “περιουσιακό δικαίωμα” και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους 

δεσμού προς αυτό δηλαδή το “ηθικό δικαίωμα”. Οι εξουσίες που περιλαμβάνονται τόσο 

στο περιουσιακό όσο και στο ηθικό δικαίωμα αποτυπώνονται αντίστοιχα στα άρθρα 3 και 4 

του ιδίου νόμου. 

Στο άρθρο 29 του προαναφερθέντος νόμου ρητά ορίζεται ότι, η πνευματική ιδιοκτησία 

διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα (70) έτη μετά το θάνατό του, που 

υπολογίζονται από το τέλος του έτους θανάτου του. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του 

ιδίου νόμου, η μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας από το 

δημιουργό του έργου σε τρίτο πρόσωπο συντελείται με την καταβολή από την πλευρά αυτού 

ποσοστιαίας αμοιβής. Το ύψος της ποσοστιαίας αυτής αμοιβής συναρτάται του μεγέθους 

των ακαθαρίστων εσόδων, των εξόδων ή συνδυασμού των δύο αυτών μεγεθών που 

πραγματοποιούνται από το τρίτο πρόσωπο (αντισυμβαλλόμενος) για την εκμετάλλευση του 

δικαιώματος που του παραχωρήθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως το ποσοστό αυτό αποτελεί 

αντικείμενο ελεύθερης μεταξύ αυτών διαπραγμάτευσης. Κατ’ εξαίρεση, η αμοιβή αυτή 

μπορεί να υπολογίζεται σε ορισμένο ποσό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι οι εξής: 

α) η βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιορισθεί 

ή λείπουν τα μέσα ελέγχου για την εφαρμογή του ποσοστού αυτού, β) τα έξοδα που 

απαιτούνται για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της ορθότητας της ποσοστιαίας αμοιβής 

είναι δυσανάλογα του μεγέθους της αμοιβής που πρόκειται τελικά να εισπραχθεί, γ) η φύση 

ή οι συνθήκες της εκμετάλλευσης καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή συγκεκριμένου 

ποσοστού για τον υπολογισμό της αμοιβής που πρέπει να αποδοθεί στο δημιουργό του 

έργου και κάτοχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Ως προς το ζήτημα της λογιστικής καταχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας 

καταγράφονται τα εξής: Οι περιοδικές, ποσοστιαίες καταβολές που πραγματοποιούνται από 

τον αντισυμβαλλόμενο για την απόκτηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της πνευματικής 

                                                

25 ν. 2121/1993, Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, ΦΕΚ Α΄ 

25/4.03.1993.  
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ιδιοκτησίας θεωρούνται έξοδα της τρέχουσας χρήσης τα οποία καταλογίζονται στα 

αποτελέσματα αυτής. Όπως ήδη αποτυπώθηκε βάσει των διατάξεων του ισχύοντος νόμου 

για την πνευματική ιδιοκτησία, είναι δυνατόν το τρίτο πρόσωπο, ο αντισυμβαλλόμενος 

δηλαδή, να αποκτήσει οριστικά το δικαίωμα εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας έναντι 

ποσού που καταβάλλεται από την πλευρά του εφάπαξ. Το ποσό αυτό αποτελεί το κόστος 

κτήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που καταχωρείται στο σχολιαζόμενο 

λογαριασμό (Σακέλλης, 2009).  

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, λόγω των επαναστατικών μεταβολών και εξελίξεων 

που επέρχονται αλματωδώς στη σύγχρονη οικονομική ζωή, έχουν συνήθως βραχύτερη 

ωφέλιμη ζωή από τη χρονική περίοδο που ο νόμος τα προστατεύει. Για το λόγο αυτό, το 

κόστος κτήσης των δικαιωμάτων αυτών πρέπει να αποσβένεται μέσα στην περίοδο που 

προσδοκάται ότι αυτά θα αποφέρουν εισόδημα στην επιχείρηση. Οι διενεργηθείσες 

αποσβέσεις εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης καταλογισμού τους βάσει του 

άρθρου 31 § 1 του ν. 2238/1994. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, η απόσβεση πρέπει να 

συσχετίζεται με τις μονάδες των προϊόντων που εκτιμάται ότι θα πωληθούν.  

Σημειώνεται ότι, κάθε κέρδους ή ωφέλεια προερχόμενη από τη χρήση δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%. Επιπρόσθετα, 

υπογραμμίζεται ότι κατά την καταβολή ή πίστωση αμοιβών από συγγραφικά και 

μεταφραστικά δικαιώματα σε φυσικά πρόσωπα κάτοικους αλλοδαπής ή αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου 

20% επί των αμοιβών τους στην κατεύθυνση αποφυγής φαινομένων διπλής φορολόγησης 

(Τότσης, 2011). Όσον αφορά τα κληρονομούμενα πνευματικά δικαιώματα συγγραφέα, 

σημειώνεται ότι αυτά υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς και όχι σε φόρο εισοδήματος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εκχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπόκειται 

στη ρύθμιση του Φ.Π.Α., η οποία όμως, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες από συγγραφείς, 

καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, απαλλάσσεται αυτού βάσει του άρθρου 18 § 1 

περ. ιβ΄ του ν. 1642/1986 και συνεπώς δεν αποδίδεται ούτε Φ.Π.Α. ούτε χαρτόσημο 

(Τότσης, 2011). Για την καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ιδιώτη 

συγγραφέα κ.λ.π., ή σε κληρονόμο του εκδίδεται απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης του 

άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.  
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3.5.13.3. Λογισμικά προγράμματα 

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του συμβουλίου λογιστικής τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) 

310/16.05.05, η δαπάνη για την αγορά ή ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  

(λογισμικού) τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μηχανολογικού εξοπλισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) δημιουργεί άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Τα 

στοιχεία αυτά αποτιμώνται βάσει της αρχής της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής 

τους όπως αυτές αποτυπώθηκαν εννοιολογικά σε προηγούμενο τμήμα της παρούσας 

εργασίας και των γενικών λογιστικών αρχών που καταγράφονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 43 του ν. 2190/1920 (Περάκης, 2010). Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διαφέρουν 

εννοιολογικά από τα έξοδα ίδρυσης (formation expenses) που προβλέπονται στο άρθρο 34 

της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και τα οποία αποτυπώνονται στον κωδικοποιημένο νόμο περί 

ανωνύμων εταιριών και συγκεκριμένα στο άρθρο 43 αυτού ως “έξοδα εγκατάστασης”. Τα 

στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο κονδύλι Γ.1.5 “Λοιπές ασώματες 

ακινητοποιήσεις” του υποδείγματος του ισολογισμού που έχει υιοθετηθεί από την ισχύουσα 

νομοθεσία και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 16.05. “Λοιπά δικαιώματα” και σε 

τριτοβάθμιο αυτού λογαριασμό με τίτλο “Λογισμικά προγράμματα Η/Υ”. Υπογραμμίζεται 

πρόσθετα ότι μέχρι και το 2005 οι δαπάνες που αφορούσαν την απόκτηση ή την αγορά 

λογισμικού εντάσσονταν και παρακολουθούνταν στα έξοδα αναδιοργάνωσης και 

συγκεκριμένα στον 16.17.00 “Λογισμικά προγράμματα Η/Υ”. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό 

ότι, κάθε πρόγραμμα (λογισμικό) που αποκτάται ή δημιουργείται με προορισμό την 

ενσωμάτωση του σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντάσσεται στην κατηγορία των λοιπών 

δικαιωμάτων των ασώματων ακινητοποιήσεων και δύναται να προστατευθεί ως προϊόν 

πνευματικής δημιουργίας. 

Η προστασία του βάσει του άρθρου 42 του ν. 2121/1993, συνίσταται στην απαγόρευση 

αναπαραγωγής, μετάφρασης, προσαρμογής, διασκευής, ή οποιασδήποτε μετατροπής ή 

εμπορίας του χωρίς την άδεια του δημιουργού του (Συνοδινού, 2008). Όσον αφορά τη 

διάρκεια προστασίας του πνευματικού δικαιώματος δημιουργού λογισμικού, στο άρθρο 44 

του ν. 2121/1993 αυτή οριζότανε σε πενήντα έτη μετά το θάνατο του. Η διάταξη αυτή του 

άρθρου 44 καταργήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2557/97, ΦΕΚ 271 Α' 
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“Ρύθμιση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας”26. Ισχύουν δηλαδή σήμερα ως προς τη 

χρονική διάρκεια προστασίας του δικαιώματος δημιουργού λογισμικού, τα όσα 

καθορίζονται από τα άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 2121/1993. Κατ’ εξαίρεση βάσει του 

ρθρου 7, παρ. 5 του ν. 2819/200027,  το πνευματικό δικαίωμα του δημιουργού βάσης 

δεδομένων ισχύει χρονικά δεκαπέντε (15) έτη μετά την περάτωση της. Επισημαίνονται 

πρόσθετα τα εξής: α) η παροχή λογισμικού και η κατασκευή ιστοσελίδων, θεωρούνται 

παροχή υπηρεσιών και βάσει νόμου υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% 

επί των ακαθάριστων εσόδων τους, β) σύμφωνα με το άρθρο 11 § 5 του π.δ. 299/2003 

“Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης”, ο κατώτερος και ο 

ανώτερος συντελεστής απόσβεσης του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών ορίζεται 

σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα. Η απόσβεση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη 

χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία. 

3.5.13.4. Λογαριασμός 16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 

Στο λογαριασμό αυτόν παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται από την  

επιχείρηση για την απόκτηση ασώματων ακινητοποιήσεων. Μετά τη λήψη του σχετικού 

δικαιολογητικού (τιμολογίου, κ.λ.π.), ο παρόν λογαριασμός πιστώνεται με χρέωση των 

οικείων λογαριασμών των ασώματων παγίων στοιχείων.  

3.6. Αποτίμηση και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η άποψη που θέτει ως κυρίαρχο στόχο του επιχειρησιακού σχεδιασμού τη μεγιστοποίηση 

της επιχειρηματικής αξίας παραμένει και σήμερα κυρίαρχη σε όλο το μήκος της συζήτησης 

αναφορικά με τον ουσιαστικό ρόλο της διοίκησης των επιχειρήσεων.  

                                                

26 Στην παράγραφο 18 του ιδίου άρθρου ορίζονται τα εξής: Ο διεθνής όρος “propriete intellectuelle 

(intellectual property)” αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον όρο “διανοητική ιδιοκτησία” και 

περιλαμβάνει, τόσο την πνευματική ιδιοκτησία (propriete litteraire et artistique ή droit d auteur, copyright) 

και τα συγγενικά δικαιώματα, όσο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία (propriete industrielle, industrial property), 

όπως εφευρέσεις και σήματα. 

27 άρθρο του ν. 2819/2000, ΦΕΚ-84 Α' “Εναρμόνιση με την οδηγία 96/9 ΕΟΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου 

της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις”.  
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Πολλές φορές όμως ο στόχος αυτός γίνεται προϊόν παρανόησης, ερμηνεύεται λανθασμένα 

και η μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής αξίας εκλαμβάνεται σε διαμάχη με άλλους 

επιχειρησιακούς στόχους όπως της απόκτησης, συγκράτησης ή και επέκτασης του σχετικού 

μεριδίου αγοράς, ή της ενδεδειγμένης και με θετικό αντίκτυπο για την επιχείρηση 

αντιμετώπισης προμηθευτών, πελατών και εργαζομένων της.   

Η διαμάχη αυτή είναι περισσότερο φανταστική παρά αληθινή. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

αποδίδουν την αρμόζουσα προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με το μερίδιο αγοράς τους, 

ή αποτυγχάνουν να χειριστούν τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους εργαζόμενούς τους 

με τρόπο ενδεδειγμένου και αποτελεσματικό σύντομα συνειδητοποιούν ότι αξίζουν λιγότερο 

από τις ανταγωνίστριές τους.  

Η μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής αξίας αποτελεί στοιχείο κρίσιμης προσέγγισης από 

το γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοίκησης όπως προκύπτει από τη 

διδασκαλία αυτής τα τελευταία πενήντα (50) έτη. Παρά την ευρύτατη αποδοχή της κρίσιμης 

αυτής γνωστικής περιοχής της χρηματοοικονομικής διοίκησης από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, ο ρόλος της στην κατεύθυνση του επιτυχούς προσανατολισμού της διοίκησης των 

επιχειρήσεων δέχτηκε ελάχιστη αναγνώριση και προσοχή μέχρι και τη χρονική στιγμή που 

το πρώτο κύμα επιχειρηματικών μετασχηματισμών  καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες 

αλλά και διεθνώς στις αρχές του 1980.  

Στο πλαίσιο αυτό του συνεχώς αυξανόμενου ρυθμού ολοκλήρωσης εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, οι απαιτήσεις των μετόχων για μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής αξίας, 

στράφηκαν και προς τα στελέχη των επιχειρήσεων τα οποία πολύ συχνά δέχτηκαν τις 

επικρίσεις τους, ιδίως σε περιπτώσεις αποτυχίας των χειρισμών τους προς αυτήν την 

κατεύθυνση.   

Η κατάσταση αυτή ανέδειξε μεταξύ των άλλων και ένα πρακτικό ζήτημα που εκπορεύεται 

από ένα διττό ερώτημα. Πως αναμένεται από τα επιχειρησιακά στελέχη, με τις επιλογές και 

τις πράξεις τους, να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής αξίας, χωρίς 

προγενέστερα αυτά, να έχουν πλήρως κατανοήσει τους παράγοντες εκείνους από τους 

οποίους η αξία αυτή εξαρτάται και πως η αξία αυτή πρόκειται να μετρηθεί; 

Η διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας και των επιμέρους αυτής 

συστατικών της στοιχείων πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία μεταξύ πράξης και θεωρίας, να 

συνδυάζει δηλαδή στο μέτρο του εφικτού χρηματοοικονομικές και μη μεθόδους, να 
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εφαρμόζει χρηματοοικονομικά μοντέλα προερχόμενα από τη θεωρία αλλά να μη σταματά 

εκεί. Και αυτό γιατί η ορθή εκτίμηση της επιχειρηματικής αξίας απαιτεί την εφαρμογή της 

κρίσης που αναπτύσσεται μέσω της εμπειρίας. Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα και οι 

μέθοδοι αποτίμησης, δεν έχουν αναπτυχθεί στο σημείο εκείνο που να μπορούν να 

εφαρμοστούν με επιτυχία για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής αξίας χωρίς την 

ταυτόχρονη σύμπραξη πρακτικής εμπειρίας και κρίσης. 

Εμφανές και συνάμα κρίσιμο στόχο της διαδικασίας αποτίμησης αποτελεί η όσο το δυνατό 

επιτυχέστερη προσέγγιση της εύλογης αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης. Στην προηγούμενη 

φράση καταγράφονται δύο έννοιες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ερμηνείας. Τι 

σημαίνει ο όρος  εύλογη αγοραία αξία, και ποιος ο ορισμός της επιχείρησης;  

Ο πλέον συχνά αναφερόμενος όρος και την ίδια στιγμή ο πιο περιεκτικός που αποδίδεται 

στην εύλογη αγοραία αξία διατυπώθηκε από την υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος των 

ΗΠΑ στα 1959. Βάσει του οποίου αυτή ορίζεται ως “η τιμή στην οποία, η περιουσία μίας 

επιχείρησης θα μπορούσε να αλλάξει χέρια, μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός 

πρόθυμου πωλητή, όταν ο πρώτος δεν αντιμετωπίζει καμία πίεση για να αγοράσει και ο 

δεύτερος καμία πίεση για να πωλήσει, έχοντας και οι δυο πλευρές ουσιαστική πληροφόρηση 

και γνώση των σχετικών γεγονότων και των συνθηκών της αγοράς”. Ο κανόνας αυτός 

αποτελεί αφετηρία στη διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας ιδίως όταν 

αυτή αναπτύσσεται από επαγγελματίες εκτιμητές και αναλυτές (Bradford, 1993).   

Σε ότι αφορά την προσέγγιση και τον ορισμό των εννοιών της περιουσίας και της 

επιχείρησης παρατίθενται οι διατάξεις του άρθρου 947 του Αστικού Κώδικα, βάσει των 

οποίων διατυπώνονται τα εξής: 

 Ως περιουσία ορίζεται το σύνολο των έννομων σχέσεων και των πραγματικών 

καταστάσεων που επιδέχονται χρηματικής αποτίμησης.  

 Επιχείρηση αποτελεί, το σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και 

πραγματικών καταστάσεων που συγκροτούν οργανωμένη οικονομική οντότητα, με 

φορέα επιχειρηματία που στοχεύει στην επίτευξη κερδοσκοπικού σκοπού.  

Από την παράθεση των δύο τελευταίων εννοιών και σε συνάρτηση με τον ορισμό που 

δόθηκε για τα άυλα στοιχεία βάσει των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 
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Αρχών28, γίνεται αντιληπτό ότι αυτά συνθέτουν την περιουσία και αποτελούν αναπόσπαστο 

εννοιολογικό συστατικό της επιχείρησης, αφού μπορούν και αντιπροσωπεύουν δικαιώματα, 

πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις και επιδέχονται πρόσθετα χρηματικής 

αποτίμησης.  

Η γνώση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου και των παραγόντων που προσδιορίζουν 

αυτή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή της διαδικασίας 

λήψης απόφασης αναφορικά με την επιλογή των επενδύσεων, τη διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου, του προσδιορισμού της κατάλληλης τιμής που πρέπει να 

καταβληθεί ή να ληφθεί για την ολοκλήρωση μίας εξαγοράς και την αναδόμηση των 

επιχειρηματικών λειτουργιών.  

Αφετηρία στην αποτύπωση των εννοιών, των διαδικασιών και των συμπερασμάτων που 

παρατίθενται στις επόμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, αποτελεί η πεποίθηση ότι 

παρά τις επιμέρους ιδιαιτερότητες τους, το ίδιο ουσιαστικά πλαίσιο αρχών καθορίζει και 

δύναται να εφαρμοστεί κατά τον προσδιορισμό της αξίας όλων των τύπων ενεργητικών 

στοιχείων, απτών, άυλων, νομισματικών.  

Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ευκολότερο να αποτιμηθούν σε σύγκριση με άλλα, οι 

λεπτομέρειες της αποτίμησης τους ποικίλουν όπως επίσης ποικίλει  και η αβεβαιότητα που 

συνδέεται με τους υπολογισμούς της αξίας τους.  Εντούτοις, ο πυρήνας των αρχών για την 

αποτίμηση τους παραμένει σταθερός, κυρίως όταν εφαρμόζονται μέθοδοι που απορρέουν 

από την ανάπτυξη και εξέλιξη της χρηματοοικονομικής και την άμεση διασύνδεσή τους με 

τη λογιστική επιστήμη και πρακτική (Damodaran, 1994).  

3.7. Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων ή του άυλου (διανοητικού) 

κεφαλαίου 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν συνιστούν κάτι το καινούριο. Στην πραγματικότητα 

υφίστανται από τη στιγμή που καινούριες ιδέες άρχισαν να τίθενται σε εφαρμογή, σε 

νοικοκυριά, σε αγροκτήματα, σε χώρους εργασίας. Σημαντικές ανακαλύψεις όπως ο 

ηλεκτρισμός και οι μεταφορές οδήγησαν στην εμφάνιση και την εξάπλωση κυμάτων 

δημιουργίας άυλων περιουσιακών στοιχείων διαχρονικά έως και σήμερα (Hand and Lev, 

                                                

28 Μεταξύ αυτών και του Ε.Γ.Λ.Σ.  
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2003). Αυτό όμως που είναι πραγματικά καινούργιο και καταγράφεται εντονότερα από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, είναι η τεράστια αύξηση του μεγέθους της ακαθάριστης 

επένδυσης των επιχειρήσεων σ’ αυτά. Σημειώνεται πρόσθετα, ότι στις αρχές του 2000 το 

ύψος της ακαθάριστης επένδυσης των επιχειρήσεων σε άυλα ανήλθε στις ΗΠΑ σε ένα (1) 

τρισεκατομμύριο δολάρια (Nakamura, 2001).    

Ως προς την κατηγοριοποίηση τους και τη συμβολή ιδιαιτέρως της έρευνας και της 

τεχνολογικής αλλαγής στην οικονομική ανάπτυξη, σε επιχειρησιακό, βιομηχανικό και εθνικό 

επίπεδο, μέσα από την αξιοποίηση θεωρητικών και εμπειρικών ευρημάτων, αποτυπώνονται 

τα εξής: τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις διακριτές 

κατηγορίες, στα δημιουργούμενα πρωτίστως μέσω της καινοτομίας και της ανακάλυψης, σ’ 

αυτά που υπόκεινται σε οργανωσιακές πρακτικές και τέλος στα άμεσα σχετιζόμενα με το 

ανθρώπινο κεφάλαιο και τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους μίας επιχείρησης (Hand and 

Lev, 2003). Ειδικότερα, η έρευνα και ανάπτυξη ως επιχειρησιακή λειτουργία συνεισφέρει 

στην επίτευξη μεγαλύτερων παραγωγικών αποδόσεων,  κερδοφορίας και στη δημιουργία 

αξίας για τους μετόχους (Lev and Sougianis, 1996). Η άποψη που θέλει τις άμεσα 

σχετιζόμενες δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής αλλαγής να αποτελούν 

κινητήριες δυνάμεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε διεθνές 

επίπεδο ενισχύεται. Προκρίνοντας την ίδια στιγμή, την κεφαλαιοποίηση τους στις λογιστικές 

και χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης 

παρουσίασης και σωρευτικής εικόνας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης (Amir and Lev, 1996).    

Στο σημείο αυτό κρίνεται χρήσιμο και αποτυπώνεται μία μεταφορική έκφραση προσέγγισης 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της συμβολής τους στην μελλοντική 

χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτήν, οι 

χρηματοοικονομικές αναφορές αποτελούν την ορατή επιφάνεια ενός δέντρου. Παρόλα αυτά, 

κάποιος θα πρέπει να κοιτάξει στις ρίζες του δέντρου για να προσδιορίσει τις προοπτικές για 

το μέλλον. Οι καρποί του δέντρου, τα μέτρα απόδοσης, είναι ορατά και υπόκεινται σε 

αξιολόγηση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ή το διανοητικό κεφάλαιο29, οι ρίζες της 

                                                

29 Οι όροι άυλα περιουσιακά στοιχεία και διανοητικό κεφάλαιο ή κεφάλαιο της γνώσης μπορούν και 

χρησιμοποιούνται από πολλούς συγγραφείς εναλλακτικά όπως σαφέστερα θα καταγραφεί στο επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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επιχειρηματικής αξίας παραμένουν κρυφές στην κοινή θέα. Η έλλειψη της ορατότητας 

αυτής, δημιουργεί προβλήματα στην απόκτηση επαληθεύσιμων μετρήσεων των οικονομικών 

επιχειρηματικών πόρων (Edvison and  Malone, 1997).  

Συμπερασματικά καταγράφεται ότι,  στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται αρκετές μελέτες 

μέσω των οποίων αποδεικνύεται η σημαντική διαγνωστική σχέση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων με τη μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, 

με δεδομένο ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

για την υλοποίηση μελλοντικών αποφάσεων κατανομής επενδύσεων, η απροθυμία των 

θεμελιωτών λογιστικών κανόνων και προτύπων30 σε διεθνές επίπεδο να επιτρέψουν την 

κεφαλαιοποίηση του συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζεται με 

σκεπτικισμό (Eckstein, 2004).  

3.8. Αναγκαιότητα ο προσδιορισμός της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Στο σημείο αυτό της παρούσας εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί και παρατίθεται ένα 

αληθινό γεγονός που έλαβε χώρα το 1928 στις ΗΠΑ από το οποίο αντανακλάται η τεράστια 

σημασία που αποδίδονταν στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, στην ορθή μέτρηση της αξίας 

τους και στη συνεπή καταγραφή τους στις λογιστικές καταστάσεις της εποχής εκείνης.  

“Τον Αύγουστο του 1928, Η Gold Dust Corporation δημοσίευσε έναν ισολογισμό στον 

οποίο η υπεραξία εμφανιζόταν στην τιμή του ενός (1) δολαρίου31, στην ίδια αξία 

εμφανιζόντουσαν η γη, τα κτίρια και ο εξοπλισμός της εταιρίας (Devine, 1985). Η ετήσια 

αναφορά περιείχε πρόσθετα την εξής δήλωση: Στην οπτική του υπάρχοντος πλεονάσματος 

και του γεγονότος ότι η εταιρία εμφανίζει το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο, ήτοι, 

την υπεραξία στην τιμή του ενός δολαρίου και πρόσθετα λόγω της αβέβαιης αγοραίας αξίας 

των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων, κρίθηκε ορθή, η εμφάνιση των απτών της παγίων 

στοιχείων σε αξία ίση της αξίας εμφάνισης της υπεραξίας, δηλαδή στην ονομαστική τιμή του 

ενός δολαρίου”.  

                                                

30 Εκτενής παρουσίαση και ανάλυση των κριτηρίων κεφαλαιοποίησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει 

των διεθνών λογιστικών  προτύπων και αρχών πραγματοποιείται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής.  

31 Μία γενικά αποδεκτή πρακτική για την εποχή εκείνη.  
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Από το αληθινό αυτό περιστατικό που αποτυπώθηκε στις προηγούμενες γραμμές  γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι, ως προς το ζήτημα της καταγραφής των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων στις εταιρικές λογιστικές καταστάσεις ελάχιστα στοιχεία άλλαξαν τα τελευταία 80 

έτη. Αυτό το οποίο πραγματικά άλλαξε είναι το μέγεθος της χρηματικής αξίας των μη 

καταγεγραμμένων άυλων στοιχείων το οποίο καθιστά επιβεβλημένη και αναγκαία την 

αξιόπιστη αποτίμηση τους με εστίαση στις εξής περιπτώσεις: 

α) Πώληση, συγχώνευση ή εξαγορά εταιρίας:  

Στην περίπτωση της εξαγοράς ή συγχώνευσης μιας εταιρίας ο καθορισμός της αξίας των 

απτών περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται από την ιδιοκτησία της μίας στην άλλη 

κρίνεται εύκολος. Δυσχέρειες καταγράφονται στην αποτίμηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Η αξιόπιστη μέτρηση της αξίας τους αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή στην 

κατεύθυνση ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Στο πλαίσιο της εξαγοράς, γίνεται πρόσθετα 

αποδεκτό ότι η αποτίμηση της διανοητικής ιδιοκτησίας με τρόπο αξιόπιστο καθιστά ικανή 

την ορθή κατανομή του τιμήματος απόκτησης μεταξύ των αναγνωρίσιμων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων (Contractor and Farok, 2000). Ακολούθως, σε αρκετές περιπτώσεις 

η κατανομή αυτή συμβάλλει στη μείωση της αξίας που αποδίδεται στην υπεραξία με όλες τις 

συνέπειες που αυτό συνεπάγεται στο μέγεθος των ετησίων αποσβέσεων (Ernst & Young, 

2001).    

β) Πώληση ή και αγορά μεμονωμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως πατέντες, 

πνευματικά δικαιώματα, βάσεις δεδομένων ή τεχνολογίας: 

Στo πλαίσιο της περίπτωσης αυτής, ένα τμήμα των άυλων περιουσιακών στοιχείων πωλείται 

ή μεταφέρεται σε μια άλλη επιχείρηση είτε μέσω της μεταφοράς των δικαιωμάτων, είτε μέσω 

της εκπαίδευσης της άλλης επιχείρησης στη χρήση της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων της 

πρώτης. Η ορθή εκτίμηση του αρχικού, κόστους βάσης, της διανοητικής ιδιοκτησίας (άυλων 

περιουσιακών στοιχείων) συνιστά προϋπόθεση στην κατεύθυνση προσδιορισμού των 

κεφαλαιακών κερδών και κατ’ επέκταση του φόρου που αναλογεί σ’ αυτά (Ernst & Young, 

2001).  

γ) Δικαστικές διαμάχες που σχετίζονται με την καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας:  

Στο πλαίσιο δικαστικών αγώνων, τα δικαστήρια με τις αποφάσεις τους θα πρέπει να είναι σε 

θέση να καθορίζουν τις σχετικές νομικές κατευθύνσεις ή ποινές που συνεπάγεται η 

ενδεχόμενη καταπάτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας.   
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δ) Προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων:  

Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως τη μεταφορά άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

τεχνολογίας σε συνεργαζόμενες και μη εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ίδια ή 

διαφορετική χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ορθή εκτίμηση της εύλογης 

αγοραίας αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου με σκοπό τον υπολογισμό του τέλους 

χαρτοσήμου που τυχόν επιβάλλεται στην μεταβίβασή του. 

ε) Εταιρικές συμμαχίες:  

Κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία κοινοπραξιών ή συμπράξεων μέσω 

συμβάσεων δικαιόχρησης franchising ή άλλων μορφών επιχειρηματικής συμμαχίας, είναι 

σημαντική η εκτίμηση της συνεισφοράς των άυλων περιουσιακού στοιχείων ή του 

διανοητικού κεφαλαίου, προκειμένου να καθοριστούν τα μερίδια συμμετοχής της κάθε μίας 

από τις συμμετέχουσες στο νέο επιχειρηματικό σχήμα και γενικότερα το σύνολο των 

ωφελειών για αυτές.  

στ) Έρευνα και ανάπτυξη: 

Στις μέρες μας, η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι συνυφασμένη με τη 

συμμετοχή της επιχείρησης σε σχέδια ή έργα έρευνας και ανάπτυξης. Η ορθή εκτίμηση της 

γνώσης που πρόκειται να παραχθεί από την επένδυση στα σχέδια αυτά κρίνεται 

επιβεβλημένη στην κατεύθυνση επίτευξης μίας επικερδούς επιλογής του πλέον κατάλληλου 

προς συμμετοχή σχεδίου ή έργου. 

ζ) Ανάλυση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης: 

Η ορθή εκτίμηση του μεγέθους των άυλων περιουσιακών στοιχείων κρίνεται πρόσθετα 

αναγκαία στην κατεύθυνση αποτύπωσης κρίσιμων χρηματοοικονομικών δεικτών της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, μόνο όταν η διοίκηση της επιχείρησης έχει πλήρη γνώση 

του μεγέθους των άυλων περιουσιακών της στοιχείων μπορεί αξιόπιστα να υπολογίσει το 

δείκτη απόδοσης της με βάση τα στοιχεία του συνολικού ενεργητικού (ROA). Επιπρόσθετα, 

χάρη στην ορθή εκτίμηση της αξίας των άυλων περιουσιακών της στοιχείων, η επιχείρηση 

μπορεί να ισχυροποιήσει τη γενική εικόνα του ισολογισμού της και να ενισχύσει την 

αναλογούσα στις μετοχές της καθαρή αξία των ενεργητικών της στοιχείων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η ορθή εκτίμηση της αξίας και του μεγέθους των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, επιτρέπει την καταγραφή στον ισολογισμό της επιχείρησης των μη 

αναγνωρισμένων “κρυφών” της ενεργητικών στοιχείων με σκοπό τη γνωστοποίηση προς 
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τους μετόχους και τους δανειστές της μίας ολοκληρωμένης εικόνας της 

χρηματοοικονομικής της θέσης (Ernst & Young, 2001).    

3.9. Μέθοδοι αποτίμησης άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Η έρευνα που αφορά τον προσδιορισμό της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων ή του 

διανοητικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια μια πληθώρα 

κρίσιμων ζητημάτων και προτεινόμενων στην κατεύθυνση αυτή θεωριών και προσεγγίσεων 

(Bontis, 2001).  

Αφετηρία στον προβληματισμό που αφορά τη μέτρηση και την αποτίμηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσε το εξής ερώτημα: “Ποιος ο λόγος που καθιστά την 

αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναγκαία;”. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό 

δεν είναι αυταπόδεικτη. Η αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι μια δύσκολη 

διαδικασία η υλοποίηση της οποίας συνεπάγεται δαπάνες για την επιχείρηση και αβέβαια 

αποτελέσματα. Από την τελευταία αυτή πρόταση συμπεραίνεται ότι η κυρίαρχη αιτία 

προσδιορισμού της αξίας τους είναι διαφορετική.  

Το κύριο πρόβλημα, που σχετίζεται άμεσα με τις προσεγγίσεις μέτρησης και 

προσδιορισμού της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων οριοθετείται στη διατύπωση 

που ακολουθεί, “Η επιστημονικά ακριβής μέτρηση και αποτίμηση των κοινωνικών 

φαινομένων είναι πρακτικά ανέφικτη”. Οι μέθοδοι μέτρησης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, στην πλειοψηφία τους, περιλαμβανομένων ακόμη και αυτών που απορρέουν από 

τη λογιστική επιστήμη και πρακτική, βασίζονται στη χρήση μονάδων μέτρησης, 

νομισματικών και μη όπως το δολάριο, το ευρώ ή οι διάφοροι δείκτες. Το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής αυτών των μονάδων μέτρησης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απομακρύνεται 

από το πραγματικό γεγονός ή και την αιτία που προκάλεσε το υπό εξέταση κοινωνικό αυτό 

φαινόμενο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην καταγραφή μιας ουσιαστικής ασυνέπειας ανάμεσα 

στις προσδοκίες των στελεχών της διοίκησης των επιχειρήσεων, τις υποθέσεις που 

διατυπώθηκαν από τους θεμελιωτές των προσεγγίσεων αποτίμησης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και των αποτελεσμάτων που απορρέουν της εφαρμογής τους καθιστώντας αυτές 

εύθραυστες  και ανοικτές σε μεθοδεύσεις (Sveiby, 2010).  

Συνεπώς, το κυρίαρχο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από οποιονδήποτε ξεκινά ένα 

εγχείρημα αποτίμησης άυλων περιουσιακών στοιχείων σχετίζεται με το σκοπό της δικής του 

προσπάθειας και ξεκάθαρα διατυπώνεται στη φράση που ακολουθεί,  “Ποιος είναι ο σκοπός 
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του δικού μoυ εγχειρήματος μέτρησης και προσδιορισμού της αξίας των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων”.  

Η κατοχή και αξιοποίηση των άυλων στοιχείων από τις επιχειρήσεις δημιουργεί γ’ αυτές 

πρόσθετες αποδόσεις είτε μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων τους είτε μέσω της 

εξοικονόμησης του κόστους λειτουργίας τους. Όλες οι μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων εστιάζονται στον υπολογισμό της αξίας των πρόσθετων 

αυτών αποδόσεων (Woodward, 2003). Εμπίπτουν πρόσθετα σε τέσσερις κατηγορίες 

προσεγγίσεων που είναι οι εξής: 

 Άμεσες Μέθοδοι Διανοητικού Κεφαλαίου (Direct Intellectual Capital methods 

(DIC)): Βάσει αυτών, υπολογίζεται η χρηματική αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων καθορίζοντας τα επιμέρους συστατικά τους. Εν συνεχεία, τα στοιχεία αυτά, 

αξιολογούνται είτε μεμονωμένα είτε ως αθροιστικοί συντελεστές. 

 Μέθοδοι Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς (Market Capitalization Methods 

(MCM)): Σύμφωνα με αυτές, η αξία του διανοητικού της κεφαλαίου ή των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 

κεφαλαιοποίησης της στην αγοράς και της καθαρής θέσης των μετόχων της.  

 Μέθοδοι ποσοστού απόδοσης επί του ενεργητικού (Return on Assets methods 

(ROA)): Βάσει των μεθόδων αυτών, τα καθαρά κέρδη χρήσης της επιχείρησης μετά 

την αφαίρεση των φόρων διαιρούνται με το άθροισμα του συνόλου του ενεργητικού 

της στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Ακολούθως, ο δείκτης ROA 

που υπολογίστηκε, συγκρίνεται με τη μέση τιμή του δείκτη στον κλάδο 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Η τυχόν διαφορά πολλαπλασιάζεται με τη μέση 

τιμή των απτών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στην κατεύθυνση 

υπολογισμού των μέσων ετήσιων εσόδων που προέρχονται από τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. Τέλος, διαιρώντας τη μέση τιμή των εσόδων (από άυλα) με το μέσο κόστος 

του κεφαλαίου της επιχείρησης προκύπτει μια εκτίμηση της αξίας των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ή του διανοητικού της κεφαλαίου.    

 Scorecard Methods (SC): Βάσει αυτών, τα συστατικά στοιχεία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ή του διανοητικού κεφαλαίου αναγνωρίζονται και στη 

συνέχεια δημιουργούνται δείκτες που καταγράφονται σε πίνακες (scorecards) ή σε 

διαγράμματα. Οι μέθοδοι αυτές είναι παρόμοιες με τις μεθόδους της πρώτης 

προσέγγισης (DIS), ουσιαστική όμως μεταξύ τους διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η 
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χρήση τους δεν οδηγεί στον υπολογισμό της χρηματικής αξίας του διανοητικού 

κεφαλαίου.  

Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων αυτών, μέχρι και τον Απρίλιο του 2010, καταγράφηκαν στη 

διεθνή βιβλιογραφία σαράντα δύο (42) επιμέρους μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Κάθε μία από αυτές φέρει τα δικά της πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα και ενδείκνυται προς εφαρμογή σε συγκεκριμένες συνθήκες (Sveiby, 2010). 

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται διαγραμματικά η ταξινόμηση των επιμέρους 

μεθόδων αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των τεσσάρων 

προαναφερθέντων γενικών προσεγγίσεων.  

 

Διάγραμμα 1. Ταξινόμηση μεθόδων αποτίμησης άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Επιπρόσθετα, οι τέσσερις αυτές προσεγγίσεις προσδιορισμού της αξίας των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, βάσει του προσανατολισμού τους και του σκοπού που καλούνται να 
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ικανοποιήσουν εξετάζοντας κάθε προσπάθεια αποτίμησης μεμονωμένα, εμπίπτουν σε τρεις 

ευρύτερες κατηγορίες που είναι οι εξής (Mard et al., 2000)32: 

α) Οι μέθοδοι που βασίζονται στη σύγκριση ποσών και μεγεθών που διαμορφώνονται 

στην αγορά - market based approaches: Βάσει αυτών, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στις συγκριτικές τους τιμές που εντοπίζονται γ’ αυτά από την πώληση 

παρόμοιων στοιχείων στην αγορά. Η αγορά επιλέγεται ως χώρος διαμόρφωσης και 

εντοπισμού των τιμών, αφού αποτελεί το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατό να 

λαμβάνουν χώρα αγοροπωλησίες άυλων στοιχείων μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την άποψη εκτιμητών και αξιολογητών, οι τιμές που διαμορφώνονται στην 

αγορά αποτελούν συνήθως τον καλύτερο δείκτη αξίας του διανοητικού κεφαλαίου. Η 

προτίμηση στις μεθόδους αυτές πρόσθετα εκφράζεται από οργανώσεις και φορείς που σε 

διεθνές επίπεδο συμμετέχουν στη διαμόρφωση των λογιστικών πρότυπων και οδηγιών. 

Εντούτοις, η εφαρμογή τους στην πράξη και στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο συναντά 

πολλά εμπόδια. Συγκεκριμένα, η εύρεση μίας παρόμοιας συναλλαγής άυλων στοιχείων, 

στην κατεύθυνση εντοπισμού συγκρίσιμων τιμών αποδεικνύεται πρακτικά αδύνατη αφού 

αυτά κατά κανόνα δεν αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις για να πωληθούν και στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελούν υποσύνολο μίας ευρύτερης συναλλαγής. 

β) Οι μέθοδοι που βασίζονται στο κόστος - cost approach valuation methods: Στο 

πλαίσιο των μεθόδων αυτών, η αξία του υπό αξιολόγηση άυλου περιουσιακού στοιχείου 

ισούται με το άθροισμα από τα επιμέρους κόστη που πρόκειται να υποστεί η επιχείρηση 

προκειμένου να αντικαταστήσει το στοιχείο αυτό στο μέλλον. Κεντρικό σημείο ως προς τη 

διατύπωση και την εφαρμογή των μεθόδων αυτών αποτελεί η σκέψη ότι, ο πιθανός 

αγοραστής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν θα κατέβαλε για την απόκτηση του 

μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που αντιστοιχεί στο κόστος αναδημιουργίας (αναπαραγωγής) 

του από τον ίδιο. Οι μέθοδοι που βασίζονται στο κόστος κρίνονται περισσότερο 

κατάλληλες για την αποτίμηση άυλων στοιχείων από τα οποία δεν αναμένεται άμεσα η 

δημιουργία εισοδήματος. Επισημάνεται πρόσθετα ότι αυτές κρίνονται σχετικά εύκολες 

στην εφαρμογή τους, εντούτοις, το κύριο αρνητικό χαρακτηριστικό τους έγκειται στο 

                                                

32
 www.fvginternational.com 
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γεγονός ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη χρονική αξία του χρήματος και τις μεταβολές 

των τιμών. Η υιοθέτηση τους ως αξιόπιστα μέτρα υπολογισμού της αξίας πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς το παράδειγμα των 

φαρμακοβιομηχανιών και τα τεράστια ποσά που επενδύονται από αυτές σε έργα έρευνας με 

μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την τελική ευόδωση τους.  

γ) Οι μέθοδοι που βασίζονται στο εισόδημα - income approach valuation methods: 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μεθόδων αυτών, επιχειρείται η εκτίμηση της συνεισφοράς των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων στο εισόδημα της επιχείρησης μέσα από τη χρήση ποικίλων 

μέτρων προσδιορισμού της όπως: τα μεικτά ή καθαρά έσοδα, το μεικτό κέρδος, τα καθαρά 

λειτουργικά έσοδα, τα έσοδα προ φόρων, τα καθαρά έσοδα μετά φόρων, οι λειτουργικές 

ταμειακές ροές, οι καθαρές ταμειακές ροές, το αυξητικό εισόδημα και η τυχόν 

εξοικονόμηση του κόστους.  

Στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μεθόδων αυτών, η ύπαρξη των 

διαφορετικών μέτρων αξιολόγησης της συνεισφοράς των άυλων στο επιχειρηματικό 

εισόδημα καθιστά επιβεβλημένη την αντιστοίχηση τους με τα επιτόκια προεξόφλησης και 

κεφαλαιοποίησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.   

Στη βιβλιογραφία υφίσταται ένας σημαντικός αριθμός εισοδηματικών μεθόδων 

προσδιορισμού της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, εντούτοις, αυτές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τέσσερις (4) διακριτές κατηγορίες με κοινά εννοιολογικά χαρακτηριστικά 

και παρόμοιες δυνατότητες εφαρμογής τους. Αυτές είναι: 

 Οι μέθοδοι που προσδιορίζουν σε ποσότητα την αυξητική στάθμη του εισοδήματος. 

Βάσει αυτών, η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της διανοητική ιδιοκτησία ή κεφάλαιο 

θα απολαμβάνει ένα υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος συγκριτικά με τη μη κάτοχο της. 

 Οι μέθοδοι που προσδιορίζουν ποσοτικά χαμηλότερα επίπεδα κόστους. Σε συμφωνία 

με αυτές, η επιχείρηση που κατέχει άυλα περιουσιακά στοιχεία ή διανοητικό κεφάλαιο, 

επιβαρύνεται με χαμηλότερο κόστος αφού αποφεύγει την πραγματοποίηση επενδύσεων 

σε άυλα και κατ’ επέκταση εξοικονομεί πόρους λόγω των μειωμένων λειτουργικών της 

δαπανών. 

 Οι μέθοδοι που προσδιορίζουν ποσοτικά το μέγεθος της απαλλαγής από μία υποθετική 

καταβολή δικαιωμάτων ή μισθωμάτων (relief from royalties or rentals). Βάσει αυτών, η 

αξία του δικαιώματος ή το μέγεθος του ενοικίου που μια επιχείρηση είναι πρόθυμη να 
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καταβάλλει σε τρίτους για την απόκτηση ή τη χρήση του, ισοδυναμεί με την αξία της 

κατεχόμενης από την ίδια διανοητικής ιδιοκτησίας.  

 Οι μέθοδοι που προσδιορίζουν σε ποσότητα τη διαφορά αξίας ανάμεσα σε δύο 

ομοειδής και παρόμοιου μεγέθους επιχειρήσεις, όταν η μία εξ’ αυτών είναι κάτοχος 

άυλων περιουσιακών στοιχείων ή διανοητικού κεφαλαίου και η άλλη όχι.  

Αξίζει πρόσθετα να σημειωθεί ότι, οι εισοδηματικές προσεγγίσεις προσδιορισμού της αξίας 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων που ταξινομήθηκαν προηγούμενα σε τέσσερις γενικές 

κατηγορίες μπορούν πρόσθετα να ομαδοποιηθούν σε δύο πιο αναλυτικές κατηγορίες. Αυτές 

είναι:  

α) Οι μέθοδοι άμεσης κεφαλαιοποίησης – Direct capitalization methods: Στο πλαίσιο 

μίας ανάλυσης άμεσης κεφαλαιοποίησης, υπολογίζεται αρχικά το κατάλληλο μέτρο 

οικονομικού εισοδήματος για μία μελλοντική χρονική περίοδο της χρονικής στιγμής που 

διενεργείται η αποτίμηση. Το επιλεχθέν αυτό μέτρο διαιρείται στη συνέχεια με τον 

κατάλληλο συντελεστή ή το κατάλληλο ποσοστό απόδοσης των επιχειρηματικών 

επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό (capitalization rate) προσδιορίζεται είτε με αναφορά σε μία 

μελλοντική περίοδο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας είτε με αναφορά σε μία μελλοντική 

περίοδο που εκτείνεται απεριόριστα. Για τον προσδιορισμό του λαμβάνονται υπόψη από 

τους αξιολογητές που διενεργούν την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων οι 

εκτιμήσεις τους ως προς τη μελλοντική πορεία και κατανομή των επιχειρηματικών 

εισοδημάτων. Μέσω της διαίρεσης αυτής αποτυπώνεται μια ένδειξη της αξίας των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που αξιοποιούνται από την επιχείρηση για τη δημιουργία των 

εισοδημάτων αυτών. 

β) Οι μέθοδοι των προεξοφλημένων μελλοντικών οικονομικών ωφελειών - discounted 

future economic benefits: Στο πλαίσιο της ανάλυσης προεξόφλησης των μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών της επιχείρησης, επιχειρείται από τους εκτιμητές της αξίας των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, η προβολή του κατάλληλου μέτρου οικονομικού εισοδήματος της 

επιχείρησης στη διάρκεια ενός σημαντικού αριθμού διακριτών χρονικών περιόδων στο 

μέλλον. Τα αναμενόμενα αυτά εισοδήματα μετατρέπονται εν συνεχεία σε παρούσα αξία με 

τη χρήση του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου33. Μέσω του συντελεστή αυτού 

                                                

33 Το ύψος του οποίου δύναται να προκύψει από την εφαρμογή πληθώρας υποδειγμάτων. Το υπόδειγμα 

αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων CAPM κρίνεται ως το πιο αντιπροσωπευτικό από αυτά.   
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αναγωγής σε παρούσα αξία, εκφράζεται το επιθυμητό ποσοστό απόδοσης των επενδυτών  

επί των κατανεμόμενων όρων εισοδήματος καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής τους στο μέλλον. 

Η διάρκεια της περιόδου προβολής και η ύπαρξη ή όχι υπολειμματικής αξίας για τα υπό 

αξιολόγηση άυλα περιουσιακά στοιχεία εξαρτώνται από τις προσδοκίες των αξιολογητών 

αναφορικά με τη ροή των εισοδημάτων που αποδίδονται σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης προεξόφλησης μελλοντικών οικονομικών ωφελειών αποτελεί 

ένδειξη της αξίας των υπό αξιολόγηση άυλων στοιχείων. 

3.10. Κίνδυνοι που απορρέουν από την ανεπαρκή αποτίμηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων  

Στις μέρες μας, σε σύγκριση με κάθε προγενέστερη χρονική περίοδο, καθίσταται σαφές ότι 

η  περιουσία και η ιδιοκτησία κατ’ επέκταση αποτελούν το θεμέλιο στη διαδικασία λήψης 

κρίσιμων χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Μια πιθανή αποτυχία του αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ενεργητικών στοιχείων και ιδίως των άυλων, εγκυμονεί 

κινδύνους και συνάμα χρηματοοικονομική έκθεση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

επιχειρηματικής πορείας. Συγκεκριμένα:   

 Για τις τράπεζες, που χρησιμοποιούν την ιδιοκτησία και την αποτίμηση της ως 

εγγύηση στην παροχή δανείων.  

 Για τους μετόχους που επένδυσαν σε εισηγμένες στις χρηματαγορές επιχειρήσεις. 

 Για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, που καθίστανται ευάλωτες σε εξαγορές και σε 

ρευστοποιήσεις περιουσιακών τους στοιχείων, στην περίπτωση που η περιουσία τους 

δεν αποτιμάται και δεν αποτυπώνεται σωστά στις χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις.  

 Για τους αγοραστές κατοικιών. 

 Για τους δυνητικούς συνταξιούχους, των οποίων οι αποταμιεύσεις έχουν επενδυθεί σε 

ποικίλα χρηματοδοτικά κεφάλαια. 

 Για την οικονομία στο σύνολό της, που στηρίζεται σ’ ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα. 

Μία σειρά πρόσφατων επιχειρησιακών χρηματοοικονομικών κρίσεων σε όλο τον κόσμο, 

απέδειξε ότι η ανεπαρκής διαδικασία προσδιορισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

(απτών και άυλων) και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων ενισχύει την πιθανότητα ευρείας 

χρηματοοικονομικής κατάρρευσης (Gilberston and Preston, 2005).  
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3.11. Αίτια που ερμηνεύουν την ανεπαρκή αποτίμηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 

Στις μέρες μας γίνεται ευρύτατα αποδεκτό ότι η λογιστική πληροφορία χάνει την ισχύ και 

τη συνάφεια της. Μεταξύ των λόγων που ερμηνεύουν τη διαγραφόμενη αυτή τάση και η 

συνεχώς αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

όμως, σε πολλές περιπτώσεις, δεν αναγνωρίζονται και δεν καταγράφονται στις λογιστικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υφιστάμενων λογιστικών 

προτύπων που ισχύουν και εφαρμόζονται στη χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο 

(Wallman, 1995; Lev and Zarowin, 1999). Για πολλούς ερευνητές της λογιστικής 

επιστήμης, η μη αναγνώριση και η μη καταγραφή ενός σημαντικού αριθμού άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί την κύρια αιτία που οδηγεί σε συνεχείς αποκλίσεις 

ανάμεσα στην αγοραία αξία των επιχειρήσεων και στη λογιστική αξία της καθαρής τους 

περιουσίας (Lev, 2001).  

Στο πλαίσιο κρίσιμων συμπερασμάτων εμπειρικών ερευνών που αποτυπώθηκαν πρόσφατα 

στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία, κρίθηκε αναγκαία στην ενότητα αυτή, αφενός η 

αναγνώριση των αιτιών που συντελούν στην ανεπαρκή αποτίμηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και αφετέρου η καταγραφή των προβλημάτων που αυτή συνεπάγεται καθώς και 

των λύσεων που προτείνονται για την αντιμετώπιση τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανεπαρκής 

αποτίμηση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού αποδίδεται στις εξής τέσσερις κύριες 

αιτίες: 

α) Στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφορίας 

Η ανεπαρκής αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αποδίδεται μεταξύ άλλων 

αιτιών και στην έλλειψη της αναγκαίας πληροφόρησης που θα έπρεπε να παρέχεται από τις 

ετήσιες λογιστικές καταστάσεις και αναφορές των επιχειρήσεων. Στις μέρες μας, οι 

επιχειρήσεις γνωστοποιούν μια σημαντική ποσότητα χρήσιμων εθελοντικών πληροφοριών 

που αφορούν τη χρηματοοικονομική τους θέση. Παρόλα αυτά, υπάρχει έλλειψη σημαντικών 

και χρήσιμων γνωστοποιήσεων που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

Εξαιτίας του λογιστικού συντηρητισμού, η αναγνώριση των επενδύσεων σε άυλα στοιχεία και 

η αποτύπωση τους στο ενεργητικό του ισολογισμού περιορίζεται μόνο σ’ εκείνα που το 

κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, είναι διακριτά από τα υπόλοιπα ενεργητικά 

στοιχεία και εκτιμάται βάσιμα ότι θα αποδώσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα 
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ελέγχονται από την επιχείρηση. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σημαντικά 

ποσά σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτυπωθούν στις 

λογιστικές καταστάσεις λόγω του ότι δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης τους, θα 

εμφανίζουν σ’ αυτές, χαμηλότερες λογιστικές αξίες και περιορισμένη κερδοφορία ως 

συνέπεια της άμεσης αναγνώρισης και εξοδοποίησης του κόστους που οι επενδύσεις τους 

αυτές συνεπάγονται. Ιδιαίτερα, όταν χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος και έχουν 

καταγράψει σε προηγούμενες χρήσεις λογιστικές ζημιές (Ryan and Zarowin, 2001).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρηματοοικονομικές αναφορές δεν παρέχουν στους επενδυτές μία 

ακριβή θεώρηση της διαδικασίας δημιουργίας αξίας που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της 

επιχείρησης (Andreou et al., 2007). Συγκεκριμένα, παρατηρείται έλλειψη 

χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ως προς τους παράγοντες 

που συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση (Amir and Lev, 1996). 

Επιπρόσθετα, εμφανίζεται έλλειψη πληροφόρησης για τη μελλοντική χρηματοοικονομική 

θέση της επιχείρησης.  

Στις μέρες μας, ως προς τη χρησιμότητα των λογιστικών καταστάσεων και την ποιότητα της 

λογιστικής πληροφορίας καταγράφεται έντονη ανησυχία. Αυτή αποδίδεται στο 

συντηρητισμό της λογιστικής νομοθεσίας και στην απουσία ιστορικών και μελλοντικών 

χρηματοοικονομικών και μη δεδομένων αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

των άυλων στοιχείων και της συνεισφοράς τους στην επιχειρηματική αξία.  

β) Στις ατέλειες της αγοράς  

Η ανεπαρκής αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί πρόσθετα να αποδοθεί 

αφενός στην ανυπαρξία αγορών γι’ αυτά και αφετέρου στις ατέλειες που παρατηρούνται στις 

ήδη υπάρχουσες αγορές κεφαλαίου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αγορές στις οποίες τα 

άυλα στοιχεία να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι αξίες τους δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν σε μία συναινετική βάση ή με ομοφωνία. Οι ατέλειες των αγορών 

δίνουν ώθηση στην εμφάνιση φαινομένων “ασυμμετρίας στην πληροφόρηση” επιτρέποντας 

την επίτευξη κερδών από τους συμμετέχοντες εσωτερικά στις επιχειρήσεις, επιφέροντας την 

ίδια χρονική στιγμή αρνητικές οικονομικές συνέπειες στους μικρότερους μετόχους και στα 

εξωτερικά της επιχείρησης ενδιαφερόμενα μέρη.   

Καταγράφεται επίσης ότι η ελεγκτική λειτουργία σήμερα αποτυγχάνει να εγγυηθεί την 

απαραίτητη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών αγορών και να εξασφαλίσει τη 
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γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την πλήρη κατανόηση της 

χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης. Η έλλειψη διεθνούς εναρμόνισης του 

νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών θεωρείται πρόσθετα 

από πολλούς ως η κύρια αιτία ατελούς λειτουργίας των μηχανισμών αξιολόγησης και 

κατανομής των επιχειρηματικών πόρων (Palacios and Calvan, 2007). Συνολικά, οι ατέλειες 

των αγορών μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη αποδοτικότητα που πιθανώς να επιφέρει 

μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στους μικρούς επενδυτές και μετόχους. Η κατάσταση αυτή 

μπορεί να ομαλοποιηθεί μόνο εάν τα νομοθετικά πλαίσια λειτουργίας των αγορών 

βελτιωθούν και επιτευχθεί ως προς αυτά διεθνής εναρμόνιση.  

γ) Στις περιορισμένες ικανότητες των χρηματοοικονομικών αναλυτών 

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές χαρακτηρίζονται ως εξειδικευμένοι χρήστες της 

λογιστικής πληροφορίας. Ο ισχυρός ανταγωνισμός που επικρατεί στις χρηματαγορές 

εξαναγκάζει πολλές φορές αυτούς να εκμεταλλεύονται όλη τη διαθέσιμη γνώση με σκοπό να 

παρέχουν στους πελάτες τους τις βέλτιστες χρηματοοικονομικές συμβουλές. Η επιβίωσή 

τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, τους υποχρεώνει όχι μόνο να 

έχουν την ικανότητα πρόσβασης στην πληροφορία που σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία 

αξίας, αλλά πρόσθετα τη δυνατότητα κατανόησης και αξιοποίησης του περιεχομένου της. Η 

ικανότητα τους να προβλέπουν με ακρίβεια τη μελλοντική κερδοφορία τεκμηριώνεται 

ευρύτατα στη λογιστική βιβλιογραφία (Richardson et al., 1999). Οι πλέον σύγχρονες 

έρευνες που αναφέρονται στον προσδιορισμό της επιχειρηματικής αξίας στηρίζονται σε 

προβλέψεις των αναλυτών ως υποκατάστατο των προσδοκιών της αγοράς (Liu and Thomas, 

2000).  

Παρόλα αυτά, μεταξύ των αναλυτών παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ως προς την 

ικανότητα τους να προσεγγίζουν έγκαιρα την απαιτούμενη πληροφορία καθώς και ως προς 

τη δυνατότητα τους να εστιάζονται στο κρίσιμο περιεχόμενο αυτής με σκοπό την επίτευξη 

αξιόπιστων προβλέψεων.  

Οι προβλέψεις των αναλυτών που αφορούν την κερδοφορία της επιχείρησης 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τους επενδυτές για τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων 

τους και την εφαρμογή της επενδυτικής τους στρατηγικής. Ως εκ τούτου, τυχόν ανακριβείς 

προβλέψεις τους ως προς την κερδοφορία των επιχειρήσεων οδηγούν σε λανθασμένη από 

την πλευρά των επενδυτών αποτίμηση της επιχειρηματικής αξίας.  
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Μέσα από εμπειρικές μελέτες αποδεικνύεται ότι ο λανθασμένος χειρισμός δεδομένων και 

πληροφοριών από την πλευρά των αναλυτών, όπως και τα κίνητρα τους κατά το σχηματισμό 

προβλέψεων που αφορούν την κερδοφορία μιας επιχείρησης, αποτελούν τους καθοριστικούς 

παράγοντες που προσδιορίζουν τη δική τους αξιοπιστία.  

Ο συγκερασμός των απόψεων που παρατέθηκαν προηγούμενα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές κατανοούν την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

ότι αυτοί είναι ικανοί να παρέχουν προς τους επενδυτές αξιόπιστες προβλέψεις και χρήσιμες 

υποδείξεις.  

δ) Στην αντιδεοντολογική συμπεριφορά στελεχών, ελεγκτών και χρηματοοικονομικών 

αναλυτών 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών καταγράφηκαν νοσηρά γεγονότα στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίου που προκάλεσαν τεράστιες οικονομικές απώλειες στους επενδυτές και 

υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη τους σ’ αυτές. Οι καταστάσεις αυτές αποδίδονται μεταξύ 

άλλων αιτιών και στην αντιδεοντολογική συμπεριφορά των στελεχών της διοίκησης των 

επιχειρήσεων, των ελεγκτικών τους εταιριών και των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 Οι ανεπαρκείς αποτιμήσεις αποδίδονται εκτός των άλλων στην εφαρμογή 

παραπλανητικών πρακτικών από την πλευρά της διοίκησης των επιχειρήσεων όπως η 

γνωστοποίηση ψευδών πληροφοριών και η χάλκευση λογιστικών αριθμών και μεγεθών. 

 Ο κύριος ρόλος των ελεγκτικών εταιριών εστιάζεται στη μείωση της ασυμμετρίας στην 

πληροφόρηση ανάμεσα στους επενδυτές και στα στελέχη των επιχειρήσεων. Κατά την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, οι ελεγκτικές εταιρίες είναι 

δυνατόν να δελεάζονται και να αποκρύπτουν τις επιφυλάξεις τους ως προς την πορεία 

των επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση του πελατειακού τους χαρτοφυλακίου. 

Ακολούθως, οι επενδυτές που βασίζονται σε μη αξιόπιστες πληροφορίες πιθανόν να 

υπερεκτιμούν την αξία περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων και να υποβάλλονται 

σε απώλειες όταν απόρρητες εσωτερικά πληροφορίες καθίστανται δημόσιες και οι 

τιμές των μετοχών των εταιριών προσαρμόζονται αρνητικά. 

 Οι επενδυτές πρόσθετα υφίστανται αρνητικές συνέπειες και από την αντιδεοντολογική 

συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Προβλέψεις τους που στηρίζονται 

σε μη αξιόπιστα δεδομένα ή σε δικές τους λανθασμένες επιλογές οδηγούν τους 

επενδυτές στην κατανομή πόρων τους σε υπερεκτιμημένα ενεργητικά περιουσιακά 
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στοιχεία μεταξύ αυτών και σε άυλα των οποίων οι τιμές τελικά επιστρέφουν στις 

βασικές τους αξίες (Lee et al., 1999).  

3.12. Συνέπειες της ανεπαρκούς αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Η ανεπαρκής αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιφέρει αρνητικές συνέπειες 

για τις επιχειρήσεις και τους μετόχους τους. Στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία μεταξύ των 

συνεπειών αυτών καταγράφονται οι εξής: 

1. Οι τιμές των μετοχών χαρακτηρίζονται από αστάθεια ως συνέπεια των δυσκολιών που 

παρατηρούνται στον ακριβή υπολογισμό των μελλοντικών κερδών που προσδοκούνται 

από την απόκτηση τους. Η αστάθεια αυτή ενισχύεται από τον κίνδυνο που συνεπάγεται 

η επένδυση σε επιχειρήσεις με σημαντικά άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

2. Η χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεων που επένδυσαν σημαντικά ποσά σε 

άυλα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Ως συνέπεια αυτής 

αυξάνονται οι ζητούμενες αποδόσεις των επενδυτών καθώς και το κόστος χρήσης των 

κεφαλαίων που οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν. 

3. Η υπερεκτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων στις κεφαλαιακές αγορές επιφέρει 

σημαντικές απώλειες στους επενδυτές όταν οι τιμές των μετοχών τους επιστρέψουν στις 

φυσιολογικές, κανονικές τους αξίες. Αντιστρόφως, η υποεκτίμηση των επιχειρήσεων 

μειώνει την ικανότητα τους να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια και ενισχύει τον κίνδυνο 

εχθρικών προς αυτές εξαγορών (Lev et al., 2000).  

4. Τα τελευταία χρόνια, πολύ πιο έντονα στις ΗΠΑ, καταγράφεται ένας συνεχώς 

αυξανόμενος αριθμός από δικαστικές διαμάχες ανάμεσα στους επενδυτές και στα 

στελέχη των επιχειρήσεων (Lev, 2001). Αιτία της κατάστασης αυτής η αδυναμία των 

πρώτων να αξιολογήσουν την επιχειρηματική απόδοση βάσει των λογιστικών μεγεθών 

που δημοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις. Η τάση αυτή ερμηνεύεται αφενός από 

την προδιάθεση των στελεχών των επιχειρήσεων να διαπράττουν αλχημείες στο 

λογιστικό χειρισμό των επιχειρηματικών κερδών και των επενδύσεων σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και  αφετέρου από την εφαρμογή της λογιστικής τακτικής, που 

συνιστά την περιορισμένη εμφάνιση στο επενδυτικό κοινό των δαπανών έρευνας και 

ανάπτυξης. Σκοπός του λογιστικού αυτού χειρισμού, η ενίσχυση των λογιστικών 

κερδών και η προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. 
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Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, οι προαναφερθείσες αρνητικές συνέπειες είναι πιθανότερο να 

εμφανιστούν σε επιχειρήσεις που διανύουν το στάδιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο 

λόγος προφανής, οι επιχειρήσεις αυτές επενδύουν σημαντικά ποσά σε άυλα περιουσιακά 

στοιχεία με σκοπό την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς τους. Τα προβλήματα αυτά αντιθέτως 

δεν παρατηρούνται στις επονομαζόμενες ώριμες επιχειρήσεις. Αυτές έχοντας φθάσει σε μία 

σταθερή κατάσταση του επιχειρηματικού τους κύκλου πραγματοποιούν περιορισμένες 

επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Το ύψος των επενδύσεων αυτών σε καμία 

περίπτωση δεν ξεπερνά τις ετήσιες αποσβέσεις των καταγεγραμμένων και μη άυλων 

περιουσιακών τους στοιχείων (Ayuso, 2003).  

3.13. Προτεινόμενες λύσεις στην κατεύθυνση μίας ολοκληρωμένης αποτίμησης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται αντιληπτό ότι η ανεπαρκής αποτίμηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων επιφέρει αρνητικές συνέπειες στους συμμετέχοντες στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον (επιχειρήσεις, πιστωτές, μετόχους). Η υπερεκτίμηση ή η 

υποεκτίμηση των επιχειρήσεων που επενδύουν σημαντικά ποσά σε άυλα δεν επιτρέπει τη 

διαμόρφωση μίας ξεκάθαρης αντίληψης για την προοπτική συμμετοχής δυνητικών 

επενδυτών σ’ αυτές. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λογιστικής 

αντιμετώπισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε διεθνές επίπεδο και η εφαρμογή μίας 

ολιστικής προσέγγισης για την αποτίμηση τους κρίνεται επιβεβλημένη. Στην κατεύθυνση 

αυτή προτείνονται τα εξής: 

1. Η πραγματοποίηση αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών με 

σκοπό τη βελτίωση των ατελειών που σήμερα τις χαρακτηρίζουν. Μέσω αυτών, 

εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στο ελάχιστο οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τις 

επιχειρήσεις και για τα ενδιαφερόμενα της πορείας τους μέρη. Στην ίδια κατεύθυνση, 

η ανάληψη προσπαθειών που αποσκοπούν στον περιορισμό των ευκαιριών ανάπτυξης 

κερδοσκοπικών μηχανισμών στις αγορές κρίνεται επιβεβλημένη. Ο συντονισμός και η 

ενοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των χρηματαγορών θα συμβάλλει θετικά στην 

εφαρμογή μίας τέτοιας προσέγγισης. 

2. Η άμεση βελτίωση του υφιστάμενου λογιστικού πλαισίου αντιμετώπισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων  στη χώρα μας αλλά και διεθνώς κρίνεται επιτακτική. Η 

γνωστοποίηση από την πλευρά των επιχειρήσεων αξιόπιστων και έγκαιρων 
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πληροφοριών ως προς τους προσδιοριστικούς παράγοντες των άυλων και τη συμβολή 

τους στη διαδικασία δημιουργίας αξίας των επιχειρήσεων θα συμβάλλει στην τόνωση 

του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα, για τις επιχειρήσεις που στηρίζονται στη 

γνώση και στο διανοητικό τους κεφάλαιο. 

3. Η ενθάρρυνση για την παροχή από την πλευρά των επιχειρήσεων πρόσθετων 

εθελοντικών γνωστοποιήσεων που θα ερμηνεύουν και θα αποτυπώνουν το μελλοντικό 

τους σχεδιασμό κρίνεται αναγκαία στην κατεύθυνση εξάλειψης φαινομένων 

ασυμμετρίας στην πληροφόρηση. Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να μιλούν 

τη γλώσσα των αναλυτών και οι επενδυτές από την πλευρά τους θα πρέπει να έχουν την 

ικανότητα να τους κατανοούν. 

4. Το πλαίσιο λογιστικής αντιμετώπισης και χειρισμού των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων για τις εισηγμένες επιχειρήσεις παρέχεται σήμερα στην Ελλάδα αλλά και 

στις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Δ.Λ.Π. 38 

“Άυλα περιουσιακά στοιχεία”34. Σημαντικές τροποποιήσεις των αρχικών του 

διατάξεων επήλθαν και ενσωματώθηκαν σ’ αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 

από το 2000 έως και το 2010.  Στην αναθεώρηση και βελτίωση των διατάξεων του, 

σημαντική επίδραση άσκησαν οι δύο αναθεωρημένες οδηγίες 141 και 142 που 

εκδόθηκαν από το συμβούλιο λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ (FASB) και αφορούν 

το λογιστικό χειρισμό των άυλων και της υπεραξίας. Μέσω τον προτύπων αυτών 

ουσιαστικά περιορίστηκε ο συντηρητισμός που διέπνεε τα κριτήρια αναγνώρισης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Εντούτοις, σοβαρά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα ως προς το λογιστικό 

χειρισμό των άυλων στοιχείων από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Η καθιέρωση ενός 

ολοκληρωμένου και έντονα διακριτού πλαισίου λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων 

στοιχείων και από αυτές θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών μεθόδων και διαδικασιών προσδιορισμού της αξίας τους.  

5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προτύπων ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης κρίνεται 

σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο στο παρελθόν επιτακτική με σκοπό την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας της λογιστικής πληροφορίας. Η ανάπτυξη κωδίκων 

                                                

34 Εκτενής παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του Δ.Λ.Π. 38 όπως και των διατάξεων των οδηγιών 141 

και 142 που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία του  (FASB)  παρέχεται στο τρίτο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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δεοντολογίας και ηθικής μεταξύ των ελεγκτικών εταιριών και των εταιριών 

αξιολόγησης επενδύσεων κρίνεται αναγκαία. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 

διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων προϋποθέτει την από πλευράς των 

επενδυτών ενσωμάτωση αξιόπιστων ελεγκτικών αναφορών και επενδυτικών συστάσεων.  

Στην κατεύθυνση αυτή, οι φορείς που φέρουν την ευθύνη θέσπισης κανόνων και 

νομοθεσιών, θα πρέπει να ενδυναμώσουν σε διεθνές επίπεδο την ισχύ των ελέγχων 

ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των νομικών και λογιστικών διατάξεων από όλους 

τους συμμετέχοντες δηλαδή τα  στελέχη των επιχειρήσεων, τις ελεγκτικές εταιρίες και 

τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές (Ayuso, 2003).  



Ορισμός και λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει της διεθνούς  βιβλιογραφίας και των  Δ.Π.Χ.Π.

 

118 

 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o 

Ορισμός και λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων βάσει της διεθνούς  βιβλιογραφίας και των  Δ.Π.Χ.Π. 

4.1. Εισαγωγή 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναμφίβολα συνιστούν κρίσιμη περιοχή ενδιαφέροντος της 

λογιστικής επιστήμης και πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή και σύμπραξή τους 

στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην εφαρμογή της επιχειρησιακής 

στρατηγικής επιτείνουν την αναγκαιότητα ορισμού και λογιστικού χειρισμού τους με τρόπο 

σαφή και εφαρμόσιμο. Μέσω αυτού, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αντανακλάται η 

πολυεπίπεδη διάστασή τους και οι επιδράσεις αυτής στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και 

στην εξέλιξη της επιχείρησης. 

Οι άνθρωποι ως οντότητες και την ίδια στιγμή ως επιχειρηματίες, με μεγαλύτερη ευκολία 

αντιλαμβάνονται και κατανοούν αντικείμενα ή καταστάσεις με φυσική υπόσταση. Αντιθέτως, 

είναι δύσκολο γι’ αυτούς να αντιληφθούν έννοιες, αντικείμενα ή καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται από τη δική της απουσία. Η άποψη αυτή βρίσκει αποδοχή και στο πεδίο 

της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής. Μία περιοχή γης που κατέχεται από την 

επιχείρηση ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος ή μίας συναλλαγής του παρελθόντος 

αποτυπώνεται στις λογιστικές της καταστάσεις και χαρακτηρίζεται εύκολα από τον καθένα 

που ενδιαφέρεται για την πορεία της, εσωτερικό ή εξωτερικό χρήστη της λογιστικής 

πληροφορίας, ως ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο ή απτό μέσο δράσης (Austin, 2007). 

Την ίδια στιγμή, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο προβληματισμός που αφορά τη 

δυνατότητα ύπαρξης και άλλων άυλων πόρων εκτός της υπεραξίας ή της νομικά 

προστατευμένης διανοητικής ιδιοκτησίας που θα μπορούσαν να αποδοθούν μέσα από τη 

χρήση ενός αντιπροσωπευτικού ή κοινού ορισμού, αντικαθίσταται από την απλή ταξινόμηση 

τους εντός ενός εθνικού λογιστικού σχεδίου ή μιας απλής περιγραφής των ιδιοτήτων τους 

στο πλαίσιο εθνικών λογιστικών προτύπων, νόμων και λογιστικών αρχών.   

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία χωρίς καμιά εξαίρεση έως και σήμερα, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, αποτυπώνονται στις λογιστικές, χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων και αξιοποιούνται από αυτές για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους σκοπών 

και δραστηριοτήτων.  
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Στο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, το ζήτημα του ορισμού και της 

λογιστικής αντιμετώπισης τους, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς βιβλιογραφίας για 

μία μακρά χρονική περίοδο που ξεκίνησε κυρίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες (Canibano et 

al., 2000). Παρόλα αυτά, στις μέρες μας, η σημασία της γνωστοποίησης πρόσθετων 

πληροφοριών αναφορικά με την παρουσία και το μέγεθος τους στις λογιστικές καταστάσεις 

των επιχειρήσεων ενισχύθηκε σημαντικά (Bontis, 2003).  

Μέσω της ενδελεχούς ανάλυσης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τον 

ορισμό και το λογιστικό τους χειρισμό συνάγονται κρίσιμα συμπεράσματα. Τα κυριότερα 

των οποίων είναι τα εξής: 

 Διαχρονικά, βάσει ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων, ένας σημαντικός αριθμός 

διαφορετικών όρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αναπτύχθηκε 

και αποδόθηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Οι όροι: άυλο ενεργητικό, διανοητική 

ιδιοκτησία, διανοητικό κεφάλαιο, διανοητικά ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία, 

κεφάλαιο της γνώσης, γνώση βασισμένη σε ενεργητικά στοιχεία ή απλώς άυλα είναι 

μερικοί από αυτούς (Canibano et al., 2000; Kaufmann and Schneider, 2004).  

 Τα λογιστικά συστήματα που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες μεταξύ των 

κρατών35 αντιλαμβάνονταν και προσέγγιζαν με διαφορετικό τρόπο τον ορισμό και το 

λογιστικό χειρισμό των άυλων στοιχείων. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε δυσαρμονία, η 

οποία ακόμη και σήμερα δυσχεραίνει τις προσπάθειες λογιστικής τυποποίησης, 

περιορίζοντας τη συγκρισιμότητα των λογιστικών καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο 

(Emenyonou and Gray, 1992).   

 Οι λογιστικές οδηγίες και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

που εφαρμόζονται σήμερα από το σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων36, 

προδιαγράφουν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται ως προς την αναγνώριση, 

το χειρισμό και την παρουσίαση των άυλων στοιχείων. Μέσω της εφαρμογής τους, 

ενισχύεται η συγκρισιμότητα των λογιστικών καταστάσεων και περιορίζονται οι 

διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών λογιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται για την 

αποτίμηση και τυποποίηση της σχετικής με αυτά πληροφορίας. 

                                                

35 Στην Ευρωπαϊκή ένωση, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ελβετία, κτλ.  

36 Και αυτών που επιλεκτικά έχουν υιοθετήσει την εφαρμογή τους.  
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Δύο επιμέρους ενότητες συνθέτουν το παρόν κεφάλαιο. Στην πρώτη εξ αυτών, με τρόπο 

σαφή αποτυπώνονται οι πλέον αντιπροσωπευτικοί ορισμοί που συναντώνται για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία. Η προσπάθεια που συντελείται στην ενότητα 

αυτή, αποσκοπεί στην ανάδειξη των κύριων χαρακτηριστικών τους αφού σε μεγάλο βαθμό 

αυτά καθορίζουν το μετέπειτα λογιστικό τους χειρισμό και την παρουσίαση τους στις 

λογιστικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας ενότητας, υπογραμμίζονται και 

αναδεικνύονται τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη δική τους 

λογιστική αντιμετώπιση. Στη δεύτερη ενότητα, με τρόπο συγκεκριμένο αποτυπώνεται, ο 

λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς 

λογιστικού προτύπου (Δ.Λ.Π.) 38 “Άυλα περιουσιακά στοιχεία”, του διεθνούς προτύπου 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Ενοποίηση επιχειρήσεων”, του 

διεθνούς λογιστικού προτύπου (Δ.Λ.Π.) 36 “Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων” και 

των υπολοίπων άμεσα με αυτά σχετιζόμενων διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, καταγράφονται και αναλύονται οι κυριότερες διαφορές που 

αναγνωρίζονται κατά τη λογιστική τους προσέγγιση, συγκρίνοντας τις απαιτήσεις που 

αφορούν αυτήν, τόσο κατά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσο και 

κατά τις ελληνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.   

4.2. Εννοιολογική προσέγγιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν χωρίς καμία αμφιβολία σημαντικό ρόλο στη 

διεύρυνση του επιχειρηματικού προσανατολισμού και την άσκηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Μολονότι η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά των όρων “άυλα στοιχεία” 

και “διανοητικό κεφάλαιο” αποτυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία στα 189637 (Wu, 2005) 

και 196938 αντίστοιχα (Bontis, 1998), το πεδίο έρευνας τους, με ιδιαίτερη ένταση 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής σκέψης, στη διάρκεια των τριών τελευταίων 

δεκαετιών (Serenko and Bontis, 2004). 

Στην πλειοψηφία των ερευνητικών προσπαθειών που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

οι οποίες και ολοκληρώθηκαν μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 2000,  υφίσταται ως 

προς τον ορισμό τους ένα καίριο πρόβλημα, αυτό της έλλειψης κοινής ορολογίας. Οι 

                                                

37 Από τον Lawrence R. Dicksee.  

38 Από τον Kenneth Galbraith.  
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έννοιες που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωσή τους, φέρουν το δικό τους διαφορετικό 

τίτλο ή τη δική τους διαφορετική ονοματολογία σύμφωνα με τις προθέσεις των ερευνητών, 

ακαδημαϊκών ή ανθρώπων της πράξης από τους οποίους εκπορεύονται (Bontis, 2001). Η 

καταγεγραμμένη αυτή διαφωνία συνιστά εμπόδιο στην πρόοδο της ερευνητικής 

προσπάθειας που αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, με συνέπεια την ανυπαρξία έως και 

σήμερα ενός κοινά αποδεκτού ορισμού γι’ αυτά (Sveiby, 1997; Bontis, 1998; Andriessen,  

2004; Mølbjerg-Jørgensen, 2006).   

Την παρούσα χρονική στιγμή, στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, υπάρχει 

μία πληθώρα ορισμών που εστιάζονται στην προσέγγιση του ακριβούς εννοιολογικού 

περιεχομένου των άυλων στοιχείων. Η ύπαρξη του σημαντικού αυτού αριθμού διαφορετικών 

ορισμών, κρίνεται από τη μία πλευρά ωφέλιμη αφού η εκτεταμένη παράθεση σχετικών με τα 

άυλα όρων συμβάλλει στην αποτύπωση και ερμηνεία της περίπλοκης τους φύσης και από την 

άλλη επιβλαβής αφού η έλλειψη ομοφωνίας που καταγράφεται μεταξύ αυτών οδηγεί πολλές 

φορές σε σύγχυση. Παραμένει αδιευκρίνιστο το κατά πόσο οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν 

αρχικά για την εννοιολογική τους προσέγγιση, σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο μίας ιεραρχικής 

βάσης ή στο πλαίσιο μίας βάσης συνωνυμίας, από τη στιγμή που τόσο η επιστήμη όσο και η 

πράξη δεν κατάφεραν έως και τα μέσα της δεκαετίας του 2000 να εντοπίσουν μία κοινή και 

ξεκάθαρη μεταξύ αυτών διαφοροποίηση (WGARIA, 2005).   

Ανάμεσα στους όρους που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

διακρίνονται οι εξής: άυλα περιουσιακά στοιχεία, διανοητική ιδιοκτησία, διανοητικό 

κεφάλαιο, διανοητικά άυλα στοιχεία, κεφάλαιο γνώσης, γνώση που βασίζεται στα άυλα 

στοιχεία, ή απλά άυλα. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ερευνητικής προσπάθειας που 

σχετίζεται με αυτά, αρκετοί ερευνητές ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να αναπτύσσουν τη 

δική τους ονοματολογία (Bontis, 2001). Η ευόδωση της προσπάθειας για μία κοινή 

ορολογία φαίνεται επί του παρόντος δύσκολη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αρκετοί 

ερευνητές προσπάθησαν να ορίσουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μέσα από την αλγεβρική 

σχέση που χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό του διανοητικού κεφαλαίου 

(Edvinsson and Malone, 1997)39. Βάσει αυτής, το διανοητικό κεφάλαιο αποτελεί τη 

διαφορά ανάμεσα στην αγοραία και τη λογιστική αξία μιας επιχείρησης. Η προσπάθεια αυτή 

κρίθηκε ελλιπής, αφού μέσω της σχέσης αυτής, το σύνολο της διαφοράς ανάμεσα στην 

                                                

39 Intellectual Capital = Market value – Book Value.  
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αγοραία και τη λογιστική αξία της επιχείρησης αποδίδονταν ολοκληρωτικά στο διανοητικό 

κεφάλαιο. Ο ορισμός του διανοητικού κεφαλαίου ως η διαφορά μεταξύ της αγοραίας και της 

λογιστικής επιχειρηματικής αξίας φέρει αρκετά μειονεκτήματα. Η διαφορά ανάμεσα στα 

δύο αυτά μεγέθη μπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη και άλλων παραγόντων πέραν του 

διανοητικού κεφαλαίου όπως: η υποεκτίμηση των απτών και των νομισματικών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, οι υποχρεώσεις των μετόχων της στην κάλυψη της καθαρής της 

θέσης, ποικίλοι νομικοί λόγοι καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με το χρόνο και 

εμφανίζονται περιοδικά στη διάρκεια του οικονομικού έτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

η επίδραση του φαινομένου του Ιανουαρίου στις αγοραίες αξίας των μετοχών (Upton, 2001, 

Garcia and Ayuso, 2003)40. Ως εκ τούτου, ο προαναφερθείς ορισμός του διανοητικού 

κεφαλαίου κρίνεται περισσότερο παραπλανητικός.  

Στο πλαίσιο μιας διαφορετικής προσέγγισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

επιχειρείται από πολλούς ερευνητές, η περιγραφή της φύσης τους μέσα από την παράθεση 

κατηγοριών στις οποίες αυτά μπορούν να ταξινομηθούν με αναφορά σε μια ευρύτερη έννοια. 

Στην περίπτωση αυτή, το ερώτημα “τι πραγματικά είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία”, 

αντικαθίσταται από την απάντηση στο ερώτημα “ποιες κατηγορίες άυλων στοιχείων 

υπάρχουν”. Η προσέγγιση αυτή κρίνεται μειονεκτική, η παράθεση κατηγοριών του 

διανοητικού κεφαλαίου όπως: ανθρώπινο κεφάλαιο, διαρθρωτικό ή οργανωσιακό κεφάλαιο, 

ή κεφάλαιο συσχέτισης, δεν συνιστά αποτύπωση των ουσιαστικών χαρακτηριστικών του 

όρου άυλα ενεργητικά στοιχεία (Bontis, 2002). Η ερμηνεία απλή, η καταγραφή των 

συστατικών μερών μιας έννοιας δεν παρέχει απαραίτητα τον ορισμό της έννοιας αυτής. 

Στην κατεύθυνση ορισμού των άυλων περιουσιακών στοιχείων, διαφαίνεται πρόσθετα μεταξύ 

των ερευνητών, η έκδηλη τους τάση, να οριοθετούν αυτά μέσα από τη χρήση “αρνητικών 

προσεγγίσεων” (WGARIA 2001). Συγκεκριμένα, ορίζοντας τα περιουσιακά στοιχεία που 

δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως άυλα, δηλαδή προσδιορίζοντας τα απτά και 

νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού, οδηγούμαστε στον ορισμό που εκπορεύεται από τη 

δική τους μεθοδολογία (Lev, 2001). 

                                                

40 Επισημαίνεται, ότι βάσει των αποτελεσμάτων πρόσφατης έρευνας που διενεργήθηκε από τους Βαζακίδη και 

Αθιανό το 2010, οι συμμετέχοντες στις αγορές κεφαλαίων (επενδυτές), προσδοκούν πως η ανακοίνωση από την 

πλευρά των εταιριών διανομής μερίσματος, αναμένεται να επιφέρει θετική επίδραση στις τιμές των μετοχών 

τους κατά την ημερομηνία αυτή (event day – effect), (Vazakidis and Athianos, 2010).  
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Επιπρόσθετα, από πολλούς ερευνητές γίνεται αποδεκτό ότι τα ίδια άυλα περιουσιακά 

στοιχεία είναι δυνατόν να ερμηνευθούν μέσα από τη χρήση διαφορετικών τρόπων και 

προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο της δικής τους θεώρησης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

συντίθενται από αντικειμενικά γεγονότα καθώς και από συνειδητές όπως και ασυνείδητες 

γνωστικές διαδικασίες. Με βάση την προσέγγιση αυτή, η δυνατότητα θεμελίωσης ενός 

κοινού ορισμού και η ταξινόμηση των άυλων στοιχείων για την ικανοποίηση λογιστικών και 

στατιστικών σκοπών θεωρείται εφικτή. Στο ίδιο πλαίσιο, η δημιουργία μιας κοινής βάσης 

χειρισμού και αντιμετώπισης άυλων φαινομένων, όπως γνωστικές και μη δομημένες 

διαδικασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό μίας επιχείρησης κρίνεται ανέφικτη 

(Johanson, 2000).  

Η προσέγγιση της επιχείρησης και η ερμηνεία της πορείας και των αποτελεσμάτων αυτής 

βάσει των πόρων41 που η ίδια αξιοποιεί, αποτελεί μία διαφορετική προσπάθεια καθορισμού 

της έννοιας και του περιεχομένου των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τις 

γενικές αυτής κατευθύνσεις, συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί πόροι, αποτελούν πηγή 

δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επίτευξης υψηλής κερδοφορίας. Μεταξύ 

αυτών συγκαταλέγονται στατικοί πόροι καθώς και δυναμικές επιχειρηματικές δεξιότητες 

εφόσον φέρουν τις εξής ιδιότητες: είναι πολύτιμοι για την επιχείρηση, δηλαδή συμβάλουν 

σταθερά στη δημιουργία αξίας για αυτήν, είναι σπάνιοι, δηλαδή ετερογενώς κατανεμημένοι 

μεταξύ των δραστηριοτήτων της, δύσκολα προσεγγίσιμοι από τους ανταγωνιστές της και μη 

αντιγράψιμοι δηλαδή δύσκολα αντικαταστίσιμοι (Barney et al., 2001).  

 Στη σύγχρονη λογιστική πρακτική συναντώνται δύο κατηγορίες προσεγγίσεων που 

σχετίζονται με τον ορισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στην πρώτη από αυτές 

περιλαμβάνονται οι ορισμοί που χαρακτηρίζονται ως πραγματικοί ή εννοιολογικοί 

(ταυτολογικοί ή αληθινοί). Στη δεύτερη κατηγορία προσεγγίσεων, εντάσσονται οι ορισμοί 

στο πλαίσιο των οποίων απαριθμούνται συγκεκριμένα στοιχεία ως άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού μιας επιχείρησης. Οι προσεγγίσεις των κατηγοριών αυτών δεν είναι αμοιβαίως 

αποκλειόμενες. Στην πραγματικότητα, μία χώρα, μία επιχείρηση ή ένα λογιστικό σύστημα, 

που εφαρμόζει μια εννοιολογική προσέγγιση ορισμού των άυλων περιουσιακών της 

στοιχείων, παρέχει την ίδια στιγμή, μία αρίθμηση των περιουσιακών στοιχείων της που 

                                                

41 Προσέγγιση της επιχείρησης βάσει των πόρων της “Resources based view of the firm or RBV theory”.   
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αναγνωρίζονται ως άυλα κυρίως για λόγους τυποποίησης και εμφάνισης τους στις λογιστικές 

καταστάσεις (Stolowy and Cazavan, 2001).  

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ο όρος “ορισμός” χρησιμοποιείται με σκοπό την 

αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο αρκετοί συγγραφείς (ακαδημαϊκοί, οργανισμοί ή 

φορείς που ασχολούνται με τη θέσπιση λογιστικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο) 

αντιλαμβάνονται την έννοια των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

4.3. Ορισμοί των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει της διεθνούς λογιστικής 

βιβλιογραφίας 

Στις προσεγγίσεις που αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισμό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, στη σύγχρονη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία, καταγράφεται ένα μεγάλο εύρος 

ορισμών που αφορούν και αποδίδονται στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Οι πλέον 

σημαντικοί των οποίων, συναρτήσει της αποδοχής που τους αναγνωρίζεται στη θεωρία και 

την πράξη της λογιστικής επιστήμης, αποτυπώνονται ως εξής:  

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital)42: Συγκροτείται από την έρευνα και τη 

μελέτη της καινοτομίας, τις γνώσεις της διοίκησης, τις νέες τεχνολογίες, τα άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού, τη διανοητική ιδιοκτησία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την 

οργανωσιακή μάθηση και τις γνώσεις των εργαζομένων (McMaster World Congress 

on Intellectual Capital)43.  

 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets), ευρύς ορισμός: Βάσει αυτού, τα άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού συνιστούν μη φυσικές πηγές πιθανών μελλοντικών 

οικονομικών οφελών μίας επιχείρησης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, όλα τα 

στοιχεία της επιχείρησης που συνυπάρχουν στο πλαίσιο λειτουργίας της, πρόσθετα 

των νομισματικών και των απτών περιουσιακών της στοιχείων (NYU Stern - 

Intangibles Research Center)44. 

                                                

42 Στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, υπογραμμίζεται η πεποίθηση και την ίδια στιγμή το 

συμπέρασμα, ότι η κατηγοριοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital) είναι σχεδόν ανέφικτη. 

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της ύπαρξης του αντανακλάται, το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη 

γνώση της διοίκησης, στο κοινωνικό και ανθρώπινο επιχειρησιακό κεφάλαιο (Rastogi, 2003).  

43 McMaster World Congress on Intellectual Capital - worldcongress.mcmaster.ca   

44 Αντλήθηκε από το www.stern.nyu.edu/ross  
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 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets), επακριβής “στενός” ορισμός: Βάσει 

αυτού, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία συνιστούν μη φυσικές πηγές πιθανών 

μελλοντικών οικονομικών οφελών, που αποκτήθηκαν μέσα από συναλλαγές ή 

αναπτύχθηκαν εσωτερικά από αναγνωρίσιμα της επιχείρησης κόστη. Επιπρόσθετα, τα 

ενεργητικά αυτά στοιχεία έχουν πεπερασμένη (μετρήσιμη) διάρκεια ωφέλιμης ζωής, 

αγοραία αξία πέραν αυτής της επιχείρησης και ελέγχονται από την ίδια (NYU Stern - 

Intangibles Research Center). 

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital): Το πεδίο αναφοράς του εκτείνεται, από τη 

σύλληψη, κωδικοποίηση και διάχυση πληροφοριών, μέχρι την απόκτηση νέων 

επιχειρηματικών ικανοτήτων, συνεπεία εκπαίδευσης και ανάπτυξης καθώς και 

αναδόμησης των επιχειρηματικών διαδικασιών (Bontis, 1996).  

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital): Βάσει του ορισμού αυτού, το διανοητικό 

κεφάλαιο μίας επιχείρησης αποτελεί άθροισμα των επιμέρους γνώσεων των ανθρώπων 

που συμμετέχουν στη δική της δραστηριότητα. Η ύπαρξη του συνόλου των γνώσεων 

αυτών καθιστά την επιχείρηση ικανή στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

στην αγορά (Stewart, 1997).  

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital): Βάσει του ορισμού αυτού, στο διανοητικό 

κεφάλαιο μίας επιχείρησης αντικατοπτρίζεται, η κατεχόμενη από την πλευρά της 

γνώση, η εφαρμοσμένη αυτής εμπειρία, η οργανωσιακή της τεχνολογία, οι 

καταναλωτικές της σχέσεις και οι επαγγελματικές της δυνατότητες, που καθιστούν 

αυτή ικανή για την απόκτηση ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά (Edvinsson and 

Malone, 1997).  

 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets): Μη ορατά (άδηλα) περιουσιακά 

στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, οι ικανότητες των εργαζομένων, 

εσωτερικές και εξωτερικές επιχειρησιακές δομές (Sveiby, 1997). 

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital): Βάσει του ορισμού αυτού, το διανοητικό 

κεφάλαιο μίας επιχείρησης, συνιστά τις γνώσεις αυτής που δύνανται να μετατραπούν σε 

επιχειρηματικά κέρδη (Sullivan, 1998).  

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital): Όρος που αποδίδεται στα συνδυαζόμενα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν αυτή ικανή 

να συμμετέχει με επιτυχία στο επιχειρείν. Μεταξύ αυτών συναντώνται, τα 

διαπραγματεύσιμα στην αγορά άυλα ενεργητικά στοιχεία, η διανοητική ιδιοκτησία, τα 

περιουσιακά στοιχεία που εστιάζονται στον άνθρωπο και στις ικανότητες του καθώς 
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και τα περιουσιακά στοιχεία που επικεντρώνονται στις επιχειρηματικές υποδομές 

(Brooking, 1998). 

 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία (Intangible investments): Οι επενδύσεις 

αυτές αφορούν και καλύπτουν μακροπρόθεσμες εκροές κεφαλαίων των επιχειρήσεων. 

Αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της μελλοντικής τους απόδοσης με τρόπο διαφορετικό 

από αυτόν της απόκτησης απτών περιουσιακών στοιχείων (Johanson, 2000). 

 Άυλα στοιχεία (Intangibles): Βάσει του ορισμού αυτού, τα άυλα στοιχεία, ορίζονται 

ως οι μη φυσικοί παράγοντες που συνεισφέρουν ή χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 

αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών. Η παρουσία τους, αναμένεται να συμβάλλει στη 

δημιουργία μελλοντικών παραγωγικών οφελών για τα άτομα ή τις επιχειρήσεις που 

ελέγχουν τη δική τους χρήση (Blair and Wallman, 2001). 

 Άυλα στοιχεία (Intangibles): Βάσει μίας εναλλακτικής προσέγγισης γι’ αυτά, τα άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού, ορίζονται ως δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης, ποσοστά, 

μετρήσεις και άλλες πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δεν αποτυπώνονται στις βασικές 

(κύριες) λογιστικές καταστάσεις (Upton, 2001). 

 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets): Βάσει του ορισμού αυτού, τα άυλα 

ενεργητικά στοιχεία δεν αποτελούν ούτε απτά περιουσιακά στοιχεία ούτε 

χρηματοοικονομικά εργαλεία. Συνιστούν αντικείμενα τα οποία δεν καλύπτονται 

εννοιολογικά από τον ορισμό του ενεργητικού. Εντούτοις, μολονότι δεν σχετίζονται 

με τη χρηματοοικονομική πληροφορία αποτελούν παράγοντες που  συμβάλλουν στην 

επιτυχία της επιχείρησης (Upton, 2001). 

 Άυλα στοιχεία (Intangibles): Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, τα άυλα, συνιστούν 

αξίωση της επιχείρησης για μελλοντικά οικονομικά οφέλη, χωρίς φυσική ή 

χρηματοοικονομική υπόσταση (Lev, 2001). 

 Άυλα στοιχεία (Intangibles): Συνιστούν μη νομισματικές πηγές πιθανών μελλοντικών 

οικονομικών οφελών που χαρακτηρίζονται από την έλλειψη φυσικής υπόστασης, 

ελέγχονται ή κατά ελάχιστο επηρεάζονται από την επιχείρηση ως αποτέλεσμα 

γεγονότων ή συναλλαγών του παρελθόντος (ιδιοπαραγωγή, αγορά, απόκτηση μέσω 

οποιουδήποτε άλλου τρόπου). Οι μη νομισματικές αυτές πηγές, μπορούν να πωληθούν 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα περιουσιακά στοιχείων της επιχείρησης 

(MERITUM, 2002). 

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital): Εγκλείει ως έννοια, κάθε είδους άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, που επίσημα κατέχεται ή απλά χρησιμοποιείται από την 
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επιχείρηση ή ανεπίσημα αναπτύχθηκε μέσω της δικής της δραστηριότητας και 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Αποτελεί σύνολο 

ευρύτερο του αθροίσματος των επιμέρους ανθρώπινων, οργανωσιακών και κάθε άλλου 

είδους πόρων της επιχείρησης, που υποδεικνύει σ’ αυτήν τον τρόπο αποτελεσματικής 

αξιοποίησης τους στην κατεύθυνση δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας (συνδετικό 

κεφάλαιο) (MERITUM, 2002).  

 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets): Αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο άυλων 

στοιχείων ή στοιχείων που ικανοποιούν τον ορισμό του διανοητικού κεφαλαίου, που 

πρόσθετα επιδέχονται αναγνώρισης ως ενεργητικά στοιχεία στις λογιστικές 

καταστάσεις της επιχείρησης, σε συμφωνία με το εκάστοτε υπάρχον διεθνές λογιστικό 

σύστημα και τα κριτήρια αναγνώρισης που αυτό επιτάσσει (MERITUM, 2002). 

 Διανοητικό κεφάλαιο (Intellectual capital): Στη βάση μίας φιλοσοφικής προσέγγισης, 

το κεφάλαιο αυτό ορίζεται ως η γνώση που σχετίζεται άμεσα με τη γνώση, η γνώση 

που οδηγεί σε δημιουργικότητα και ο μετασχηματισμός αυτής σε κοινωνική και 

οικονομική αξία (Mølbjerg-Jørgensen, 2006). 

 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets): Στο πλαίσιο της κοινωνικής 

προσέγγισης τους, τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία κοινωνικού πλούτου. 

Αποτελούνται από δικαιώματα η αξιοποίηση των οποίων επιφέρει οικονομική αξία 

(Spain, General Accounting Plan, 1990). 

 Άυλα πάγια στοιχεία (Intangible fixed assets): Στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα, ο 

όρος αναφέρεται σε ένα σύνολο ενεργητικών στοιχείων που φέρουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: διακρίνονται για την άυλη τους φύση, αποτελούν “καρπούς” 

οικονομικών συναλλαγών που εκπορεύονται από την πραγματοποίηση δαπανών 

(εκταμιεύσεων), έχουν την ικανότητα να δημιουργούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, η 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής τους υπερβαίνει το οικονομικό έτος, αποσβένονται στη 

διάρκεια της παραγωγικής τους αξιοποίησης και η αξία τους δεν επιδέχεται συγκρίσεις 

με αγοραίες τιμές (Spain, Document No. 3, AECA, 1991). 

 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets): Σύμφωνα με τον ορισμό του 

συμβουλίου έκδοσης λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ, ο όρος άυλα, αναφέρεται σε μη 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που στερούνται πρόσθετα φυσικής υπόστασης (SFAS, 

No. 142, Goodwill and other Intangible Assets, 2001). 

 Άυλα ενεργητικά στοιχεία (Intangible assets): Σύμφωνα με τον ορισμό του 

συμβουλίου διεθνών λογιστικών προτύπων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αυτά 
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αποτελούν: αναγνωρίσιμα μη νομισματικά ενεργητικά στοιχεία χωρίς φυσική 

υπόσταση, που κατέχονται για χρήση στην παραγωγική διαδικασία ή για την παροχή 

αγαθών και υπηρεσιών, για ενοικίαση σε τρίτους ή για διοικητικούς σκοπούς. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του ιδίου ορισμού ρητά αποτυπώνεται ότι: κάθε στοιχείο 

του ενεργητικού αποτελεί έναν πόρο που ελέγχεται από την επιχείρηση ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. Η αξιοποίηση του πόρου αυτού, αναμένεται 

να επιφέρει προς όφελος της επιχείρησης, την εισροή μελλοντικών οικονομικών 

οφελών (IASB, IAS.38, 1998).  

Μέσω της ενδελεχούς ανάλυσης των ορισμών που παρατέθηκαν προηγούμενα, απορρέουν 

κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τη δική τους 

λογιστική αντιμετώπιση. Τα κυριότερα των οποίων αποτυπώνονται ως εξής: 

i.  Η λογιστική αποτύπωση και ερμηνεία της δική τους άυλης φύσης. 

ii.  Το γεγονός ότι η δημιουργία τους προϋποθέτει σε πολλές περιπτώσεις την 

προγενέστερη ύπαρξη και διενέργεια μίας τουλάχιστον οικονομικής συναλλαγής. 

iii.  Το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά, υπόκεινται σε αποτίμηση της αξίας τους μέσα από 

τη χρήση λογιστικών, χρηματοοικονομικών καθώς και μη χρηματοοικονομικών 

προσεγγίσεων.  

iv.  Η συνεισφορά τους στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής θέσης και στην ανάπτυξη 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

v.  Την παρούσα χρονική περίοδο, τα άυλα ενεργητικά στοιχεία, αναγνωρίζονται ως 

ουσιαστικοί παράγοντες που κατευθύνουν την επιχειρηματική ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την επιμέτρηση της αξίας 

τους και την αποτύπωση του μεγέθους της όπως και των μεταβολών αυτής στις 

λογιστικές καταστάσεις (Ayuso, 2003; Palacios, 2007).  

vi.  Το γεγονός ότι η διάρκεια ωφέλιμης ζωής τους υπερβαίνει το οικονομικό έτος σε 

άμεση συνάρτηση της διαδικασίας ελέγχου απομείωσης της αξίας τους (Gallego and 

Rodriguez, 2005).    

vii.  Η δυνατότητα συνδυασμού τους με άλλα απτά και μη απτά περιουσιακά στοιχεία,  

στο ευρύτερο παραγωγικό και εμπορικό επιχειρησιακό περιβάλλον της επιχείρησης. 

viii.  Η προσδοκία των επιχειρήσεων για την επίτευξη μελλοντικών οικονομικών οφελών 

και πρόσθετης αξίας μέσω των επενδύσεων τους σε άυλα στοιχεία και η εφαρμογή από 

την πλευρά τους ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης τους (Petty and 

Guthrie, 2000). 
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ix.  Το γεγονός ότι για ένα μεγάλο αριθμό άυλων ενεργητικών στοιχείων δεν εντοπίζονται 

εύλογες αξίες με αναφορά σε μία ενεργό αγορά (Gallego and Rodriguez, 2005).   

x.  Η ενασχόληση με θέματα που αφορούν τον ορισμό τους, την ερμηνείας τους και το 

λογιστικό τους χειρισμό, ενός ευρύτατου συνόλου οργανισμών, ακαδημαϊκών και 

εμπειρικών φορέων που σχετίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής τυποποίησης σε 

διεθνές επίπεδο. 

4.4. Διεθνής νομοθεσία και πρότυπα που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η διαπίστωση που υπογράμμιζε τη δυσκολία του 

λογιστικού χειρισμού των άυλων περιουσιακών στοιχείων, από ακαδημαϊκούς και ανθρώπους 

της πράξης στο χώρο της λογιστικής, κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Η κοινή αυτή πεποίθηση 

οδήγησε στην ανάπτυξη και τροποποίηση της λογιστικής νομοθεσίας και των άμεσα 

σχετιζόμενων με τα άυλα στοιχεία οδηγιών και κανόνων σε διεθνές επίπεδο.   

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ήδη αναφέρθηκε δεν ήταν δυνατόν να ορισθούν και να 

αντιμετωπισθούν ως η διαφορά ανάμεσα στην αγοραία και τη λογιστική αξία μιας 

επιχείρησης. Στη διεθνή λογιστική νομοθεσία, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπήρχε 

ελάχιστη πληροφόρηση βάσει της οποίας τεκμηριωνόταν η ορθότητα των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων αναγνώρισης τους (Boekstein, 2006). Ως συνέπεια του 

γεγονότος αυτού, η χρηματοοικονομική πληροφορία που παρέχονταν στους επενδυτές και 

στους αναλυτές της επιχειρηματικής πορείας μέσω των λογιστικών καταστάσεων, 

χαρακτηρίζονταν σε αρκετές περιπτώσεις από ατέλειες και ανομοιομορφία. Το φαινόμενο 

αυτό καταγράφηκε στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία ως “ασσυμετρία στην 

πληροφόρηση”.  

Η σύνηθες λογιστική πρακτική αναγνώρισης άυλων περιουσιακών στοιχείων, για πολλά 

χρόνια καθοριζόταν από την αποκλειστική ύπαρξη μιας χρηματοοικονομικής συναλλαγής 

από την οποία αντιπροσωπευτικά κόστη προέκυπταν για τα αποκτούμενα στοιχεία. Τα 

κόστη αυτά θα έπρεπε πρόσθετα να συνδέονται με την πιθανότητα δημιουργίας μελλοντικών 

επιχειρησιακών κερδών (Canibano et al., 2000).  

Σε διεθνές επίπεδο καταγράφονταν ασυμφωνία μεταξύ των θεμελιωτών της νομοθεσίας, 

λογιστών, ακαδημαϊκών και στελεχών των επιχειρήσεων ως προς το λογιστικό χειρισμό και 

την παρουσίαση στις λογιστικές καταστάσεις των δαπανών που συνδέονταν με τη δημιουργία 

ή την απόκτηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Επιπρόσθετα, ακόμη και σήμερα, δεν 
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τεκμηριώνεται στη βιβλιογραφία μία κοινά αποδεκτή μέθοδο αποτίμησης των άυλων 

στοιχείων. Η εκτίμηση της αξίας των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, όπως για παράδειγμα της εμπειρίας των εργαζομένων της επιχείρησης κρίνεται 

από πολλούς σχεδόν αδύνατη.  

Η ανυπαρξία ενός αντικειμενικού συστήματος αποτίμησης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις, τους αναλυτές της επιχειρηματικής απόδοσης και 

τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να προτιμούν την εφαρμογή ενός αφηγηματικού 

τρόπου παρουσίασης και αναφοράς αυτών στις λογιστικές καταστάσεις. Γενικά, συνιστάται η 

δημοσιοποίηση εθελοντικών γνωστοποιήσεων που συνδέονται με τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία συμπληρωματικά των πληροφοριών που εμπεριέχονται γι’ αυτά στις ετήσιες 

λογιστικές καταστάσεις και αναφορές45. Η πρακτική αυτή, συνηθίζεται έντονα στην 

Αυστραλία, όπου ένα σύστημα εθελοντικών γνωστοποιήσεων σε σχέση με τα εσωτερικά 

δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία βρίσκει εφαρμογής (Upton, 2001).  

Αντίστοιχες οδηγίες για την ανάπτυξη και τη γνωστοποίηση πρόσθετων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αφορούν τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία συναντώνται και στην ευρωπαϊκή ένωση. Βάσει των αποτελεσμάτων 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2006 για λογαριασμό της ευρωπαϊκής ένωσης, οι μικρού 

και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες 

προσανατολίζονται στη γνώση και την έρευνα, παροτρύνονται να δημοσιεύουν πρόσθετες 

λογιστικές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το διανοητικό τους κεφάλαιο και τα άυλα 

περιουσιακά τους στοιχεία (RICARDIS, 2006). 

Με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της “ασσυμετρίας” που υπήρχε στην 

παρεχόμενη προς τους επενδυτές πληροφόρηση μέσω των λογιστικών καταστάσεων, και την 

ανάπτυξη κανόνων και διαδικασιών για την αποτύπωση της οικονομικής αξίας των άυλων 

                                                

45 Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πριν τη θέσπιση και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), ελάχιστη 

πληροφόρηση που αφορούσε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία γινόταν διαθέσιμη από τις επιχειρήσεις κυρίως 

προς τους εξωτερικούς χρήστες των λογιστικών καταστάσεων. Στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία 

καταγράφεται η άποψη ότι, σε περιόδους κεφαλαιακής στενότητας οι δυνητικοί επενδυτές ενδιαφέρονται 

κυρίως για πληροφορίες που σχετίζονται με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αποδεκτό, 

ότι η παροχή πληροφόρησης από την πλευρά των επιχειρήσεων που σχετίζεται με τα άυλα τους στοιχεία προς 

τους δυνητικούς τους επενδυτές, συνεπάγεται για αυτές πλεονεκτήματα στις αγορές κεφαλαίου (Kaufmann and 

Schneider, 2004).  
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περιουσιακών στοιχείων, το 2001, από το συμβούλιο λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ, 

εκπονήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ οι λογιστικές - χρηματοοικονομικές οδηγίες 14146 

“Συνενώσεις επιχειρήσεων” και 142 “Υπεραξία και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία”. Ως 

συνέπεια της ύπαρξης και υποχρεωτικής εφαρμογής των οδηγιών αυτών, από το 2002, όλες 

οι εισηγμένες επιχειρήσεις των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν και χειρίζονται τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και την υπεραξία βάσει των δικών τους απαιτήσεων (η πλέον πρόσφατη 

αναθεώρηση της οδηγίας 141 συντελέστηκε από το (FASB) το 2007). Οι οδηγίες αυτές 

χαρακτηρίστηκαν ως ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση επίτευξης διεθνούς λογιστικής 

τυποποίησης και εναρμόνισης (Eckstein, 2004). Βάσει αυτών, για πρώτη φορά στην ιστορία 

της λογιστικής επιστήμης, καθιερώθηκε η αναλυτική καταγραφή και αναφορά των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετείχαν σε μία 

εξαγορά ή συγχώνευση και η μέτρηση της αξίας τους εφαρμόζοντας την έννοια και τη 

λογική της εύλογης αξίας. Στο πλαίσιο της δικής τους θεώρησης, η εύλογη αξία ορίζεται ως 

η χρηματική αξία στην οποία ένα άυλο ενεργητικό στοιχείο θα μπορούσε να αγορασθεί ή να 

πωληθεί σε μία πρόσφατη χρονικά συναλλαγή μεταξύ δύο μερών. Συνήθως, υπολογίζεται ως 

η παρούσα αξία των προσδοκώμενων καθαρών ταμειακών ροών που δημιουργούνται και 

αποδίδονται στα εν λόγω άυλα περιουσιακά στοιχεία (SFAS, No. 141, Business 

Combinations, 2001).  

Τα είδη των άυλων περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτυπωθούν στις λογιστικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων απαριθμούνται στα όσα ορίζονται στην οδηγία 141 (Laurie, 

2004; Boekstein, 2006). Στο πλαίσιο αυτής πρόσθετα ορίζεται ότι μόνο τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με προσδιορισμένη (χρονικά καθορισμένη) διάρκεια ωφέλιμης ζωής 

έχουν αποσβέσεις. Αποσβέσεις δεν υπολογίζονται για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής (SFAS, No. 142, Goodwill and other Intangible Assets,  

2001). 

                                                

46 Από το 1970 και μέχρι την έκδοση των οδηγιών 141 και 142 του (FASB), η λογιστική αντιμετώπιση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας, καθορίζονταν από τις απαιτήσεις των οδηγιών 16 

“Ενοποιήσεις επιχειρήσεων” και 17 “Άυλα περιουσιακά στοιχεία” που εκδόθηκαν από το συμβούλιο 

λογιστικών αρχών “Accounting Principles Board” (APB) των ΗΠΑ. Σημαντικές διαφορές ανακύπτουν κατά 

τη σύγκριση των απαιτήσεων των δύο αυτών προσεγγίσεων κυρίως ως προς το λογιστικό χειρισμό της αρχικής 

αναγνώρισης και τη διαδικασία υπολογισμού των αποσβέσεων.  



Ορισμός και λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει της διεθνούς  βιβλιογραφίας και των  Δ.Π.Χ.Π.

 

132 

 

Η μέθοδος που θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον περιοδικό έλεγχο απομείωσης των 

άυλων ενεργητικών στοιχείων περιγράφεται στο πλαίσιο της οδηγίας 142. Μέσω αυτής, για 

πρώτη φορά στο πλαίσιο της διεθνούς λογιστικής πρακτικής, η απόσβεση της υπεραξίας 

αντικαταστήθηκε από τον περιοδικό έλεγχο απομείωσης της. Ο έλεγχος απομείωσης πρέπει 

να διενεργείται οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο ώστε να διασφαλίζεται ότι η εύλογη αξία 

της υπεραξίας δεν περιορίστηκε και ότι η εκτίμηση που αφορά τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής 

των άυλων στοιχείων παραμένει ρεαλιστική. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσονται εσωτερικά από μία επιχείρηση, βάσει των 

όσων ορίζονται στις οδηγίες 141 και 142 του (FASB) δεν μπορούν να περιληφθούν στις 

λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων εκτός και αν αυτά ικανοποιούν συγκεκριμένα 

κριτήρια που είναι τα εξής: είναι αναγνωρίσιμα, ελέγχονται από την επιχείρηση, τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένονται λόγω της δημιουργίας τους προσδοκάται 

βάσιμα ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και τέλος το κόστος της δικής τους δημιουργίας 

μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα (Housel and Nelso, 2005). 

Οι οδηγίες 141 και 142 του συμβουλίου λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ γρήγορα 

υιοθετήθηκαν από το καναδικό δίκαιο στο πλαίσιο εναρμόνισης της λογιστικής νομοθεσίας 

μεταξύ των χωρών της βορείου Αμερικής (Cole et al., 2007). Αποτέλεσαν το θεμέλιο της 

ανάπτυξης των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που εκδίδονται από το συμβούλιο διεθνών 

λογιστικών προτύπων (IASB). Αξίζει να σημειωθεί, ότι το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών 

προτύπων (IASB), σε αντιστοιχία των οδηγιών 141 και 142 του (FASB), εξέδωσε ένα 

σύνολο προτύπων που αφορούν και εφαρμόζονται κατά το λογιστικό χειρισμό των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Αυτά είναι το διεθνές λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 38 “Άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού”, το διεθνές λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 36 “Απομείωση αξίας 

περιουσιακών στοιχείων” και το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Ενοποίηση επιχειρήσεων”. Από τις αρχές του 2005 τα πρότυπα αυτά 

υποχρεωτικά εφαρμόζονται από όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

σε κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης (EC Directive No. 1725/2003, Commission 

Regulation, 2003). Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης υιοθετήθηκαν και εφαρμόζονται σήμερα μεταξύ άλλων 
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και από τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας47, της Αυστραλίας48, της Ινδίας, 

της Νέας Ζηλανδίας και άλλων κρατών (Nethercott and Hanlon, 2002). Σημαντική δε 

κρίνεται, η προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από το συμβούλιο έκδοσης 

των διεθνών λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο, για την επίτευξη σύγκλησης μεταξύ 

των αμερικανικών και των διεθνών λογιστικών προτύπων (Hatziloukas and Winter, 2005). 

Μέσω  του Δ.Π.Χ.Π. 3, εισάγονται σημαντικές αλλαγές ως προς το περιεχόμενο και τον 

τρόπο παρουσίασης των λογιστικών καταστάσεων που δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις. 

Βάσει των υποδείξεων του ένας σημαντικός αριθμός άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αναγνωρίζεται τώρα από τις επιχειρήσεις. Τα βιομηχανικά πρότυπα, τα εμπορικά σήματα, 

τα πνευματικά δικαιώματα και οι συμφωνίες αντιγραφής, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω δικαιόχρησης και κυρίως τα ποσά που 

καταβάλλονται για την απόκτηση της υπεραξίας αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις μεταξύ 

αυτών (Jerman and Manzin, 2008).   

Σύμφωνα με τις επιταγές του  Δ.Λ.Π. 38, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, θα αποτυπώνονται 

στον ισολογισμό μιας επιχείρησης μόνο εάν ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης που 

τίθενται από τον ορισμό τους. Δηλαδή μόνο εάν αυτά είναι αναγνωρίσιμα, ελέγχονται από 

την επιχείρηση, διαχωρίζονται από την υπεραξία, το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα και τα οικονομικά οφέλη που αποδίδονται σε αυτά αναμένεται με βεβαιότητα να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση (Sveiby, 1997). Επιπρόσθετα, βάσει των δικών του απαιτήσεων 

καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τον προσδιορισμό της αξίας των 

άυλων στοιχείων όταν αυτά δημιουργούνται εσωτερικά και ορίζονται οι γνωστοποιήσεις που 

                                                

47 Στη Μεγάλη Βρετανία η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων 

στοιχείων και της υπεραξίας καταγράφεται χρονικά το 1984. Αναπτύχθηκε από την επιτροπή λογιστικών 

προτύπων (International Accounting Standards Committee - IASC) η οποία αντικαταστήθηκε από το 

συμβούλιο λογιστικών προτύπων (International Accounting Standards Board - ASB) το 1990. To 1997, 

εκδόθηκε από το συμβούλιο το πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 10, “Υπεραξία και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία” (Accounting Standard Board, 1997). Οι απαιτήσεις του ρύθμιζαν τη λογιστική 

αντιμετώπιση των άυλων στοιχείων και της υπεραξίας. Το πρότυπο αντικαταστάθηκε ουσιαστικά το 2001 μετά 

την έκδοση των οδηγιών 141 και 142 του (FASB) και την υιοθέτηση από όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής 

ένωσης των διεθνών λογιστικών προτύπων (Bouben and Chantiri-Chaudemanche, 2007).    

48 Το 2002, στην Αυστραλία, το συμβούλιο λογιστικών προτύπων και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

ανακοίνωσε τη στήριξη του στην υιοθέτηση και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) από τις 

εισηγμένες επιχειρήσεις για κάθε περίοδο που έπεται την 1η Ιανουαρίου του 2005.  
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θα πρέπει να δημοσιεύονται γι’ αυτά στις λογιστικές καταστάσεις. Μέσα από τις υποδείξεις 

του Δ.Λ.Π. 38, αποσαφηνίζεται η προτεινόμενη μέθοδος απόσβεσης τόσο των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων όσο και της υπεραξίας και παρέχεται ο ορισμός της εύλογης αξίας 

σε απόλυτη συμφωνία με αυτόν ο οποίος παρέχεται γι’ αυτή βάσει των οδηγιών του 

συμβουλίου λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ.  

Το πλαίσιο αρχών και κανόνων που παρατέθηκε προηγούμενα, το οποίο εκπορεύεται από 

τις οδηγίες, τα πρότυπα και τη διεθνή λογιστική νομοθεσία, επέφερε σημαντικές αλλαγές 

στον τρόπο άσκησης των καθημερινών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή 

χωρίς καμία αμφιβολία επηρέασε την αγορά. Η υιοθέτηση των προτύπων αυτών αποτέλεσε 

σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση παροχής ουσιαστικής πληροφόρησης αναφορικά με την 

αποτίμηση των άυλων στοιχείων και την εκτίμηση της συνεισφοράς τους στην ενδυνάμωση 

της επιχειρηματικής αξίας.   

Παρόλα αυτά, η έλλειψη πληροφόρησης που σχετίζεται με τη διαδικασία αποτίμησης και 

κατ’ επέκταση τον προσδιορισμό της οικονομικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

παραμένει και σήμερα σημαντικό. Η άποψη ότι τα νέα πρότυπα εστιάζονται κυρίως σε 

περιπτώσεις εξαγοράς και επιχειρηματικών συνενώσεων δηλαδή επιχειρηματικών τακτικών 

και στρατηγικών με περιορισμένη εφαρμογή κυρίως στο ελληνικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον, σε άμεση συνάρτηση με τα κριτήρια αναγνώρισης που αυτά επιβάλλουν, 

περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό το εύρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

αναγνωρίζονται και αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων 

(Gravas et al., 2010)49.   

Το πλέον σημαντικό πρόβλημα απορρέει από το γεγονότος ότι, ούτε τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα ούτε το εγχώριο δίκαιο επιτρέπουν την αναγνώριση των εσωτερικά 

δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στο σημείο αυτό, εισάγεται το ζήτημα 

της αναγνώρισης ως δαπανών των κοστών εσωτερικής έρευνας και ανάπτυξης.  

Πρόσθετα προβλήματα ανακύπτουν σε συνάρτηση με την απόσβεση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων συναρτήσει της διάρκειας ωφέλιμης ζωής τους. Ιδιαίτερα όταν αυτά 

διακρίνονται για τη αόριστη διάρκεια ωφέλιμης τους ζωής. 

                                                

49 Ιδίως των εσωτερικά δημιουργούμενων, όταν για αυτά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια 

αναγνώρισης τους ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού.  
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Τα προαναφερθέντα, επηρεάζουν χωρίς καμία αμφιβολία το είδος και το εύρος των  

γνωστοποιήσεων που εμπεριέχονται στις λογιστικές καταστάσεις σε διεθνές επίπεδο. 

Εγείρουν προβληματισμό ως προς τη συγκρισιμότητα τους και καθιστούν επιτακτική την 

ικανοποίηση της απαίτησης για ύπαρξη ενός ολιστικού λογιστικού συστήματος 

αποτελούμενο από μεθόδους και αρχές που ενδυναμώνουν την ορθότητα των 

προτεινόμενων μεθόδων αποτίμησης και την ανάδειξη των άυλων περιουσιακών στοιχείων με 

τρόπο ρεαλιστικό στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

4.5. Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία  

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αποτελούν επιστημονικά τεκμηριωμένες, γενικής αποδοχής 

έννοιες, αρχές και μέθοδοι που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κρίσιμων λογιστικών 

ζητημάτων. Η αρχική υιοθέτηση και εφαρμογή τους συντελέστηκε στην ευρωπαϊκή ένωση 

με τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) 1606/2002 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002. Στην ελληνική νομοθεσία η αρχική εισαγωγή των 

διεθνών λογιστικών προτύπων πραγματοποιήθηκε με το νόμο ν. 2292/2002 “Μέτρα για την 

ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες 

διατάξεις”50 βάσει του οποίου για πρώτη φορά επιχειρήθηκε μία πρώτη προσπάθεια 

εναρμόνισης των ελληνικών λογιστικών αρχών με τις απαιτήσεις του κανονισμού 

(Καραμάνης και Παπαδάκης, 2008). Βάσει του ν. 3299/200451 “Εφαρμογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις” προστέθηκε στον ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων 

εταιριών”, το κεφάλαιο δεκαπέντε (15) άρθρα 134 έως 143, μέσω των οποίων κατέστη  

υποχρεωτική η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) από τις ελληνικές εισηγμένες 

επιχειρήσεις52 και καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής τους για τις ελληνικές ανώνυμες 

εταιρίες (Athianos et al., 2005). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν. 

3301/200453 κεφάλαιο Β΄, άρθρο 1 “Τροποποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου 15 του ν. 

                                                

50 ν. 2992/2002 ΦΕΚ 54Α΄/20-3-2002.  

51 ν. 3299/2004 ΦΕΚ 38Α΄/10-2-2004.   

52 Με ημερομηνία πρώτης εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2005.  

53 ν. 3301/2004 ΦΕΚ. 236Α΄/ 23-12-2004.  
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2190/1920 και των διατάξεων του π.δ. 360/1985 σχετικά με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

και μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή τους” τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 

2190/1920 και διευκολύνθηκε σημαντικά η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 

στη σύγχρονη ελληνική λογιστική πρακτική. Το 2006, βάσει των απαιτήσεων του ν. 

3487/200654 που αφορούσαν την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών του ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών, 

δόθηκε πρόσθετα το πλαίσιο για τη σύνταξη των ενοποιημένων ισολογισμών των 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών λογιστικών προτύπων (Γεωργίου, 2003; 

Φίλιος και Αποστόλου, 2011). 

Τα κυριότερα όργανα εκπόνησης λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο είναι: η επιτροπή 

διεθνών λογιστικών προτύπων (International Accounting Standards Committee - I.A.S.C.), 

το σώμα διεθνών λογιστικών προτύπων (International Accounting Standards Boards – 

I.A.S.B.), η συμβουλευτική επιτροπή κατάρτισης προτύπων (Standards Advisory Council - 

S.A.C.), η επιτροπή παροχής διερμηνειών επί των προτύπων χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης (International Financial Reporting Internations Committee - I.F.R.I.C.) 

και η ευρωπαϊκή ένωση. Το 2003, η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων αναγνωρίστηκε 

από την ευρωπαϊκή ένωση ως μοναδική πηγή κατάρτισης και έκδοσης αυτών στην 

κατεύθυνση εναρμόνισης των λογιστικών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της. Σήμερα 

το έργο της επιτροπής ουσιαστικά έχει μετατοπιστεί στις αρμοδιότητες του συμβουλίου 

(Βλάχος και Λουκά, 2009).  

Την παρούσα χρονική περίοδο, εφαρμόζονται τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.), τα 

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και οι διερμηνείες τους. 

Τα πρότυπα που θεσπίστηκαν έως το Μάρτιο του 2002 ονομάζονται διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. Όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται μετά την ημερομηνία αυτή ονομάζονται διεθνή 

πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σημειώνεται ότι, για το χρονικό διάστημα 

μέχρι και την πλήρη αντικατάσταση των εβρισκόμενων σε ισχύ διεθνών λογιστικών 

προτύπων από τα νέα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και οι δύο όροι 

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα (Πρωτοψάλτης, 2004).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία της πρώτης υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών 

προτύπων έως και σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός τροποποιήσεων και βελτιώσεων των 

                                                

54 ν. 3487/2006 ΦΕΚ 190Α΄/11-9-2006.  
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αρχικών τους ρυθμίσεων και επιταγών έχει συντελεστεί. Η πλέον πρόσφατη τροποποίηση 

τους, επήλθε μέσω του υπ’ αριθμό 662/2010 κανονισμού της ευρωπαϊκής επιτροπής, της 

23ης Ιουλίου 2010 και αφορά τη διερμηνεία 19 “Εξόφληση χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους” καθώς και το διεθνές πρότυπο 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 1 “Πρώτη εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης”. 

Η έννοια, η λειτουργία και ο λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού καθορίζονται όπως προηγούμενα αναφέρθηκε μέσα από τις οδηγίες και τις 

απαιτήσεις ενός συνόλου προτύπων. Αυτά είναι το διεθνές λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 38 

“Άυλα στοιχεία του ενεργητικού”, το διεθνές λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 36 “Απομείωση 

αξίας περιουσιακών στοιχείων” και το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Ενοποίηση επιχειρήσεων”. Σημαντικές έννοιες που σχετίζονται άμεσα με τα 

πρότυπα αυτά εντοπίζονται πρόσθετα στις σχετιζόμενες μ’ αυτά διερμηνείες55 

(Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002; Deloitte, 2011).  

Βάσει των απαιτήσεων του Δ.Λ.Π 38 επιβάλλονται αυστηρά κριτήρια αναγνώρισης των 

άυλων στοιχείων, δηλαδή προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου αυτά να 

εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μίας επιχείρησης (Σακέλλης, 2005). 

Αναλύονται πρόσθετα, οι δυνατοί τρόποι απόκτησης τους καθώς και οι άμεσα σχετιζόμενοι 

με αυτήν ρυθμίσεις. Στις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3 αποτυπώνονται τα κριτήρια 

αναγνώρισης και απαριθμείται ένας σημαντικός αριθμός άυλων στοιχείων που ικανοποιούν 

αυτά όπως θέτονται και από τα δύο πρότυπα. Σημαντικό στοιχείο του Δ.Λ.Π. 38 αποτελεί η 

αναφορά του στον τρόπο απόσβεσης των άυλων στοιχείων καθώς επίσης και στους κανόνες 

βάσει των οποίων αυτά υπόκεινται σε έλεγχο για τυχόν μείωση της αξίας τους (απομείωση). 

Οι κανόνες αυτοί, περιγράφονται τόσο στο πρότυπο αυτό όσο και στο Δ.Λ.Π. 36.  

Αναλυτική παρουσίαση και ερμηνεία των απαιτήσεων των προτύπων που αφορούν το 

λογιστικό χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων ακολουθεί στις επόμενες ενότητες 

της παρούσας εργασίας.    

                                                

55 Μ.Ε.Δ. 32 ”Άυλα περιουσιακά στοιχεία και κόστη ιστοσελίδας”, Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 12 “Παραχώρηση 

υπηρεσιών, τροποποήσεις”, 20 “Κόστη εξόρυξης κατά το στάδιο παραγωγής ενός επιφανειακού ορυχείου” και 

το Δ.Λ.Π. 16 που αντικατέστησε τη Μ.Ε.Δ. 6 “Κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισμικού”.   
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4.6. Ημερομηνία έναρξης ισχύος και μεταγενέστερες τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 38 

Οι διατάξεις του Δ.Λ.Π. 38 εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν το 

λογιστικό χειρισμό: 

 Των άυλων στοιχείων του ενεργητικού που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχειρήσεων, 

η ημερομηνία συμφωνίας των οποίων προσδιορίστηκε την ή μετά την 31η Μαρτίου 

2004, και 

 Όλων των υπολοίπων άυλων στοιχείων του ενεργητικού, μελλοντικά, από την έναρξη 

της πρώτης ετήσιας περιόδου που ξεκινά την ή μετά την 31η Μαρτίου 2004. Συνεπώς, 

η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, που 

αναγνωρίστηκαν από την επιχείρηση σε κάθε προγενέστερη ημερομηνία της 

ημερομηνίας έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου, που τοποθετήθηκε χρονολογικά 

πριν της 31ης Μαρτίου του 2004, δεν είναι υποχρεωτικό να αναπροσαρμόζεται. Το 

πρότυπο ωστόσο, θα εφαρμόζεται από την επιχείρηση, από εκείνη την ημερομηνία και 

έπειτα προκειμένου να επανεκτιμηθούν οι ωφέλιμες ζωές των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού (IAS 38.130, 2008; Grant Thornton, 2009). Στην περίπτωση που λόγω 

της επανεκτίμησης, μεταβληθεί από την επιχείρηση η αρχική εκτίμηση της ωφέλιμης 

ζωής ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού, η μεταβολή αυτή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 

“Λογιστικές αρχές και μέθοδοι, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη”.  

Μέχρι τον Ιούλιο του 201056, έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο του προτύπου αρκετές 

τροποποιήσεις, οι σημαντικότερες και πιο πρόσφατες των οποίων συνδέονται άμεσα και 

προέρχονται από το Δ.Λ.Π. 1 “Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων” καθώς και από το 

Δ.Π.Χ.Π. 3 “Ενοποίηση επιχειρήσεων”57. Οι τροποποιήσεις αυτές παρατίθενται στις δύο 

επόμενες ενότητες.  

                                                

56 Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των Δ.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Π.   

57 Η τελευταία τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 3 συντελέστηκε την 3η Ιουλίου του 2009 με τον υπ’ αριθμό 

495/2009 κανονισμό της ευρωπαϊκής επιτροπής. Εκτενής παρουσίαση, ανάλυση και αναφορά των διατάξεων 

του Δ.Π.Χ.Π. 3, που αφορούν την αντιμετώπιση της Υπεραξίας – Goodwill βάσει των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης παρατίθεται στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  



Ορισμός και λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει της διεθνούς  βιβλιογραφίας και των  Δ.Π.Χ.Π.

 

139 

 

4.6.1. Αλλαγές που επήλθαν στο Δ.Λ.Π. 38  μέσω των κυριοτέρων τροποποιήσεων του 

Δ.Λ.Π. 1  

 Στην περίπτωση κατά την οποία, η λογιστική αξία ενός άυλου στοιχείου του 

ενεργητικού αυξάνεται ως αποτέλεσμα μίας αναπροσαρμογής, η αύξηση αυτή θα 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια ως 

“Αποθεματικό αναπροσαρμογής”. Πριν την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 1, οριζόταν ότι 

η παραπάνω αύξηση αναγνωριζόταν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 Στην περίπτωση που κατά την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας ενός άυλου 

στοιχείου του ενεργητικού προκύψει μείωση της, τότε η μείωση αυτή αναγνωρίζεται 

άμεσα στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η μείωση, ωστόσο, θα αναγνωρίζεται 

στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο 

κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων “Αποθεματικά αναπροσαρμογής” αναφορικά με αυτό το 

άυλο στοιχείο, μειώνοντας το τυχόν συσσωρευμένο ποσό του κονδυλίου αυτού. Πριν 

την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 1, η παραπάνω μείωση που αναγνωρίζεται στα λοιπά 

συνολικά έσοδα, αναγνωρίζονταν απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκίνησαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Εάν μία επιχείρηση εφάρμοσε το 

αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 νωρίτερα, τότε θα έπρεπε να εφαρμόσει από την ίδια ημερομηνία 

και τις τροποποιήσεις αυτές (IAS 38.130B, 2008; Grant Thornton, 2009; Βλάχος και 

Λουκά, 2009). 

4.6.2. Αλλαγές που επήλθαν στο Δ.Λ.Π. 38  μέσω των κυριοτέρων τροποποιήσεων του 

Δ.Π.Χ.Π. 3 

 Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πληροί τα κριτήρια της αναγνώρισης ως άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού όταν: 

i.  Είναι ξεχωριστά αναγνωριζόμενο στοιχείο του ενεργητικού, δηλαδή μπορεί να 

διαχωριστεί ή να αποχωρισθεί από την επιχείρηση και να πωληθεί, μεταβιβαστεί, 

παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με 

σχετικό συμβόλαιο, ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση προτίθεται να πράξει τις 

παραπάνω ενέργειες, ή 

ii.  Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν τα 

δικαιώματα αυτά είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίζονται από την επιχείρηση ή από άλλα 

δικαιώματα και δεσμεύσεις. Με την αναθεώρηση του Δ.Π.Χ.Π. 3, προστέθηκε στο 
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Δ.Λ.Π. 38 η φράση ότι η δυνατότητα διαχωρισμού αποτελεί κριτήριο αναγνώρισης, 

ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση προτίθεται να το πράξει. 

 Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να αποκτάται ως μέρος μίας συνένωσης 

επιχειρήσεων: 

i.  Στην περίπτωση αυτή, το άυλο αυτό στοιχείο, αποτιμάται στην εύλογη αξία του 

κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του 

προτύπου, η εύλογη αξία οριζόταν ως η αξία που αντανακλά τις προσδοκίες της 

αγοράς για την πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη που 

ενσωματώνονται στο στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η 

επίδραση της πιθανότητας αντανακλόταν στην εύλογη αξία του στοιχείου του 

ενεργητικού. Μετά την αναθεώρηση του Δ.Π.Χ.Π. 3, η εύλογη αξία αντανακλά τις 

προσδοκίες (γενικά και όχι ειδικά της αγοράς) για την πιθανότητα ότι μελλοντικά 

οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση αναμένει ότι θα 

υπάρχει μία εισροή οικονομικών οφελών, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει 

αβεβαιότητα σχετικά με το χρόνο που τα οφέλη αυτά θα εισρεύσουν τελικά σ’ αυτήν.  

ii.  Επιπρόσθετα, ενσωματώθηκε μία νέα παράγραφος στο πρότυπο βάσει της οποίας 

αναφέρεται ότι, στην περίπτωση που ένα στοιχείο αποκτάται σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων και είναι ξεχωριστά αναγνωριζόμενο ή προκύπτει από συμβατικά ή άλλα 

νομικά δικαιώματα, τότε υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τον προσδιορισμό της 

εύλογης αξίας του.  

iii.  Στο Δ.Λ.Π. 38, πριν την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 3, 

οριζόταν ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού 

αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων και αυτό έχει προσδιορισμένη ωφέλιμη 

ζωή, υπάρχει μία μαχητή θέση ως προς την εύλογη αξία του, που θέλει αυτήν ικανή να 

μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η παραπάνω αναφορά καταργήθηκε. 

 Ως προς την ωφέλιμη ζωή των άυλων στοιχείων του ενεργητικού:  

i.  Βάσει του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3, προστέθηκε στο Δ.Λ.Π. 38 μία νέα 

παράγραφος σύμφωνα με την οποία, η ωφέλιμη ζωή ενός επαναποκτηθέντος 

δικαιώματος που αναγνωρίζεται ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων, ισούται με την εναπομένουσα συμβατική περίοδο της αρχικής του 

παραχώρησης και δεν θα περιλαμβάνονται σ’ αυτήν οι περίοδοι ανανέωσης. Στην 

περίπτωση κατά την οποία, ένα επαναποκτηθέν δικαίωμα που αναγνωρίστηκε σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού πωληθεί μεταγενέστερα σε 
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ένα τρίτο μέρος, η λογιστική του αξία (αν υπάρχει) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 

τον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημίας από την πώληση (Grant Thornton, 

2009). 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκίνησαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. Για το λόγο αυτό, ποσά των άυλων στοιχείων 

του ενεργητικού και της υπεραξίας που έχουν αναγνωριστεί σε προγενέστερες της 

ημερομηνίας αυτής συνενώσεις επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται. Στην 

περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση εφάρμοσε το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 

νωρίτερα από την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε θα έπρεπε να εφαρμόσει από την ίδια 

ημερομηνία και τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις (IAS 38.130Β, D, 2008;  Βλάχος και 

Λουκά, 2009).  

4.6.3. Ετήσιες βελτιώσεις προτύπων και επίδραση τους στο Δ.Λ.Π. 38  

Ως αποτέλεσμα των ετήσιων βελτιώσεων των προτύπων, επήλθαν και στο Δ.Λ.Π. 38 

σημαντικές μεταβολές, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής58: 

i.  Στην προηγούμενη έκδοση του, οριζόταν αναφορικά με την απόσβεση των άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού, ότι είναι πιθανό να υπάρξει μία μέθοδο απόσβεσης για τα 

άυλα στοιχεία με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές, η οποία να καταλήγει σε ένα 

                                                

58 Σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του προτύπου αποτελούν οι εξής: α) 

Φεβρουάριος 1977, Δημοσίευση Προσχεδίου ED9 “Accounting for Research and Development 

Activities”, β) Ιούλιος 1978, IAS 9 “Accounting for Research and Development Activities”, γ) Δεκέμβριος 

1993, IAS 9 (1993) “Research and Development Costs”, δ) Ιούνιος 1995, Δημοσίευση Προσχεδίου ED 50 

“Intangible Assets”, ε) Αύγουστος 1997, τροποποίηση του προσχεδίου ED50 και δημοσιοποίηση του 

προσχεδίου ED 59 “Intangible Assets”, στ) Ιούλιος 1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του IAS 38 

“Intangible Assets”, ζ) Απρίλιος 2004, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του αναθεωρημένου IAS 38 “Intangible 

Assets”, η) Μάιος 2008, τροποποίηση του IAS 38 στο πλαίσιο της ετήσιας βελτίωσης των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π. που συντελέστηκε το 2007 συναρτήσει των μεταβολών που 

αφορούσαν τις δαπάνες προβολής και διαφήμισης και τις αποσβέσεις των μονάδων δημιουργίας ταμειακών 

ροών, θ) Απρίλιος 2009, τροποποίηση του IAS 38 στο πλαίσιο των ετήσιων βελτιώσεων των προτύπων του 

2009 συναρτήσει της αποτίμησης των άυλων στοιχείων στα πλαίσια των επιχειρηματικών συνενώσεων και 

ενοποιήσεων, ι) Ιούλιος 2009, ημερομηνία ισχύος του νέου αναθεωρημένου IAS 38 (Deloitte ias plus, 2011; 

pricewaterhousecoopers, 2011).   
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χαμηλότερο ποσό συσσωρευμένης απόσβεσης εν συγκρίσει αυτού που θα προέκυπτε 

από την εφαρμογή της σταθεράς μεθόδου. Η παραπάνω αναφορά, καταργήθηκε. 

ii.  Προστέθηκε μία νέα παράγραφος στην οποία αναφέρεται ότι, η επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα πρόσβασης σε αγαθά όταν της ανήκουν. Στο ίδιο πλαίσιο, η επιχείρηση έχει 

δικαίωμα πρόσβασης σε αγαθά, όταν αυτά έχουν κατασκευαστεί από τον προμηθευτή 

σύμφωνα με τους σχετικούς συμβατικούς όρους και αυτή μπορεί να απαιτήσει την 

παράδοσή τους αντί πληρωμής. Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες λαμβάνονται όταν 

παρέχονται από τον παροχέα της υπηρεσίας στην επιχείρηση και όχι όταν η 

επιχείρηση τις χρησιμοποιεί για να παρέχει η ίδια άλλες υπηρεσίες σε τρίτους.  

4.6.4. Νωρίτερη εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 38  

Βάσει του προτύπου, οι επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται όλες οι ανωτέρω 

παράγραφοι, ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π 38 πριν τις 

ημερομηνίες έναρξης της ισχύος του όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται από μια επιχείρηση πριν τις ημερομηνίες 

αυτές, θα πρέπει να εφαρμόζονται από αυτήν, από την ίδια ημερομηνία το Δ.Λ.Π. 36. και το 

Δ.Π.Χ.Π. 3 (IAS 38.132, 2008; Grant Thornton, 2009).   

4.7. Σκοπός του Δ.Λ.Π. 38  

Σκοπός του προτύπου αποτελεί, ο καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται, 

προκειμένου ένα στοιχείο του ενεργητικού να αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις 

ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού. Καθορίζονται παράλληλα μέσω αυτού, ο πρότυπος 

λογιστικός χειρισμός της μετέπειτα αποτίμησης της λογιστικής αξίας των άυλων στοιχείων 

του ενεργητικού καθώς και οι γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις 

επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης (IAS 38.1, 

2008; Grant Thornton, 2009). 

4.8. Πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 38  

Το Δ.Λ.Π. 38 “Άυλα περιουσιακά στοιχεία” εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που 

καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κατά το λογιστικό χειρισμό των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού, εκτός από (IAS 38.2, 2008): 
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 Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κάποιου 

άλλου προτύπου. 

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, όπως αυτά ορίζονται από το 

Δ.Λ.Π. 32 “Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση”.  

 Την αναγνώριση και αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού που προέρχονται από 

έρευνα και αξιολόγηση των ορυκτών πόρων βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 6 “Έρευνα και 

αξιολόγηση ορυκτών πόρων”, και 

 Τις δαπάνες για την ανάπτυξη και την εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου 

και ομοίων μη ανανεώσιμων πόρων. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση κατά την οποία, ο λογιστικός χειρισμός ενός ειδικού τύπου 

άυλων στοιχείων του ενεργητικού καθορίζεται από κάποιο άλλο πρότυπο, οι ρυθμίσεις 

εκείνου του προτύπου θα πρέπει να εφαρμόζονται από την επιχείρηση. (IAS 38.3, 2008;  

Deloitte, 2011) Ενδεικτικά το Δ.Λ.Π. 38 δεν εφαρμόζεται για:  

 Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία κατέχονται με σκοπό την πώληση τους 

κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 

2 “Αποθέματα” και στο Δ.Λ.Π. 11 “Συμβάσεις κατασκευής έργων”. 

 Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 “Φόροι 

εισοδήματος”. 

 Τις μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις”. 

 Τα στοιχεία του ενεργητικού που προκύπτουν από παροχές σε εργαζόμενους βάσει 

του Δ.Λ.Π. 19 “Παροχές σε εργαζόμενους”. 

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 

32 “Χρηματοοικονομικά μέσα, παρουσίαση”. Επίσης, η αναγνώριση και η αποτίμηση 

κάποιων χρηματοοικονομικών στοιχείων καλύπτεται από τα Δ.Λ.Π. 27 

“Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις”, το Δ.Λ.Π. 28 “Επενδύσεις 

σε συγγενείς επιχειρήσεις” καθώς και το Δ.Λ.Π. 31 “Δικαιώματα σε κοινοπραξίες”. 

 Την υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3 

“Ενοποίηση επιχειρήσεων”.  

 Τα αναβαλλόμενα κόστη απόκτησης και τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία 

προκύπτουν από τα συμβατικά δικαιώματα ασφαλιστικού φορέα και εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια”.  

 Τα μη κυκλοφορούντα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται ως 

κατεχόμενα προς πώληση ή περιλαμβάνονται σε μία ομάδα διάθεσης που έχει 
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ταξινομηθεί ως κατεχόμενη προς πώληση, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 “Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

εκμεταλλεύσεις”. 

Ορισμένα άυλα στοιχεία του ενεργητικού μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα στοιχείο με 

φυσική υπόσταση, όπως για παράδειγμα ένας ψηφιακός δίσκος μαγνητικής εγγραφής (στην 

περίπτωση του λογισμικού) ή σε μία νομική τεκμηρίωση (στην περίπτωση μίας άδειας ή 

ευρεσιτεχνίας). Ο λογιστικός χειρισμός των άυλων αυτών στοιχείων μπορεί να βασιστεί είτε 

στις οδηγίες του Δ.Λ.Π. 16 “Ενσώματες ακινητοποιήσεις” είτε στις κατευθύνσεις του 

Δ.Λ.Π. 38. Η επιλογή του κατάλληλου προτύπου για τη λογιστική αντιμετώπιση τους 

στηρίζεται στην εκτίμηση της επιχείρησης αναφορικά με το πιο στοιχείο (απτό ή άυλο) είναι 

περισσότερο σημαντικό γι’ αυτήν (IAS 38.4, 2008). Για παράδειγμα, το λογισμικό, για ένα 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό εργαλείο που δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς αυτό, 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενσώματου ηλεκτρονικού στοιχείου και αναγνωρίζεται ως 

πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. Το ίδιο ισχύει και για το λειτουργικό σύστημα ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το λογισμικό δεν αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα του 

σχετικού ηλεκτρονικού ενσώματου παγίου, τότε αυτό αναγνωρίζεται ως ένα άυλο στοιχείο 

του ενεργητικού (Epstein and Jermakowicz, 2009).  

Το Δ.Λ.Π. 38 εφαρμόζεται σε δαπάνες δραστηριοτήτων διαφήμισης, εκπαίδευσης, 

εκκίνησης, έρευνας και ανάπτυξης59. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης αποσκοπούν 

στην ενδυνάμωση της γνώσης. Συνεπώς, μολονότι αυτές μπορεί να καταλήξουν σε ένα 

στοιχείο του ενεργητικού με φυσική υπόσταση, το φυσικό στοιχείο του ενεργητικού είναι 

δευτερεύον ως προς το άυλο συνθετικό του δηλαδή τη γνώση που ενσωματώνεται σε αυτό 

(IAS 38.5, 2008).  

Στην περίπτωση μίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, το υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού 

μπορεί να είναι είτε ενσώματο είτε άυλο. Μετά την αρχική αναγνώριση, το άυλο στοιχείο 

                                                

59 Τα κόστη εκκίνησης, εκπαίδευσης, προβολής και διαφήμισης, πρέπει να θεωρούνται έξοδα και να 

επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκαν. Ο όρος πραγματοποιήθηκαν ή 

συντελέστηκαν σημαίνει κατά τη χρονική στιγμή που η επιχείρηση έλαβε ή λαμβάνει τα σχετικά με τα κόστη 

αυτά αγαθά ή υπηρεσίες. Εάν η επιχείρηση έχει καταβάλλει για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες αυτές κάποια 

προκαταβολή χωρίς ακόμη να τα έχει λάβει, το μέγεθός της προκαταβολής αυτής αναγνωρίζεται ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο μέχρι και τη χρονική στιγμή που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες αυτές θα εισρεύσουνε τελικά 

σ’ αυτή (IAS 38.70, Deloitte, ias plus, 2011).   
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του ενεργητικού που κατέχεται βάσει της χρηματοδοτικής αυτής μίσθωσης αντιμετωπίζεται 

από ένα μισθωτή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 38 (IAS 38.6, 2008).  

Δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις παραχώρησης άυλων στοιχείων που αφορούν 

κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και 

συγγραφικά δικαιώματα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις” 

και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 38 (IAS 38.6, 2008).  

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής ενός προτύπου μπορεί να υπάρχουν στην περίπτωση 

που οι δραστηριότητες ή οι συναλλαγές είναι τόσο εξειδικευμένες που καταλήγουν σε 

λογιστικά θέματα τα οποία ενδέχεται να απαιτούν αντιμετώπιση με ένα διαφορετικό τρόπο. 

Τέτοια θέματα ανακύπτουν στη λογιστική αντιμετώπιση της έρευνας ή ανάπτυξης και 

εξόρυξης κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικών αερίων και μεταλλευμάτων σε εξορυκτικές 

βιομηχανίες όπως επίσης και στην περίπτωση των ασφαλιστικών συμβάσεων. Συνεπώς, το 

Δ.Λ.Π. 38 δεν εφαρμόζεται σε δαπάνες για τέτοιες δραστηριότητες και συμβάσεις. Ωστόσο, 

το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται 

(π.χ. το λογισμικό) και τα κόστη εκκίνησης των βιομηχανιών εξόρυξης ή των ασφαλιστικών 

φορέων (IAS 38.7, 2008; Grant Thornton, 2009).  

4.9. Κρίσιμες έννοιες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 38  

Η αναλυτική παρουσίαση και ερμηνεία των απαιτήσεων του Δ.Λ.Π. 38, προϋποθέτει την 

παράθεση βασικών εννοιών που σχετίζονται άμεσα με αυτό. Η κατανόηση τους, αναμφίβολα 

θα συμβάλλει στην υιοθέτηση και εφαρμογή των δικών του ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα (IAS 

38.8, 2008):  

Ως ενεργός αγορά: Ορίζεται αυτή στην οποία συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 Τα αντικείμενα κάθε συναλλαγής που διενεργείται σ’ αυτήν είναι ομοιογενή. 

 Διαθέσιμοι αγοραστές και πωλητές (περιουσιακών στοιχείων) μπορούν να βρεθούν ανά 

πάσα στιγμή, και  

 Οι τιμές των στοιχείων είναι γνωστές και διαθέσιμες στο κοινό. 

Ως απόσβεση: Ορίζεται η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός στοιχείου 

του ενεργητικού στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 

Με τον όρο στοιχεία του ενεργητικού ορίζονται οι πόροι: 
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 Που ελέγχονται από την επιχείρηση εξαιτίας γεγονότων του παρελθόντος (σημειώνεται 

ότι ο όρος νομική κατοχή δεν απασχολεί τα Δ.Π.Χ.Π. αλλά μόνο ο έλεγχος των 

οικονομικών οφελών), και 

 Από τους οποίους αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη.  

Λογιστική αξία: είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και 

των συσσωρευμένων ζημιών λόγω μείωσης της αξίας του. 

Κόστος: είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα ή η εύλογη αξία 

άλλου αντιτίμου που δόθηκε, προκειμένου να αποκτηθεί ένα στοιχείο του ενεργητικού κατά 

την ημερομηνία της απόκτησης ή κατασκευής του ή το ποσό με το οποίο αρχικά 

αναγνωρίζεται ένα στοιχείο του ενεργητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλων προτύπων 

όπως για παράδειγμα του Δ.Π.Χ.Π. 2 “Πληρωμή βασιζόμενη σε αξία μετοχών”. 

Αποσβεστέο ποσό: είναι το κόστος ενός στοιχείου του ενεργητικού, ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος, μειωμένο κατά την υπολειμματική του αξία.  

Ειδική για την επιχείρηση αξία: είναι η παρούσα αξία των ταμειακών ροών, που 

αναμένονται προς όφελος της επιχείρησης, λόγω της συνεχιζόμενης χρήσης ενός στοιχείου 

του ενεργητικού και από την πώληση του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Σ’ αυτές 

συγκαταλέγονται και οι ταμειακές ροές με τις οποίες η επιχείρηση εκτιμά ότι θα επιβαρυνθεί 

ως συνέπεια του διακανονισμού υποχρεώσεων της.  

Εύλογη αξία: είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών τα οποία έχουν πλήρη γνώση του 

αντικειμένου και ενεργούν με τη θέληση τους. 

Ζημία λόγω μείωση της αξίας: ενός στοιχείου του ενεργητικού, θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

από την επιχείρηση, στην περίπτωση όπου η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού (ή μιας 

Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών60) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό του. 

Άυλο στοιχείο του ενεργητικού: είναι ένα αναγνωρίσιμο, μη νομισματικό στοιχείο του 

ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

                                                

60 Εκτενής αναφορά και ερμηνεία του όρου πραγματοποιείται στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής.  
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για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, για να εκμισθωθεί σε τρίτους ή για να 

χρησιμοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς (IAS 38.8, 2008; Grant Thornton, 2009).  

Αρκετά συχνά, οι επιχειρήσεις δαπανούν παραγωγικούς συντελεστές τους ή υφίστανται 

υποχρεώσεις, κατά την απόκτηση, ανάπτυξη, διατήρηση ή την ενδυνάμωση άυλων πόρων 

τους. Μεταξύ των άυλων αυτών πόρων συγκαταλέγονται: η επιστημονική ή τεχνολογική 

γνώση, σχέδια και εφαρμογές νέων παραγωγικών διαδικασιών ή συστημάτων, άδειες ή 

παραχωρήσεις, η διανοητική ιδιοκτησία, η εμπορική γνώση, τα εμπορικά σήματα καθώς και 

τα εκδοτικά δικαιώματα. Κοινά παραδείγματα στοιχείων που εμπίπτουν μεταξύ των 

προαναφερθέντων ευρύτερων τίτλων ή κατηγοριών άυλων πόρων είναι: τα λογισμικά των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα πρότυπα και τα σχέδια, τα πνευματικά δικαιώματα, οι τίτλοι 

ταινιών, οι λίστες πελατών, η ενυπόθηκη (δηλαδή με αντάλλαγμα) παραχώρηση 

δικαιωμάτων, οι άδειες αλιείας, οι ποσοστώσεις επί των εισαγωγών, τα υποκείμενα σε 

δικαιόχρηση άυλα αγαθά, οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, καταναλωτών και προμηθευτών, 

η καταναλωτική πίστη, τα μερίδια αγοράς και τα δικαιώματα μάρκετινγκ (IAS 38.9; 2008)61. 

Η αναγνώριση των στοιχείων που προαναφέρθησαν ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού μίας 

επιχείρησης, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση, ότι αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 

(Νομική Βιβλιοθήκη, Δ.Π.Χ.Π., 2006).  

Νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού: είναι τα μετρητά που κατέχονται από την 

επιχείρηση, καθώς και στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία θα εισπραχθούν στο μέλλον 

συγκεκριμένα ή προκαθορισμένα ποσά χρημάτων. Η διάκριση νομισματικών και μη 

νομισματικών στοιχείων του ενεργητικού περιλαμβάνει τα εξής κονδύλια: 

Νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού Μη νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού 

Μετρητά Ενσώματα & άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια Αποθέματα 

Απαιτήσεις από πελάτες Επενδύσεις σε συμμετοχές 

Πίνακας 1. Νομισματικά και μη νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού. 

                                                

61 Μέσα από τη συστηματική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων στο ελληνικό 

χρηματιστήριο εταιριών εντοπίστηκαν οι εξής άυλοι πόροι (άυλα ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία): εμπορικά 

σήματα και επωνυμίες, άδειες χρήσης λογισμικού, λογισμικό (δαπάνες αγοράς ή αναβάθμισης του), άδειες 

χρήσης και αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πηγών (υδάτινων και ορυκτών πόρων), πελατολόγια 

επιχειρήσεων, δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων, άδειες χρήσης τεχνογνωσίας, πρότυπα και σχέδια, 

τίτλοι, άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών σταθμών, άδειες παροχής υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, κ.λ.π.  
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Ως έρευνα: Ορίζεται η πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση, η οποία 

αναλαμβάνεται από την επιχείρηση με σκοπό την απόκτηση νέας επιστημονικής ή τεχνικής 

γνώσης. 

Ως ανάπτυξη: Ορίζεται η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα 

πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδών βελτιωμένων υλικών, συσκευών, 

προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εμπορικής 

παραγωγής ή της χρήσης τους. Το Δ.Λ.Π. 38 θέτει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για την 

αναγνώριση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία θα εξετασθούν στη συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου. 

Η υπολειμματική αξία: ενός στοιχείου του ενεργητικού, ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό 

το οποίο θα λάμβανε μία επιχείρηση από τη διάθεση του στοιχείου αυτού, μετά από την 

αφαίρεση των εξόδων διάθεσης του, εφόσον το στοιχείο αυτό βρίσκεται σε τέτοια 

κατάσταση και χρονική στιγμή (ηλικία) όπως αυτή που αναμένεται στο τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του.   

Η ωφέλιμη ζωή ενός στοιχείου του ενεργητικού ορίζεται ως: 

 Το χρονικό διάστημα για το οποίο το στοιχείο αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί 

από την επιχείρηση, ή 

 Ο αριθμός των μονάδων παραγωγής που αναμένεται να αποκτήσει η επιχείρηση από 

την αξιοποίηση του εν λόγω ενεργητικού στοιχείου. 

4.10. Κριτήρια αναγνώρισης των άυλων στοιχείων του ενεργητικού βάσει του Δ.Λ.Π.38 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μόνο εάν 

ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Πιθανολογείται ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη τα οποία 

αποδίδονται σ’ αυτά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και 

 Το κόστος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Προκειμένου να αναγνωρισθεί ένα στοιχείο ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού, θα πρέπει να 

ενσωματώνονται σ’ αυτό τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Grant Thornton, 2009): 

 Της αναγνωρισιμότητας του ως στοιχείο του ενεργητικού. 

 Της δυνατότητας ελέγχου του στοιχείου αυτού από την επιχείρηση και 

 Της άμεσης διασύνδεσης και απόδοσης σε αυτό μελλοντικών οικονομικών οφελών.   
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Η περαιτέρω εννοιολογική και πρακτική διερεύνηση των κριτηρίων που παρατέθηκαν 

προηγούμενα αποτυπώνεται στις ενότητες που ακολουθούν. 

4.10.1. Αναγνωρισιμότητα άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Βάσει του ορισμού που αποδόθηκε σε ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, απαιτείται αυτό 

να είναι αναγνωρίσιμο έτσι ώστε να μη συγχέεται με την υπεραξία. Η υπεραξία που 

αναγνωρίζεται σε μία συνένωση επιχειρήσεων62, αποτελεί το στοιχείο του ενεργητικού, το 

οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από άλλα 

αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού, που δεν προσδιορίζονται μεμονωμένα και δεν 

αναγνωρίζονται ξεχωριστά. Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη μπορεί να προέλθουν από 

συνέργια μεταξύ των αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού που αποκτήθηκαν ή από 

στοιχεία του ενεργητικού που μεμονωμένα δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις (IAS 38.11, 2008; Grant Thornton, 2009). 

Σε συμφωνία με τις υποδείξεις του Δ.Λ.Π. 38 ορίζεται ότι, ένα άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού είναι αναγνωρίσιμο εφόσον αυτό (IAS 38.12, 2008):  

 Αποτελεί ένα ξεχωριστά αναγνωριζόμενο στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρέωση, 

δηλαδή μπορεί να διαχωριστεί ή αποχωριστεί από την επιχείρηση και να πωληθεί, 

μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, μισθωθεί, ή ανταλλαχθεί, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος 

ενός συμβολαίου, ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση προτίθεται να πράξει τις 

παραπάνω ενέργειες, ή  

 Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν τα 

δικαιώματα αυτά είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίζονται από την επιχείρηση ή από άλλα 

δικαιώματα και δεσμεύσεις. 

4.10.2. Έλεγχος επί των άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38, έλεγχος ασκείται σε ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού από μία 

επιχείρηση, όταν αυτή έχει τη δύναμη (IAS 38.13, 2008):   

 Να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύπτουν από αυτό, και 

 Να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

                                                

62 Σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3 όταν αυτό εφαρμόζεται.  
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Ο έλεγχος ασκείται συνήθως μέσω νομικών δικαιωμάτων τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές αγωγές. Εντούτοις, αυτό δεν είναι 

πάντα απαραίτητο, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο έλεγχος δεν κατοχυρώνεται 

νομικά, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε η 

επιχείρηση στην κατεύθυνση ανακάλυψης εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής ή τεχνογνωσίας 

που αυτή διατηρεί απόρρητα.  

Η γνώση της αγοράς καθώς και οι τεχνικές γνώσεις είναι δυνατό να επιφέρουν μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη. Ενδεικτικά, η επιχείρηση ελέγχει αυτά τα οφέλη, αν η γνώση 

προστατεύεται με νομικά δικαιώματα ή μέσω ενός περιορισμού που προκύπτει από 

εμπορική συμφωνία ή μέσω ενός νομικού καθήκοντος των εργαζομένων να διατηρούν 

εχεμύθεια (IAS 38.14, 15, 2008). 

Μία επιχείρηση μπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα μερίδιο αγοράς και να 

αναμένει ότι λόγω των προσπαθειών που έχει καταβάλλει για την ανάπτυξη των πελατειακών 

σχέσεων και της πελατειακής πίστης, οι πελάτες της θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με 

αυτή. Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει νομική κάλυψη δικαιώματος ή άλλο μέσο προστασίας 

και ελέγχου των σχέσεων της με τους πελάτες, η επιχείρηση έχει συνήθως ανεπαρκή έλεγχο 

πάνω στα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τις πελατειακές σχέσεις και την 

πελατειακή πίστη, ώστε τέτοια στοιχεία όπως, χαρτοφυλάκιο πελατών, μερίδια αγοράς, 

πελατειακές σχέσεις, εμπιστοσύνη πελατών, να πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως 

άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Λόγω της απουσίας νομικών δικαιωμάτων για την 

προστασία των πελατειακών σχέσεων, πράξεις συναλλαγών για τις ίδιες ή παρόμοιες μη 

συμβατικές πελατειακές σχέσεις αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είναι ικανή να ελέγχει τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από αυτές. Επειδή πρόσθετα, μέσω αυτών των 

πράξεων συναλλαγής αποδεικνύεται ότι οι πελατειακές σχέσεις διαχωρίζονται, οι σχέσεις 

αυτές εμπίπτουν στον ορισμό των άυλων στοιχείων του ενεργητικού (IAS 38.16, 2008; 

Grant Thornton, 2009; Βλάχος και Λουκά, 2009). 

4.10.3. Μελλοντικά οικονομικά οφέλη άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Η αναγνώριση ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού στις οικονομικές καταστάσεις, είναι 

εφικτή μόνο όταν πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στο 

στοιχείο αυτό θα εισρεύσουν τελικά στην επιχείρηση.  
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Μία επιχείρηση, πρέπει να εκτιμά την πιθανότητα δημιουργίας μελλοντικών οικονομικών 

οφελών, με τη χρησιμοποίηση λογικών και βάσιμων παραδοχών. Οι παραδοχές αυτές, 

αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίμηση της διοίκησης της επιχείρησης αναφορικά με το 

πλαίσιο των οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

άυλων στοιχείων του ενεργητικού. 

Παράδειγμα μελλοντικών οικονομικών οφελών, μπορεί να αποτελέσουν τα έσοδα ή η 

μείωση των εξόδων που θα προκύψουν από την πώληση αγαθών που παράγονται μέσω της 

χρήσης των άυλων στοιχείων του ενεργητικού. Για παράδειγμα, τα έξοδα ανάπτυξης ενός 

προϊόντος δύνανται να επιφέρουν έσοδα από τις πωλήσεις του προϊόντος αυτού, ενώ η 

χρήση κάποιων πνευματικών δικαιωμάτων δύναται να μειώσει τα έξοδα παραγωγής (IAS 

38.17, 2008).   

4.11. Αρχική αναγνώριση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού βάσει του Δ.Λ.Π. 38 

Σε συμφωνία με τις υποδείξεις και τις επιταγές του προτύπου, ένα άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού θα αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης όταν και μόνο 

όταν (IAS 38.21, 2008):  

 Πιθανολογείται, ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται 

στο στοιχείο του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και 

 Το κόστος του εν λόγω άυλου στοιχείου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Βάσει του Δ.Λ.Π. 38, ρητά ορίζεται ότι, η αρχική αναγνώριση ενός άυλου στοιχείου του 

ενεργητικού θα πρέπει να γίνεται στο κόστος.  

Οι εναλλακτικοί τρόποι απόκτησης άυλων στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και ο τρόπος 

με τον οποίο προσδιορίζεται το κόστος απόκτησης τους σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι οι 

εξής:  

 Μεμονωμένη κτήση άυλων στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απόκτηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού μέσω συνένωσης επιχειρήσεων. 

 Απόκτηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού με κρατική επιχορήγηση. 

 Απόκτηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού με ανταλλαγή. 

 Εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία και εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία 

του ενεργητικού. 
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Αναλυτική παρουσίαση και ερμηνεία των εναλλακτικών αυτών τρόπων κτήσης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων παρατίθεται στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου αυτού (Grant 

Thornton, 2009).  

4.11.1. Μεμονωμένη κτήση άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Το τίμημα που καταβάλλεται από την επιχείρηση για την απόκτηση ενός άυλου στοιχείου 

του ενεργητικού, αντανακλά τις προσδοκίες για την πιθανότητα, ότι τα αναμενόμενα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο άυλο στοιχείο θα εισρεύσουν τελικά 

στην επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση προσδοκά ότι θα υπάρχει εισροή 

οικονομικών οφελών, ακόμα και αν υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο ή το ποσό της 

εισροής. Συνεπώς, το κριτήριο της πιθανότητας για αναγνώριση, θεωρείται πάντοτε ότι 

ικανοποιείται για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτώνται μεμονωμένα (IAS 

38.25, 2008).  

Επιπρόσθετα, το κόστος κτήσης ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού που αποκτάται 

μεμονωμένα μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που το τίμημα αγοράς του ορίζεται με τη μορφή μετρητών ή άλλων 

νομισματικών στοιχείων του ενεργητικού.  

Η μεμονωμένη κτήση άυλων στοιχείων του ενεργητικού δεν διαφέρει σε τίποτα από την 

κτήση των ενσώματων παγίων. Σύμφωνα με τις επιταγές του Δ.Λ.Π. 38, στο κόστος ενός 

άυλου στοιχείου του ενεργητικού που αποκτήθηκε μεμονωμένα εμπεριέχεται (IAS 38.27, 

2008):   

 Η τιμή αγοράς, η οποία προσαυξάνεται από κάθε άμεσα σχετιζόμενο με την 

απόκτηση του έξοδο, όπως για παράδειγμα, οι εισαγωγικοί δασμοί και οι μη 

επιστρεπτέοι φόροι μετά την αφαίρεση των εμπορικών πιστώσεων και των μειώσεων 

τιμών, και 

 Κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας του στοιχείου για την προοριζόμενη 

του χρήση.  

Παραδείγματα δαπανών που αποτελούν άμεσα επιρριπτέα κόστη των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού αποτελούν τα εξής (IAS 38.28, 2008):   

 Το κόστος των παροχών προς τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Δ.Λ.Π. 19, που προκύπτει άμεσα από τη θέση σε λειτουργία του άυλου στοιχείου.  
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 Οι επαγγελματικές αμοιβές που προκύπτουν άμεσα από την αποκατάσταση της 

λειτουργίας του στοιχείου του ενεργητικού, και 

 Το κόστος των δοκιμών, προς εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του στοιχείου. 

Παραδείγματα δαπανών που δεν αποτελούν μέρος του κόστους ενός άυλου στοιχείου του 

ενεργητικού συνιστούν (IAS 38.29, 2008):  

 Το κόστος εισαγωγής ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων του 

κόστους διαφήμισης και των ενεργειών προώθησης), 

 Το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέους πελάτες 

(συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκπαίδευσης προσωπικού) και 

 Τα διοικητικά και λοιπά γενικά έξοδα. 

Η αναγνώριση των διαφόρων κατηγοριών από τα προαναφερόμενα κόστη, στη λογιστική 

αξία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού παύει όταν αυτό είναι έτοιμο προς χρήση, 

δηλαδή βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία του όπως αυτή έχει 

προσδιοριστεί από τη διοίκηση της επιχείρησης (IAS 38.30, 2008). 

Κάποιες δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε σχέση με την ανάπτυξη ενός άυλου 

στοιχείου του ενεργητικού, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνουν προκειμένου να φέρουν το 

στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας. Τα έσοδα και τα σχετικά έξοδα των δραστηριοτήτων 

αυτών αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημίες της περιόδου (IAS 38.31, 2008). 

Στην περίπτωση που η εξόφληση του αγοραζόμενου στοιχείου γίνεται σε μεταγενέστερο της 

απόκτησης του χρόνο που ξεπερνά τα συνήθη πιστωτικά όρια, το κόστος κτήσης αυτού 

ισούται με την τιμή του της μετρητοίς. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού που 

πρόκειται να καταβληθεί και της τιμής της μετρητοίς θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο 

από τόκους για την περίοδο στην οποία εκτείνεται η πληρωμή. Εξαίρεση του γενικού αυτού 

κανόνα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η διαφορά αυτή κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 23 “Κόστος δανεισμού” (IAS 38.32, 2008; Grant Thornton, 

2009; Βλάχος και Λουκά, 2009). 
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4.11.2. Απόκτηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού μέσω συνένωσης επιχειρήσεων 

4.11.2.1. Αναγνώριση άυλων στοιχείων του ενεργητικού, αποκτηθέντων σε συνένωση 

επιχειρήσεων 

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, σε μία συνένωση επιχειρήσεων θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια της πιθανής δημιουργίας και εισροής από 

την αξιοποίηση του μελλοντικών οικονομικών οφελών καθώς και της αξιόπιστης αποτίμησης 

του κόστους του όπως αυτά αναλύθηκαν προηγούμενα.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3, στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, το κόστος του ισούται με την εύλογη 

αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης (IAS 38.33, 2008). Μέσω αυτής 

αντανακλώνται οι προσδοκίες για την πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Με 

άλλα λόγια, η επιχείρηση αναμένει την εισροή οικονομικών οφελών, ακόμα και αν υπάρχει 

αβεβαιότητα για το χρόνο ή το μέγεθος της εισροής. Συνεπώς, το κριτήριο της πιθανότητας 

για αναγνώριση, θεωρείται πάντοτε ότι ικανοποιείται για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

που αποκτώνται σε συνενώσεις επιχειρήσεων.  

Στην περίπτωση που ένα αποκτηθέν στοιχείο του ενεργητικού μέσω μίας συνένωσης 

επιχειρήσεων διαχωρίζεται ή προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, τότε 

υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για να αποτιμηθεί με ακρίβεια η εύλογη αξία του. Συνεπώς, 

το κριτήριο της αξιόπιστης επιμέτρησης του στοιχείου του ενεργητικού θεωρείται πάντοτε 

ότι ικανοποιείται για τα άυλα στοιχεία που αποκτώνται σε συνενώσεις επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 38 και στο Δ.Π.Χ.Π. 3, στο πλαίσιο μιας 

επιχειρηματικής συνένωσης, η αποκτώσα επιχείρηση θα αναγνωρίζει ξεχωριστά από την 

υπεραξία ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο της αποκτώμενης έστω και αν αυτό δεν είχε 

αναγνωριστεί προγενέστερα από αυτήν (IAS 38.34, 2008). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διακριτή αναγνώριση αυτού του στοιχείου, αποτελεί η πλήρωση από την πλευρά του των 

κριτηρίων αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό σημαίνει 

ότι η αποκτώσα θα αναγνωρίζει ως στοιχείο του ενεργητικού, ξεχωριστά από την υπεραξία, 

ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη της αποκτώμενης εφόσον το έργο αυτό πληροί 

τις προϋποθέσεις του ορισμού του άυλου στοιχείου του ενεργητικού.  Ένα έργο έρευνας και 

ανάπτυξης σε εξέλιξη μίας αποκτώμενης επιχείρησης, ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του 

ορισμού του άυλου στοιχείου του ενεργητικού όταν: 
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 Πληροί τον ορισμό του άυλου στοιχείου του ενεργητικού, και 

 Είναι ξεχωριστά αναγνωρίσιμο, δηλαδή μπορεί να διαχωριστεί ή ανακύπτει από 

συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα (IAS 38.34, 2008; Grant Thornton, 2009). 

4.11.2.2. Αποτίμηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού, αποκτηθέντων σε συνένωση 

επιχειρήσεων 

Στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, αποκτηθέν σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων διαχωρίζεται ή προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, 

υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια η εύλογη αξία 

του. Στην περίπτωση κατά την οποία, για τις εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού, προκύπτει μία 

σειρά αποτελεσμάτων με διαφορετικές πιθανότητες, τότε η αβεβαιότητα αυτή εντάσσεται 

στην αποτίμηση της εύλογης αξίας του στοιχείου (IAS 38.35, 2008).  

Σε πολλές περιπτώσεις, ένα άυλο στοιχείο που αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

μπορεί να διαχωρίζεται αλλά μόνο σε συνδυασμό με το σχετικό ενσώματο ή άυλο στοιχείο 

με το οποίο συνδέεται ή αφορά. Για παράδειγμα, ένας τίτλος περιοδικού είναι δυνατό να 

μην μπορεί να πωληθεί ξεχωριστά από τη σχετιζόμενη βάση δεδομένων των συνδρομητών. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει την ομάδα των στοιχείων του 

ενεργητικού ως ένα ενιαίο στοιχείο, διακεκριμένα από την υπεραξία, μόνο όταν οι 

μεμονωμένες εύλογες αξίες των στοιχείων του ενεργητικού της ομάδας δεν μπορούν να 

επιμετρηθούν αξιόπιστα (IAS 38.36,37, 2008).  

Η εκτίμηση της εύλογης αξίας ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού διενεργείται με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

 Όταν υπάρχει ενεργός αγορά: Οι χρηματιστηριακές τιμές σε μία ενεργό αγορά 

παρέχουν την πιο αξιόπιστη εκτίμηση της εύλογης αξίας ενός άυλου στοιχείου του 

ενεργητικού. Η πιο κατάλληλη αγοραία τιμή είναι συνήθως η τρέχουσα τιμή πώλησης 

(προσφοράς). Στην περίπτωση που οι τρέχουσες τιμές προσφοράς δεν είναι 

διαθέσιμες, η τιμή της πλέον πρόσφατης όμοιας συναλλαγής μπορεί να παρέχει μία 

βάση από την οποία να εκτιμάται η εύλογη αξία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί ουσιώδεις μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον μεταξύ της 

ημερομηνίας της παρόμοιας συναλλαγής και της ημερομηνίας κατά την οποία 

εκτιμάται η εύλογη αξία του άυλου στοιχείου (IAS 38.39, 2008).  
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 Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά: Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει 

ενεργός αγορά για το άυλο στοιχείο του ενεργητικού, η εύλογη αξία του ισούται με το 

ποσό που η επιχείρηση θα κατέβαλε για την απόκτηση του σε μία συναλλαγή μεταξύ 

δύο μερών που ενεργούν με τη θέληση τους έχοντας πλήρη γνώση των τρεχουσών 

συνθηκών. Κατά την εκτίμηση αυτού του ποσού η επιχείρηση απαιτείται να λάβει 

υπόψη της τα αποτελέσματα πρόσφατων συναλλαγών για όμοια στοιχεία του 

ενεργητικού (IAS 38.40, 2008; Grant Thornton, 2009). 

Οι επιχειρήσεις που συνήθως εμπλέκονται στην αγορά και πώληση μοναδικών άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού, είναι δυνατόν να έχουν αναπτύξει τεχνικές, για την έμμεση 

εκτίμηση των εύλογων αξιών τους. Οι τεχνικές αυτές, βρίσκουν πρόσθετα πεδίο εφαρμογής, 

κατά την αρχική αποτίμηση ενός άυλου στοιχείου που αποκτήθηκε σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων. Μεταξύ τους συγκαταλέγονται, όταν είναι εφικτό: 

 Η χρήση των συντελεστών πολλαπλασιασμού (multiples), που αντικατοπτρίζουν τις 

τρέχουσες συναλλαγές της αγοράς, συναρτήσει δεικτών που απεικονίζουν την 

κερδοφορία που προκύπτει λόγω της αξιοποίησης του ενεργητικού στοιχείου (όπως: 

τα έσοδα, το μερίδιο αγοράς και τα λειτουργικά κέρδη) ή τα έσοδα από δικαιώματα, 

που θα μπορούσαν να αποκτηθούν από την παραχώρηση της χρήσης του άυλου 

στοιχείου σε ένα τρίτο μέρος, σε μία συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική 

βάση. Μεθοδολογία που ακολουθείται στο πλαίσιο εφαρμογής της προσέγγισης 

“απαλλαγής δικαιωμάτων” (relief from royalty).  

 Η προεξόφληση των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, που αναμένονται να 

δημιουργηθούν από την αξιοποίηση του εν λόγω στοιχείου του ενεργητικού (DCF) 

(IAS 38.41, 2008).  

Εντούτοις, κατά τη συνένωση επιχειρήσεων, εάν ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού δεν 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, τότε το στοιχείο αυτό δεν θα αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερο 

άυλο στοιχείο του ενεργητικού και θα συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της υπεραξίας βάσει 

των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 3 όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.  

Συνοπτικά, η διαδικασία αποτίμησης ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού αποκτώμενου 

σε μία συνένωση επιχειρήσεων αποτυπώνεται στο διάγραμμα 2 που ακολουθεί (Grant 

Thornton, 2009):  
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4.11.3. Απόκτηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού με κρατική επιχορήγηση 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν 

ή έναντι ενός ενδεικτικού ποσού με τη μορφή μίας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό συμβαίνει, 

όταν άυλα στοιχεία του ενεργητικού μεταβιβάζονται σε μία επιχείρηση από το κράτος. Τα 

άυλα αυτά στοιχεία, σχετίζονται κυρίως με άδειες χρήσεις όπως άδειες χρήσεις 

αεροδρομίων, άδειες ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή άδειες τηλεπικοινωνιών (IAS 38.44, 

2008). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 20 “Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής υποστήριξης”, μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να παρουσιάσει κατά την αρχική 

αναγνώριση, τόσο το άυλο στοιχείο του ενεργητικού όσο και την επιχορήγηση στην εύλογη 

τους αξία. Στην περίπτωση ωστόσο, που η επιχείρηση επιλέξει να μην αναγνωρίσει αρχικά 

το στοιχείο του ενεργητικού στην εύλογη αξία του, τότε θα πρέπει να το αναγνωρίσει σε μία 

ονομαστική αξία (εναλλακτικός χειρισμός που επιτρέπεται από το Δ.Λ.Π. 20) 

Διάγραμμα 2. Διαδικασία αποτίμησης άυλων περιουσιακών στοιχείων αποκτούμενα σε μία 
συνένωση επιχειρήσεων. 

Απόκτηση άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού από συνένωση 
επιχειρήσεων (σε εύλογη αξία) 

Μπορεί το άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα;  

Θα συμπεριλαμβάνεται στην 
υπεραξία  

 

Υπάρχει ενεργός αγορά;  

Η τιμή θα είναι η τιμή που 
προκύπτει μεταξύ δύο μερών σε 
μία καθαρά εμπορική 
συναλλαγή 

Η εύλογη αξία είναι η τιμή που 
προκύπτει από την ενεργό αγορά 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 
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προσαυξημένη με κάθε έξοδο που είναι άμεσα αποδοτέο στο στοιχείο, προκειμένου αυτό να 

καταστεί έτοιμο προς χρήση. 

Σημειώνεται ότι για να αναγνωριστεί ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, θα πρέπει να 

ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης που αποτυπώθηκαν προηγούμενα (Grant Thornton, 

2009). 

4.11.4. Απόκτηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού με ανταλλαγή 

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού δύναται να αποκτηθεί με ανταλλαγή μη νομισματικών 

στοιχείων (άυλων ή ενσώματων) ή ενός συνδυασμού νομισματικών και μη στοιχείων.  

Το κόστος ενός άυλου στοιχείου που πρόκειται να αποκτηθεί μέσω μίας ανταλλαγής 

στοιχείων, πρέπει να αποτιμάται στην εύλογη αξία του, εκτός αν: 

 Η πράξη της ανταλλαγής στερείται εμπορικής ουσίας, ή 

 Η εύλογη αξία όλων των στοιχείων που είναι αντικείμενο της ανταλλαγής δεν μπορεί 

να προσδιοριστεί με αξιοπιστία (IAS 38.45, 2008).  

Αν το στοιχείο του ενεργητικού που αποκτάται δεν μπορεί να αποτιμηθεί στην εύλογη αξία, 

το κόστος του επιμετράται στη λογιστική αξία του στοιχείου που παραχωρήθηκε στα 

πλαίσια της ανταλλαγής. Συνεπώς δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημιά από τη συναλλαγή της 

ανταλλαγής (Grant Thornton 2009; Ankarath et al., 2010). 

Η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει εάν η πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία, 

προσδιορίζοντας την έκταση στην οποία αναμένεται να μεταβληθούν οι ταμειακές ροές της 

ως συνέπεια της ανταλλαγής. Μία πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία όταν (IAS 38.46, 

2008):   

 Η σύνθεση (π.χ. κίνδυνος, χρονοδιάγραμμα, ποσά) των ταμειακών ροών του στοιχείου 

του ενεργητικού που αποκτήθηκε διαφέρει από τη σύνθεση των ταμειακών ροών του 

στοιχείου που δόθηκε ως αντάλλαγμα, ή 

 Η ειδική αξία κάθε τμήματος λειτουργίας της επιχείρησης που επηρεάζεται από τη 

συναλλαγή, μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής, και 

 Η διαφορά της πρώτης ή της δεύτερης από τις προαναφερθείσες επιδράσεις είναι 

σημαντική σε σχέση με την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού που 

ανταλλάχθηκαν.  

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Nandakumar+Ankarath
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4.11.5. Εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία 

Η εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως στοιχείο του 

ενεργητικού. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δαπάνες με σκοπό τη δημιουργία 

μελλοντικών οικονομικών οφελών, ωστόσο δεν καταλήγουν στη δημιουργία ενός άυλου 

στοιχείου του ενεργητικού που πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38. 

Τέτοιου είδους δαπάνες, συχνά, περιγράφονται ως δαπάνες συμβάλλουσες στην επίτευξη 

εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας. Ωστόσο, η εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία 

δεν αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, καθώς δεν αποτελεί μια αναγνωρίσιμη πηγή 

πόρων (δηλαδή δεν διαχωρίζεται ούτε προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά 

δικαιώματα), η οποία ελέγχεται από την επιχείρηση και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα στο 

κόστος (IAS 38.49, 2008). 

Διαφορές μεταξύ της αγοραίας αξίας μίας επιχείρησης και της λογιστικής αξίας των 

αναγνωρίσιμων καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

μπορούν να καταγράψουν μία σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης. 

Ωστόσο, τέτοιες διαφορές δεν αντιπροσωπεύουν το κόστος των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού που ελέγχονται από την επιχείρηση (IAS 38.50, 2008). 

4.11.6. Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Η διαδικασία της αναγνώρισης ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου του 

ενεργητικού, κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, αφού η εφαρμογή της προϋποθέτει ότι θα 

ξεπεραστούν αρκετά προβλήματα που αφορούν (IAS 38.51, 2008): 

 Τη διαπίστωση του αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο στοιχείο του ενεργητικού, 

που θα οδηγήσει στη δημιουργία πιθανών μελλοντικών οικονομικών οφελών, και  

 Τον προσδιορισμό του κόστος του στοιχείου του ενεργητικού αξιόπιστα. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος δημιουργίας ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού 

εσωτερικά, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κόστος συντήρησης ή ενίσχυσης της 

εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας της επιχείρησης ή των τρεχουσών 

καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της (day - to - day operations). 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του εάν και κατά πόσο ένα εσωτερικά δημιουργούμενο 

άυλο στοιχείο του ενεργητικού πληροί τα κριτήρια για αναγνώριση, η επιχείρηση βάσει του 

Δ.Λ.Π. 38, καθορίζει δύο στάδια που απαιτούνται για τη δημιουργία του. Αυτά είναι: 
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 Το στάδιο της έρευνας, και  

 Το στάδιο της ανάπτυξης. 

Εάν μια επιχείρηση δεν μπορεί να διαχωρίσει το στάδιο της έρευνας από το στάδιο της 

ανάπτυξης για ένα εσωτερικά δημιουργούμενο άυλο στοιχείο του ενεργητικού, τότε θα 

πρέπει να μεταχειρίζεται τις δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία του ως να έχουν 

πραγματοποιηθεί μόνο για το στάδιο της έρευνας (IAS 38.52, 2008; Grant Thornton, 

2009).  

4.11.6.1. Στάδιο Έρευνας 

Σύμφωνα με το γενικά ισχύοντα κανόνα, όλα τα έξοδα που διενεργούνται κατά το στάδιο 

της έρευνας είτε αυτά αφορούν ένα εσωτερικά δημιουργούμενο πρόγραμμα είτε όχι, 

αναγνωρίζονται άμεσα στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου στην οποία 

πραγματοποιούνται και μόνο τα έξοδα που αφορούν το στάδιο της ανάπτυξης μπορούν να 

κεφαλαιοποιηθούν (IAS 38.54, 2008). 

Κατά συνέπεια, μία επιχείρηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανένα άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού κατά τη διάρκεια του σταδίου της έρευνας, καθώς δεν μπορεί να υποστηρίξει 

τεκμηριωμένα ότι υπάρχει ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού λόγω του οποίου θα 

δημιουργηθούν πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη (IAS 38.55, 2008).   

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που συνδέονται με το στάδιο της έρευνας είναι (IAS 38.56, 

2008): 

 Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξεύρεση νέας τεχνογνωσίας. 

 Η αναζήτηση, η εκτίμηση και η τελική επιλογή εφαρμογών για τυχόν νέα ευρήματα ή 

άλλων γνώσεων. 

 Η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για υλικά, προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή 

υπηρεσίες, και 

 Η διαμόρφωση, ο σχεδιασμός, η εκτίμηση και η τελική επιλογή δυνατών 

εναλλακτικών λύσεων για νέα ή βελτιωμένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 

συστήματα ή υπηρεσίες. 
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4.11.6.2. Στάδιο ανάπτυξης 

Το στάδιο της ανάπτυξης ως μεταγενέστερο από το στάδιο της έρευνας, παρέχει στην 

επιχείρηση τη δυνατότητα να μπορεί να αποδείξει βάσιμα, ότι θα δημιουργηθεί ένα άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού (IAS 38.58, 2008). 

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης, φαίνεται επίσης πιο καθαρά ότι το συγκεκριμένο άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού δημιουργείται προκειμένου να αποφέρει μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη στην επιχείρηση.  

Προκειμένου να αναγνωριστούν, ως άυλο στοιχείο τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά 

το στάδιο της ανάπτυξης, η επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει σωρευτικά τα εξής 

(IAS 38.57, 2008): 

 Την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει το άυλο στοιχείο του ενεργητικού, έτσι ώστε 

τελικά αυτό να διατεθεί προς πώληση ή χρήση. 

 Την πρόθεση της να ολοκληρώσει το άυλο στοιχείο, προκειμένου να διατεθεί προς 

πώληση ή χρήση. 

 Τη δυνατότητα χρήσης ή πώλησης του άυλου στοιχείου του ενεργητικού.  

 Τον τρόπο με τον οποίο το άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα δημιουργήσει 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Θα πρέπει να αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη 

αγοράς για το προϊόν που παράγει το άυλο στοιχείο ή στην περίπτωση που πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά, η χρησιμότητα του. 

 Τη διαθεσιμότητα επαρκών τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων, έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί και να διατεθεί στην αγορά ή να χρησιμοποιηθεί το άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού από την ίδια.  

 Τη δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν στο άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του μέσα από την 

εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος κοστολόγησης. 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με το στάδιο της ανάπτυξης είναι: 

 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο έλεγχος προτύπων πριν την έναρξη της πλήρους 

παραγωγής, 

 Ο σχεδιασμός εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών που εμπερικλείουν νέα 

τεχνολογία, 

 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία μίας πιλοτικής εγκατάστασης, 

οικονομικώς αδύνατης για εμπορική παραγωγή, και  
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 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή μίας επιλεγμένης εναλλακτικής λύσης για 

νέα βελτιωμένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή υπηρεσίες. 

Τα εσωτερικά δημιουργούμενα σήματα, τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών, τίτλοι εκδόσεων, 

πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε ουσία δεν αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού, καθώς το κόστος δημιουργίας τους δεν μπορεί να διαχωριστεί από το συνολικό 

κόστος ανάπτυξης της επιχείρησης (IAS 38.59, 2008; Austin, 2007)63. 

4.11.6.3. Κόστος των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Το κόστος ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου του ενεργητικού ισούται με το 

σύνολο των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που το άυλο αυτό 

στοιχείο πληροί για πρώτη φορά τα κριτήρια της αναγνώρισης και μεταγενέστερα. 

Στο κόστος αυτό εμπεριέχεται κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος που απαιτείται για τη 

δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία του άυλου στοιχείου, έτσι ώστε αυτό να 

καταστεί έτοιμο προς χρήση σύμφωνα με τους σκοπούς προορισμού του από τη διοίκηση 

(IAS 38.66, 2008).   

Παραδείγματα άμεσου επιρριπτέου κόστους αποτελούν: 

 Το κόστος υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται για τη 

δημιουργία του άυλου στοιχείου. 

 Το κόστος των παροχών προς τους εργαζόμενους βάσει του Δ.Λ.Π. 19 “Παροχές σε 

εργαζόμενους” που προκύπτει από την ενασχόληση τους για τη δημιουργία του άυλου 

στοιχείου του ενεργητικού. 

 Οι εισφορές για την κατοχύρωση νομικών δικαιωμάτων, και 

 Η απόσβεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία του άυλου στοιχείου του ενεργητικού. 

                                                

63 Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη Μεγάλη Βρετανία πριν την υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 38 βάσει των 

απαιτήσεων του προτύπου (IAS.10-UK) το οποίο και εφαρμοζόταν, ένα εσωτερικά δημιουργούμενο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο κεφαλαιοποιούνταν στις λογιστικές καταστάσεις μόνο εφόσον αυτό είχε μία 

προσδιορίσιμη αγοραία αξία. Αυτό σήμαινε ότι μόνο ένα περιορισμένο εύρος εσωτερικά δημιουργούμενων 

άυλων στοιχείων μπορούσε να αναγνωριστεί. Στη Γαλλία αντίστοιχα, δεν απαγορευόταν, αν και αρκετά σπάνια, 

η αναγνώριση και λογιστικοποίηση των εσωτερικά δημιουργούμενων επωνυμιών “brands”. Στην Αυστραλία η 

αναγνώριση των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων, ήταν εφικτή, εφόσον αυτά 

πληρούσαν τα κριτήρια της διακριτής αναγνώρισης (Stolowy et al., 2001).  
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Παραδείγματα εξόδων τα οποία δεν αναγνωρίζονται στο κόστος ενός εσωτερικά 

δημιουργούμενου άυλου στοιχείου του ενεργητικού είναι (IAS 38.67, 2008): 

 Τα έξοδα πώλησης, διοίκησης καθώς και τα γενικά έξοδα, εκτός αν αυτά μπορούν να 

αποδοθούν άμεσα στην προετοιμασία του άυλου στοιχείου του ενεργητικού προς 

χρήση. 

 Ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζημιές που πραγματοποιούνται προτού το άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού επιτύχει την προγραμματισμένη απόδοση, και 

 Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού για το χειρισμό του άυλου στοιχείου του 

ενεργητικού. 

4.12. Αναγνώριση ενός εξόδου  

Οι δαπάνες για τη δημιουργία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού θα αναγνωρίζονται ως 

έξοδα κατά τη χρονική στιγμή που αυτές λαμβάνουν χώρα. Εξαίρεση του γενικού αυτού 

κανόνα αποτελούν οι εξής δύο συνθήκες (IAS 38.68, 2008): 

 Οι δαπάνες αυτές αποτελούν μέρος του κόστους ενός άυλου στοιχείου που πληροί τα 

κριτήρια αναγνώρισης ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού, ή 

 Το στοιχείο αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αναγνωριστεί 

ως ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού. Αν συμβαίνει αυτό, το μέγεθος της αξίας του 

αποτελεί μέρος του ποσού που αναγνωρίζεται ως υπεραξία κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 364. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δαπάνες με σκοπό τη δημιουργία μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών για μία επιχείρηση, εντούτοις, κανένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού 

ή άλλο στοιχείο του ενεργητικού δεν αποκτάται ή δημιουργείται το οποίο να μπορεί να 

αναγνωριστεί. Στις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων ή πρώτων και βοηθητικών υλών, η 

επιχείρηση θα αναγνωρίζει τη δαπάνη αυτή ως έξοδο από τη στιγμή που έχει πρόσβαση στα 

αγαθά αυτά. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, η επιχείρηση θα αναγνωρίζει τη δαπάνη 

ως έξοδο, όταν λαμβάνει την υπηρεσία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι δαπάνες για έρευνα θα 

αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά τη στιγμή που αυτές πραγματοποιούνται, εκτός και αν αυτές 

αποτελούν μέρος του κόστους μιας συνένωσης επιχειρήσεων (IAS 38.69, 2008).  

                                                

64 Εκτενής  αναφορά και ανάλυση του λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας βάσει των Δ.Π.Χ.Π παρατίθεται 

στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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Άλλα παραδείγματα δαπανών που αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά τη στιγμή της 

πραγματοποίησης τους είναι τα εξής: 

 Έξοδα από δραστηριότητες εκκίνησης (κόστος εκκίνησης) εκτός της περίπτωσης που 

τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στο κόστος του στοιχείου των ενσώματων παγίων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 16 “Ενσώματες ακινητοποιήσεις”. Τα κόστη 

εκκίνησης μπορεί να αποτελούνται από κόστη εγκατάστασης, όπως νομικά κόστη και 

κόστη γραμματείας που πραγματοποιούνται κατά την ίδρυση μίας επιχείρησης, 

δαπάνες για την έναρξη μίας επιχείρησης (δηλαδή κόστη προ της έναρξης) ή έξοδα 

για την εκκίνηση νέων λειτουργιών ή το λανσάρισμα νέων προϊόντων ή διαδικασιών 

(δηλαδή κόστη προ της λειτουργίας). 

 Έξοδα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Έξοδα για δραστηριότητες προώθησης και διαφήμισης (συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τιμοκαταλόγων). 

 Έξοδα για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση μέρους ή του συνόλου της 

επιχείρησης. 

Έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού 

και αρχικά αναγνωρίστηκαν ως έξοδα σε επιβάρυνση των κερδών ή των ζημιών της περιόδου 

στην οποία έλαβαν χώρα, δεν επιτρέπεται να αναστρέφονται και να αναγνωρίζονται στο 

κόστος δημιουργίας ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού σε μία μεταγενέστερη 

ημερομηνία (IAS 38.71, 2008; Grant Thornton, 2009). 

4.13. Αποτίμηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού μετά την αρχική αναγνώριση 

Η διαδικασία αποτίμησης των άυλων στοιχείων του ενεργητικού μετά την αρχική τους 

αναγνώριση βάσει του Δ.Λ.Π. 38, εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με αυτήν των 

ενσώματων παγίων (Πρωτοψάλτης, 2008; Grant Thornton, 2009). Πιο συγκεκριμένα: 

4.13.1. Υποδείγματα αποτίμησης μετά την αρχική αναγνώριση 

Μετά την αρχική αναγνώριση ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού, η επιχείρηση έχει στη 

διάθεσή της μία από τις ακόλουθες δύο επιλογές ως προς τη λογιστική πολιτική που μπορεί 

να ακολουθήσει για τη μεταγενέστερη αποτίμηση της αξίας του. Συγκεκριμένα μπορεί να 

εφαρμόσει: 

 Το υπόδειγμα του κόστους, ή 
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 Το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποτιμάται μετά την 

αρχική του αναγνώριση βάσει του υποδείγματος της αναπροσαρμογής, τότε όλα τα άυλα 

στοιχεία της κατηγορίας στην οποία αυτό ανήκει θα πρέπει να αναγνωρίζονται με το ίδιο 

υπόδειγμα, εκτός και αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα στοιχεία αυτά (IAS 38.72, 2008). 

Τα άυλα στοιχεία της ίδιας κατηγορίας, θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η επιλεκτική αναπροσαρμογή και η λανθασμένη απεικόνιση στις 

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, με μείγμα κόστους και αξιών σε διαφορετικές 

ημερομηνίες. 

4.13.1.1. Υπόδειγμα του κόστους 

Βάσει αυτού, μετά την αρχική του αναγνώριση, ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού 

εμφανίζεται στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης, στην αξία κτήσης του μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας του 

(IAS 38.74, 2008).  

4.13.1.2. Υπόδειγμα της αναπροσαρμογής 

Μετά την αρχική αναγνώριση, σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, ένα άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού εμφανίζεται στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης στην 

αναπροσαρμοσμένη αξία του. Η αναπροσαρμοσμένη αυτή αξία, ισούται με την εύλογη αξία 

του άυλου στοιχείου του ενεργητικού κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής, 

μειούμενη με τις μεταγενέστερες της αρχικής του αναγνώρισης συσσωρευμένες αποσβέσεις 

και τις τυχόν συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας του (IAS 38.75, 2008).  

Μερικά παραδείγματα ύπαρξης ή μη ενεργού αγοράς είναι τα ακόλουθα: 

Δεν υπάρχει ενεργός αγορά Υπάρχει ενεργός αγορά 

 Εμπορικά σήματα, 

 Τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών, 

 Δικαιώματα μουσικής και ταινιών, 

 Πατέντες. 

Πρόκειται για άυλα στοιχεία του ενεργητικού 
τα οποία είναι μοναδικά για κάθε επιχείρηση. 

 Άδειες ταξί, 

 Άδειες αλιείας, 

 Ποσοστώσεις που αφορούν σε άδειες 

παραγωγής συγκεκριμένων ποσοτήτων. 

 

Πίνακας 2. Παραδείγματα ύπαρξης ή μη ενεργούς αγοράς. 
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Η συχνότητα των αναπροσαρμογών ωστόσο, εξαρτάται από τη μεταβλητότητα των ευλόγων 

αξιών των άυλων στοιχείων του ενεργητικού. Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου 

στοιχείου διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική του αξία, μια περαιτέρω αναπροσαρμογή 

είναι αναγκαία (IAS 38.79, 2008). 

Βάσει της μεθόδου της αναπροσαρμογής δεν επιτρέπεται (IAS 38.76, 2008): 

 Η αναπροσαρμογή άυλων στοιχείων του ενεργητικού που δεν έχουν προηγουμένως 

αναγνωριστεί ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού, ή 

 Η αρχική αναγνώριση των άυλων στοιχείων με ποσά άλλα εκτός από το κόστος τους. 

Όταν ένα άυλο στοιχείο σε μία κατηγορία αναπροσαρμοσμένων άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού δεν μπορεί να αναπροσαρμοστεί, διότι δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτό, 

τότε το άυλο στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος κτήσης του μείον κάθε 

συσσωρευμένη απόσβεση και κάθε συσσωρευμένη ζημία λόγω μείωσης της αξίας του (IAS 

38.81, 2008; Grant Thornton, 2009). 

Στην περίπτωση, τέλος, που η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου άυλου στοιχείου του 

ενεργητικού δεν μπορεί πλέον να προσδιορίζεται με αναφορά σε μία ενεργό αγορά, τότε η 

λογιστική αξία του στοιχείου πρέπει να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του κατά 

την ημερομηνία της τελευταίας αναπροσαρμογής με αναφορά στην ενεργό αγορά, μείον 

κάθε μεταγενέστερη συσσωρευμένη απόσβεση και κάθε συσσωρευμένη ζημιά λόγω μείωσης 

της αξίας του (IAS 38.82, 2008). 

Το γεγονός ότι η ενεργός αγορά για ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού δεν υφίσταται πλέον, 

πιθανόν να αποτελεί ένδειξη μείωσης της αξίας του στοιχείου και συνεπώς, αυτό θα πρέπει 

να ελέγχεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Δ.Λ.Π. 36. Γενικότερα, η επιχείρηση 

θα πρέπει να εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να διαπιστωθεί: α) ο βαθμός στον οποίο 

ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού έχει υποστεί μείωση της αξίας του ή όχι, β) η 

δυνατότητα προσδιορισμού της ανακτήσιμης αξίας του και γ) ο τρόπος βάσει του οποίου θα 

υπολογιστεί η τυχόν ζημιά λόγω μείωσης της αξίας του (IAS 38.83, 2008).  

Αν η λογιστική αξία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού αυξάνεται ως αποτέλεσμα μίας 

αναπροσαρμογής, τότε η αύξηση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά 

έσοδα και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια στο κονδύλι “Αποθεματικά αναπροσαρμογής”. 

Ωστόσο, μία τέτοια αύξηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της 

περιόδου, στην έκταση που αναστρέφει μία ισόποση προηγούμενη μείωση της αξίας του 
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στοιχείου από αναπροσαρμογή που είχε αναγνωριστεί στα κέρδη ή στις ζημιές της 

αντίστοιχης περιόδου (IAS 38.85, 2008).  

Αν η λογιστική αξία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού μειώνεται ως αποτέλεσμα μίας 

αναπροσαρμογής, τότε η μείωση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές 

της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται. Ωστόσο, στην έκταση που υπάρχει 

διαμορφωμένο “Αποθεματικό αναπροσαρμογής” για το συγκεκριμένο στοιχείο, η μείωση 

αυτή θα πρέπει να μεταφέρεται σε χρέωση του αποθεματικού αυτού και να απεικονίζεται στα 

λοιπά συνολικά έσοδα της κατάστασης συνολικών εσόδων. Σε ότι αφορά τη λογιστική των 

αναπροσαρμογών ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τα ενσώματα 

πάγια (IAS 38.86, 2008; Grant Thornton, 2009; Βλάχος, Λουκά, 2009). 

4.13.1.3. Ωφέλιμη ζωή  

Μια επιχείρηση θα πρέπει να εκτιμά αν υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της ωφέλιμης 

ζωής ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού ή αν το στοιχείο αυτό έχει αόριστη ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής. Στην περίπτωση όπου η ωφέλιμη ζωή του άυλου αυτού στοιχείου μπορεί να 

προσδιοριστεί, η επιχείρηση θα πρέπει να εκτιμά το χρονικό αυτής διάστημα. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να θεωρεί ότι ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού έχει αόριστη 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής, όταν με βάση την εκτίμηση όλων των σχετικών παραγόντων, δεν 

προβλέπεται να υπάρχει χρονικός περιορισμός στην εισροή των καθαρών ταμειακών 

εισροών που αποδίδονται στη δική του αξιοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το άυλο στοιχείο 

του ενεργητικού δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο μείωσης της αξίας του (IAS 

38.88, 2008). 

Οι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται προκειμένου να 

προσδιοριστεί η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 38 είναι οι εξής (IAS 38.90, 2008):  

 Η αναμενόμενη χρήση του στοιχείου από την επιχείρηση και ο βαθμός στον οποίο το 

στοιχείο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης 

από μία άλλη διοικητική ομάδα. 

 Οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή οι δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την 

ωφέλιμη ζωή παρόμοιων στοιχείων του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται με 

παρόμοιο τρόπο. 

 Οι τεχνικές, τεχνολογικές, εμπορικές ή άλλες μορφές απαξίωσης. 
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 Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και κατά 

συνέπεια το άυλο στοιχείο, καθώς και οι μεταβολές στη ζήτηση για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που προκύπτουν από αυτό. 

 Οι αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών. 

 Το επίπεδο των δαπανών συντήρησης που θα απαιτηθούν για το συγκεκριμένο άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια των περιόδων που θα ακολουθήσουν, 

καθώς και το εάν η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να προβεί στην πραγματοποίηση 

των εξόδων συντήρησης που θα απαιτηθούν. 

 Η περίοδος για την οποία μπορεί να ασκηθεί ο έλεγχος στο άυλο στοιχείο και τυχόν 

νομικοί ή άλλοι περιορισμοί που τίθενται στη χρήση του, όπως π.χ. η λήξη αδειών, και 

 Η έκταση κατά την οποία η ωφέλιμη ζωή του άυλου στοιχείου εξαρτάται από την 

ωφέλιμη ζωή άλλων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38, ο όρος αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής δεν ταυτίζεται με τον 

όρο απροσδιόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής65. Επιπρόσθετα, ο ορισμός της διάρκειας ως 

αόριστης προκύπτει από την υπάρχουσα κατάσταση του στοιχείου του ενεργητικού και δεν 

καλύπτει τυχόν μελλοντικές επεμβάσεις ή προσθήκες που θα αυξήσουν την ωφέλιμη ζωή του 

(IAS 38.91, 2008). 

Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού που προκύπτει από συμβατικά ή άλλα 

νομικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο ισχύς των δικαιωμάτων αυτών. 

Εντούτοις, είναι δυνατόν, η διάρκεια της να είναι συντομότερη ανάλογα του χρονικού 

διαστήματος που αναμένεται το στοιχείο αυτό να αξιοποιείται παραγωγικά από την ίδια 

(IAS 38.94, 2008; Grant Thornton, 2009).  

Στην περίπτωση κατά την οποία, τα συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα μεταβιβάζονται 

για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που δύναται να ανανεωθεί, τότε στην ωφέλιμη ζωή του 

άυλου στοιχείου του ενεργητικού θα περιλαμβάνεται το διάστημα της περιόδου ή των 

περιόδων ανανέωσης υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν σαφείς αποδείξεις που 

                                                

65 Στις λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιριών, οι όροι “αόριστη”, 

“απεριόριστη” και “ατέρμονως” διάρκεια ωφέλιμης ζωής, συναντούνται και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για 

τη διάκριση (κατηγοριοποίηση) των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων. Η διάκριση αυτών σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ή αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής καθορίζει το πλαίσιο εκτίμησης της 

αξίας τους (αποτίμηση τους) μετά την αρχική τους αναγνώριση (Gravas et al., 2010).  
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υποστηρίζουν πως η επιχείρηση θα προχωρήσει στην ανανέωση αυτή χωρίς σημαντικό 

κόστος. 

Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής ενός επαναποκτηθέντος δικαιώματος που αναγνωρίζεται ως άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού σε μία συνένωση επιχειρήσεων, ισούται με την εναπομένουσα 

συμβατική περίοδο της αρχικής αυτού παραχώρησης και δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν οι 

τυχόν περίοδοι ανανέωσης.  

4.14. Άυλα στοιχεία του ενεργητικού με περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής 

4.14.1. Μέθοδος και περίοδος απόσβεσης 

Το αποσβεστέο ποσό ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού με περιορισμένη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής θα πρέπει να κατανέμεται με συστηματικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής του. Η απόσβεση ξεκινά όταν το στοιχείο καθίσταται έτοιμο προς χρήση, 

δηλαδή όταν βρίσκεται στην τοποθεσία και στην κατάσταση που απαιτείται, έτσι ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που έχει προσδιοριστεί από τη διοίκηση. Η απόσβεση 

παύει κατά την νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας που το στοιχείο ταξινομείται 

ως κατεχόμενο προς πώληση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 5 “Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

εκμεταλλεύσεις” και της ημερομηνίας που το στοιχείο αποαναγνωρίζεται ως άυλο στοιχείο 

του ενεργητικού. Μέσα από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο απόσβεσης, θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται ο ρυθμός με τον οποίο αναμένεται, τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

αποδίδονται στην αξιοποίηση του εν λόγω άυλου στοιχείου να αναλίσκονται από την 

επιχείρηση66. Στην περίπτωση που ο ρυθμός αυτός δεν καθορίζεται αξιόπιστα, τότε θα 

πρέπει να ακολουθείται η σταθερά μέθοδος απόσβεσης (IAS 38.97, 2008).  

Το έξοδο της απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της 

περιόδου, εκτός εάν βάσει του παρόντος ή κάποιου άλλου πρότυπου επιτρέπεται ή 

απαιτείται, το έξοδο αυτό να περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου στοιχείου του 

ενεργητικού. Στην περίπτωση αυτή, τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται 

σε ένα στοιχείο του ενεργητικού απορροφώνται στην παραγωγή άλλων στοιχείων. Το έξοδο 

                                                

66 Στη σύγχρονη λογιστική πρακτική εφαρμόζονται εναλλακτικά αρκετές μέθοδοι υπολογισμού των 

αποσβέσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: α) η γραμμική μέθοδος και β) η μέθοδος του σταθερού 

ποσοστού επί της λογιστικής αξίας των παραγόμενων μονάδων (IAS 38. 98, 2008).  
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απόσβεσης, συνεπώς, αποτελεί τμήμα του κόστους του άλλου στοιχείου και περιλαμβάνεται 

στη λογιστική του αξία (IAS 38.99,  2008; Grant Thornton, 2009).  

4.14.2. Επανεξέταση της μεθόδου και της περιόδου απόσβεσης 

Η περίοδος απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης για ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού με 

περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε ετήσιας 

περιόδου. Αν η αναμενόμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής του άυλου στοιχείου διαφοροποιείται 

σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις της, τότε η περίοδος απόσβεσης αυτού θα 

μεταβάλλεται χρονικά σύμφωνα με τη νέα εκτίμηση της διάρκειας ωφέλιμης ζωής του (IAS 

38.104, 2008). Αν έχει υπάρξει μία ουσιώδης μεταβολή στον προσδοκώμενο ρυθμό των 

μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που αποδίδονται στο στοιχείο, η μέθοδος απόσβεσης 

πρέπει να μεταβάλλεται ώστε σε κάθε περίπτωση να αντανακλάται μέσω αυτής ο νέος 

ρυθμός που διαμορφώνεται. Τέτοιες μεταβολές θα αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές 

λογιστικής εκτίμησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 8 “Λογιστικές αρχές και 

μέθοδοι, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη”. 

4.14.3. Υπολειμματική αξία 

Η υπολειμματική αξία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού με περιορισμένη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής εκτιμάται ότι είναι μηδενική, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες (IAS 

38.100, 2008):  

 Ένας τρίτος έχει δεσμευτεί να αγοράσει το άυλο στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του, ή 

 Υπάρχει μία ενεργός αγορά για το εν λόγω άυλο στοιχείο του ενεργητικού στην οποία: 

1. Η υπολειμματική του αξία μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, και 

2. Είναι πιθανό ότι μία τέτοια αγορά θα υπάρχει και στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 

του. 

Το αποσβεστέο ποσό ενός άυλου στοιχείου με περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής 

προσδιορίζεται μετά την αφαίρεση της υπολειμματικής του αξίας. Η υπολειμματική του αξία 

όταν είναι διαφορετική του μηδενός, δηλώνει ότι η επιχείρηση αναμένει να διαθέσει το 

στοιχείο αυτό πριν από το τέλος της ωφέλιμης ζωής του (IAS 38.101, 2008). Το μέγεθος 

της υπολειμματικής αξίας είναι δυνατόν να αναθεωρείται τουλάχιστον στη λήξη κάθε ετήσιας 

περιόδου. Μια μεταβολή στην υπολειμματική αξία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού 
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αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 (IAS 38.102, 

2008). 

4.15. Άυλα στοιχεία του ενεργητικού με αόριστη ωφέλιμη ζωή 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού με αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής δεν αποσβένονται. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  Δ.Λ.Π. 36 “Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων” τα 

στοιχεία αυτά πρέπει να εξετάζονται για πιθανή μείωση της αξίας τους (IAS 38.108, 2008):  

 Σε ετήσια βάση, και 

 Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων για τυχόν μείωση της αξίας τους. 

Ωστόσο, η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου στοιχείου που δεν αποσβένεται θα πρέπει να 

επανεξετάζεται σε κάθε ετήσια περίοδο προκειμένου να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι 

συνθήκες συνεχίζουν να υποδεικνύουν ότι το στοιχείο αυτό έχει αόριστη διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής. Αν κάτι τέτοιο δεν υφίσταται,  η μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του από 

αόριστη σε περιορισμένη, θα αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 8 (IAS 38.109, 2008; Grant Thornton, 2009; Βλάχος και 

Λουκά, 2009).  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 36, η επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός άυλου 

στοιχείου του ενεργητικού ως περιορισμένης αντί αόριστης, αποτελεί ένδειξη ότι το στοιχείο 

αυτό του ενεργητικού μπορεί να έχει υποστεί μείωση της αξίας του. Συνεπώς, η επιχείρηση 

θα πρέπει να εξετάζει το στοιχείο αυτό του ενεργητικού για μείωση της αξίας του 

συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό του, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 

36, με τη λογιστική του αξία, αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε θετική διαφορά σε σχέση με το 

ανακτήσιμο ποσό, ως απομείωση της αξίας του (IAS 38.110, 2008).  

4.16. Αποσύρσεις και διαθέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα πρέπει να αποαναγνωρίζεται από τις λογιστικές 

καταστάσεις μίας επιχείρησης (IAS 38.112, 2008):  

 Κατά τη διάθεση του, δηλαδή σε περιπτώσεις πώλησης του, τη σύναψη μίας 

χρηματοοικονομικής μίσθωσης με σκοπό της μεταβίβαση της χρήσης του, ή της 

δωρεάς του, ή 

 Όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση από τη 

χρήση ή τη διάθεση του. 
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Τυχόν κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή τη διάθεση67 ενός άυλου 

στοιχείου του ενεργητικού, προσδιορίζονται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος 

της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του άυλου στοιχείου κατά την ημερομηνία που η 

διάθεσή του λαμβάνει χώρα. Το τυχόν κέρδος ή ζημιά που προκύπτει θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται το 

γεγονός με εξαίρεση την περίπτωση πώλησης και επαναμίσθωσης του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου για την οποία απαιτείται διαφορετικός λογιστικός χειρισμός βάσει των υποδείξεων 

του Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις” (IAS 38.113, 2008). Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα κέρδη που 

πιθανόν να προκύπτουν από τη διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν θα πρέπει 

να αναγνωρίζονται στα έσοδα του κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Επιπρόσθετα 

σημειώνεται ότι, η απόσβεση ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού με περιορισμένη 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής δεν παύει να υπολογίζεται όταν αυτό σταματά να χρησιμοποιείται. 

Εξαίρεση του γενικού αυτού κανόνα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το άυλο αυτό 

στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως ή ταξινομείται ως κατεχόμενο προς πώληση σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 5 “Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

προς πώληση και διακοπείσες εκμεταλλεύσεις”.  

4.17. Γνωστοποιήσεις 

4.17.1. Γενικές γνωστοποιήσεις 

Η διάκριση ανάμεσα στα εσωτερικά δημιουργούμενα και στα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία μιας επιχείρησης, αποτελεί αφετηρία στην κατεύθυνση της ορθής λογιστικής 

αντιμετώπισης των γνωστοποιήσεων που αυτή υποχρεούται να δημοσιεύει ή να παρέχει 

εθελοντικά προς τα ενδιαφερόμενα της πορείας της μέρη (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 

της περιβάλλον) (IAS 38.118, 2008; Grant Thornton, 2009).     

Για κάθε μία από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες άυλων στοιχείων (εσωτερικώς 

δημιουργούμενα και λοιπά άυλα) θα πρέπει να γνωστοποιούνται από την επιχείρηση τα εξής: 

                                                

67 Η διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, η πώληση 

του, η μίσθωσή του μέσω συμβολαίου ή η δωρεάν παραχώρηση του συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών (IAS 38. 

114, 2008).  
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 Αν οι ωφέλιμες ζωές των άυλων στοιχείων είναι αόριστες ή αν υπήρξε η δυνατότητα 

προσδιορισμού τους. Στην περίπτωση κατά την οποία προσδιορίστηκαν οι ωφέλιμες 

ζωές τους  θα γνωστοποιούνται οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν.  

 Οι μέθοδοι απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές.  

 Στην αρχή και στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, η μικτή λογιστική αξία68 και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις καθώς και οι τυχόν ζημιές απομείωσης της αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

 Το κονδύλι της κατάστασης συνολικών εσόδων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι 

αποσβέσεις και οι τυχόν ζημίες λόγω μείωσης της αξίας των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού.    

 Η τυχόν συμφωνία μεταξύ της λογιστικής αξίας των άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου αναφοράς, στην οποία πρόσθετα θα 

εμφανίζονται:  

i.   Οι προσθήκες της περιόδου, με διάκριση μεταξύ αυτών που προέκυψαν: από 

εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, από αποκτήσεις μέσω 

αγορών και αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών συνενώσεων.  

ii.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση ή 

που περιλαμβάνονται σε μία ομάδα διάθεσης που ταξινομήθηκε ως κατεχόμενη προς 

πώληση, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 “Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες εκμεταλλεύσεις”.   

iii.  Οι αυξήσεις ή οι μειώσεις της αξίας των άυλων στοιχείων του ενεργητικού, που 

προέκυψαν στην περίοδο αναφοράς, συνεπεία αναπροσαρμογών ή λόγω ζημιών ως 

απόρροια μείωσης της αξίας τους που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

iv.  Οι ζημιές λόγω μείωσης της αξίας των άυλων στοιχείων που αναγνωρίστηκαν στα 

κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. 

v.  Οι ζημιές λόγω μείωσης της αξίας των άυλων στοιχείων  που αναστράφηκαν στα 

κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου.  

vi.  Το ποσό των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς που 

παρουσιάζεται.   

                                                

68 Ισούται με την αξία προ αποσβέσεων.  
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vii.  Οι καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη μετατροπή των 

οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας της επιχείρησης σε 

διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης. Επιπρόσθετα, οι καθαρές συναλλαγματικές 

διαφορές που ανέκυψαν κατά τη μετατροπή μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας που 

αναπτύχθηκε στην αλλοδαπή και σε διαφορετικό νόμισμα του εσωτερικά 

χρησιμοποιούμενου, στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας επιχείρησης. 

viii.  Οι τυχόν λοιπές αλλαγές που επηρέασαν τη λογιστική αξία των άυλων στοιχείων 

του ενεργητικού κατά την περίοδο αναφοράς. 

Από μία επιχείρηση θα πρέπει πρόσθετα να γνωστοποιούνται (IAS 38.122, 2008; 

Ντζανάτος, 2008; Grant Thornton, 2009): 

 Η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου στην περίπτωση που αυτό 

θεωρείται ότι έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή καθώς και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται 

αυτή του η ιδιότητα. Οι λόγοι αυτοί, θα πρέπει να συνοδεύονται από την ανάλυση και 

ερμηνεία των κυριοτέρων παραγόντων που εξετάστηκαν στην κατεύθυνση εξαγωγής 

του συμπεράσματος αυτού. 

 Μια περιγραφή, η λογιστική αξία και η εναπομένουσα περίοδος απόσβεσης κάθε 

άυλου στοιχείου του ενεργητικού με σημαντική παρουσία (μέγεθος) και ρόλο στις 

λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 Η ύπαρξη άυλων στοιχείων του ενεργητικού και οι λογιστικές αξίες αυτών που ο τίτλος 

κυριότητας τελεί υπό όρους.  

 Η ύπαρξη άυλων περιουσιακών στοιχείων και οι λογιστικές αξίες αυτών που 

βρίσκονται ενεχυριασμένα με σκοπό την εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

 Το ποσό των τυχόν συμβατικών δεσμεύσεων για την απόκτηση άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού.    

Στην περίπτωση άυλων στοιχείων του ενεργητικού που αποκτήθηκαν μέσω κρατικής 

επιχορήγησης και αναγνωρίστηκαν σε εύλογες αξίες θα πρέπει από την επιχείρηση να 

γνωστοποιούνται: 

i.  Η εύλογη αξία τους, όπως αυτή προέκυψε κατά την αρχική αναγνώριση. 

ii.  Η λογιστική τους αξία. 

iii.  Ο επιλεχθής τρόπος αποτίμησης τους μετά την αρχική τους αναγνώριση (αποτίμηση 

με το υπόδειγμα του κόστους ή το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής). 
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4.17.2. Γνωστοποιήσεις άυλων στοιχείων του ενεργητικού που αποτιμώνται μετά την 

αρχική αναγνώριση, σύμφωνα με το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής 

Για κάθε κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτιμώνται μετά την αρχική 

αναγνώριση βάσει του υποδείγματος της αναπροσαρμογής, θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

από την επιχείρηση τα εξής (IAS 38.124, 2008):   

 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος (διενέργειας) της αναπροσαρμογής. 

 Η λογιστική αξία των αναπροσαρμοσμένων άυλων στοιχείων. 

 λογιστική αξία των στοιχείων, όπως αυτή θα διαμορφωνόταν αν χρησιμοποιούνταν ως 

υπόδειγμα αποτίμησης το υπόδειγμα του κόστους. 

 Το ποσό και η κίνηση του κονδυλίου “αποθεματικά αναπροσαρμογής” που αφορά 

άυλα στοιχεία καθώς και οι τυχόν περιορισμοί που ισχύουν ως προς τη δυνατότητα 

διανομής του υπολοίπου του κονδυλίου αυτού στους μετόχους. 

 Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν καθώς και οι σημαντικότερες των παραδοχών που 

εφαρμόστηκαν προκειμένου να διενεργηθεί η αναπροσαρμογή των συγκεκριμένων 

άυλων στοιχείων του ενεργητικού.  

4.17.3. Γνωστοποιήσεις που αφορούν τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 

Από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν κατά την περίοδο αναφοράς δαπάνες ερευνών 

και ανάπτυξης οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως έξοδα, είναι υποχρεωτικό, για αυτήν την 

περίοδο αναφοράς, να γνωστοποιείται το συνολικό ποσό δηλαδή το άθροισμα των δαπανών 

αυτών (IAS 38.126,127, 2008).  

4.17.4. Λοιπές προαιρετικές γνωστοποιήσεις 

Μια επιχείρηση ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί τις ακόλουθες 

πληροφορίες (IAS 38.128, 2008):  

 Μια περιγραφή των πλήρως αποσβεσμένων άυλων στοιχείων του ενεργητικού της τα 

οποία εντούτοις συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από την ίδια.  

 Μια συνοπτική περιγραφή σημαντικών άυλων στοιχείων που ελέγχονται από την ίδια, 

τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού καθώς δεν πληρούν τα 

κριτήρια αναγνώρισης του Δ.Λ.Π. 38 ή λόγω του ότι αυτά έχουν αποκτηθεί ή 

δημιουργηθεί πριν από την πρώτη έναρξη ισχύος του προτύπου το 1998.   
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4.18. Διαφορές στη λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 

του Δ.Λ.Π. 38 και των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο τμήμα της παρούσας εργασίας, το σύνολο των 

λογιστικών κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων που εκπορεύονται από την ελληνική 

λογιστική, φορολογική και εμπορική νομοθεσία, συγκροτούν τις ελληνικές γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές. Η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, αποτελεί αντικείμενο και πεδίο έρευνας που απασχόλησε και απασχολεί 

διαχρονικά τους φορείς λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η 

υιοθέτηση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)69 

συνέβαλε αποδεδειγμένα στην ενίσχυση της ομοιομορφίας των λογιστικών καταστάσεων και 

στη μείωση του φαινομένου της ασυμμετρίας στην πληροφόρηση. Εντούτοις, το γεγονός ότι 

τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται στη χώρα μας υποχρεωτικά μόνο από τις εισηγμένες στο 

ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρήσεις, καθιστά επιβεβλημένη στο σημείο αυτό την 

παράθεση των κυριοτέρων διαφορών που ανακύπτουν κατά το λογιστικό χειρισμό των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων συγκρίνοντας τις επιταγές του Δ.Λ.Π. 38 με τα όσα ορίζονται για 

την αντιμετώπιση τους βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών 

(Ντζανάτος, 2008).  

4.18.1. Διαφορές που εντοπίζονται στον ορισμό και τα κριτήρια αναγνώρισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων  

Από τον ορισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει της ελληνικής λογιστικής και 

εμπορικής νομοθεσίας, απορρέει ο σαφής προσανατολισμός, για την αποτύπωση του 

χαρακτηριστικού τους γνωρίσματος που αφορά την άυλη φύση και υπόστασης τους 

(ασώματες ακινητοποιήσεις) καθώς και των διακριτών τους ικανοτήτων αφενός να 

αποτιμώνται σε χρηματικές μονάδες και αφετέρου να χρησιμοποιούνται παραγωγικά προς 

όφελος της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Ο ορισμός που 

αποδίδεται στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού βάσει του Δ.Λ.Π. 38, εκτός της αναφοράς 

του στην άυλη και μη νομισματική τους φύση θέτει για την αναγνώριση τους συγκεκριμένα 

κριτήρια. Μεταξύ αυτών εντοπίζονται, η ικανότητα αξιόπιστης μέτρησης του κόστους τους 

και η πιθανή εισροή προς την επιχείρηση των οφελών που προσδοκούνται από αυτά. Από τη 

σύγκριση των δύο προσεγγίσεων που άπτονται τον ορισμό των άυλων στοιχείων, 

                                                

69 Στον όρο Δ.Π.Χ.Π., περιλαμβάνεται και ο όρος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).  
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συμπεραίνεται ότι στο πλαίσιο των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, δεν 

πραγματοποιείται καμιά αναφορά σε συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με την 

αναγνώριση τους (Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006). Το Ε.Γ.Λ.Σ., αρκείται στην 

παράθεση κανόνων τεχνικής φύσης ως προς την παρουσίαση και τυποποίηση των 

λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των στοιχείων αυτών.  

4.18.2. Διαφορές που εντοπίζονται στο χειρισμό του κόστους έρευνας  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 38, η ιδιοπαραγωγή άυλων περιουσιακών στοιχείων 

διέρχεται δύο σταδίων, αυτών της έρευνας και της ανάπτυξης. Μέσω του προτύπου ρητά 

ορίζεται ότι οι δαπάνες που υφίσταται η επιχείρηση κατά το στάδιο της έρευνας 

καταχωρούνται ως έξοδα στη χρήση την οποία πραγματοποιούνται και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα αυτής. Ο προτεινόμενος αυτός χειρισμός, αποδίδεται στην αδυναμία της 

επιχείρησης να αποδείξει ότι οι δαπάνες του σταδίου αυτού, θα οδηγήσουν με βεβαιότητα 

σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο και ακολούθως σε πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

Η λογιστική αντιμετώπιση των δαπανών ιδιοπαραγωγής αύλων περιουσιακών στοιχείων 

συναρτήσει της διάκρισης και κατανομής τους στα δύο προαναφερθέντα στάδια, δεν 

υφίσταται στο πλαίσιο προσέγγισης τους από τις ελληνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές (Γ.Π.Λ.Α.). Βάσει αυτών απαιτείται η κεφαλαιοποίηση του συνολικού κόστους 

δημιουργίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

4.18.3. Διαφορές που εντοπίζονται κατά τη λογιστική αντιμετώπιση του κόστους 

ανάπτυξης  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 38, η κεφαλαιοποίηση του κόστους ανάπτυξης ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου προϋποθέτει την ικανοποίηση από πλευράς επιχείρησης 

συγκεκριμένων και πολύ αυστηρών κριτηρίων70. Στο πλαίσιο της ιδιοπαραγωγής άυλων 

περιουσιακών στοιχείων βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, οι 

δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή μεθόδων παραγωγής 

παρακολουθούνται αρχικά στο λογαριασμό 92.02 “Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης” της 

αναλυτικής λογιστικής. Αποτελούν μέρος του κόστους ανάπτυξης προϊόντων (πολυετούς 

απόσβεσης) και συνεπώς κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν βάσιμα παρέχεται η προσδοκία ότι 

                                                

70 Εκτενής παρουσίαση και ανάλυση των οποίων πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου 

αυτού.  
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αυτές θα οδηγήσουν σε μία ευρεσιτεχνία ή σε έργο μακροχρόνιας αξιοποίησης. Από την 

προηγούμενη διατύπωση γίνεται αντιληπτό ότι τα κριτήρια αναγνώρισης και κατ’ επέκταση 

κεφαλαιοποίησης του κόστους ανάπτυξης άυλων περιουσιακών στοιχείων στη χώρα μας, 

παραμένουν εν συγκρίσει με αυτά που επιβάλλονται από το Δ.Λ.Π. 38 ασαφή και μη 

εξειδικευμένα.  

4.18.4. Διαφορά ως προς τη λογιστική αντιμετώπιση του κόστους απόκτησης άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 

Βάσει των επιταγών του Δ.Λ.Π. 38 που αφορούν τη μεμονωμένη απόκτηση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, στο κόστος κτήσης αυτών δύναται πρόσθετα να περιληφθεί κάθε 

άμεσα σχετιζόμενο με την απόκτηση τους έξοδο καθώς και κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος 

προετοιμασίας τους για την προοριζόμενη τους χρήση. Ο λογιστικός αυτός χειρισμός των 

πρόσθετων της τιμής αγοράς εξόδων και κοστών διαφοροποιείται αυτού που υιοθετείται και 

προτείνεται από τις ελληνικές λογιστικές αρχές. Σύμφωνα με αυτές, υπό προϋποθέσεις, τα 

πρόσθετα της απόκτησης άυλων στοιχείων κόστη και έξοδα θα μπορούσαν να περιληφθούν 

στα “έξοδα εγκατάστασης” της επιχείρησης και να αποσβένονται σε χρονικό διάστημα μιας 

πενταετίας. 

4.18.5. Διαφορά ως προς το λογιστικό χειρισμό των δωρεάν αποκτώμενων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι εφικτή η δωρεάν ή η έναντι 

ενός ενδεικτικού ποσού απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων71. Τα άυλα αυτά στοιχεία, 

σχετίζονται κυρίως με άδειες χρήσεις παραγωγικών πόρων και ανάπτυξης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Δ.Λ.Π. 38 και Δ.Λ.Π. 20, τα άυλα 

στοιχεία που αποκτώνται δωρεάν ή μέσω κρατικής επιχορήγησης αποτιμώνται σε εύλογες 

αξίες. Η δυνατότητα αυτή δεν αποτυπώνεται και δεν παρέχεται από τις ελληνικές αποδεκτές 

λογιστικές αρχές.  

                                                

71 Κρατικές επιχορηγήσεις.  



Ορισμός και λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει της διεθνούς  βιβλιογραφίας και των  Δ.Π.Χ.Π.

 

179 

 

4.18.6. Διαφορά ως προς το λογιστικό χειρισμό της διαδικασίας αναπροσαρμογής αξίας 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων  

Βάσει των όσων παρατέθηκαν στην ενότητα που αφορά την αποτίμηση των άυλων στοιχείων 

του ενεργητικού μετά την αρχική τους απόκτηση, γίνεται αντιληπτό ότι υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες, είναι εφικτή η αναπροσαρμογή της αξίας τους στην εύλογή τους αξία, με 

αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσμάτων χρήσης. Στην ελληνική νομοθεσία 

δεν περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν, τη μεταγενέστερη της αρχικής τους 

αναγνώρισης, αποτίμηση των άυλων αγαθών. Το γεγονός αυτό στοιχειοθετεί ζήτημα 

προσδιορισμού της χρηματικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων για φορολογικούς 

σκοπούς, αφού σε κάθε περίπτωση, τυχόν μεταβολή της αρχικής τους αξίας επιφέρει 

επιπτώσεις στην ορθή εκτίμηση των φορολογικά αναγνωριζόμενων αποσβέσεων, των 

φορολογητέων κερδών ή ζημιών της χρήσης καθώς και του φορολογικού χειρισμού των 

κερδών ή των ζημιών που θα προκύψουν από την μεταγενέστερη χρονικά πώληση των 

στοιχείων αυτών. 

4.18.7. Διαφορά ως προς το λογιστικό χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης - Leasing  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 38, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν 

από μια επιχείρηση μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης - leasing, είναι δυνατόν να 

εμφανιστούν στο ενεργητικό του ισολογισμού της. Εν αντιθέσει, βάσει των ελληνικών 

λογιστικών αρχών, οι αποκτήσεις άυλων στοιχείων του ενεργητικού με τη χρήση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν αποτυπώνονται στο ενεργητικό αυτής δεδομένου ότι η 

επιχείρηση δεν αποκτά ούτε κατά τύπο αλλά ούτε κατ’ ουσία την κυριότητα των στοιχείων 

αυτών72. 

4.18.8. Διαφορά ως προς το λογιστικό χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτώνται στο πλαίσιο επιχειρηματικών συνενώσεων  

Βάσει των όσων ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 38 και στο Δ.Π.Χ.Π. 3, στο πλαίσιο μιας 

επιχειρηματικής συνένωσης, η αποκτώσα επιχείρηση θα αναγνωρίζει ξεχωριστά από την 

                                                

72 Η λογιστική παρακολούθηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των οποίων η χρήση αποκτήθηκε μέσω 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, διενεργείται με τη 

χρήση λογαριασμών τάξεως.  
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υπεραξία ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο της αποκτώμενης73 έστω και αν αυτό δεν είχε 

αναγνωριστεί προγενέστερα από αυτήν. Το κόστος των άυλων αυτών στοιχείων ισούται με 

την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η δυνατότητα αυτή, δεν 

παρέχεται βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών.  

4.18.9. Διαφορές ως προς το λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 38, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 

αποσβένονται σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της ορθής εκτίμησης της ωφέλιμης 

ζωής τους, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι (20) έτη74. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά 

σπάνιες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν η διάρκεια ζωής ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου να ισούται με μια καθορισμένη περίοδο μεγαλύτερη των είκοσι 

ετών. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 38, δεν επιτρέπεται μια επιχείρηση να 

χαρακτηρίζει ως απροσδιόριστη τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής ενός άυλου περιουσιακού της 

στοιχείου. Η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αρχίζει να υπολογίζεται όταν 

αυτά είναι έτοιμα προς χρήση. Σε συμφωνία με την ελληνική νομοθεσία, τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποσβένονται ισόποσα εντός του χρόνου παραγωγικής 

χρησιμοποίησης τους που σε πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη. Δύναται 

πρόσθετα, για συγκεκριμένες κατηγορίες άυλων στοιχείων, η απόσβεση τους να 

ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης (ή περιορισμένης) διάρκειας ζωής τους75. Βάσει των 

ρυθμίσεων του Δ.Λ.Π. 38, μέσα από την επιλεχθείσα μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων, 

πρέπει να αντανακλάται ο ρυθμός ανάλωσης των οικονομικών οφελών που απορρέουν από 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο ρυθμός 

αυτός δεν μπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα, πρέπει να υιοθετείται η σταθερά μέθοδος 

απόσβεσης. Σύμφωνα με τις ελληνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, ως μέθοδο 

υπολογισμού των αποσβέσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων ορίζεται η σταθερά. Τα 

                                                

73 Εφόσον κατά τη χρονική στιγμή της συνένωσης πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων.  

74 Εφόσον αυτά έχουν χαρακτηρισθεί ως άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη και όχι αόριστη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής.  

75 Εκτενής παρουσίαση και ανάλυση των αποσβέσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει των ελληνικών 

γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, παρατέθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής.  



Ορισμός και λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει της διεθνούς  βιβλιογραφίας και των  Δ.Π.Χ.Π.

 

181 

 

άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής δεν αποσβένονται σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 38. Εν αντιθέσει, οι ελληνικές λογιστικές αρχές, απαιτούν την 

απόσβεση όλων των άυλων περιουσιακών στοιχείων ανεξάρτητα της διάρκειας ωφέλιμης 

ζωής τους (Ντζανάτος, 2008).  

4.18.10. Διαφορά ως προς το λογιστικό χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση  

Τα μη κυκλοφορούντα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται ως κατεχόμενα 

προς πώληση ή περιλαμβάνονται σε μία ομάδα διάθεσης που έχει ταξινομηθεί ως 

κατεχόμενη προς πώληση, παύουν να εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς και εφαρμογής του 

Δ.Λ.Π. 38 και παρακολουθούνται βάσει των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 5 “Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

εκμεταλλεύσεις”. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 38, η ταξινόμηση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου ως κατεχόμενο προς πώληση συνεπάγεται την παύση της 

διαδικασίας απόσβεσης του. Στο πλαίσιο των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών δεν υφίσταται η δυνατότητα χαρακτηρισμού και ταξινόμησης των άυλων στοιχείων 

ως κατεχόμενα προς πώληση. Επιπρόσθετα, βάσει αυτών  ένα τέτοιο στοιχείο συνεχίζει να 

αποσβένεται κανονικά μέχρι και την ημερομηνία διάθεσής του. 

4.18.11. Διαφορές ως προς το λογιστικό χειρισμό των γνωστοποιήσεων που αφορούν 

άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε, και 43α, του ν. 2190/192076 καθορίζεται η 

σύνθεση και το περιεχόμενο των λογιστικών εννοιών και μεγεθών που θα πρέπει να 

αποτυπώνονται στο προσάρτημα των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Βάσει του Δ.Λ.Π. 1 “Παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων”, στο προσάρτημα (σημειώσεις) αυτών, θα πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε 

πληροφορία που αφορά: τις βάσεις κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τις 

συγκεκριμένες λογιστικές μεθόδους που επιλέγησαν για την αποτύπωση σημαντικών 

συναλλαγών και γεγονότων, τις γνωστοποιήσεις των πληροφοριών που απαιτούνται από τα 

Δ.Λ.Π. οι οποίες δεν παρουσιάζονται σε κάποιο άλλο σημείο τους, τις μεθόδους 

αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, τη γνωστοποίηση οποιουδήποτε λογιστικού χειρισμού 

                                                

76 Όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και την τελευταία τροποποίηση του.  
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που κρίνεται απαραίτητη για την ορθή κατανόηση τους καθώς και την παροχή πρόσθετων 

πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για μία ακριβοδίκαιη παρουσίαση. Από τη σύγκριση 

των διατάξεων του ν. 2190/1920 με τις αντίστοιχες επιταγές και ρυθμίσεις που 

προβλέπονται μέσω του Δ.Λ.Π.1 γίνεται αντιληπτό ότι σημαντικές διαφορές εντοπίζονται ως 

προς το περιεχόμενο και την έκταση των γνωστοποιήσεων που αφορούν τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Το πλαίσιο αρχών και κανόνων που απορρέει από τις ρυθμίσεις των 

Δ.Λ.Π. για τις γνωστοποιήσεις των άυλων στοιχείων κρίνεται πλήρες και αυστηρά 

προσδιορισμένο εν συγκρίσει αυτού που παρέχεται από την ελληνική νομοθεσία και τη 

λογιστική πρακτική. 

4.18.12. Διαφορά ως προς τον τύπο παρουσίασης των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

στον ισολογισμό 

Η αποτύπωση στον ισολογισμό των ασώματων ακινητοποιήσεων βάσει των ελληνικών 

λογιστικών αρχών περιλαμβάνει την αξία κτήσης τους, τις συσσωρευμένες αυτών αποσβέσεις 

και το αναπόσβεστο τους υπόλοιπο. Εν αντιθέσει, η εμφάνιση μόνο του αναπόσβεστου 

υπολοίπου των άυλων περιουσιακών στοιχείων καθίσταται δυνατή βάσει των επιταγών του 

Δ.Λ.Π. 38.  
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

Εννοιολογική προσέγγιση και λογιστική αντιμετώπιση της 
υπεραξίας,  βάσει της διεθνούς λογιστικής βιβλιογραφίας και των 
Δ.Π.Χ.Π. 

5.1. Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις, καθημερινά έρχονται 

αντιμέτωπες με προκλήσεις που κατά κύριο λόγο εντοπίζονται σε νέους τομείς και πεδία 

οικονομικής δραστηριότητας. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, καλείται σήμερα να 

ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο ευμετάβλητο επιχειρηματικό 

περιβάλλον δραστηριοποίησης τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση από την πλευρά 

τους των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων, συνιστά εχέγγυο για την ευόδωση των 

επιχειρηματικών τους προσπαθειών. Στο διαμορφούμενο αυτό πλαίσιο, η υπεραξία, 

ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα άυλα ενεργητικά τους 

περιουσιακά στοιχεία (Jerman and Manzin, 2008). 

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός και η λογιστική αντιμετώπιση του πολύτιμου αυτού 

περιουσιακού στοιχείου, συγκαταλέγονται ακόμη και σήμερα μεταξύ των πλέον αντιφατικών 

ζητημάτων της σύγχρονης λογιστικής θεωρίας και πρακτικής (Massoud and Raiborn, 2003). 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή σε διεθνές επίπεδο μίας κοινής προσέγγισης για τη λογιστική 

αντιμετώπιση της υπεραξίας, προϋποθέτει την προγενέστερη, πλήρη αποσαφήνιση και 

κατανόηση της έννοιας της (Seetharaman et al., 2000).  

Το παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής αυτής διατριβής διαιρείται σε δύο επιμέρους τμήματα 

(μέρη). Μέσω της διαπραγμάτευσης κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την υπεραξία, σ’ 

αυτά, με τρόπο σαφή επιχειρείται: 

 Η ανάδειξη των κυριότερων χαρακτηριστικών του άυλου αυτού στοιχείου, μέσα από 

την αποτύπωση και ανάλυση των σημαντικότερων εννοιολογικών προσεγγίσεων που 

αναπτύχθηκαν και καταγράφονται έως σήμερα για αυτό, στη διεθνή βιβλιογραφία της 

λογιστικής επιστήμης. 

 Η αποτύπωση, ανάλυση και ερμηνεία των κυριότερων προσεγγίσεων λογιστικού της 

χειρισμού, που βρέθηκαν σε ισχύ και εφαρμόστηκαν, μέχρι και την υιοθέτηση του 

ισχύοντος σήμερα καθεστώτος λογιστικής της αντιμετώπισης.  



Εννοιολογική προσέγγιση και λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας,  βάσει της διεθνούς λογιστικής βιβλιογραφίας και των 

Δ.Π.Χ.Π. 

 

184 

 

 Η αποτύπωση, ανάλυση και ερμηνεία των απαιτήσεων που καθορίζουν σήμερα τη 

λογιστική της αντιμετώπιση, βάσει του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”, των διεθνών λογιστικών 

προτύπων (Δ.Λ.Π.) 36 “Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων” και 38 “Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία” καθώς και των σχετιζόμενων με αυτή λογιστικών διερμηνειών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των ρυθμίσεων που εισήχθησαν μέσα από την 

υιοθέτηση των προτύπων αυτών για την υπεραξία, πρόσθετα καθορίζονται, οι 

πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται και να γνωστοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις στις επεξηγηματικές σημειώσεις των λογιστικών τους καταστάσεων, τόσο 

κατά την αρχική επιμέτρηση της αξίας της, όσο και για κάθε μεταγενέστερη αυτής 

χρονικά αρνητικής της μεταβολής (απομείωση) (Deloitte, 2008). 

5.2.  Προσεγγίζοντας της υπεραξία και τη λογιστική της αντιμετώπιση μέσα από τη 

διεθνή λογιστική βιβλιογραφία 

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της υπεραξίας (goodwill) και ο λογιστικός της χειρισμός 

συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων που απασχόλησαν διαχρονικά 

έως και σήμερα την ακαδημαϊκή κοινότητα της λογιστικής και τους επαγγελματικούς της 

φορείς σε διεθνές επίπεδο (Massoud and Raiborn, 2003).  

Έως και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για 

την υπεραξία έμοιαζε πρακτικά αδύνατη. Οι έως τότε προσπάθειες που αφορούσαν το 

λογιστικό της χειρισμό, εστιάζονταν από τη μία πλευρά, στην καθιέρωση συγκεκριμένων 

κριτηρίων αναγνώρισης της ύπαρξής της και από την άλλη, στην αποτύπωση επί των 

λογιστικών καταστάσεων χρήσιμων πληροφοριών που αφορούσαν την αρχική επιμέτρηση 

του μεγέθους της και την παρακολούθηση της  μετέπειτα μεταβολή του.  

Η ανυπαρξία μίας κοινά εφαρμόσιμης μεθόδου λογιστικής αντιμετώπισης της υπεραξίας, 

επέτρεπε στις επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, να 

επιλέγουν και να εφαρμόζουν τη μέθοδο εκείνη που εξασφάλιζε σ’ αυτές ευνοϊκότερα 

αποτελέσματα συναρτήσει των αναγκών και των συνθηκών που αντιμετώπιζαν στο 

περιβάλλον δραστηριοποίησης τους (Woolf, 1990). Το κλίμα που επικρατούσε στη διεθνή 

λογιστική πρακτική ως προς τη λογιστική αντιμετώπιση του μεγέθους της, αποτυπώνεται 

μέσω της παράθεσης τριών εναλλακτικών προσεγγίσεων, που βρέθηκαν σε ισχύ, σε όλη τη 

διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου (Ding et al., 2008). Αυτές ήταν: 
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 Η άμεση διαγραφή της υπολογισθείσας αξίας της από τα προϋπάρχοντα (ήδη 

διαμορφωθέντα) αποθεματικά σε συμφωνία με τη λογιστική αρχή της συνέπειας ή 

συντηρητικότητας (Prudence or conservatism principle). 

 Η συστηματική απόσβεση της αξίας της, καθ’ όλη την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της, 

σε συμφωνία με τη λογιστική αρχή της πραγματοποίησης (accrual concept). 

 Η διατήρηση της αρχικά υπολογισθείσας αυτής αξίας και της εμφάνισής της χωρίς 

καμιά μειούμενη μεταβολή (σταδιακή απόσβεση ή διαγραφή) στις λογιστικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από την πλευρά των 

επιχειρήσεων της ακολουθούμενης προσέγγισης λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας 

“laissez fair - attitude to goodwill accounting”, δυσχέραινε την εκπλήρωση του στόχου 

επίτευξης διεθνούς λογιστικής τυποποίησης και εναρμόνισης (Woolf, 1990). Στο 

διαμορφούμενο αυτό πλαίσιο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα σημεία εκείνα που 

προσέλκυσαν ιδιαίτερα την προσοχή και το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας της 

λογιστικής επιστήμης και των επαγγελματικών της φορέων σε διεθνές επίπεδο ήταν τα εξής: 

i.  Η ανυπαρξία ενός συγκεκριμένου λογιστικού προτύπου ή μίας ομάδας προτύπων που 

θα καθόριζαν μέσω των απαιτήσεων τους τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας. 

ii.  Η  έλλειψη ταύτισης ως προς το λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας μεταξύ των 

διαφόρων εθνικών λογιστικών συστημάτων.   

iii.  Η απουσία ξεκάθαρης βούλησης από την πλευρά των ανθρώπων της λογιστικής 

πρακτικής για εφαρμογή ενός συγκεκριμένου πλαισίου λογιστικής αντιμετώπισης της 

υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο τους. 

Στις επόμενες ενότητες του πρώτου μέρους του κεφαλαίου αυτού, με τρόπο σαφή 

αποτυπώνονται και ερμηνεύονται, οι σημαντικότερες προσπάθειες εννοιολογικής 

προσέγγισης της υπεραξίας και του λογιστικού της χειρισμού μεταξύ διαφόρων εθνικών 

λογιστικών συστημάτων, που καταγράφηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής 

επιστήμης μέχρι και το 2004. Τη χρονιά αυτή, από το συμβούλιο διεθνών λογιστικών 

προτύπων (International Accounting Standards Board, IASB) εκπονήθηκε και τέθηκε σε 

ισχύ το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Συνενώσεις 

επιχειρήσεων”. Οι απαιτήσεις του προτύπου αυτού, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 

διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) 38 “Άυλα περιουσιακά στοιχεία” και (Δ.Λ.Π.) 36 

“Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων”, καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο σήμερα 
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μετά από αρκετές τροποποιήσεις και βελτιώσεις τους, προσεγγίζεται εννοιολογικά η 

υπεραξία και απεικονίζεται στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το αρχικό της 

μέγεθος και οι μετέπειτα (τυχόν) προκύψασες αρνητικές μεταβολές του (απομειώσεις).   

5.2.1. Εννοιολογική προσέγγιση της υπεραξίας 

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις, καθημερινά έρχονται 

αντιμέτωπες με προκλήσεις που κατά κύριο λόγο εντοπίζονται σε νέους τομείς και πεδία 

οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους η αποτελεσματική αξιοποίηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων κρίνεται επιβεβλημένη. Στις συνθήκες αυτές, τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, αναμφίβολα συμβάλλουν στη δημιουργία ή και την ενδυνάμωση της 

επιχειρηματικής αξίας (Watson, 2010).  

Η υπεραξία για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ιδιαίτερα γι’ αυτές που συμμετέχουν και 

ανταγωνίζονται στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και γνώσης, συνιστά το σημαντικότερο 

άυλο περιουσιακό τους στοιχείο (Jerman and Manzin, 2008). Η λογιστική της αντιμετώπιση 

αποτέλεσε πεδίο έντονων διαφοροποιήσεων στη σύγχρονη λογιστική θεωρία και πρακτική 

(Bouden and Chantiri-Chaudemanche, 2007). Η ανάπτυξη και εφαρμογή σε διεθνές 

επίπεδο μίας κοινής προσέγγισης για το λογιστικό της χειρισμό, προϋποθέτει την πλήρη 

αποσαφήνιση και κατανόηση της έννοιας της (Seetharaman et al., 2000). Στην κατεύθυνση 

αυτή, στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται ορισμένοι από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς 

ορισμούς που καταγράφηκαν για την υπεραξία στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 Ένας εκ των πλέον πρώιμα διατυπωθέντων ορισμών της υπεραξίας καταγράφηκε στη 

βιβλιογραφία στα 188277. Βάσει αυτού, η υπεραξία περιγράφεται ως η πρόθεση του 

ιδιοκτήτη μίας επιχείρησης να εκχωρήσει τις όποιες προσδοκίες έχει από τη 

συμμετοχή του στο επιχειρείν, μεταβιβάζοντας αυτές, έναντι τιμήματος σε κάποιον 

άλλο. Η εκχώρηση των προσδοκιών αυτών από την πλευρά του αναγνωρίζονταν ως 

“πώληση της υπεραξίας μίας επιχείρησης”. 

 Βάσει της προσέγγισης που αναπτύχθηκε από τον J. M. Yang το 1927, η υπεραξία 

μίας επιχείρησης κρίνεται υπαρκτή και σημαντική όταν φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) δεν εξαντλείται δηλαδή δεν απομειώνεται εύκολα, β) διαθέτει συγκεκριμένη 

                                                

77 Bithell, R.A., (1882), A Counting House Dictionary, George Routledge & Sons: London. 
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διάρκεια ωφέλιμης ζωής, γ) προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας επιχειρηματικής 

απόκτησης και δ) επιμετράται σε νομισματικές μονάδες.  

 Στο πλαίσιο της προσέγγισης των υπερκανονικών κερδών (excess profit approach), η 

υπεραξία ορίζεται ως η παρούσα αξία των μη κανονικών αποδόσεων που 

προσδοκούνται από την επιχείρηση να πραγματοποιηθούν εντός ενός συγκεκριμένου 

αριθμού μελλοντικών περιόδων. Στο ίδιο πλαίσιο, η συνολική αξία της επιχείρησης, 

αποτελεί άθροισμα δύο επιμέρους μεγεθών, της παρούσας αξίας των κανονικών 

αποδόσεων που αποδίδονται στα καθαρά αναγνωρίσιμα περιουσιακά της στοιχεία και 

της παρούσας αξίας των υπερκανονικών ή υπερβάλοντων, προσδοκώμενων αποδόσεων 

της (Bryer, 1995).   

 Στο πλαίσιο μίας συγγενούς με την προαναφερθείσα προσέγγιση για την υπεραξία, 

αυτή ορίστηκε ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών κερδών, που 

υπερβαίνουν τις κανονικές αποδόσεις που αποδίδονται στα παραγωγικά ενεργητικά 

στοιχεία της επιχείρησης. Η υπεραξία προσδιορίζονταν ως το κόστος του αποκτών 

των επιχειρηματικών κερδών μίας επιχείρησης που ξεπερνά το κόστος απόκτησης των 

απαιτούμενων για τη δημιουργία των κερδών αυτών παγίων της78. 

 Σύμφωνα με την προσέγγιση που αναπτύχθηκε για την υπεραξία από τους Ma και 

Hopkins το 1988, η υπεραξία ορίστηκε ως η μελλοντική κατανομή των πρόσθετων 

κερδών της αποκτώμενης επιχείρησης. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, τα κέρδη 

της επιχείρησης καθορίζονταν και καταγράφονταν ως υπεραξία. Ως εκ τούτου, η 

επιμέτρηση του μεγέθους της κρίθηκε δύσκολη, κυρίως λόγω των δυσχερειών που 

ακόμη και σήμερα υφίστανται στην ακριβή πρόβλεψη του μεγέθους των μελλοντικών 

επιχειρηματικών κερδών.   

 Στο πλαίσιο μίας διαφορετικής προσέγγισης για την υπεραξία, σε άμεση συνάρτηση 

των προσπαθειών μέτρησης του μεγέθους της, η υπεραξία ορίζονταν ως η διαφορά 

ανάμεσα στην εύλογη αγοραία αξία των ενεργητικών στοιχείων μείον τις υποχρεώσεις 

μίας επιχείρησης και της συνολικής αγοραίας τιμής της. Υπό μία διαφορετική 

διατύπωση, η υπεραξία ορίζονταν, ως το επιπλέον τίμημα της λογιστικής αξίας μίας 

επιχείρησης που ο πιθανός αγοραστής αυτής ήταν διατεθειμένος να καταβάλλει για 

την απόκτηση της. Ο συνδυασμός ανάμεσα στη διαφήμιση, την έρευνα, το ταλέντο της 

διοίκησης της επιχείρησης και της χρονικής στιγμής, δύναται να παράσχει σ’ αυτή μία 

                                                

78 Η προσέγγιση αυτή για την υπεραξία αναπτύχθηκε από τον Spacek το 1964. 
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κυρίαρχη θέση στην αγορά. Η ικανότητα της να διεκδικεί ως τίμημα πώλησης της μία 

πρόσθετη τιμή της λογιστικής της αξίας αποδίδεται στην ύπαρξη γι’ αυτήν υπεραξίας 

(Anthony and Pearlman, 2003). 

 Στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσέγγισης εννοιολογικού της προσδιορισμού, 

εξετάστηκε ο βαθμός κατά τον οποίο, η υπεραξία, θα έπρεπε να αναγνωρίζεται ως ένα 

ενεργητικό περιουσιακό στοιχείο. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, συνιστούσε 

προσέγγιση της φύσης της υπεραξίας στην κατεύθυνση διαπίστωσης του κατά πόσο 

αυτή διαθέτει τα κύρια χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται στα ενεργητικά 

περιουσιακά στοιχεία μίας επιχείρησης. Το 1985 από το συμβούλιο των διεθνών 

λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ (FASB) δημοσιεύτηκε η εννοιολογική οδηγία 

(FASB) Concept Statement No. 6 “Elements of financial statement”. Βάσει των 

απαιτήσεων της, τα ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία, ορίζονταν ως πιθανά μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που αποκτώνται ή ελέγχονται από μία επιχείρηση συνεπεία μίας 

παρελθούσας της συναλλαγής ή προγενέστερων γεγονότων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της (FASB Concept Statement No. 6, 25, 1985). Επιπρόσθετα, βάσει του 

ιδίου ορισμού, αναγνωρίστηκε στα ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία η ύπαρξη τριών 

κύριων χαρακτηριστικών:   

i.  Της ενσωμάτωσης σ’ αυτά, ενός πιθανού, μελλοντικού οικονομικού οφέλους, που 

τους προσδίδει την ικανότητα μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα ενεργητικά 

στοιχεία να συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία μελλοντικών ταμειακών 

εισροών για την επιχείρηση. 

ii.  Της ικανότητα μίας συγκεκριμένης επιχείρησης να αποκομίζει τα οφέλη που 

προκύπτουν από την αξιοποίηση των ενεργητικών αυτών στοιχείων και την ίδια στιγμή 

να ελέγχει την πρόσβαση άλλων (τρίτων) σ’ αυτά. 

iii.  Την ύπαρξη μίας συναλλαγής ή κάποιου άλλου επιχειρηματικού γεγονότος, μέσω 

των οποίων, ενισχύεται το δικαίωμα και η ικανότητα της επιχείρησης, να ελέγχει τα 

οφέλη που πραγματοποιήθηκαν από την αξιοποίηση των ενεργητικών αυτών στοιχείων. 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ανάλυσης, το 1997, από το συμβούλιο των διεθνών 

λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ (FASB) αποφασίστηκε, ότι η υπεραξία ικανοποιούσε τα 

κριτήρια αναγνώρισης και ενσωμάτωνε τα χαρακτηριστικά των ενεργητικών περιουσιακών 

στοιχείων. Το γεγονός αυτό, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό από την πλευρά του, τη 

διαμόρφωση των απαιτήσεων βάσει των οποίων καθορίζονταν η μετέπειτα λογιστική της 

αντιμετώπιση.  
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 Η εννοιολογική προσέγγιση της υπεραξίας πρόσθετα επιχειρήθηκε μέσα από την 

ανάπτυξη και διατύπωση δύο γενικότερων προσεγγίσεων. Βάσει των απαιτήσεων της 

πρώτης εξ’ αυτών “top - down approach”, η υπεραξία προσδιορίστηκε ως συνθετικό 

στοιχείο ενός ευρύτερου συνόλου, δηλαδή ως συστατικό της επένδυσης της αποκτώσας 

επιχείρησης επί της αποκτώμενης. Στο πλαίσιο αυτής, η υπεραξία στηρίζεται στις 

προσδοκίες της αποκτώσας επιχείρησης για την επίτευξη μελλοντικών κερδών που θα 

προέλθουν από τη συνένωση των δραστηριοτήτων των δύο επιχειρήσεων. Στο ίδιο 

πλαίσιο θεώρησης, εφόσον το ευρύτερο αυτό σύνολο δηλαδή η επένδυση πληρούσε τα 

κριτήρια αναγνώρισης της ως ένα ενεργητικό περιουσιακό στοιχείο, εν συνεχεία, 

γινόταν αποδεκτό ότι και τα επιμέρους συνθετικά της στοιχεία μπορούσαν να 

αναγνωριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού της αποκτώσας επιχείρησης. Ακολούθως, 

το ευρύτερο αυτό περιουσιακό στοιχείο, η επένδυση, αναλύονταν στα επιμέρους 

συστατικά της μέρη (στοιχεία) και μετά την καταγραφή των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, το υπόλοιπο ποσό του μεγέθους της 

αποδιδόνταν στην υπεραξία (Johnson and Petrone, 1998). Από την ανάλυση που 

προηγήθηκε γίνεται αντιληπτό ότι η υπεραξία ορίζονταν ως το υπολειπόμενο ή το 

εναπομείναν ποσό “left over amount”. Ο τρόπος αυτός προσέγγισης της, συμπίπτει 

με τον τρόπο με τον οποίο η υπεραξία προσδιορίστηκε βάσει των απαιτήσεων της 16ης 

οδηγίας που εκδόθηκε αναφορικά με τον εννοιολογικό της προσδιορισμό από το 

συμβούλιο λογιστικών αρχών των ΗΠΑ το 1970 με τίτλο “Ενοποίηση επιχειρήσεων”. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής, η υπεραξία, προσδιορίζονταν ως το υπερβάλλον 

ποσό του κόστους απόκτησης μίας επιχείρησης, που προέκυπτε εφόσον από την αξία 

των ενεργητικών της στοιχείων, αφαιρούνταν η αξία των υποχρεώσεων που η 

αποκτώσα επιχείρηση αναλάμβανε (Accounting Principle Board, Opinion No. 16, 

“Business Combinations”, 1970a). Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της υπεραξίας 

επιχειρήθηκε πρόσθετα στο πλαίσιο των απαιτήσεων μίας αντίθετης της 

προαναφερθείσας προσέγγισης. Βάσει αυτών, η υπεραξία αποτελεί το άθροισμα των 

επιμέρους συστατικών στοιχείων που τη συναποτελούν “bottom - up approach”. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή που καταβλήθηκε από την 

αποκτώσα επιχείρηση υπερέβαινε την εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων ενεργητικών 

στοιχείων της αποκτώμενης, γίνονταν αποδεκτό, ότι κάποια άλλα πρόσθετα 

περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν τα οποία σε κάθε περίπτωση είχαν αξία για την 

αποκτώσα επιχείρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, η υπεραξία θεωρούνταν ως το “ασφάλιστρο 
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αγοράς” (purchase premium) που καταβλήθηκε από την αποκτώσα επιχείρηση 

πρόσθετα της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αυτή απέκτησε. Οι 

απαιτήσεις της προσέγγισης αυτής, καθιστούσαν ευδιάκριτο τον τρόπο με τον οποίο 

το μέγεθος της υπεραξίας εκτιμούνταν στην πράξη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες, ο προσδιορισμός αξιόπιστων μέτρων εκτίμησης της εύλογης αξίας για τα 

καθαρά ενεργητικά στοιχεία της αποκτώμενης επιχείρησης κρίνονταν ανέφικτος 

(Johnson and Petron, 1998).      

 Σε ότι αφορά τη φύση της υπεραξίας και τη λογιστική της αντιμετώπιση, από το 

συμβούλιο λογιστικών προτύπων της Μεγάλης Βρετανίας, το 1997, εκπονήθηκε και 

δημοσιοποιήθηκε το πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 10 με τίτλο “Υπεραξία 

και άυλα περιουσιακά στοιχεία” (Accounting Standard Board, FRS 10, Goodwill and 

Intangibles Assets)79. Βάσει των απαιτήσεων του, η προκύψασα σε μία επιχειρηματική 

απόκτηση υπεραξία δεν συγκαταλέγονταν μεταξύ των υπολοίπων αναγνωρίσιμων 

ενεργητικών στοιχείων της αποκτούμενης και δεν αποτελούσε μία άμεση απώλεια 

αξίας της αποκτώσας επιχείρησης. Χαρακτηρίζονταν, ως η γέφυρα ανάμεσα στο 

κόστος μίας επένδυσης που πραγματοποιήθηκε από την αποκτώσα επιχείρηση και ως 

ενεργητικό της στοιχείο απεικονίζονταν στις λογιστικές της καταστάσεις και στα 

υπόλοιπα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, που συνεπεία της 

απόκτησης αυτής, αποτυπώνονταν στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις των 

συνενωμένων επιχειρήσεων (Bouden and Chantiri-Chaudemanche, 2007). Στο ίδιο 

πλαίσιο προσέγγισης, μολονότι γινόταν αποδεκτό ότι η υπεραξία δεν συνιστούσε από 

μόνη της ένα ενεργητικό περιουσιακό στοιχείο, το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονταν 

μεταξύ των υπολοίπων ενεργητικών στοιχείων της αποκτώσας επιχείρησης και δεν 

αντιμετωπίζονταν ως μείωση του μεγέθους της καθαρής θέσης των μετόχων της, 

συνεπάγονταν την αναγνώριση της ως ένα ευρύτερο ενεργητικό στοιχείο και σύνολο, 

δηλαδή ως η επένδυση της αποκτώσας επιχείρησης για την οποία η διοίκηση της 

διατηρούσε κάθε ευθύνη (ASB, FRS, 10, 1997). Σε ότι αφορούσε το μέγεθος της 

                                                

79 Το πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 10 “Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία” του συμβουλίου 

λογιστικών προτύπων της Μεγάλης Βρετανίας (ASB, FRS 10, 1997), αντικατέστησε την οδηγία – λογιστικής 

πρακτικής 22 “Λογιστική της υπεραξίας” (Statement of Standard Accounting Practice 22, Accounting for 

goodwill) που εκπονήθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τον προκάτοχο του (ASB), την επιτροπή λογιστικών 

προτύπων της Μεγάλης Βρετανίας (ASC) το 1984. 
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προκύψασας υπεραξίας, αυτό επιμετρούνταν, ως η διαφορά ανάμεσα στο καταβληθέν 

τίμημα απόκτησης και στη συνολική εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων ενεργητικών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της αποκτούμενης επιχείρησης. Η αποκτηθείσα υπεραξία 

διακρίνονταν πρόσθετα σε θετική και αρνητική. θετική υπεραξία καταγράφονταν στην 

περίπτωση κατά την οποία το κόστος απόκτησης υπερέβαινε τις εύλογες αξίες των 

αποκτούμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (Positive goodwill). 

Αρνητική υπεραξία ανέκυπτε στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των εύλογων 

αξιών των αποκτούμενων ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων υπερέβαινε το 

κόστους απόκτησης τους (Negative goodwill).    

 Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η απαίτηση για εναρμόνιση της λογιστικής 

νομοθεσίας σε διεθνές επίπεδο και η επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική τυποποίηση 

του τρόπο κατάρτισης και δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων, επηρέασαν 

σημαντικά το ρόλο που η λογιστική καλούνταν να διαδραματίσει σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η επίτευξη σύγκλησης μεταξύ των λογιστικών 

αρχών και προτύπων που εφαρμόζονταν από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση 

κρίσιμων λογιστικών ζητημάτων σε όλο τον κόσμο κρίθηκε επιτακτική. Στην 

κατεύθυνση αυτή, το 2001, εκπονήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από το συμβούλιο 

λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ (FASB) οι οδηγίες 141 “Συνενώσεις επιχειρήσεων” 

και 142 “Υπεραξία και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία”80. Οι απαιτήσεις τους 

επέφεραν σημαντικές αλλαγές τόσο κατά τη διαδικασία της αρχικής εκτίμησης και 

λογιστικοποίησης του μεγέθους της υπεραξίας όσο και κατά το μετέπειτα αυτής 

λογιστικό του χειρισμό. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 141, η υπεραξία 

ορίζονταν και αποτυπώνονταν ως το πρόσθετο τίμημα που καταβλήθηκε για την 

απόκτηση των καθαρών ενεργητικών στοιχείων μίας επιχείρησης σε σχέση με τις 

εύλογες αγοραίες τους αξίες (FASB, SFAS, 141, 2001).   

 Από το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB), το 2004, εκπονήθηκε 

και τέθηκε σε ισχύ το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”. Οι απαιτήσεις του προτύπου αυτού, σε 

συνδυασμό με τις απαιτήσεις των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) 36 

“Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων” και (Δ.Λ.Π.) 38 “Άυλα περιουσιακά 

                                                

80 Εκτενής αναφορά του περιεχομένου των οδηγιών αυτών και των απαιτήσεων τους για τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, παρατέθηκε στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής εργασίας.  
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στοιχεία”, καθόριζαν για ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών, το πλαίσιο εννοιολογικής 

προσέγγισης και λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας81, επιφέροντας σημαντικές 

αλλαγές στους λογιστικούς κανόνες και αρχές που ίσχυαν ως προς το λογιστικό 

χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών συνενώσεων. 

Βάσει των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 3, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η 

υπεραξία που αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων, αναγνωρίζονταν από την 

αποκτώσα επιχείρηση ως περιουσιακό ενεργητικό της στοιχείο. Το μέγεθός της 

επιμετρούνταν αρχικά στο κόστος απόκτησης της, το οποίο αντιμετωπίζονταν ως το 

υπερβάλλον κόστος συνένωσης των επιχειρήσεων επί της συμμετοχής της αποκτώσας 

επιχείρησης στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, 

στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτούμενης. Η υπεραξία 

που αποκτούνταν σε μία συνένωση επιχειρήσεων, αντιπροσώπευε μία καταβολή της 

αποκτώσας επιχείρησης εν όψει μελλοντικών οικονομικών οφελών, που αποδίδονταν 

στα περιουσιακά στοιχεία της αποκτούμενης, τα οποία δε δίνονταν  να 

προσδιοριστούν μεμονωμένα και να αναγνωριστούν ξεχωριστά (IFRS 3. 51-53, 2004; 

Seetharaman et al., 2006).      

 Το 1996, από το συμβούλιο λογιστικών προτύπων της Αυστραλίας (AASB) 

καθορίστηκε ο ορισμός και η λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας82. Συγκεκριμένα, 

η υπεραξία ορίζονταν ως τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη της αποκτώσας επιχείρησης 

που αναμένονταν να προκύψουν από μη αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της 

αποκτούμενης (Australian Accounting Standards Board, AASB 1013, 1996). Μεταξύ 

αυτών συγκαταλέγονταν: η αποτελεσματική της διαφήμιση, η ικανότητα της να 

διεισδύει σε υπάρχουσες και μη αγορές δραστηριοποίησης της, οι επικρατούσες κατά 

την ημερομηνία της απόκτησης της καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού 

της, η αφοσίωση των πελατών της και οι διακριτές ικανότητες της διοικητικής της 

ομάδας (Watson, 2010). Επιπρόσθετα, στο πρότυπο αποτυπώνονταν και 

                                                

81 Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις των προτύπων αυτών αναθεωρήθηκαν και τροποποιήθηκαν αρκετές φορές 

μέχρι και σήμερα. Αναλυτική παρουσίαση και ερμηνεία των απαιτήσεων τους, σε σχέση με την υπεραξία και το 

σημερινό της λογιστικό χειρισμό, πραγματοποιείται στις επόμενες ενότητες τους παρόντος κεφαλαίου .  

82 Όπως βρέθηκαν σε ισχύ για τις επιχειρήσεις της Αυστραλίας, μέχρι και τη χρονική στιγμή της υιοθέτησης 

από αυτήν των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).  
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ερμηνεύονταν οι λόγοι για τους οποίους τα αναμενόμενα αυτά μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν μεμονωμένα και να αναγνωριστούν 

ξεχωριστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2002, το συμβούλιο χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης της Αυστραλίας (Australia Financial Reporting Council) 

επισημοποίησε την υποστήριξη του στην υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων 

για κάθε περίοδο που θα ξεκινούσε μετά και την 1η Ιανουαρίου του 2005. Στο πλαίσιο 

αυτό, με σκοπό τον καθορισμό του λογιστικού χειρισμού των επιχειρηματικών 

συνενώσεων και της υπεραξίας, εκπονήθηκε το 2002 από το συμβούλιο προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Αυστραλίας (Australian Financial Reporting 

Standards), το αναθεωρημένο πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (AASB) 

3 “Business Combinations”. Βάσει των απαιτήσεων του, η υπεραξία ορίζονταν ως τα 

αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη της αποκτώσας επιχείρησης, που θα 

προέκυπταν από περιουσιακά στοιχεία της αποκτούμενης, τα οποία στερούνταν 

ικανότητας διακριτής αναγνώρισης (Australian Accounting Standards Board, AASB 

3, 2002). Υπεραξία μπορούσε να αναγνωριστεί μόνο στην περίπτωση της ολικής 

απόκτησης ή της απόκτησης τμήματος μιας επιχείρησης από μια άλλη. Ο λογιστικός 

αυτός χειρισμός, αποδίδονταν στην απαίτηση του προτύπου, για μη αναγνώριση 

υπεραξίας σε περιπτώσεις μεμονωμένης απόκτησης της ως ξεχωριστό περιουσιακό 

στοιχείο. Επιπρόσθετα, καθορίζονταν ότι ο προσδιορισμός της υπεραξίας, 

προϋπόθετε την αποτίμηση όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της 

αποκτούμενης επιχείρησης απτών και άυλων στην εύλογή τους αξία (Nethercott and 

Hanlon, 2002). Η υπεραξία γινόταν αντιληπτή ως το “αντικείμενο ισορροπίας”, η 

διαφορά ανάμεσα στο τίμημα απόκτησης που παραχωρήθηκε (κόστος 

επιχειρηματικής συνένωσης) και στην εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων καθαρών 

ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκαν83 (Wines et al., 2007).   

                                                

83 Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εκτίμηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών ενεργητικών στοιχείων 

της αποκτούμενης επιχείρησης αποτελεί μίας από τις δυσκολότερες εργασίες της σύγχρονης λογιστικής 

πρακτικής. Επιπρόσθετα, ιδιαιτέρως δύσκολη κρίνεται και η αξιόπιστη εκτίμηση της εύλογης αξίας των 

εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: η αφοσίωση των 

εργαζομένων της, οι σχέσεις της με πελάτες και προμηθευτές, η κοινωνική της αποδοχή και οι περιβαλλοντικές 

της πρωτοβουλίες που αναμφισβήτητα συντελούν στην ενδυνάμωση της φήμης της στο περιβάλλον 

επιχειρηματικής της λειτουργίας (Watson, 2010).  
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Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην παρούσα ενότητα, την παράθεση και σύγκριση των 

σημαντικότερων εννοιολογικών προσεγγίσεων που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

της λογιστικής επιστήμης για την υπεραξία, συνάγονται γι’ αυτή τα εξής κρίσιμα 

συμπεράσματα: 

i.  Αναμφίβολα η υπεραξία χαρακτηρίζεται και συγκαταλέγεται μεταξύ των 

σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης.  

ii.  Η εννοιολογική προσέγγιση της υπεραξίας αποτέλεσε διαχρονικά πεδίο έντονων 

διαφοροποιήσεων που ακόμη και σήμερα προσελκύει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και των επαγγελματικών φορέων της λογιστικής σε διεθνές επίπεδο. 

iii.  Οι αντιφατικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν για τον καθορισμό της έννοιας και 

του περιεχομένου της, αποτέλεσαν τροχοπέδη στην επίτευξη λογιστικής εναρμόνισης 

και τυποποίησης. 

iv.  Ακόμη και σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, δεν 

καταγράφεται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός γι’ αυτή παρά τη θέσπιση και την 

υιοθέτηση της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) καθώς και των 

διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) από τις 

εισηγμένες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο.  

v.  Σε άμεση συνάρτηση του προαναφερθέντος συμπεράσματος, γίνεται αποδεκτό, ότι η 

ανυπαρξία ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την υπεραξία, επέτρεψε την ανάπτυξη 

και εφαρμογή αρκετών γι’ αυτή διαφορετικών λογιστικών χειρισμών.  

vi.  Ανεξάρτητα της αποδοχής της ή όχι ως ενεργητικό περιουσιακό στοιχείο μιας 

επιχείρησης και του τρόπου υπολογισμού του μεγέθους της, από τους ορισμούς που 

παρατέθηκαν για το άυλο αυτό στοιχείο, αναδεικνύεται χωρίς αμφιβολία ως κοινός 

τόπος, η ικανότητα του να συμβάλλει στη δημιουργία μελλοντικών οικονομικών 

οφελών για την επιχείρηση στην οποία η ύπαρξή της αναγνωρίστηκε.  

5.2.2. Προσέγγιση του λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας 

Στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, η πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης του 

λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας καταγράφεται χρονικά το 1891 και αποδίδεται στον 

Francis More.  Στο πλαίσιο αυτής, η αξία που αποδίδονταν στην υπεραξία, προέκυπτε βάσει 

των αποκτούμενων καθαρών κερδών μίας επιχείρησης για μια συγκεκριμένη περίοδο 

παρελθόντων ετών. Η τιμή της υπολογίζονταν πολλαπλασιάζοντας τα καθαρά αυτά κέρδη με 

ένα συντελεστή. Βάσει των αντιλήψεων του, ο αποκτών μίας επιχείρησης, λογικά 
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προσδοκούσε μία απόδοση σε αντιστάθμιση της κεφαλαιακής του επένδυσης και του 

επακόλουθου αυτής κινδύνου. Υπεραξία ανέκυπτε εφόσον, τα επιχειρηματικά κέρδη της 

αποκτούμενης επιχείρησης, υπερέβαιναν σε μέγεθος την απόδοση που ο αποκτών 

προσδοκούσε (Seetharaman et al., 2000).  

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις λογιστικού χειρισμού της υπεραξίας καταγράφονται χρονικά 

το 1909 και αποδίδονται στον Henry Rand Hatfield. Στο πλαίσιο τους προτείνονταν: 

i.  Η κεφαλαιοποίηση των καθαρών κερδών μίας επιχείρησης με σκοπό την εκτίμηση της 

συνολικής της αξίας ως δρώσας οικονομικής μονάδας και η μετέπειτα έκπτωση από 

το μέγεθος αυτό της αξίας των καθαρών απτών ενεργητικών της στοιχείων που 

συνέβαλαν στη δημιουργία τους. 

ii.  Η κεφαλαιοποίηση των πρόσθετων (πλεονασματικών) επιχειρηματικών κερδών μετά 

την αφαίρεση των επιχειρηματικών κεφαλαιακών αποδόσεων. 

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές μεθόδους αποδίδεται στην απαίτηση της πρώτης για 

αξιολόγηση ενός πλήθους αναμενόμενων εισοδημάτων. Στο πλαίσιο θεώρησης της, η 

υπεραξία αντιμετωπίζονταν ως το “αντικείμενο ισορροπίας” ανάμεσα στη αξία που 

αποδίδονταν σε μία επιχείρηση ως δρώσα οικονομική μονάδα και στην αξία των καθαρών 

απτών ενεργητικών της στοιχείων. Στο πλαίσιο της δεύτερης προσέγγισης, κάθε ενεργητικό 

περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης αποτιμούνταν ξεχωριστά με σκοπό την εκτίμηση της 

απόδοσης του επί του επενδυόμενου για την απόκτηση και αξιοποίηση του κεφαλαίου. Κάθε 

υπέρβαση των καθαρών επιχειρηματικών κερδών επί των αποδόσεων της επένδυσης που 

συντελέστηκε για τα ενεργητικά αυτά περιουσιακά στοιχεία, γινόταν αποδεκτό ότι οδηγούσε 

στη δημιουργία πλεονασματικών κερδών. Η ύπαρξη τους ακολούθως σηματοδοτούσε την 

ύπαρξη υπεραξίας η οποία υπολογίζονταν μέσα από την κεφαλαιοποίησης τους. 

Επιπρόσθετα των όσων προηγούμενα παρατέθηκαν, στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής 

επιστήμης, σε σχέση με το λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας που προκύπτει στο πλαίσιο 

μίας επιχειρηματικής απόκτησης (purchased goodwill), υπογραμμίζονται τρεις γενικότερες 

προσεγγίσεις. Οι απαιτήσεις τους, παρέχουν το γενικό πλαίσιο αντιμετώπισης του μεγέθους 

της που ίσχυε πριν από τη θέσπιση των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των 

διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)84. Αξίζει να σημειωθεί, 

                                                

84 Όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται για την αποτίμηση της υπεραξίας και τη λογιστική της καταγραφή 

σήμερα.  
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ότι οι λογιστικοί χειρισμοί που προτάθηκαν μέσω των προσεγγίσεων αυτών, καταδεικνύουν 

τον τρόπο με τον οποίο η υπεραξία αντιμετωπίζονταν λογιστικά στο πλαίσιο εφαρμογής 

λογιστικών κανόνων, αρχών και προτύπων που υιοθετήθηκαν σε εθνικό επίπεδο από 

διαφορετικές χώρες (Wiseman and Mahenslawori, 2003). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν: 

οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, η Γερμανία και η 

Γαλλία. Συγκεκριμένα:  

i.  Η προσέγγιση της άμεση διαγραφής της υπολογισθείσας αξίας της υπεραξίας από τα 

προϋπάρχοντα (ήδη διαμορφωθέντα) αποθεματικά. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές 

της προσέγγισης αυτής, η κεφαλαιοποίηση του μεγέθους της υπεραξίας και η εν 

συνεχεία συστηματική του απόσβεση αποτελούσαν αυθαίρετους λογιστικούς 

χειρισμούς που συνέβαλαν στην υποτίμηση των επιχειρηματικών εισοδημάτων. Ως 

πρόσθετο επιχείρημα για την υιοθέτηση του λογιστικού χειρισμού της άμεσης 

διαγραφής του μεγέθους της υπεραξίας, θέτονταν από αυτούς, η άποψη που ήθελε την 

υπεραξία να υφίστατο μόνο κατά τη χρονική στιγμή της απόκτησης της. Πρόσθετα, 

από αυτούς γίνονταν αποδεκτό ότι, η επιμέτρηση του μεγέθους της υπεραξίας 

χαρακτηρίζονταν από αρκετές δυσκολίες και σε αντίθεση με άλλα ενεργητικά στοιχεία 

αυτή δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης αγοροπωλησίας 

(Seetharaman et al., 2006).  

ii.  Η προσέγγιση της διατήρησης της αρχικά υπολογισθείσας αξίας της υπεραξίας και η 

εμφάνισή της χωρίς καμιά μειούμενη μεταβολή (σταδιακή απόσβεση ή διαγραφή) 

στις λογιστικές καταστάσεις της αποκτώσας επιχείρησης. Προϋπόθεση για την 

εφαρμογή της προσέγγισης αυτής αποτελούσε, η μη εύρεση στο περιβάλλον 

λειτουργίας της αποκτώσας επιχείρησης, ισχυρών ενδείξεων που καθιστούσαν 

επιβεβλημένη την απομείωση του μεγέθους της (Dharan, 1994). Από τους 

υποστηρικτές της εφαρμογής της προσέγγισης αυτής διατυπώνονταν τα εξής 

επιχειρήματα: 

 Ο υπερσυντηρητισμός (over-conservative) που εμπεριέχεται στον προτεινόμενο 

χειρισμό της άμεσης διαγραφής του μεγέθους της υπεραξίας όταν δεν υφίσταται 

καμία ένδειξη απομείωσης του. 

 Η αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού του μεγέθους της απόσβεσης που αναλογεί 

στην εκτίμηση της αρχικά προκύψασας υπεραξίας. 
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 Η αποδοχή ως μη αναγκαίας, της καταγραφής στις λογιστικές καταστάσεις της 

αποκτώσας επιχείρησης, της απόσβεσης που αναλογεί στο αρχικά εκτιμηθέν ποσό 

της υπεραξίας.   

iii.  Η προσέγγιση της συστηματικής απόσβεση του μεγέθους της υπεραξίας, καθ’ όλη την 

εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της. Μεταξύ των λόγων που αιτιολογούσαν την επιλογή της 

προσέγγισης αυτής συγκαταλέγονταν: 

 Η πλήρης εναρμόνιση της εφαρμογής της με τη λογιστική αρχή της 

αντιστοίχησης κόστους και εισοδήματος (οφέλους). Πιο συγκεκριμένα, βάσει της 

αρχής αυτής, η αποκτηθείσα υπεραξία έπρεπε να αποσβένεται σε συστηματική 

βάση, ως μέσο αντιστοίχησης του κόστους που συνεπάγονταν για την αποκτώσα 

επιχείρηση η δημιουργία του εισοδήματος που αποδίδονταν στην ύπαρξή και 

αξιοποίηση της (matching cost and income).   

 Η παροχή προς τη διοίκηση της αποκτώσας επιχείρησης, μίας ικανής βάσης 

αιτιολόγησης της ορθότητας της επενδυτικής της επιλογής. Συγκεκριμένα, η 

επιλογή απόκτησης μίας συγκεκριμένης επιχείρησης, αξιολογούνταν μέσα από τη 

σύγκριση των ταμειακών εισροών που αναμένονταν να προκύψουν από την 

επιλογή αυτή και των ταμειακών εκροών που η υλοποίηση της εκτιμούνταν ότι θα 

επέφερε (stewardship accounting).    

 Στη λογιστική πρακτική, είθισται ακόμη και σήμερα από την πλευρά του αποκτών 

μίας επιχείρησης η καταβολή ενός σημαντικού τιμήματος για την υπεραξία. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται στην προσδοκία του, για επιτυχία στο επενδυτικό του 

εγχείρημα, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

αποκτώσας επιχείρησης και την ταυτόχρονη προς όφελος του εξοικονόμηση 

χρόνου και προσπάθειας (momentum theory of goodwill). Στο πλαίσιο αυτό, 

γίνονταν αποδεκτό ότι η υπεραξία ικανοποιεί τον ορισμό των ενεργητικών 

περιουσιακών στοιχείων και συνεπώς δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από αυτά 

σ’ ότι αφορά το λογιστικό χειρισμό του αρχικώς αναγνωρισθέντος γι’ αυτή 

μεγέθους και την αποτύπωση των μεταγενέστερων μεταβολών του στις λογιστικές 

καταστάσεις.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των απαιτήσεων της λογιστικής επιστήμης, η αναγνώριση της 

υπεραξίας κρίνεται εφικτή μόνο στο πλαίσιο πραγματοποίησης μίας επιχειρηματικής 

απόκτησης. Στην πράξη, όλες οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν εσωτερικά τη δική τους υπεραξία 

μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την ενδυνάμωση των σχέσεων τους με 
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τους πελάτες, τους προμηθευτές και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Μέχρι και πρόσφατα, στη 

διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, δεν καταγράφεται καμία προσπάθεια 

λογιστικής αντιμετώπισης της εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας (internally generated 

goodwill) (AASB, 2008). Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στους εξής λόγους:   

i.  Στον εμφανή συντηρητισμό που χαρακτηρίζει τον προσανατολισμό της σκέψης των 

ανθρώπων της σύγχρονης λογιστικής πρακτικής, που οδηγεί αυτούς, στην αποδοχή 

της εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας ως ένα πλασματικό ενεργητικό στοιχείο. 

Γι’ αυτούς, η αποτύπωση της εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας στις λογιστικές 

καταστάσεις μιας επιχείρησης, συνιστά πρακτική ωραιοποίησης της 

χρηματοοικονομικής της θέσης.     

ii.  Στην αδυναμία εφαρμογής κατά το λογιστικό χειρισμό της εσωτερικά 

δημιουργούμενης υπεραξίας, των λογιστικών αρχών του ιστορικού κόστους (historic 

cost pronciple), της αντικειμενικότητας (objectivity principle) και της 

επαληθευσιμότητας (verifiability principle).  

iii.  Στην αδυναμία αντικειμενικής επαναξιολόγησης του μεγέθους της σε ετήσια βάση. Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί από την πλευρά της επιχείρησης την ανάπτυξη υποθέσεων και 

την πραγματοποίηση προβλέψεων που σχετίζονται με τα μελλοντικά της 

επιχειρηματικά κέρδη και το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης επί των επενδυμένων 

κεφαλαίων της. Οι υποθέσεις και κατ’ επέκταση οι προβλέψεις αυτές αναμφίβολα 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και κινδύνου.     

iv.  Στη δυσκολία που προκύπτει κατά την κεφαλαιοποίηση του επιχειρηματικού κόστους 

που από τη διοίκηση της επιχείρησης εκτιμάται ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της 

εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας. Στην κατεύθυνση κατανόησης της δυσκολίας 

αυτής παρατίθεται το εξής ερώτημα, “Ποιο είναι το τμήμα της συνολικής 

διαφημιστικής δαπάνης της επιχείρησης, που συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων 

της και στη δημιουργία επιχειρηματικών κερδών, που αποδίδεται άμεσα στην ύπαρξη 

και αξιοποίηση της εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξία;”.   

5.3. Ο λογιστικός χειρισμός της υπεραξίας βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων 

(Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 

Οι επιχειρηματικές συνενώσεις αποτελούν κρίσιμη διαδικασία που σχετίζεται άμεσα με την 

εξέλιξη της πορείας των επιχειρήσεων και αφορά τη συνέχιση και επέκταση των δικών τους 

δραστηριοτήτων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το ζήτημα της λογιστικής τους 
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αντιμετώπισης, βρέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών της διεθνούς λογιστικής κοινότητας 

και των φορέων της που ασχολούνταν με τη διαμόρφωση και την εναρμόνιση των 

λογιστικών κανόνων, οδηγιών και προτύπων σε διεθνές επίπεδο.  

Μετά μίας συνεχούς προσπάθειας, τον Ιανουάριο του 1985, τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ 

το διεθνές λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 22 “Λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων”85. 

Το πρότυπο εκπονήθηκε από το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB) και 

χωρίς αμφιβολία, μέσω αυτού, τέθηκε εκ νέου το πλαίσιο αρχών και κανόνων που 

εφαρμόζονταν κατά το λογιστικό χειρισμό των επιχειρηματικών συνενώσεων. Το Μάρτιο 

του 2004, το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων ανακοίνωσε την αντικατάσταση 

του Δ.Λ.Π. 22 και την έναρξη ισχύος του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”86. Σκοπός του προτύπου ήταν ο 

καθορισμός του τρόπου παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης που 

αναλαμβάνει ή και συμμετέχει σε μία επιχειρηματική συνένωση (IFRS 3.1, 2004). Σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως και 13 αυτού, ως συνένωση επιχειρήσεων 

ορίζονταν, η συσπείρωση ξεχωριστών επιχειρήσεων σε μία αναφέρουσα επιχείρηση87. 

Αποτέλεσμα της συνένωσης αυτής, η απόκτηση από μία επιχείρηση του συνόλου ή μέρους 

των ιδίων κεφαλαίων ή των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης επιχείρησης ή της 

ευθύνης εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων αυτής, χωρίς αυτό απαραίτητα να συνεπάγεται τη 

δημιουργία μεταξύ τους σχέσης μητρικής προς θυγατρική (IFRS 3.2-13, 2004). 

Τα σημαντικότερα θέματα που το Δ.Π.Χ.Π. 3 πραγματεύονταν ήταν τα εξής: ο 

εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου συνένωση επιχειρήσεων (IFRS 3.4, 2004), ο 

καθορισμός και η ερμηνεία του τρόπου εφαρμογής της λογιστικής μεθόδου απεικόνισης των  

επιχειρηματικών συνενώσεων (IFRS 3.14-23, 2004), η διαδικασία προσδιορισμού του 

κόστους συνένωσης (IFRS 3.24-31, 2004), ο καθορισμός των προϋποθέσεων αναγνώρισης 

                                                

85 Το πρότυπο αυτό παρέμεινε σε ισχύ μέσω μίας σειράς τροποποιήσεων μέχρι και το Μάρτιο του 2004.  

86 Την ίδια χρονική στιγμή το Δ.Π.Χ.Π. 3 αντικατέστησε τις διερμηνείες: (ΜΕΔ) 9 “Συνενώσεις επιχειρήσεων, 

ταξινόμηση είτε ως αγορές είτε ως συνενώσεις συμφερόντων”, (ΜΕΔ) 22 “Συνενώσεις επιχειρήσεων, 

μεταγενέστερη αναπροσαρμογή εύλογων αξιών και υπεραξίας που αρχικά 

αναγνωρίστηκαν” και (ΜΕΔ) 28 “Συνενώσεις επιχειρήσεων, ημερομηνία ανταλλαγής και εύλογη αξία των 

συμμετοχικών τίτλων”, της μόνιμης επιτροπής διερμηνειών του συμβουλίου των διεθνών λογιστικών προτύπων 

(IFRS 3. 86-87). 

87 Πριν την αναθεώρηση του το 2008. 
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των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (IFRS 3.32-35, 2004), η 

διαδικασία επιμερισμού του συνολικού κόστους συνένωσης (απόκτησης) επί των 

αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (IFRS 3.36-40, 2004), η 

αναγνώριση της τυχόν προκύψασας υπεραξίας και ο προσδιορισμός του ύψους της (IFRS 

3.51-55, 2004), η ανάλυση της διαδικασίας συνένωσης επιχειρήσεων όταν αυτή 

πραγματοποιούνταν σταδιακά (IFRS 3.58-62, 2004), οι λογιστικές προσαρμογές που 

απαιτούνταν μετά την ολοκλήρωση της αρχικής λογιστικοποίησης της συνένωσης των 

επιχειρήσεων (IFRS 3.63-64, 2004), η αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων μετά και την ολοκλήρωση της αρχικής της λογιστικοποίησης (IFRS 3.65, 2004) 

καθώς και ο καθορισμός των απαραίτητων γνωστοποιήσεων και του δικού τους 

περιεχομένου (IFRS 3.66-77, 2004).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Δ.Π.Χ.Π. 3, βάσει των 

δικών του απαιτήσεων, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο λογιστικό χειρισμό των 

επιχειρηματικών συνενώσεων εν συγκρίσει αυτού που εφαρμόζονταν βάσει των απαιτήσεων 

του προηγούμενα ισχύοντος προτύπου Δ.Λ.Π. 22 (Deloitte, 2004). Συγκεκριμένα88:    

 Η δυνατότητα εναλλακτικής εφαρμογής της μεθόδου συγχώνευσης ή ένωσης 

συμφερόντων (Pooling of interests method) ως κατάλληλου λογιστικού χειρισμού 

απεικόνισης των επιχειρηματικών συνενώσεων έπαψε να παρέχεται89. Στο πλαίσιο 

αυτό, αναγνωρίστηκε η μέθοδος της απόκτησης (Acquisition method) ως η μόνη 

ενδεδειγμένη μέθοδος λογιστικής απεικόνισης αυτών.  

 Καταργήθηκε η ρύθμιση που παρείχε τη δυνατότητα απόσβεσης της υπεραξίας 

(goodwill) σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνούσε τα είκοσι (20) έτη και 

καθιερώθηκε ο έλεγχος απομείωσης αυτής τουλάχιστον μία φορά ετησίως βάσει των 

απαιτήσεων του Δ.Λ.Π. 36 “Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων”.  

                                                

88 Ορισμένες από τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3, όπως αυτό τέθηκε σε ισχύ το 2004 δεν ισχύουν σήμερα μετά 

και την τελευταία αναθεώρηση του προτύπου το 2008 και τις πλέον πρόσφατες βελτιώσεις που επήλθαν στις 

ρυθμίσεις που αρχικά μέσω αυτού εισήχθησαν. 

89 Η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου αυτής παρέχονταν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει του 

Δ.Λ.Π. 22.  
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 Δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης ενός μεγαλύτερου εύρους περιουσιακών στοιχείων 

και ενδεχόμενων υποχρεώσεων στις εύλογες τους αξίες κατά την ημερομηνία της 

συνένωσης. 

 Η τυχόν προκύψασα αρνητική υπεραξία (negative goodwill) αναγνωρίζονταν βάσει 

των απαιτήσεων του άμεσα στα κέρδη ή τις ζημιές της περιόδου. 

 Κόστη ανασυγκρότησης (restructuring costs), αναγνωρίζονταν στη αποκτώσα 

επιχείρηση, μόνο κατά το βαθμό στον οποίο μία υποχρέωση της αποκτώμενης 

επιχείρησης, υφίστατο κατά την ημερομηνία διενέργειας της επιχειρηματικής 

συνένωσης (απόκτησης).   

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι περιοχές εκείνες που αφορούν τη 

λογιστική αντιμετώπιση των επιχειρηματικών συνενώσεων, οι οποίες και επηρεάστηκαν 

περισσότερο από τη θέσπιση και την υιοθέτηση εφαρμογής του διεθνούς προτύπου 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π. 3 (Deloitte, 2004).  

Τον Ιανουάριο του 2008 το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB) έθεσε σε 

ισχύ το αναθεωρημένο διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 3 

“Συνενώσεις επιχειρήσεων”. Μέσω των αλλαγών που διενεργήθηκαν, εισήχθησαν σημαντικές 

τροποποιήσεις που αφορούσαν τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου απόκτησης (Acquisition 

method) για τη λογιστική απεικόνιση των επιχειρηματικών συνενώσεων. Μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγεται και η παροχή της δυνατότητας απεικόνισης των μη ελεγχουσών 

συμμετοχών90 (non controlling interests) στην εύλογή τους αξία. Επιπρόσθετα, βάσει του 

αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 και του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 27 “Ενοποιημένες και 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις” ορίστηκε ότι οι αποκτήσεις πρόσθετου ποσοστού σε μία 

θυγατρική ή η πώληση μέρους των μετοχών μίας θυγατρικής η οποία δεν συνεπάγεται την 

απώλεια του ελέγχου της, πρέπει να λογιστικοποιούνται ως συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες 

της επιχείρησης (από τους οποίου αποκτάται ή στους οποίους πωλείται το μέρος των 

μετοχών) και οποιαδήποτε διαφορά να αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια (Deloitte, 2008).  

 

 

                                                

90 Στην προηγούμενη έκδοση του προτύπου (2004) για την αποτύπωση και το λογιστικό χειρισμό των μη 

ελεγχουσών συμμετοχών χρησιμοποιούνταν ο όρος δικαιώματα μειοψηφίας.  
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Διάγραμμα 3. Επιδράσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3 στη λογιστική αντιμετώπιση των επιχειρηματικών 
συνενώσεων. 

Σκοπός του προτύπου αποτελεί ο προσδιορισμός της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

που πρέπει να παρουσιάζεται και να γνωστοποιείται σε σχέση με τις συνενώσεις των 

επιχειρήσεων καθώς και των επιδράσεων που αυτές συνεπάγονται (IFRS 3.1, 2008; Grant 

Thornton, 2009). Όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις, όλες οι 

συνενώσεις των επιχειρήσεων απεικονίζονται εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απόκτησης 

(Acquisition method). Στο πλαίσιο αυτής, κατά την ημερομηνία της συνένωσης, η 

αποκτώσα επιχείρηση υποχρεούται να αναγνωρίζει και να αποτιμά τα αναγνωρίσιμα 

στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις τυχόν μη ελέγχουσες συμμετοχές της 

αποκτώμενης και πρόσθετα να απεικονίζει λογιστικά την τυχόν προκύψασα υπεραξία (IFRS 

3.4, 2008; Grant Thornton, 2009). Το μέγεθος της αναγνωρισθείσας υπεραξίας στις 

Λογιστική 

Μέθοδος 

Λογιστικοποίηση των επιχειρηματικών συνενώσεων 

βάσει της μεθόδου της απόκτησης ή εξαγοράς 

(Purchase method) 

Αρνητική υπεραξία 

(negative goodwill) 

Ενεργητικά στοιχεία 

και Υποχρεώσεις που 

αποκτούνται 

Κόστη 

ανασυγκρότησης 

(restructuring costs) 

Υπεραξία  

(goodwill) 

Αναγνώριση ενός μεγαλύτερου αριθμού περιουσιακών 

στοιχείων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων στις εύλογες 

τους αξίες 

Αναγνωρίζεται μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο μία 

υποχρέωση της αποκτούμενης επιχείρησης υπήρχε 

κατά την ημερομηνία διενέργειας της συνένωσης 

(απόκτησης) 

Δεν αποσβένεται, υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε 

ετήσια βάση βάσει των απαιτήσεων του Δ.Λ.Π. 36 

Αναγνωρίζεται άμεσα στα κέρδη ή τις ζημιές της 

περιόδου που λαμβάνει χώρα η επιχειρηματική 

συνένωση 
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λογιστικές καταστάσεις της αποκτώσας επιχείρησης, εξετάζεται μεταγενέστερα και σε τακτά 

χρονικά διαστήματα για τυχόν απομείωση λόγω αρνητικής μεταβολής της αξίας της (IFRS 

3.5, 2008; Deloitte, 2008; Grant Thornton, 2009). Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 και το 

Δ.Λ.Π. 36 συνιστούν τον πυρήνα των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται βάσει των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κατά το λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας91. 

Επιπρόσθετα, βάσει των δικών τους απαιτήσεων, καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει 

να γνωστοποιούνται σε σχέση με τις επιχειρηματικές συνενώσεις, οι οποίες και πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των λογιστικών καταστάσεων (IFRS 

3.59,61, 2008; IAS 36.126-135, 2004; Deloitte, 2008).  

Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 εφαρμόζεται σε επιχειρηματικές συνενώσεις για τις οποίες η 

ημερομηνία της απόκτησης ορίζεται την ή μετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου 

αναφοράς που ξεκινά την ή μετά την 1η Ιουλίου του 2009 (IFRS 3.64, 2008). Νωρίτερη 

εφαρμογή επιτρέπεται. Ωστόσο το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται νωρίτερα μόνο κατά την 

έναρξη μίας περιόδου που ξεκινά στις 30 Ιουνίου του 2007 ή μετά από αυτήν. Στην 

περίπτωση που μια επιχείρηση εφαρμόσει νωρίτερα το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3, θα 

πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στις επεξηγηματικές σημειώσεις των λογιστικών 

της καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόσει και το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27. Οι 

διερμηνείες που σχετίζονται άμεσα με τη δική του εφαρμογή είναι: η ΜΕΔ 32 “Άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού - κόστη δικτυακού τόπου”, η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 9 “Επανεκτίμηση 

ενσώματων παραγώγων” καθώς και η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 17 “Διανομές μη ταμειακών στοιχείων 

του ενεργητικού στους ιδιοκτήτες” (Deloitte, 2008; Grant Thornton, 2009). Στις 6 Μαΐου 

του 2010, στο πλαίσιο των ετήσιων βελτιώσεων των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, το συμβούλιο των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB) ανακοίνωσε μια 

σειρά αλλαγών που αφορούσαν συγκεκριμένες απαιτήσεις του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 

(Κανονισμός ΕΕ, υπ’ αριθμό 149/2011 της 18/2/2011). Οι αλλαγές αυτές σχετίζονταν: α) 

με τη διαδικασία αποτίμησης των μη ελεγχόμενων συμμετοχών (non controlling interests), 

β) την επιμέτρηση (προσδιορισμό της αξίας) των μετοχών που δίνονταν ως παροχές από την 

αποκτώμενη επιχείρηση προς τους εργαζομένους της, τώρα από την αποκτώσα επιχείρηση 

προς αυτούς βάσει αγοραίων τιμών και πέραν της λογικής της εύλογης αξίας (KPMG, 

2010), γ) τις μεταβατικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του ενδεχόμενου 

τιμήματος (contingent consideration) μιας επιχειρηματικής συνένωσης που 

                                                

91 Όπως αυτά τα δύο πρότυπα ισχύουν σήμερα.  
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πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3. 

Οι βελτιώσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ και εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις από την 1η 

Ιουλίου του 2011 ή αργότερα της ημερομηνίας αυτής (Deloitte, 2010).    

Η υιοθέτηση του προτύπου κρίνεται από την πλειοψηφία των μελών της διεθνούς λογιστικής 

κοινότητας θετική (ελεγκτικές εταιρίες, επαγγελματικές οργανώσεις λογιστών, φορείς 

λογιστικής τυποποίησης και επιχειρήσεις). Η εφαρμογή του συνέβαλε ουσιαστικά στην 

αντιμετώπιση αρκετών εκ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων που σχετίζονταν με το 

λογιστικό χειρισμό των επιχειρηματικών συνενώσεων. Η καθιέρωση της μεθόδου απόκτησης 

(Acquisition method) ως τη μοναδική μέθοδο λογιστικής απεικόνισης των επιχειρηματικών 

συνενώσεων, επέφερε συνέπεια και εναρμόνιση κατά την εφαρμογή της λογιστικής μεταξύ 

των επιχειρήσεων που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

(Deloitte, 2008).   

5.4. Κρίσιμες έννοιες που αποτυπώνονται στο Δ.Π.Χ.Π. 3 

Στην κατεύθυνση πλήρους κατανόησης των απαιτήσεων που απορρέουν από τα διεθνή 

πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την υπεραξία και το λογιστικό της 

χειρισμό, κρίνεται επιβεβλημένη στο σημείο αυτό η παράθεση και ερμηνεία συγκεκριμένων 

εννοιών (Deloitte, 2008; Grant Thornton, 2009): 

 Ως αποκτώσα επιχείρηση: Ορίζεται αυτή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της 

αποκτώμενης επιχείρησης. 

 Ως αποκτώμενη επιχείρηση: Ορίζεται αυτή της οποίας ο έλεγχος αναλαμβάνεται 

από την αποκτώσα επιχείρηση σε μία συνένωση επιχειρήσεων.  

 Ημερομηνία απόκτησης: Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η αποκτώσα 

επιχείρηση αναλαμβάνει τον έλεγχο της αποκτώμενης επιχείρησης. 

 Ως επιχείρηση: Ορίζεται το ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και στοιχείων 

του ενεργητικού, το οποίο είναι δυνατό να καθοδηγείται και να διευθύνεται, με σκοπό 

την απόδοση στους επενδυτές ή σε άλλους ιδιοκτήτες, σε μέλη ή συμμετέχοντες, 

απόδοσης, με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού 

οφέλους.  

 Ως συνένωση επιχειρήσεων: Ορίζεται μία συναλλαγή ή άλλο γεγονός με το οποίο 

μία αποκτώσα επιχείρηση αναλαμβάνει τον έλεγχο μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. 

Συναλλαγές οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως “πραγματικές συγχωνεύσεις” ή 
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“συγχωνεύσεις ίσων”, συνιστούν επίσης συνενώσεις επιχειρήσεων βάσει των 

απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 3. 

 Ως ενδεχόμενο αντάλλαγμα: Ορίζεται συνήθως, μία δέσμευση της αποκτώσας 

επιχείρησης να μεταβιβάσει πρόσθετα στοιχεία του ενεργητικού ή συμμετοχικούς της 

τίτλους στους πρώην ιδιοκτήτες μίας αποκτώμενης, εφόσον στο μέλλον συμβούν 

κάποια συγκεκριμένα γεγονότα ή εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι. Το ενδεχόμενο 

αντάλλαγμα μπορεί επίσης, να δώσει στην αποκτώσα επιχείρηση το δικαίωμα 

επιστροφής προγενέστερου μεταβιβασθέντος τιμήματος, εφόσον ικανοποιηθούν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.   

 Έλεγχος: Συνιστά τη δυνατότητα κατεύθυνσης των οικονομικών και επιχειρηματικών 

πολιτικών μίας επιχείρησης, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις 

δραστηριότητές της.   

 Εύλογη αξία: Ορίζεται το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί, στο πλαίσιο μίας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών τα οποία έχουν πλήρη γνώση του 

αντικειμένου και ενεργούν με τη θέληση τους. 

 Υπεραξία: Συνιστά στοιχείο του ενεργητικού το οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από άλλα στοιχεία του ενεργητικού που 

αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων, τα οποία δεν προσδιορίζονται 

μεμονωμένα και δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά. 

 Αναγνωρίσιμο στοιχείο του ενεργητικού, είναι αυτό το οποίο: 

i.  Είναι δυνατό να διαχωριστεί, δηλαδή μπορεί να διαχωριστεί ή να διασπαστεί από 

την επιχείρηση και να πωληθεί, μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί 

είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με κάποιο σχετικό συμβόλαιο, ένα αναγνωρίσιμο 

στοιχείο του ενεργητικού ή μία υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση 

προτίθεται να το πράξει, ή 

ii.  Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν τα 

δικαιώματα αυτά είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίσιμα από την επιχείρηση ή από άλλα 

δικαιώματα και δεσμεύσεις. 

 Αμοιβαία οικονομική οντότητα: Είναι η επιχειρηματική οντότητα, πέραν αυτής που 

κατέχεται από έναν επενδυτή, η οποία παρέχει μερίσματα, χαμηλότερο κόστος ή άλλα 

οικονομικά οφέλη απευθείας στους ιδιοκτήτες της, στα μέλη ή στους μετέχοντες σ’ 
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αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αμοιβαίας οικονομικής οντότητας αποτελούν: μία 

αλληλασφαλιστική επιχείρηση, μία πιστωτική ένωση ή ένας συνεταιρισμός. 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές (non controlling interests): Ορίζονται ως το μέρος 

των ιδίων κεφαλαίων μίας θυγατρικής, που δεν αναλογεί άμεσα ή έμμεσα στη μητρική 

επιχείρηση. Επισημαίνεται, ότι ο όρος “μη ελέγχουσες συμμετοχές” αντικατέστησε 

τον προηγούμενα χρησιμοποιούμενο όρο “δικαιώματα μειοψηφίας”. 

 Ο όρος καθαρά στοιχεία του ενεργητικού: Περιλαμβάνει την αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού μειωμένη κατά την αντίστοιχη αξία των υποχρεώσεων. Συνεπώς, η αξία 

των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού ισούται με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης. 

 Ως περίοδος επιμέτρησης: Ορίζεται η περίοδος μετά την ημερομηνία απόκτησης, 

κατά την οποία η αποκτώσα επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει αναδρομικά τα 

προσωρινά ποσά που αναγνωρίστηκαν για μία συνένωση επιχειρήσεων, έτσι ώστε αυτά 

να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ανέκυψαν για γεγονότα και συνθήκες που 

υπήρχαν κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Για τα προκύψαντα αυτά νέα γεγονότα 

και συνθήκες, γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την 

αποτίμηση των αξιών που αναγνωρίστηκαν σε εκείνη την ημερομηνία.  

5.5. Αναγνώριση της επιχειρηματικής συνένωσης και πεδίο εφαρμογής του προτύπου 

Σύμφωνα με τις επιταγές του προτύπου, μια επιχείρηση θα προσδιορίζει εάν μια συναλλαγή 

ή ένα άλλο γεγονός αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό της 

επιχειρηματικής συνένωσης που δόθηκε προηγούμενα (IFRS 3.3, 2008; Grant Thornton, 

2009). Βάσει αυτού, θα πρέπει τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού και οι 

αναληφθείσες υποχρεώσεις να συνιστούν μία επιχείρηση. Εάν τα αποκτηθέντα στοιχεία του 

ενεργητικού δεν αποτελούν επιχείρηση, τότε η συναλλαγή αυτή θα αντιμετωπίζεται 

λογιστικά από την αναφέρουσα επιχείρηση ως μία απόκτηση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού.   

Το παρόν πρότυπο δεν εφαρμόζεται (IFRS 3.2, 2008): 

i.  Κατά την ίδρυση κοινοπραξίας. 

ii.  Κατά την απόκτηση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας ομάδας στοιχείων του 

ενεργητικού τα οποία δεν αποτελούν επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκτώσα 

επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει και να αναγνωρίσει τα επιμέρους αναγνωρίσιμα 
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αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού92 και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις. Το 

κόστος της ομάδας των αποκτούμενων ενεργητικών στοιχείων θα πρέπει να 

επιμεριστεί στα επιμέρους αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού και στις 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις σχετικές εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης, ενώ ρητά ορίζεται ότι από μία συναλλαγή τέτοιου είδους δεν προκύπτει 

υπεραξία. 

iii.  Σε μία συνένωση οικονομικών οντοτήτων ή επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο, δηλαδή, 

σε μία συνένωση επιχειρήσεων στην οποία όλες οι συνενωμένες οικονομικές οντότητες 

ή επιχειρήσεις τελικά ελέγχονται από το ίδιο μέρος πριν και μετά τη συνένωση των 

επιχειρήσεων και ο έλεγχος αυτός είναι προσωρινός.  

Παρόλα αυτά, το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 εφαρμόζεται σε συνενώσεις που περιέχουν 

μόνο μία σύμβαση (π.χ. συμφωνίες εισαγωγής μίας επιχείρησης σε περισσότερα από ένα 

χρηματιστήρια) και συνενώσεις επιχειρήσεων μεταξύ αμοιβαίων οικονομικών οντοτήτων. Τα 

προαναφερθέντα δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης έκδοσης του 

προτύπου93 (IFRS 3.2γ94, 2008; Grant Thornton, 2009).   

5.5.1. Η μέθοδος της απόκτησης σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

Σ’ ότι αφορά τη διαδικασία της λογιστικής απεικόνισης των συνενώσεων, βάσει των 

απαιτήσεων του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3, ρητά αναγνωρίζεται η μέθοδος της απόκτησης 

(Acquisition method) ως η μοναδική ισχύουσα. Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί τη 

διενέργεια των εξής βημάτων (IFRS 3.4, 2008; Grant Thornton, 2009):  

i.  Την αναγνώριση της αποκτώσας επιχείρησης (acquirer), δηλαδή της επιχείρησης που 

αποκτά τον έλεγχο της αποκτώμενης (acquiree). Η ύπαρξη του ελέγχου τεκμάρεται 

όταν περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου της αποκτώμενης 

                                                

92 Συμπεριλαμβανομένων εκείνων των στοιχείων του ενεργητικού που ικανοποιούν τον ορισμό και τα κριτήρια 

αναγνώρισης των άυλων στοιχείων του ενεργητικού βάσει του Δ.Λ.Π. 38.  

93 Σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του, από τις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του έχουν αφαιρεθεί: 

οι συνενώσεις που αφορούν δύο ή περισσότερες αμοιβαίες οικονομικές οντότητες καθώς και αυτές που 

πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά μέσω σύμβασης η οποία δεν συνεπάγεται την απόκτηση συμμετοχικών 

δικαιωμάτων.   

94 Παράγραφοι Β1-Β4 του προσαρτήματος Β΄ του αναθεωρημένου προτύπου Δ.Π.Χ.Π. 3 του 2008.  
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επιχείρησης θα ανήκει συνεπεία της συνένωσης, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, 

στην αποκτώσα επιχείρηση (ή μητρική), εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί 

να αποδειχθεί καθαρά ότι τέτοια κυριότητα δεν συνιστά έλεγχο95 (IAS 27.13, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου γίνεται αντιληπτό, ότι 

ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας που μπορεί να παρουσιάζει 

μία πράξη συνένωσης, υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες οδηγούν στον εντοπισμό του 

αποκτώντα. Στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 εξακολουθεί να υφίσταται ο κανόνας 

βάσει του οποίου, η νεοσυσταθείσα επιχείρηση η οποία εκδίδει μετοχές προκειμένου 

να επιτευχθεί μία συνένωση επιχειρήσεων δεν μπορεί να συνιστά την αποκτώσα 

επιχείρηση. Παρόλα αυτά, στο πρότυπο διευκρινίζεται, ότι μία νέα επιχείρηση η 

οποία καταβάλλει μετρητά στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης μίας επιχειρηματικής 

συνένωσης μπορεί να συνιστά την αποκτώσα επιχείρηση.  

ii.  Τον προσδιορισμό της ημερομηνίας απόκτησης. 

iii.  Την αναγνώριση και αποτίμηση των αναγνωρίσιμων αποκτηθέντων στοιχείων του 

ενεργητικού, των αναληφθεισών υποχρεώσεων καθώς και των τυχόν μη ελεγχουσών 

συμμετοχών στην αποκτώμενη επιχείρηση. 

iv.  Την αναγνώριση και την αποτίμηση της υπεραξίας (Goodwill) ή του κέρδους μίας 

αγοράς ευκαιρίας (Bargain purchase). 

Ως μέθοδος αναγνώρισης και λογιστικής απεικόνισης των επιχειρηματικών συνενώσεων, 

σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3 όπως αυτό ίσχυε πριν την αναθεώρηση του 2008, οριζόνταν 

αυτή της εξαγοράς (Purchase method)96. Η σύγκριση του τρόπου εφαρμογής των δύο 

                                                

95 Έλεγχος επίσης δύναται να υπάρξει και αν ακόμα η αποκτώσα (ή μητρική) επιχείρηση κατέχει το ήμισυ ή 

λιγότερο των δικαιωμάτων ψήφου μιας αποκτώμενης επιχείρησης, εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια τα οποία και αποτυπώνονται στην παράγραφο 13 του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 27 “Ενοποιημένες και 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις”. 

 

96 Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος της εξαγοράς “purchase method” χρησιμοποιούνταν για τη λογιστική 

απεικόνιση όλων των επιχειρηματικών συνενώσεων που πραγματοποιούνταν στην Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά 

και Νέα Ζηλανδία πριν την θέσπιση και εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 3 το 2004. Μέχρι τότε, βάσει των 

απαιτήσεων του συμβουλίου των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB) και του συμβουλίου  λογιστικών 

προτύπων της Μεγάλης Βρετανίας (IAS-UK) επιτρεπόταν υπό συγκεκριμένες συνθήκες η χρήση μίας 

εναλλακτικής μεθόδου λογιστικής απεικόνισης των επιχειρηματικών συνενώσεων, αυτής της ένωσης 

συμφερόντων “Pooling of interests or uniting - of - interest method”. Στο πλαίσιο αυτής, καμία επίδραση επί 
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μεθόδων οδηγεί στον εντοπισμό σημαντικών και ποικίλων διαφοροποιήσεων (Deloitte, 

2008). Οι κυριότερες αυτών αποτυπώνονται στις ενότητες που ακολουθούν και αφορούν τον 

καθορισμό της ημερομηνίας απόκτησης και του ανταλλάγματος μεταβίβασης προς την 

αποκτώμενη επιχείρηση. Συγκεκριμένα: 

5.5.1.1. Ημερομηνία απόκτησης 

Ως ημερομηνία απόκτησης ορίζεται με συνέπεια στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 αλλά και 

στην προηγούμενη έκδοση του προτύπου, η ημερομηνία κατά την οποία η αποκτώσα 

επιχείρηση αποκτά τον έλεγχο της αποκτώμενης. Στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 

περιλαμβάνονται επιπλέον κάποιες οδηγίες για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας 

απόκτησης, σημειώνοντας πως αυτή μπορεί να διαφοροποιείται της ημερομηνίας 

κλεισίματος, δηλαδή της ημερομηνίας κατά την οποία η αποκτώσα επιχείρηση μεταβιβάζει 

νομίμως το τίμημα απόκτησης, αποκτά τα στοιχεία του ενεργητικού και αναλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις της αποκτώμενης (IFRS 3.8,9, 2008). Βάσει των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 3 

όπως αυτό ισχύει σήμερα, το αντάλλαγμα που δίνεται, τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του 

ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται καθώς και η προκύψασα υπεραξία 

προσδιορίζονται κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η προηγούμενη έκδοση του 

προτύπου απαιτούσε, ο προσδιορισμός των προαναφερθέντων μεγεθών να γίνεται κατά την 

ημερομηνία της ανταλλαγής (Grant Thornton, 2009). 

5.5.1.2. Αντάλλαγμα μεταβίβασης και ενδεχόμενα ανταλλάγματα 

Ενώ η προηγούμενη έκδοση του Δ.Π.Χ.Π. 3 αναφέρονταν στο “Κόστος συνένωσης 

επιχειρήσεων”, στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 χρησιμοποιείται ο όρος “Αντάλλαγμα 

μεταβίβασης”. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο όρων συνίσταται στο ότι το “Αντάλλαγμα 

μεταβίβασης” εστιάζεται στο τι λαμβάνουν οι προηγούμενοι κάτοχοι της αποκτώμενης 

επιχείρησης και όχι στο κόστος που επιφέρει η συνένωση για την αποκτώσα επιχείρηση 

(Deloitte, 2008). Στο “Αντάλλαγμα μεταβίβασης” δεν περιλαμβάνονται άλλα κόστη που 

σχετίζονται με την ολοκλήρωση της συνένωσης όπως οι επαγγελματικές αμοιβές που 

                                                                                                                                       

της λογιστικής αξίας των αναγνωρισμένων ενεργητικών στοιχείων των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε μία 

συνένωση δεν ανέκυπτε. Στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία επιτρεπόταν μέχρι και το 2004 η χρήση και 

αυτής της μεθόδου. Οι υποστηρικτές της δικής της εφαρμογής, τεκμηρίωναν την καταλληλότητα της χρήσης 

της, λόγω του γεγονότος ότι αυτή δεν οδηγούσε στην αναγνώριση υπεραξίας και στη μετέπειτα απόσβεση της η 

οποία επέφερε ως κύρια συνέπεια τη μείωση της ετήσιας κερδοφορίας (Powell, 2003).  
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καταβλήθηκαν για την επίτευξή της. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου 

προτύπου, τα κόστη αυτά πρέπει να επιρρίπτονται ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης 

(IFRS 3.37,38, 2008).   

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3, τα ενδεχόμενα ανταλλάγματα 

αποτελούν πρόσθετες υποχρεώσεις μεταβίβασης πέραν των στοιχείων του ενεργητικού ή της 

καθαρής θέσης της αποκτώσας επιχείρησης προς τους προηγούμενους κατόχους της 

αποκτώμενης εφόσον συγκεκριμένα μελλοντικά γεγονότα συμβούν ή καταστάσεις λάβουν 

χώρα. Αποτιμώνται στην εύλογή τους αξία. Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή σε σχέση 

με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου, η οποία θεωρούσε τα ενδεχόμενα 

ανταλλάγματα ως πιθανή προσαρμογή του κόστους συνένωσης. Σύμφωνα με το 

αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3, αυτή η προσαρμογή καταχωρείται μόνο όταν γίνει “πιθανή” και 

μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα (IFRS 3.39, 2008). 

Η λογιστική των συμφωνιών ενδεχόμενων ανταλλαγμάτων εξαρτάται, από το εάν η 

υποχρέωση που δημιουργείται αποτελεί στοιχείο καθαρής θέσης, χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ή άλλου είδους υποχρέωση97 (Deloitte, 2008). 

5.6. Προσδιορισμός των εννοιών “μέρος” της συναλλαγής συνένωσης επιχειρήσεων και 

“ανταλλάγματος”   

Βάσει των απαιτήσεων του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 αναγνωρίζεται ότι, το αντάλλαγμα 

που παρέχεται στους προηγούμενους ιδιοκτήτες της αποκτώμενης επιχείρησης μπορεί να 

μην παίρνει πάντα τη μορφή κάποιας χρηματικής καταβολής για αυτούς. Για παράδειγμα 

(IFRS 3.51, 2008)98: 

 Μεταξύ της αποκτώσας και της αποκτώμενης επιχείρησης μπορεί να υφίσταται μια 

προϋπάρχουσα σχέση όπως μια σύμβαση προμήθειας ή τρέχουσες δικαστικές 

υποθέσεις. Ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής συνένωσης, αυτή η σύμβαση 

προμήθειας ή η δικαστική εκκρεμότητα είναι δυνατό να τακτοποιηθούν 

αποτελεσματικά. 

 Όσον αφορά ενδεχόμενες ρυθμίσεις πληρωμής του ανταλλάγματος στους 

προηγούμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι επίσης και εργαζόμενοι, η φύση της 

                                                

97 Οπότε και αποτιμώνται αντίστοιχα βάσει των Δ.Λ.Π. 32 και 39 (IAS 32, 39).  

98 Παράγραφοι Β51-Β53 του προσαρτήματος Β΄ του αναθεωρημένου προτύπου Δ.Π.Χ.Π. 3 του 2008. 



Εννοιολογική προσέγγιση και λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας,  βάσει της διεθνούς λογιστικής βιβλιογραφίας και των 

Δ.Π.Χ.Π. 

 

211 

 

ρύθμισης μπορεί πλήρως ή εν μέρει, να αντιπροσωπεύει κάποιο όφελος για τους 

εργαζόμενους παρά κάποιο αντάλλαγμα για την αποκτώμενη. 

Όταν μεταξύ της αποκτώσας και της αποκτώμενης επιχείρησης υφίσταται μια 

προϋπάρχουσα σχέση, βάσει των όσων ορίζονται στο αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3, 

απαιτείται  η αποκτώσα επιχείρηση να αναγνωρίζει ένα κέρδος ή μια ζημιά μέσω του οποίου 

απεικονίζεται η αποτελεσματική τακτοποίηση της σχέσης αυτής. Για παράδειγμα, εάν η 

αποκτώμενη είχε ξεκινήσει κάποια νομική διαδικασία (δίκη) ενάντια στην αποκτώσα, ποσό 

ίσο με την εύλογη αξία της αξίωσης θα έπρεπε να καταγράφεται ως έξοδο από την 

αποκτώσα κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Από το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος 

που καταβάλλεται στους προηγούμενους ιδιοκτήτες, αυτό το ποσό θα έπρεπε να αφαιρεθεί 

για τον τελικό καθορισμό του ανταλλάγματος απόκτησης. Όσον αφορά τις συμβατικές 

σχέσεις (συμβάσεις προμήθειας), το κέρδος ή η ζημιά καθορίζεται ως το μικρότερο ποσό 

μεταξύ: 

 Του ποσού με το οποίο η σύμβαση είναι ευνοϊκή ή επαχθής για την αποκτώσα, 

συγκρινόμενη με τους τρέχοντες όρους αγοράς, και 

 Του καθορισμένου στη σύμβαση ποσού (εάν υπάρχει). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, το ποσό για το οποίο η σύμβαση κρίνεται ευνοϊκή ή επαχθής για 

την αποκτώσα επιχείρηση, μπορεί να διαφοροποιείται της εύλογης αξία της. Η σύμβαση 

μπορεί να έχει αξία για άλλους λόγους (IFRS 3.52, 2008; Grant Thornton, 2009). 

5.6.1. Αναγνώριση και αποτίμηση ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

αποκτώμενης επιχείρησης 

Η προσέγγιση που ακολουθείται για την αναγνώριση και καταγραφή των στοιχείων του 

ενεργητικού καθώς και των υποχρεώσεων της αποκτώμενης επιχείρησης δεν εμφανίζει καμία 

διαφοροποίηση. Τα περισσότερα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αυτής 

αποτιμώνται στην εύλογη τους αξία. Κατά την ημερομηνία της απόκτησης η αποκτώσα 

επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει, ξεχωριστά από την υπεραξία, τα αναγνωρίσιμα 

αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού, τις αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τις μη 

ελέγχουσες συμμετοχές στην αποκτώμενη επιχείρηση. Προκειμένου να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις αναγνώρισης ως μέρος της εφαρμογής της μεθόδου της απόκτησης, τα 

αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, 

πρέπει να ανταποκρίνονται κατά την ημερομηνία της απόκτησης στους ορισμούς των 



Εννοιολογική προσέγγιση και λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας,  βάσει της διεθνούς λογιστικής βιβλιογραφίας και των 

Δ.Π.Χ.Π. 

 

212 

 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων έτσι όπως αυτοί παρατίθενται στο πλαίσιο 

κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων99 (IFRS 3.11, 2008; Grant 

Thornton, 2009). 

Βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3, πριν την αναθεώρηση του, απαιτούνταν ο προσδιορισμός της 

εύλογης αξίας για όλα τα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις (εκτός από τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στο Δ.Π.Χ.Π. 5 “Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση”). 

Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνονταν στις ρυθμίσεις του, συγκεκριμένοι, 

ειδικοί κανόνες για τη μέτρηση της εύλογης αξίας ορισμένων στοιχείων, οι οποίοι δεν 

βρίσκονταν πάντα σε συνέπεια με τον ορισμό της εύλογης αξίας. Οι ειδικοί αυτοί κανόνες 

προσδιορισμού της εύλογης αξίας100 δεν περιλαμβάνονται πλέον στο αναθεωρημένο 

Δ.Π.Χ.Π. 3 (IFRS 3.18, 2008; Deloitte, 2008). Επιπρόσθετα, βάσει αυτού απαιτείται:  

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις να αποτιμώνται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του  Δ.Λ.Π. 12 “Φόροι εισοδήματος” και όχι στην εύλογη τους αξία 

(IFRS 3.24,25, 2008; Deloitte, 2008).  

 Oι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που σχετίζονται με παροχές στο προσωπικό να 

αποτιμώνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 19 “Παροχές σε εργαζόμενους” 

(IFRS 3.26, 2008; Deloitte, 2008).   

Στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3, στο πλαίσιο της γενικά αποδεκτής αρχής αποτίμησης στην 

εύλογη αξία, καταγράφεται μία σειρά απαιτήσεων για την αναγνώριση και επιμέτρηση 

συγκεκριμένων ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων της αποκτώμενης επιχείρησης. Οι 

πιο σημαντικές αυτών αποτυπώνονται στις ενότητες που ακολουθούν.   

5.6.1.1. Στοιχεία του ενεργητικού με αβέβαιες ταμειακές ροές 

Στο ισχύον σήμερα Δ.Π.Χ.Π. 3 υφίσταται η απαίτηση βάσει της οποίας, τα στοιχεία του 

ενεργητικού με αβέβαιες ταμειακές ροές όπως οι εμπορικές απαιτήσεις από τις οποίες 

αναμένεται ένα ποσό επισφαλειών, να καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της 

αποκτώσας επιχείρησης ως ένα ποσό εύλογης αξίας και όχι ως ένα στοιχείο του ενεργητικού 

και ένα ξεχωριστό ποσό μείωσης λόγω αποτίμησης (IFRS 3.Β41, 2008; Deloitte, 2008).   

                                                

99 Το πλαίσιο αυτό αποτυπώνεται κυρίως στο Δ.Λ.Π. 1 “Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων”.  

100 Οι οποίοι εντοπίζονταν στην παράγραφο Β16 του Δ.Π.Χ.Π. 3 του 2004.  
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5.6.1.2. Λειτουργικές μισθώσεις 

Στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 περιλαμβάνεται μία συγκεκριμένη οδηγία που αφορά την 

εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού που είναι υποκείμενα λειτουργικής μίσθωσης με 

ευνοϊκούς ή μη όρους (IFRS 3.17, 2008; Deloitte, 2008). Βάσει των απαιτήσεων της: 

 Για τον εκμισθωτή, η εύλογη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού που αποτελεί 

υποκείμενο λειτουργικής μίσθωσης προσδιορίζεται βάσει των όρων της μίσθωσης. 

Έτσι, κανένα ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται. 

  Για το μισθωτή στο πλαίσιο μίας λειτουργικής μίσθωσης, αναγνωρίζεται ένα 

ξεχωριστό στοιχείο του ενεργητικού ή μία υποχρέωση.  

Συνεπεία των απαιτήσεων της προαναφερθείσας οδηγίας, από την αποκτώσα επιχείρηση, Θα 

αναγνωρίζονται περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που συνδέονται με μια λειτουργική 

μίσθωση στην οποία η αποκτώμενη επιχείρηση είναι μισθωτής με τους εξής δύο τρόπους:  

 Αξιολογώντας εάν οι όροι της μίσθωσης στην οποία η αποκτώμενη επιχείρηση είναι 

μισθωτής είναι ευνοϊκοί ή όχι. Συγκεκριμένα: η αποκτώσα επιχείρηση, θα αναγνωρίζει 

ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο εάν οι όροι μιας λειτουργικής μίσθωσης είναι ευνοϊκοί 

σε σχέση με τους όρους της αγοράς και μια υποχρέωση εφόσον οι όροι δεν είναι 

ευνοϊκοί σε σχέση με αυτούς (IFRS 3.Β29, 2008; Deloitte, 2008).  

 Αξιολογώντας την προθυμία των μελών της αγοράς να καταβάλουν ένα τίμημα για τη 

μίσθωση και τα υποκείμενα αυτής περιουσιακά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή από 

την αποκτώσα επιχείρηση θα αναγνωρίζεται ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο (IFRS 

3.Β30, 2008; Deloitte, 2008).    

5.6.1.3. Στοιχεία ενεργητικού τα οποία η αποκτώσα επιχείρηση δεν προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει 

Στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 διευκρινίζεται ότι, η απαίτηση αναγνώρισης ενός στοιχείου 

του ενεργητικού της αποκτώμενης επιχείρησης στην εύλογη του αξία, εφαρμόζεται ακόμη 

και όταν η αποκτώσα επιχείρηση δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει το στοιχείο αυτό101 

(IFRS 3.Β43, 2008; Deloitte, 2008).   

                                                

101 Συνήθη παραδείγματα τέτοιων περιουσιακών στοιχείων αποτελούν: η επωνυμία, το εμπορικό σήμα ή άλλα 

στοιχεία της αποκτώμενης επιχείρησης που σχετίζονται άμεσα με έργα έρευνας και ανάπτυξης (Grant 

Thornton, 2009).  
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5.6.1.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Βάσει των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 3 όπως αυτό ίσχυε πριν την αναθεώρηση του 2008, 

απαιτούνταν η αναγνώριση στην εύλογη αξία των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της 

αποκτώμενης επιχείρησης. Η εύλογη αξία αποτελούσε το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ: α) του 

ποσού που θα έπρεπε να αναγνωριστεί γι’ αυτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 37 

“Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις” και β) της εύλογης 

αξίας των υποχρεώσεων αυτών κατά την ημερομηνία της απόκτησης μείον τις 

συσσωρευμένες τους αποσβέσεις εφόσον αυτές υπήρχαν.  

Η ίδια απαίτηση υφίσταται και στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 με μία λεπτή, εντούτοις, 

αρκετά σημαντική διαφορά. Στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στο 

Δ.Λ.Π. 37, περιλαμβάνονται δύο είδη υποχρεώσεων οι οποίες περιγράφονται ως εξής (IAS 

37.10, 2004): 

 Πιθανές υποχρεώσεις που προέρχονται από γεγονότα του παρελθόντος των οποίων η 

ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί από αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, και 

 Παρούσες υποχρεώσεις που προέρχονται από γεγονότα του παρελθόντος για τα οποία 

μία οικονομική εκροή δεν είναι πιθανή ή δεν μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Βάσει των όσων ορίζονται στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3, απαιτείται  αναγνώριση μόνο για 

τις παρούσες υποχρεώσεις των οποίων η εύλογη τους αξία μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα 

(IFRS 3.56, 2008; Deloitte, 2008). Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται τόσο με 

την προηγούμενη όσο και με την νέα έκδοση του Δ.Π.Χ.Π. 3 (IFRS 3.23, 2008; Deloitte, 

2008).  

5.6.1.5. Αποζημιωθέντα στοιχεία του ενεργητικού 

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 εισήχθηκε η έννοια των “αποζημιωθέντων 

στοιχείων του ενεργητικού”. Αυτή αφορά συμφωνίες για τις οποίες η πωλήτρια επιχείρηση 

σε μία επιχειρηματική συνένωση συμβατικά αποζημιώνει (ολικά ή μερικά) την αποκτώσα για 

την έκβαση μίας ενδεχόμενης υποχρέωσης ή αβεβαιότητας (π.χ. για την τελική έκβαση μίας 

αμφισβητούμενης φορολογικής δίκης) (IFRS 3.27, 2008; Deloitte, 2008). Τα 

αποζημιωθέντα στοιχεία του ενεργητικού προσδιορίζονται τόσο κατά την αρχική 

αναγνώριση όσο και μετέπειτα βάσει μέτρησης τους. Στην προηγούμενη έκδοση του 

Δ.Π.Χ.Π. 3 δεν περιλαμβανότανε κάποια σχετική προσέγγιση. Στην πράξη, πολλές 

συμφωνίες αποζημίωσης αντιμετωπίζονταν ως ενδεχόμενα γεγονότα. 
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5.6.1.6. Επαναποκτηθέντα δικαιώματα 

Βάσει των υποδείξεων του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 ρητά απαιτείται η αναγνώριση ενός 

άυλου στοιχείου σε σχέση με τα “επαναποκτηθέντα δικαιώματα”. Ένα επαναποκτηθέν 

δικαίωμα αποκτάται όταν, η αποκτώσα επιχείρηση μεταβιβάζει στην αποκτώμενη το 

δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού της, όπως η 

τεχνολογία, τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες εκμετάλλευσης (IFRS 3.29, Β35, 2008; 

Deloitte, 2008). 

5.6.1.7. Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 

Σε συμφωνία με την προηγούμενη έκδοση του Δ.Π.Χ.Π. 3, μέσω του αναθεωρημένου 

προτύπου απαιτείται, τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού ή οι ομάδες στοιχείων 

αυτού που ταξινομούνται ως κατεχόμενα (κατεχόμενες) προς πώληση102, κατά την απόκτηση 

τους να καταχωρούνται από την αποκτώσα επιχείρηση στην εύλογη τους αξία μειωμένη 

κατά τα έξοδα πώλησης τους (IFRS 3.31, 2008; Deloitte, 2008).  

5.6.1.8.  Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Η απαίτηση του Δ.Π.Χ.Π. 3 για διαχωρισμό κατά την αναγνώριση των αποκτώμενων 

περιουσιακών στοιχείων, των άυλων στοιχείων της αποκτώμενης επιχείρησης, παραμένει η 

ίδια και στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 (IFRS 3.31, 2008; Deloitte, 2008). Τα άυλα 

στοιχεία θα πρέπει να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής συνένωσης 

ξεχωριστά από την υπεραξία εφόσον μπορούν να αναγνωριστούν103. Στο αναθεωρημένο 

Δ.Π.Χ.Π. 3 περιλαμβάνονται οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό άυλων στοιχείων που στο 

πλαίσιο μίας συνένωσης δεν πληρούν τις προδιαγραφές αναγνώρισης. Παραδείγματα αυτών 

αποτελούν:  

 Μια υπάρχουσα ομάδα υπαλλήλων που λειτουργεί την αποκτώμενη επιχείρηση μετά 

την ημερομηνία απόκτησης.  

 Τα  ενδεχόμενα μελλοντικά συμβόλαια με πιθανούς νέους πελάτες. 

                                                

102 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 5.  

103 Εκτενής παρουσίαση και ερμηνεία του τρόπου αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων παρατέθηκε 

στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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5.7. Υπεραξία (goodwill) και μη ελεγχόμενα δικαιώματα (non controlling interests) 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3 πριν την αναθεώρηση του (IFRS 3.21, 2004), η 

υπεραξία αρχικά ορίζονταν και αποτιμούνταν ως το υπερβάλλον ποσό του κόστους 

απόκτησης της συμμετοχής της αποκτώσας επιχείρησης, επί της καθαρής εύλογης αξίας των 

αναγνωρίσιμων ενεργητικών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της αποκτώμενης επιχείρησης.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η αναγνώριση της υπεραξίας απαιτούσε τον προσδιορισμό των εύλογων 

αξιών όλων των αναγνωρίσιμων ενεργητικών στοιχείων της αποκτώμενης (απτών και άυλων). 

Αντιπροσώπευε μελλοντικά οικονομικά οφέλη προερχόμενα από ενεργητικά στοιχεία τα 

οποία δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν μεμονωμένα αφού δεν πληρούσαν τα κριτήρια 

διακριτής αναγνώρισης (Deloitte, 2004). Επιπρόσθετα, στην περίπτωση κατά την οποία οι 

εύλογες αξίες των αποκτώμενων ενεργητικών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων υπερέβαιναν το κόστος απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση θα 

έπρεπε να επαναξιολογήσει τις εύλογες αξίες που καθορίστηκαν και το κόστος απόκτησης 

που αρχικά προσμετρήθηκε. Έχοντας επανεκτιμήσει τις πληροφορίες αυτές, κάθε 

παραμένουσα διαφορά, γνωστή στη βιβλιογραφία της λογιστικής ως αρνητική υπεραξία 

(negative goodwill) αναγνωρίζονταν άμεσα ως κέρδος στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου 

στην οποία η συνένωση πραγματοποιήθηκε. 

Τα μη ελεγχόμενα δικαιώματα (δικαιώματα μειοψηφίας)104 προσδιορίζονταν ως η εύλογη 

αξία της αναλογούσας συμμετοχής της αποκτώσας επιχείρησης, στα αναγνωρίσιμα στοιχεία 

του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτώμενης 

επιχείρησης που δεν ανήκαν άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών σ’ αυτήν (IFRS 27.4, 2008). 

Βάσει του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 εισήχθησαν νέες απαιτήσεις για τον προσδιορισμό 

της αξίας των δύο αυτών στοιχείων. Συγκεκριμένα, η υπεραξία επιμετράται ως το άθροισμα 

(IFRS 3.32, 2008; Deloitte, 2008):  

 Της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από την αποκτώσα 

επιχείρηση, πλέον 

                                                

104 Στο Δ.Π.Χ.Π. 3 ο όρος μη “ελεγχόμενα δικαιώματα” ταυτίζεται εννοιολογικά και χρησιμοποιείται 

εναλλακτικά με τον όρο “μη ελέγχουσες συμμετοχές”.  
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 Της εύλογης αξίας ή του αναγνωρισμένου ποσού των μη ελεγχόμενων δικαιωμάτων 

της αποκτώμενης επιχείρησης, πλέον 

 Της εύλογης αξίας οποιωνδήποτε προηγουμένων δικαιωμάτων στα ιδία κεφάλαια της 

αποκτώμενης επιχείρησης, μείον 

 Την εύλογη αξία (ή άλλα αναγνωρισμένα ποσά) των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων της επιχείρησης που αποκτάται. 

Η υπεραξία σε μία συνένωση επιχειρήσεων, προσδιορίζεται μόνο κατά την ημερομηνία 

απόκτησης, ως το αντάλλαγμα που μεταφέρεται από την αποκτώσα στην αποκτώμενη 

επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα του χρονικού αυτού προσδιορισμού της, η προσέγγιση της 

“Συνένωσης επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά” με τη μορφή που εντοπίζονταν στην 

προηγούμενη έκδοση του Δ.Π.Χ.Π. 3 δεν βρίσκει πλέον εφαρμογή (Grant Thornton, 

2009).   

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο μιας συνένωσης επιχειρήσεων στην οποία η αποκτώσα 

και η αποκτώμενη επιχείρηση (ή οι προηγούμενοί της ιδιοκτήτες) ανταλλάσσουν μόνο 

συμμετοχικά δικαιώματα, γίνεται αποδεκτό ότι, η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία 

απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων της αποκτώμενης μπορεί να επιμετρηθεί με 

μεγαλύτερη αξιοπιστία εν συγκρίσει της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των 

συμμετοχικών δικαιωμάτων της αποκτώσας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της υπεραξίας, 

θα προσδιορίζεται από την αποκτώσα επιχείρηση χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων της αποκτώμενης αντί της 

εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των δικών της συμμετοχικών δικαιωμάτων 

που μεταφέρονται. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της υπεραξίας σε μια συνένωση 

επιχειρήσεων κατά την οποία δεν μεταφέρεται αντάλλαγμα από την αποκτώσα, θα 

χρησιμοποιείται η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών 

δικαιωμάτων της αποκτώμενης, εφαρμόζοντας παράλληλα μία τεχνική εκτίμησης αντί της 

εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης του μεταβιβασθέντος από την ίδια 

ανταλλάγματος (IFRS 3.33, 2008)105.  

Όσον αφορά τον προσδιορισμό τους μεγέθους των μη ελεγχόμενων δικαιωμάτων της 

αποκτώμενης επιχείρησης, στο πλαίσιο μίας συνένωσης επιχειρήσεων η οποία 

                                                

105 Επιπρόσθετη καθοδήγηση ως προς την εφαρμογή των τεχνικών αυτών μεθόδων εκτίμησης, παρέχεται μέσω 

των παραγράφων Β46-Β49 του προσαρτήματος Β΄ του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 του 2008.  
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ολοκληρώνεται με τη μεταβίβαση ανταλλάγματος από την αποκτώσα, σημειώνεται ότι αυτά 

επιμετρούνται κατά την ημερομηνία της απόκτησης, είτε στην εύλογη αξία τους είτε ως 

ποσοστό της εύλογης αξίας (ή άλλων αναγνωρισμένων ποσών) που αυτά αντιπροσωπεύουν 

επί των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της αποκτώμενης. Συγκεκριμένα, 

στην περίπτωση κατά την οποία, τα μη ελεγχόμενα δικαιώματα αποτιμώνται στην εύλογή 

τους αξία, στην αποκτώσα επιχείρηση (μητρική) αναγνωρίζεται το 100% της υπεραξίας της 

αποκτώμενης ακόμη και όταν το ποσοστό της δικής της συμμετοχής σ’ αυτήν είναι 

μικρότερο αυτού που αναλογεί στην ολική της απόκτηση (δηλαδή μικρότερο του 100%). 

Το μοντέλο αυτό αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία της λογιστικής ως πλήρης υπεραξία 

“full goodwill” (Grant Thornton, 2009).  

Η απόφαση του συμβουλίου των διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB) να επιτρέψει τη 

δυνατότητα επιλογής ως προς τη βάση επιμέτρησης των μη ελεγχόμενων δικαιωμάτων (είτε 

την εύλογη αξίας τους, είτε άλλα αναγνωρισμένα ποσά), δημιούργησε μια διαφορά μεταξύ 

του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 και του ισοδύναμου αυτού προτύπου (οδηγίας) SFAS 

141106 του συμβουλίου διεθνών λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ. Βάσει των απαιτήσεων 

αυτού, η επιμέτρηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας συντελείται αποκλειστικά και μόνο στην 

εύλογή τους αξία. Η ερμηνεία που δόθηκε από την πλευρά του (IASB) ως προς την ευχέρεια 

επιλογής της βάσης επιμέτρησης των μη ελεγχόμενων δικαιωμάτων στηρίχτηκε στην ύπαρξη 

πρακτικών λόγων. Η αποτίμηση τους στην εύλογη αξία, παρέχει την ευχέρεια εφαρμογής 

τεχνικών μεθόδων αξιολόγησης κυρίως όταν οι μετοχές της αποκτώμενης δεν 

διαπραγματεύονται σε μια ενεργό αγορά (Grant Thornton, 2009).  

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο μίας συνένωσης αμοιβαίων οικονομικών οντοτήτων, τα 

καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης οικονομικής οντότητας, θα αναγνωρίζονται 

από την αποκτώσα ως άμεση προσθήκη στο μετοχικό της κεφάλαιο ή την καθαρή της θέση 

και όχι ως προσθήκη στα κέρδη της εις νέο, σύμφωνα του τρόπου με τον οποίο η μέθοδος 

της απόκτησης εφαρμόζεται από άλλες επιχειρήσεις (IFRS 3.Β47, 2008).  

                                                

106 Όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά και την τελευταία αναθεώρηση της SFAS 141 από το (FASB) το 2007.  



Εννοιολογική προσέγγιση και λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας,  βάσει της διεθνούς λογιστικής βιβλιογραφίας και των 

Δ.Π.Χ.Π. 

 

219 

 

5.8. Έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας στο ισχύον πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 3 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο λογιστικό 

χειρισμό της υπεραξίας. Ως κυριότερη αυτών, στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία 

καταγράφεται, η αντικατάσταση της απόσβεσης της από τη διαδικασία ελέγχου για πιθανή 

μείωση της αξίας της (έλεγχος απομείωσης) (Deloitte, 2008).  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 36 “Απομείωση αξίας περιουσιακών 

στοιχείων”107, η υπεραξία που αναγνωρίζεται σε μια συνένωση επιχειρήσεων, συνιστά 

περιουσιακό στοιχείο που αντιπροσωπεύει μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 

από άλλα περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα σε μία συνένωση, τα οποία δεν 

προσδιορίζονται μεμονωμένα και δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά. Σε άμεση συνάρτηση με 

τον προαναφερθέντα ορισμό, η αποτίμηση της υπεραξίας για κάθε περίοδο μετά την 

ημερομηνία απόκτησης, μέσω του ελέγχου απομείωσης της συνεπάγεται έναντι της 

προηγούμενα εφαρμόσιμης διαδικασίας απόσβεσης αυτής δύο ουσιαστικά πλεονεκτήματα: 

α) απεγκλωβίζει την επιχείρηση, από τυχόν αυθαίρετους υπολογισμούς κατανομής του 

κόστους κτήσης της υπεραξίας εντός μίας πεπερασμένης χρονικής περιόδου, β) 

προφυλάσσει την επιχείρηση, από το ενδεχόμενο αναγνώρισης στο μέγεθος της υπεραξίας 

συστατικών στοιχείων που δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζονται σ’ αυτήν. Αποτέλεσμα της 

προαναφερθείσας θεώρησης, αποτέλεσε η προσέγγιση που υιοθετήθηκε μέσω του Δ.Π.Χ.Π. 

3108, βάσει της οποίας μετά την αρχική της αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος 

κτήσης της όπως αυτό προσδιορίστηκε κατά την ημερομηνία απόκτησης μείον οποιαδήποτε 

συσσωρευμένη ζημιά απομείωσης της. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση 

με τον ορισμό της υπεραξίας που δόθηκε προηγούμενα. Μέσω αυτής επιτρέπεται, η 

ακριβοδίκαιη και συνεπή συσχέτιση της ανάλωσης του κόστους κτήσης της υπεραξίας με τα 

                                                

107 Ύστερα και από την τελευταία τροποποίηση του, στο πλαίσιο των ετήσιων βελτιώσεων των Δ.Π.Χ.Π. το 

2009, που αφορούσε την αναγνώριση των επιμέρους επιχειρησιακών μονάδων και τον έλεγχο απομείωσης της 

υπεραξίας. Παράγραφος 81 του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 36.  

108 Παράγραφοι 54 και 55 του Δ.Π.Χ.Π. 3 του 2004. Οι παράγραφοι αυτοί, δεν συναντώνται αυτούσιες στο 

αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 όπως αυτό ισχύει σήμερα στο πλαίσιο των ετήσιων βελτιώσεων των Δ.Π.Χ.Π της 

6ης Μαΐου του 2010. Εντούτοις, το σκεπτικό τους ως προς το μετέπειτα της αρχικής αναγνώρισης χειρισμό της 

υπεραξίας, υπογραμμίζεται και στο αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3, παράγραφοι Γ1-Γ9 του προσαρτήματος 

αυτού.  
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οικονομικά οφέλη που αναμένονται και αποδίδονται στη δική της ύπαρξη. Σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 36, ο έλεγχος απομείωσης της αξίας της υπεραξίας διενεργείται 

τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου που σχετίζονται άμεσα 

με τη διαδικασία έλεγχου απομείωσης της υπεραξίας, αποτυπώνονται, αναλύονται και 

ερμηνεύονται στις ενότητες που ακολουθούν (Grant Thornton, 2009).  

5.8.1. Έλεγχος απομείωσης και μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) 

Οι απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 36 εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις επιμέρους ρυθμίσεις των 

άλλων προτύπων για όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται έλεγχος 

για απομείωση της αξίας τους. Μια επιχείρηση θα πρέπει, στη λήξη κάθε περιόδου 

αναφοράς, να ελέγχει εάν υπάρχουν ενδείξεις109 μείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού της. Ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη αυτών των ενδείξεων, η επιχείρηση θα 

πρέπει να διενεργεί τον έλεγχο αυτό σε ετήσια βάση για τις ακόλουθες κατηγορίες 

περιουσιακών της στοιχείων: 

 Για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν αόριστη διάρκεια ζωής καθώς και για 

τα άυλα στοιχεία που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς χρήση110. Ο έλεγχος αυτός 

πρέπει να διενεργείται σε ετήσια βάση, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα διενεργείται κάθε χρόνο την ίδια 

περίοδο. 

 Για την υπεραξία που προκύπτει σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Ο χειρισμός ως προς 

τον έλεγχο απομείωσης της αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ενώ αυτή συνιστά 

διακριτό στοιχείο του ενεργητικού, την ίδια στιγμή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 

ενσώματων ή άυλων στοιχείων από τα οποία προέκυψε.  

Κεντρική ιδέα του ελέγχου απομείωσης αποτελεί η διασφάλιση της αρχής ότι, τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεν αποτυπώνονται στις λογιστικές της καταστάσεις, 

σε αξίες υψηλότερες της οικονομικής ωφέλειας που δύναται να αποκομίσει αυτή από τη 

                                                

109 Οι ενδείξεις απομείωσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου είναι δυνατόν να προκύψουν είτε στο 

εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης.  

110 Για τα ενσώματα πάγια και τα άυλα στοιχεία με πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή, ο έλεγχος απομείωσης της 

αξίας τους, διενεργείται στο τέλος της χρήσης και μόνο εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μείωσης της αξίας 

τους.  
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χρήση ή τη διάθεσή τους. Με άλλα λόγια και σύμφωνα με τη διατύπωση που 

χρησιμοποιείται στο πρότυπο, κατά τον έλεγχο απομείωσης εξετάζεται το κατά πόσο η 

καθαρή λογιστική αξία (carrying value) του περιουσιακού στοιχείου (απαλλαγμένη από 

αποσβέσεις ή προηγούμενες ζημίες απομείωσης), υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του111 

(recoverable amount) (Grant Thornton, 2009). Το ανακτήσιμο αυτό ποσό ορίζεται ως το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου μείον τα κόστη πώλησης που το 

αφορούν και της αξίας λόγω χρήσης του. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι 

η καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη του ανακτήσιμου 

ποσό του, η επιχείρηση οφείλει να αναγνωρίσει ζημιά απομείωσης του στοιχείου αυτού ίση 

με τη διαφορά των δύο προαναφερθέντων μεγεθών112. Η ζημιά αυτή επιβαρύνει τα 

αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία αναγνωρίστηκε113. Η διαγραμματική απεικόνιση 

της αναγνώρισης ζημίας λόγω μείωσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου αποτυπώνεται 

στο διάγραμμα 3 (Grant Thornton, 2009). 

                                                

111 Κατά μία άλλη διατύπωση, κατά πόσο η καθαρή λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει 

την κεφαλαιοποίηση του.  

112 Από πολλούς συγγραφείς, στη σύγχρονη λογιστική βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, υποστηρίζεται η 

άποψη ότι αναγνώριση των μανάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) και η εφαρμογή της διαδικασίας 

ελέγχου απομείωσης της υπεραξίας απαιτεί τη διενέργεια αρκετών υποθέσεων που θέτουν υπό αμφισβήτηση 

την αξιοπιστία της προτεινόμενης από τα (Δ.Π.Χ.Π.) διαδικασίας (Wines et al., 2007).  

113 Για το λόγο ότι, η καταγεγραμμένη υπεραξία στις λογιστικές καταστάσεις της αποκτώσας επιχείρησης 

αποτελεί συνάρτηση του καταβεβληθέντος από την πλευρά της τιμήματος απόκτησης, η απομείωση αυτής, 

εκτός των άλλων σημαίνει ότι το τίμημα που καταβλήθηκε ήταν αρκετά υψηλότερο της τρέχουσας αγοραίας 

αξίας της επένδυσης που από την πλευρά της πραγματοποιήθηκε. Στη βιβλιογραφία καταγράφεται ένας 

σημαντικός αριθμός περιπτώσεων μέσω των οποίων το ζήτημα του υπερτιμημένου τιμήματος ανακύπτει. Το 

2001 η Βρετανική “Vodafone” πλήρωσε £101.436 δισεκατομμύρια στερλίνες για την απόκτηση της καθαρής 

θέσης της Γερμανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών “Mannesman”. Την ημερομηνία της απόκτησης, η καθαρή 

λογιστική θέση της “Mannesman” ανερχόταν σε £18.408 δισεκατομμύρια στερλίνες, το υπόλοιπο ποσό των 

£83.028 στερλίνων καταγράφηκε ως υπεραξία στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις. Από τη χρονιά της 

απόκτησης μέχρι και το 2005 το μέγεθος της υπεραξίας αποσβένονταν σε συστηματική βάση. Η υιοθέτηση 

των Δ.Λ.Π. 38 και Δ.Π.Χ.Π. 3 είχε ως συνέπεια την παύση της απόσβεσης της υπεραξίας και την εφαρμογή 

της διαδικασίας ελέγχου απομείωσης της. Συνεπεία αυτής, η αξία της επένδυσης το 2005 έπεσε δραματικά, η 

“Vodafone” αναγνώρισε απομείωση της προγενέστερα αναγνωρισθείσας υπεραξίας ίση με το ποσό των £19.4 

δισεκατομμυρίων στερλίνων μόνο για τη χρήση του 2005 (Austin, 2007). 
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Στο πρότυπό επίσης αναφέρεται ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται και η υπεραξία, είναι αδύνατο να αποτιμηθούν αξιόπιστα τα οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ή και τη διάθεση ενός μεμονωμένου περιουσιακού 

στοιχείου. Στις περιπτώσεις αυτές, το περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να συνδέεται με μία 

μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) για την οποία είναι εφικτός ο 

προσδιορισμός των μελλοντικών οικονομικών της οφελών. Η μονάδα αυτή αναμένεται να 

επωφεληθεί από τη χρήση και την αξιοποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.  Μέσω 

της σύνδεσης της με τα υπό έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ενεργητικά στοιχεία της 

επιχείρησης, επιτρέπεται και διενεργείται με έμμεσο τρόπο ο έλεγχος απομείωσης της δικής 

της αξίας (Grant Thornton, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4. Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας ελέγχου ζημιάς απομείωσης περιουσιακών 
στοιχείων του ενεργητικού. 

5.8.2. Ανακτήσιμο ποσό και λογιστική αξία μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου απομείωσης της αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), 

εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού αυτού 

Εύλογη αξία μείον 

κόστη πώλησης 

Αξία λόγω χρήσης 

μεγαλύτερο από 

> Λογιστική αξία Ανακτήσιμο ποσό 
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στοιχείου114 υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Στις γραμμές που ακολουθούν, με τρόπο 

σαφή επιχειρείται, η αποτύπωση και ερμηνεία των εννοιών της καθαρής λογιστικής αξία και 

του ανακτήσιμου ποσού ως προϋπόθεση κατανόησης της διαδικασίας ελέγχου απομείωσης 

της υπεραξίας.  

5.8.2.1. Ανακτήσιμο ποσό περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών 

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσό 

ανάμεσα στην εύλογή του αξία μείον τα κόστη πώλησης που το αφορούν και την αξία λόγω 

χρήσης του115. Από τον ορισμό αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το μέγεθος του 

ανακτήσιμου ποσού προκύπτει μέσα από τη σύγκριση δύο μεγεθών: της εύλογης αξίας μείον 

το κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μίας 

Μ.Δ.Τ.Ρ.).  

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 τα μεγέθη αυτά ορίζονται ως εξής (IAS 36.18, 2008): 

i.  Η εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης, συνιστά το ποσό που μπορεί να ληφθεί από 

την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μίας Μ.Δ.Τ.Ρ.) στο πλαίσιο μίας 

συναλλαγής σε καθαρά εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέληση 

τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, μείον τα όποια άμεσα κόστη 

προκύπτουν από την πώλησή του. 

ii.  Η αξία λόγω χρήσης, αποτελεί την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών 

που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση, ως συνέπεια της αξιοποίησης ενός 

περιουσιακού της στοιχείου (ή μίας Μ.Δ.Τ.Ρ.). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πράξη, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου απομείωσης δεν 

είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός και των δύο προναναφερθέντων μεγεθών. Στην περίπτωση 

που διαπιστωθεί πως τουλάχιστον το ένα από αυτά υπερβαίνει την καθαρή λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, συνεπάγεται ότι 

δεν υπάρχει ανάγκη απομείωσης του ελεγχόμενου στοιχείου (ή της Μ.Δ.Τ.Ρ.) (IAS 36.18, 

2008; Grant Thornton, 2009).  

                                                

114 Ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.).   

115 Αντίστοιχος είναι και ο ορισμός του ανακτήσιμου ποσού μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 

(Μ.Δ.Τ.Ρ.).  
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5.8.2.2. Εύλογη αξία μείον κόστος πώλησης περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών 

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Δ.Λ.Π. 36 εντοπίζονται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις 

προσδιορισμού της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Η επιχείρηση δεν είναι 

ελεύθερη να επιλέξει και να εφαρμόσει χωρίς κανένα περιορισμό την προσέγγιση που 

επιθυμεί. Η διαδικασία επιλογής στηρίζεται σε συγκεκριμένη ακολουθία βημάτων. Στο 

πλαίσιο αυτής, εξετάζεται το κατά πόσο μία από τις προσεγγίσεις προσδιορισμού της 

εύλογης αξίας είναι εφαρμόσιμη ή όχι και μόνο όταν αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

συναρτήσει των χαρακτηριστικών των περιουσιακών στοιχείων ή των μονάδων δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) της επιχείρησης επιλέγεται προς εφαρμογή η επόμενη 

προσέγγιση μέχρι και την τρίτη.   

Συγκεκριμένα, βάσει των απαιτήσεων του Δ.Λ.Π. 36 αναγνωρίζεται ως καλύτερη απόδειξη 

της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) της επιχείρησης, η ύπαρξη γι’ αυτό (αυτή) μίας 

τιμής στο πλαίσιο μιας δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης του (της), κατά τη διενέργεια μιας 

συναλλαγής που πραγματοποιείται σε καθαρά εμπορική βάση, αναπροσαρμοσμένη με τα 

κόστη εκείνα που θα ήταν άμεσα επιρριπτέα σ’ αυτή κατά τη διάθεσή του (της) (IAS 36.25, 

2008).  

Στην περίπτωση που για το υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο ή μονάδα δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) δεν υπάρχει μία τέτοια δεσμευτική συμφωνία, προβλέπεται ως 

δεύτερη προσέγγιση προσδιορισμού της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης, η 

τρέχουσα αγοραία αξία μείον τα κόστη διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών εφόσον γι’ αυτό (αυτή) υπάρχει μία ενεργός αγορά. Στην 

περίπτωση κατά την οποία, ο προσδιορισμός της τρέχουσας αγοραίας αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) είναι 

αδύνατος λόγω της ανυπαρξίας μίας δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης του (της), τότε για τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης αυτού (αυτής), λαμβάνεται 

υπόψη η πλέον πρόσφατη πραγματοποιηθείσα συναλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της συναλλαγής αυτής και του προσδιορισμού της εύλογης 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), 

δεν υπήρξε κάποια σημαντική μεταβολή στις γενικότερα επικρατούσες οικονομικές 

συνθήκες (IAS 36.26, 2008).  
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Τέλος, εάν και η προηγούμενα αναφερθείσα προσέγγιση δεν είναι εφαρμόσιμη, στο πρότυπο 

προβλέπεται ότι η εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης θα πρέπει να υπολογίζεται μέσα 

από εκτιμήσεις της επιχείρησης116. Στην κατεύθυνση διενέργειας των εκτιμήσεων αυτών, η 

επιχείρηση θα πρέπει να αξιοποιήσει την καλύτερη διαθέσιμη πληροφόρηση προκειμένου να 

προσδιορίσει την αγοραία αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο ή η μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) στο πλαίσιο μίας δίκαιης συναλλαγής (IAS 36.27, 

2008)117.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος 

πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου εκπίπτονται τα κόστη διάθεσης αυτού που δεν 

αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις του αγοραστή. Παραδείγματα τέτοιου κόστους αποτελούν, 

τα νομικά έξοδα, χαρτόσημα και παρόμοιοι φόροι συναλλαγών, τα έξοδα μεταφοράς του 

περιουσιακού στοιχείου και τα άμεσα διαφορικά κόστη για τη θέση αυτού σε κατάσταση 

πώλησης. Εντούτοις, παροχές της πωλήτριας του περιουσιακού στοιχείου επιχείρησης προς 

τους εργαζομένους της, όπως παροχές εξόδου αυτών από την υπηρεσία118 και κόστη που 

συνδέονται με τον περιορισμό ή την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της (restructuring 

costs) συνεπεία της διάθεσης του περιουσιακού αυτού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας 

                                                

116 Στο πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε με σκοπό την ολοκλήρωση της παρούσας 

διδακτορικής εργασίας και μέσα από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο ελληνικό 

χρηματιστήριο ανωνύμων εταιριών, προσδιορίστηκαν ως μέθοδοι πραγματοποίησης εκτιμήσεων για τον 

υπολογισμό της εύλογης αξίας των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) μίας εταιρίας: α) η 

μέθοδος που στηρίζεται στην ανάλυση διαφόρων δεικτών κεφαλαιοποίησης συγκρίσιμων με την υπό 

αξιολόγηση (και τις Μ.Δ.Τ.Ρ. αυτής) εταιριών και β) η μέθοδος που στηρίζεται στην αξιολόγιση των τιμών 

μετοχών, συγκρίσιμων εταιριών, που τελούν υπό διαπραγμάτευση.  

117 Στο σημείο αυτό, αναφορικά με τη διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας μίας μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών, σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2011, από το συμβούλιο διεθνών λογιστικών 

προτύπων των ΗΠΑ (FASB), στο πλαίσιο βελτίωσης και αναθεώρησης του υφιστάμενου για τον έλεγχο 

απομείωσης της υπεραξίας προτύπου 142 (topic 350), ξεκίνησε έρευνα με σκοπό τον προσδιορισμό των 

ποιοτικών παραγόντων που θα στοιχειοθετούσαν τη μείωση της εύλογης αξίας μίας μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) σε σχέση με την καθαρή λογιστική της αξία. Η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της 

προσέγγισης, αναμένεται μελλοντικά να καθορίσει τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου απομείωσης της 

υπεραξίας όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε διεθνές επίπεδο [FASB, (2011), Proposed Accounting Standard 

Update, Intangible – Goodwill and Other (Topic, 350)].  

118 Όπως αυτά ορίζονται βάσει των απαιτήσεων του Δ.Λ.Π. 19 “Παροχές σε εργαζομένους”.  
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ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), δεν χαρακτηρίζονται ως διαφορικά κόστη που σχετίζονται με 

τη διάθεσή του (IAS 36.27, 2008).   

5.8.2.3. Αξία λόγω χρήσης περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών 

Η διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) που 

αναλύθηκε προηγούμενα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αιτία του γεγονότος 

αυτού αποτελεί, η σύνθεση αυτής, από ένα πλήθος διαφορετικών και ανομοιογενών 

περιουσιακών στοιχείων για τα οποία τις περισσότερες φορές στην πράξη δεν υφίσταται μία 

ενεργός αγορά.  

Στη σύγχρονη λογιστική πρακτική, οι επιχειρήσεις, προσδιορίζουν το ύψος του 

ανακτήσιμου ποσού μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), μέσω του 

προσδιορισμού της αξίας της λόγω χρήσης και μόνο εφόσον προκύψει ζήτημα απομείωσης, 

επιχειρείται από την πλευρά τους ο προσδιορισμός και της εύλογης αξίας μείον το κόστος 

πώλησης της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, για λόγους σύγκρισης και επιλογής του 

μεγαλύτερου εκ των δύο μεγεθών.  

Ο προσδιορισμός της αξίας λόγω χρήσης στηρίζεται κυρίως σε κρίσεις της διοίκησης της 

επιχείρησης και ως εκ τούτου μπορεί να εφαρμοσθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ενεργούς αγοράς. Αυτή είναι και η κύρια αιτία διαίρεσης 

της επιχείρησης στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.). Μέσα από τη 

διαίρεση αυτή, καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένονται να προκύψουν από τη χρήση και ενδεχομένως από τη διάθεση των 

περιουσιακών της στοιχείων (Grant Thornton, 2009).  

Τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) 

αποδίδονται κυρίως στις υποθέσεις που αναπτύσσονται κατά τον προσδιορισμό της από τη 

διοίκηση της επιχείρησης. Στο Δ.Λ.Π. 36 προδιαγράφεται και αναλύεται διεξοδικά ο 

τρόπος αντιμετώπισης δύο καίριων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με το δικό της 

υπολογισμό (IAS 36.30-57, 2008). Αυτά αφορούν:  
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 Την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών που προβλέπεται ότι θα προκύψουν 

από τη χρήση και ενδεχομένως από τη διάθεση των υπό εξέταση περιουσιακών 

στοιχείων (ή της Μ.Δ.Τ.Ρ.) και 

 Την εφαρμογή του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης επί των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών τους. 

Ως προς την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών στο πρότυπο αναφέρεται ότι αυτή 

θα πρέπει να βασίζεται σε λογικές και βάσιμες παραδοχές119. Οι παραδοχές αυτές 

αντιπροσωπεύουν προβλέψεις της διοίκησης για τις οικονομικές συνθήκες που πρόκειται να 

επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της εναπομένουσας ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. Η ανάπτυξη τους στηρίζεται σε ενδείξεις που προέρχονται 

κυρίως από το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ορθότητα και ο βαθμός λογικής 

που εμπεριέχονται στις εκτιμήσεις αυτές πρέπει να εξετάζονται βάσει των ιστορικών 

στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των 

παλαιότερων προϋπολογισμών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα 

(Deloitte, 2008).    

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών περιλαμβάνεται: 

α) η εκτίμηση των εισροών που προβλέπεται να προκύψουν από τη χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου ή των στοιχείων που συνθέτουν τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, β) η 

εκτίμηση των εκροών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν για τη χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου ή των στοιχείων της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και γ) η 

εκτίμηση των καθαρών ταμειακών ροών (θετικών ή αρνητικών) που προβλέπεται να 

προέλθουν από τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου ή των περιουσιακών στοιχείων που 

συγκροτούν τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, 

δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ταμειακές ροές που αναμένονται να προκύψουν από 

μελλοντικές αναδιαρθρώσεις της επιχείρησης και από βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις των 

περιουσιακών στοιχείων της μονάδας δημιουργίας των ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) καθώς 

                                                

119 Οι παραδοχές αυτές αναπτύσσονται στο πλαίσιο της δυνατότητας εφαρμογής από την πλευρά των 

επιχειρήσεων δύο μεθόδων υπολογισμού των μελλοντικών ταμειακών ροών. Αυτές είναι: α) η παραδοσιακή 

προσέγγιση και β) η προσέγγιση των αναμενόμενων ταμιακών ροών στην παρούσα αξία. Οι προσεγγίσεις αυτές 

εντοπίζονται στο προσάρτημα Α΄ του Δ.Λ.Π. 36, παράγραφοι Α1 έως και Α15, όπως αυτό διαμορφώθηκε 

μετά και την τελευταία αναθεώρηση του το 2008.  
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επίσης και από ροές που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες και φόρους 

εισοδήματος. Όσον αφορά την εκτίμηση των καθαρών ταμειακών ροών που αναμένονται να 

προκύψουν από τη διάθεση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ή των στοιχείων εκείνων 

που συναποτελούν μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, αυτή προσδιορίζεται ως το 

ποσό που η επιχείρηση προσδοκά να εισπράξει, στο πλαίσιο μίας δίκαιης συναλλαγής που 

πραγματοποιείται με τους συνήθεις όρους της αγοράς, μεταξύ μερών που ενεργούν 

ευσυνείδητα και με τη θέληση τους. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να εκπίπτονται τα 

εκτιμώμενα κόστη διάθεσης που μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη συναλλαγή αυτή. 

Ως προς τη χρονική διάρκεια των μελλοντικών προϋπολογισμών στους οποίους η εκτίμηση 

των ταμειακών ροών αναφέρεται, ρητά στο πρότυπο αναγνωρίζεται ότι η αξιοπιστία τους 

προϋποθέτει και ενισχύεται από την κατάρτισή τους για μία χρονική περίοδο που δεν θα 

ξεπερνά τα πέντε έτη. Στο ίδιο πλαίσιο, οι εκτιμήσεις των ταμειακών ροών διαχωρίζονται σε 

αυτές που αφορούν την αμέσως επόμενη της τρέχουσας περιόδου πενταετίας και σ’ αυτές 

που αφορούν περιόδους πέραν αυτής. Για τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές της πρώτης 

πενταετίας, ρητά ορίζεται στο πρότυπο ότι αυτές θα πρέπει να βασίζονται στους πλέον 

πρόσφατους εγκεκριμένους από τη διοίκηση προϋπολογισμούς. Ενώ για τις προβλέψεις 

αυτών που αφορούν χρονικό ορίζοντα πέραν της πενταετίας αυτής, γίνεται δεκτό ότι θα 

πρέπει να προσδιορίζονται με αναγωγή των προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

πρώτη πενταετία βάσει ενός σταθερού ή φθίνοντα συντελεστή ανάπτυξης ο οποίος συνήθως 

δεν θα υπερβαίνει το μακροπρόθεσμο μέσο συντελεστή ανάπτυξης του κλάδου ή της 

γεωγραφικής περιοχής στον οποίο δραστηριοποιείται η υπό εξέταση επιχείρηση και κατ’ 

επέκταση οι δικές της μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών120. Βάσει των ρυθμίσεων του 

προτύπου, επιτρέπεται η ανάπτυξη και χρήση προϋπολογισμών με χρονικό ορίζοντα 

αναφοράς που υπερβαίνει την πενταετία, υπό την προϋπόθεση ότι η επιλογή του 

μεγαλύτερου αυτού χρονικού ορίζοντα αναφοράς μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς από την 

ύπαρξη των απαιτούμενων δεδομένων και την εμπειρία του παρελθόντος.  

Σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία προσδιορισμού του ύψους του προεξοφλητικού 

επιτοκίου των ταμειακών ροών παρατίθενται τα εξής: 

                                                

120 Υπό προϋποθέσεις ο συντελεστής ανάπτυξης μπορεί να υπερβαίνει το μακροπρόθεσμο μέσο συντελεστή 

ανάπτυξης του κλάδου ή της γεωγραφικής περιοχής καθώς επίσης και να βαίνει αυξανόμενος για κάποια έτη. 
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 Το επιτόκιο προεξόφλησης πρέπει να αντιπροσωπεύει την απόδοση που θα 

απαιτούσαν οι επενδυτές για μία επένδυση που θα δημιουργούσε ταμειακές ροές 

αντίστοιχου ύψους, περιόδου και κινδύνου με αυτές που δημιουργεί το υπό εξέταση 

περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία που συναποτελούν της μονάδα δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.).  

 Τα επιτόκια που θα χρησιμοποιηθούν για την προεξόφληση των ταμιακών ροών δεν 

θα πρέπει να αντανακλούν κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις 

ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί. Διαφορετικά, η επίδραση μερικών παραδοχών 

θα υπολογίζεται διπλά.  

 Το προεξοφλητικό επιτόκιο που πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον προσδιορισμό της 

αξίας λόγω χρήσης θα πρέπει να είναι αποφορολογημένο και να αντανακλά τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς και 

τους κινδύνους που συνδέονται με το εξεταζόμενο περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία. 

 Το επιτόκιο προεξόφλησης πρέπει να αντανακλά τις αυξήσεις των τιμών που 

οφείλονται στην ύπαρξη γενικού πληθωρισμού.  

Στην περίπτωση κατά την οποία, ο συντελεστής προεξόφλησης των ταμειακών ροών που 

δημιουργούνται από ένα περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι άμεσα διαθέσιμος μέσα από 

συγκριτικές πληροφορίες που εντοπίζονται γι’ αυτόν στην αγορά, η επιχείρηση θα πρέπει να 

αναπτύσσει εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση του. Σε κάθε περίπτωση, το 

προεξοφλητικό αυτό επιτόκιο θα πρέπει να αντανακλά μία αγοραία εκτίμηση (Grant 

Thornton, 2009):    

i.  Της διαχρονικής αξίας του χρήματος για τις περιόδους μέχρι το τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

ii.  Των προσδοκιών που σχετίζονται με τις σχετικές διακυμάνσεις του ποσού ή του 

χρονοδιαγράμματος των ταμειακών ροών που σχετίζονται με τη χρήση ή τη διάθεση 

αυτού.   

iii.  Τη διαχρονική αξία του χρήματος, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από το τρέχον 

επιτόκιο ελεύθερο κινδύνου της αγοράς. 

iv.  Του κόστος αντιμετώπισης της αβεβαιότητας που είναι σύμφυτη στο περιουσιακό 

στοιχείο. 

v.  Άλλων παραγόντων που δεν είναι πάντοτε προσδιορίσιμοι (όπως η έλλειψη 

ρευστότητας) και τους οποίους οι συμμετέχοντες στην αγορά θα ενσωμάτωναν στον 

καθορισμό της αξίας των μελλοντικών ταμιακών ροών της επιχείρησης, στην έκταση 
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κατά την οποία οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν προκαλέσει προσαρμογές στον 

υπολογισμό των εκτιμώμενων ταμιακών ροών. 

Ως σημείο εκκίνησης για την εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου, η επιχείρηση μπορεί 

να λάβει τα ακόλουθα επιτόκια: α) το μέσο σταθμισμένο κόστος χρήσης κεφαλαίου της, που 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών, όπως το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών 

περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model), β) το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού 

της και γ) άλλα επιτόκια δανεισμού που επικρατούν στην αγορά.  Τα επιτόκια αυτά πρέπει 

να αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε:  

i.  Να αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο η αγορά θα εκτιμούσε τους ειδικούς 

κινδύνους που συνδέονται με τις προβλεπόμενες ταμιακές ροές του περιουσιακού 

στοιχείου και 

ii.  Να αποκλείουν τους κινδύνους που δεν συνδέονται με τις εκτιμώμενες ταμιακές ροές 

του περιουσιακού στοιχείου ή για τους οποίους οι εκτιμώμενες ταμιακές ροές έχουν 

προσαρμοστεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται σε κινδύνους τέτοιους όπως, 

ο κίνδυνος της χώρας, ο κίνδυνος συναλλάγματος, και ο κίνδυνος τιμών. 

Επιπρόσθετα, ως προς το προεξοφλητικό επιτόκιο αναφέρονται τα εξής: 

i.  Το επιτόκιο αυτό είναι ανεξάρτητο της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης και του 

τρόπου με τον οποίο αυτή χρηματοδότησε την αγορά του περιουσιακού στοιχείου 

από το οποίο προέρχονται οι ταμειακές ροές που προεξοφλούνται. 

ii.  Η επιχείρηση κανονικά χρησιμοποιεί ένα μόνο προεξοφλητικό επιτόκιο για την 

εκτίμηση της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Εντούτοις, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από αυτή διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια, για διαφορετικές 

μελλοντικές περιόδους, όταν η εκτίμηση της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου χαρακτηρίζεται από ευαισθησία που αποδίδεται στις μεταβολές των 

κινδύνων που εντοπίζονται στην αγορά και στη δομή των όρων διαμόρφωσης των 

επιτοκίων. 

5.9. Καθαρή λογιστική αξία περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών 

Η καθαρή λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) πρέπει να προσδιορίζεται με τρόπο αντίστοιχο αυτού με τον 

οποίο προσδιορίστηκε το ανακτήσιμο ποσό του (της). Προκειμένου τα δύο μεγέθη να είναι 
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συγκρίσιμα, πρέπει να διασφαλίζεται από την πλευρά της επιχείρησης ότι κατά τον 

προσδιορισμό της καθαρής λογιστικής αξίας (IAS 36.75,76 2008): 

 Έχουν συμπεριληφθεί σ’ αυτή όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία (και μόνο αυτά) τα 

οποία συμπεριλήφθησαν και στον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος 

πώλησης. Σ’ αυτά τα στοιχεία, αποδίδεται πρόσθετα η δημιουργία των μελλοντικών 

ταμειακών εισροών, σύμφωνα με τις οποίες όπως ήδη αποτυπώθηκε προσδιορίζεται 

και η αξία λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών της επιχείρησης. 

 Δεν έχει συμπεριληφθεί σ’ αυτή οποιαδήποτε αναγνωρισμένη υποχρέωση, δεδομένου 

ότι αυτές δε λαμβάνονται υπόψη και κατά τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού 

(IAS 36.28,43, 2008). Εξαίρεση από το γενικό αυτό κανόνα καταγράφεται μόνο στην 

περίπτωση κατά την οποία, η διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου συνεπάγεται την 

ανάληψη κάποιας υποχρέωσης από την πλευρά του αγοραστή. Στις περιπτώσεις αυτές, 

η υποχρέωση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προσδιορισμό της καθαρής 

λογιστικής αξίας της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) αφαιρετικά.  

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υπολογισμού της καθαρής λογιστικής αξίας των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες εκτός των άλλων περιουσιακών στοιχείων έχει 

συμπεριληφθεί και υπεραξία, σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτής, συνεκτιμάται και 

συνυπολογίζεται στον υπολογισμό της καθαρής λογιστικής τους αξίας. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση που στη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) 

συμπεριλαμβάνεται άυλο στοιχείο του ενεργητικού το οποίο είτε έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή 

είτε δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς χρήση (Grant Thornton, 2009).  

Με την τελευταία αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 36 το 2008, εισήχθησαν σ’ αυτό νέες απαιτήσεις 

αναφορικά με τον έλεγχο μείωσης της αξίας των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που 

περιλαμβάνουν υπεραξία και μη ελέγχουσες συμμετοχές. Βάσει των απαιτήσεων του 

προτύπου, η υπεραξία που αναγνωρίζεται σε μία συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις 

μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών της αποκτώσας βάσει των οφελών που αναμένονται 

από τις συνέργειες της συνένωσης, ανεξάρτητα από το εάν άλλα αποκτηθέντα στοιχεία του 

ενεργητικού ή αναληφθείσες υποχρεώσεις της αποκτώμενης επιχείρησης έχουν αντίστοιχα 

κατανεμηθεί στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) της αποκτώσας. Είναι 

πιθανό ορισμένες από τις συνέργειες που προκύπτουν από τη συνένωση επιχειρήσεων, να 
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κατανέμονται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών της αποκτώσας στις οποίες να μην 

εντοπίζονται μη ελέγχουσες συμμετοχές (IAS 36.80, 2008). 

Όταν οι μη ελέγχουσες συμμετοχές αποτιμώνται με αναλογική αναγνώριση δηλαδή ως 

ποσοστό της συμμετοχής στα καθαρά αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού της 

αποκτώμενης κατά την ημερομηνία της απόκτησης και όχι στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης, η υπεραξία που αντιστοιχεί στις μη ελέγχουσες συμμετοχές 

περιλαμβάνεται στο ανακτήσιμο ποσό της σχετικής Μ.Δ.Τ.Ρ., αλλά δεν αναγνωρίζεται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής (αποκτώσας). Ως εκ τούτου, η 

επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει ήδη κατανεμηθεί 

στη μονάδα, ώστε να περιλαμβάνεται σ’ αυτήν και η υπεραξία που αποδίδεται στις μη 

ελέγχουσες συμμετοχές. Σε μεταγενέστερο έλεγχο, αυτό το προσαρμοσμένο ποσό της 

λογιστικής αξίας της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών της αποκτώσας συγκρίνεται με 

το ανακτήσιμο ποσό της προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχει υποστεί μείωση της αξίας 

της (IAS 36.92, 2008). 

Στην περίπτωση κατά την οποία, μία θυγατρική ή μέρος μίας θυγατρικής, η οποία δεν 

ανήκει ολικά στη μητρική (αποκτώσα) επιχείρηση, αποτελεί μία μονάδα δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), τότε η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας της κατανέμεται μεταξύ 

της μητρικής και των μη ελεγχουσών συμμετοχών στην ίδια βάση που γίνεται η κατανομή 

των κερδών ή των ζημιών της θυγατρικής. 

Τέλος, εάν μία ζημιά λόγω μείωσης της αξίας που αποδίδεται στις μη ελέγχουσες 

συμμετοχές σχετίζεται με την υπεραξία που δεν αναγνωρίζεται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης, η ζημιά αυτή δεν αναγνωρίζεται ως 

μείωση αξίας της υπεραξίας. Στις περιπτώσεις αυτές, μόνο η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας 

που σχετίζεται με την υπεραξία που αποδίδεται στη μητρική επιχείρηση αναγνωρίζεται ως 

ζημιά λόγω μείωσης της αξίας της υπεραξίας (Grant Thornton, 2009).   

5.10. Επιμερισμός της υπεραξίας στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών 

(Μ.Δ.Τ.Ρ.) 

Καταγράφηκε προηγούμενα ότι, οι ταμειακές ροές που παράγονται από την υπεραξία δεν 

μπορούν να εντοπισθούν και να αποτιμηθούν αξιόπιστα αφού προκύπτουν μέσω της 

συνέργειας των διαφόρων μη αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που 

αυτή αντιπροσωπεύει με άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία αυτής.  
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Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 36, κατά την ημερομηνία της απόκτησης ή το 

αργότερο μέχρι τη λήξη της επόμενης από την ημερομηνία της απόκτησης χρήσης, η 

προκύψασα υπεραξία, πρέπει να συνδέεται με κάποια ή κάποιες από τις μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών της αποκτώσας επιχείρησης (IAS 36.80-84, 2008). Στην 

περίπτωση κατά  την οποία, η σύνδεση της υπεραξίας με κάποια ή κάποιες εκ των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) δεν είναι εφικτή παρά μονό με τρόπο αυθαίρετο, 

αυτή θα πρέπει να συνδέεται με μία ομάδα μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. Μέσω 

της σύνδεσης αυτής, καθίσταται εφικτός ο έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας με έμμεσο 

τρόπο, δηλαδή, μέσω του ελέγχου απομείωσης της αξίας της ομάδας των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών (IAS 36.81, 2008).  

Ως μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ορίζεται η μικρότερη αναγνωρίσιμη ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων, μέσω της οποίας δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό ταμειακές 

εισροές ανεξάρτητες εκείνων που αποδίδονται στην αξιοποίηση άλλων περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης (IAS 36.6, 2008).  

Στις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 36 δεν περιλαμβάνεται μία συγκεκριμένη μεθοδολογία που να 

αφορά: α) τον τρόπο διασύνδεσης της υπεραξίας με κάποια ή κάποιες εκ των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), β) τη διαδικασία αναγνώρισης των επί μέρους 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών της επιχείρησης. Τα δύο αυτά ζητήματα εξαρτώνται 

σε μεγάλο βαθμό από την κρίση της διοίκησης και αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο 

αυτή: α) προγραμματίζει και υλοποιεί σε καθημερινή βάση τις εργασίες της επιχείρησης, β) 

λαμβάνει αποφάσεις για τη διατήρηση ή τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων αυτής (IAS 

36.69, 2008), γ) διαχειρίζεται τα επιμέρους λειτουργικά της τμήματα (IAS 36.82, 2008).  

Εντούτοις, στο πρότυπο προβλέπεται ότι όταν ένα προϊόν παράγεται από ένα περιουσιακό 

στοιχείο ή μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και υπάρχει γι’ αυτό μία 

ενεργός αγορά στην οποία αυτό διατίθεται, το περιουσιακό αυτό στοιχείο ή η ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε για τη δική του παραγωγή συνιστούν και 

αναγνωρίζονται ως μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) (IAS 36.70, 2008).  

Επιπρόσθετα, μέσω συγκεκριμένης απαίτησης του Δ.Λ.Π. 36, τίθεται ως περιορισμός ότι η 

μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) με την οποία πρόκειται να συνδεθεί μέρος 

ή το σύνολο της υπεραξίας θα πρέπει (IAS 36.80, 2008):  

 Να αντιπροσωπεύει το μικρότερο δυνατό διακριτό τομέα της επιχείρησης στον οποίο 

η υπεραξία παρακολουθείται και ελέγχεται για λόγους εσωτερικής διαχείρισης. 
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 Να μην είναι μεγαλύτερη ενός λειτουργικού τομέα, όπως αυτός ορίζεται βάσει του 

πρωτεύοντος ή του δευτερεύοντος τύπου παρουσίασης της επιχείρησης, σύμφωνα με 

τον προσδιορισμό αυτών που καταγράφεται στο Δ.Π.Χ.Π. 8 “Λειτουργικοί τομείς”121. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 8, ένας λειτουργικός τομέας ορίζεται ως το τμήμα 

της επιχείρησης (IFRS 8.5, 2009):  

 Το οποίο αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες αυτή δύναται 

να αποκτά έσοδα και να επιβαρύνεται με έξοδα. 

 Του οποίου τα οικονομικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλή 

λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων αυτής με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σε θέματα 

που σχετίζονται με την κατανομή των πόρων και την εκτίμηση των αποδόσεων του 

τομέα. 

 Για το οποίο καταρτίζονται και παρέχονται ξεχωριστές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες. 

Η οριστικοποίηση του μεγέθους της υπεραξίας που προκύπτει σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την ορθή διαδικασία 

διασύνδεσης της με τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών της επιχείρησης (Μ.Δ.Τ.Ρ.). 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3, η επιχείρηση που προέβη στην απόκτηση μίας 

άλλης μέσω της διαδικασίας της συνένωσης, έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει προσωρινά 

το ύψος της υπεραξίας υπό την προϋπόθεση ότι η οριστική λογιστικοποίησή της θα 

πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της απόκτησης. Στο Δ.Λ.Π. 36 

αναγνωρίζεται ότι ο προσωρινός προσδιορισμός της υπεραξίας αποτελεί εμπόδιο στον 

ακριβή επιμερισμό της υπεραξίας στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών της 

επιχείρησης. Με σκοπό την αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού, μέσω των δικών του 

απαιτήσεων, παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση, της μη κατανομής από πλευρά της 

του συνόλου ή μέρους της υπεραξίας πριν την οριστικοποίηση του μεγέθους της. Η 

διαδικασία οριστικοποίησης του μεγέθους της υπεραξίας, χρονικά δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τη λήξη της επόμενης από την ημερομηνία απόκτησης περίοδο (IAS 36.84, 2004). 

                                                

121 Σημειώνεται ότι το Δ.Λ.Π. 14 “Πληροφόρηση κατά τομέα” αντικαταστήθηκε στις 30.06.2006 από το 

Δ.Π.Χ.Π. 8 “Λειτουργικοί τομείς” με ημερομηνία ισχύς την 1η Ιανουαρίου του 2009. Στο πλαίσιο των 

ετήσιων βελτιώσεων των προτύπων του 2009, το Δ.Π.Χ.Π. 8 τροποποιήθηκε. Η τροποποιήσεις που αυτό 

υπέστη αφορούν τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να παρέχονται από την επιχείρηση σε σχέση με τα 

περιουσιακά στοιχεία που συναποτελούν ένα λειτουργικό της τομέα.  
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Αξίζει πρόσθετα να σημειωθεί ότι, ο συνεπής προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων 

που συνθέτουν μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) αποτελεί κρίσιμη 

διαδικασία μέσω της οποίας διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα του μεγέθους της από χρήση 

σε χρήση. Μία μεταβολή στη σύνθεση της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών οδηγεί σε 

διαφοροποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου απομείωσης της έναντι των αποτελεσμάτων 

ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν τη μεταβολή της σύνθεσης αυτής. Σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 36 επιτρέπεται η μεταβολή της σύνθεσης των μονάδων δημιουργίας 

ταμειακών ροών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μεταβολή αυτή πρέπει να ακολουθείται από 

ένα νέο επιμερισμό της υπεραξίας σ’ αυτές χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση σχετικής αξίας 

(IAS 36.87, 2008). Δηλαδή επιμερίζοντας το ύψος της υπεραξίας στις νέες μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) σύμφωνα με την ποσοστιαία μεταβολή που υπέστη 

η αξία τους λόγω της μεταβολής της σύνθεσής τους. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αυξημένες 

γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον τρέχοντα και τον προηγούμενο τρόπο σύνθεσης των 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) καθώς και των αιτιών που οδήγησαν στη 

μεταβολή της δικής τους σύνθεσης (Deloitte, 2008).  

5.11. Λογιστικός χειρισμός της ζημίας απομείωσης της υπεραξίας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας, προϋποθέτει τη διασύνδεση 

αυτής με κάποια ή κάποιες εκ των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) της 

αποκτώσας επιχείρησης. Η μονάδα ή οι μονάδες αυτές θα πρέπει να ελέγχονται για πιθανή 

μείωση της αξίας τους τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις ύπαρξης 

ενδείξεων απομείωσης τους, ένας δεύτερος έλεγχος ως προς τη μεταβολή του μεγέθους τους 

πρέπει να διενεργείται στο τέλος της χρήσης.  

Η διενέργεια του ελέγχου, όπως αναλυτικά αποτυπώθηκε και αναλύθηκε στις προηγούμενες 

ενότητες, υλοποιείται μέσα από τη σύγκριση δύο μεγεθών, της καθαρής λογιστικής αξίας και 

του ανακτήσιμου ποσού της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.). Στην 

περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι η καθαρή λογιστική αξία της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, προκύπτει 

ζημιά απομείωσης αυτής και κατ’ επέκταση ανάγκη μειούμενης προσαρμογής του μεγέθους 
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της (IAS 36.104-108, 2008)122. Συγκεκριμένα, η ζημιά απομείωσης που εντοπίστηκε, πρέπει 

να επιμερίζεται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που συναποτελούν τη μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) μειώνοντας τη λογιστική τους αξία με 

συγκεκριμένη σειρά. Αρχικά θα πρέπει να μειωθεί η λογιστική αξία της υπεραξίας, στη 

συνέχεια εφόσον η ζημία απομείωσης της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) 

υπερβαίνει τη λογιστική αξία της υπεραξίας, το εναπομείναν τμήμα της θα πρέπει να 

επιμεριστεί και στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία κατ' αναλογία της λογιστικής τους αξίας. 

Μολονότι ο κατ’ αναλογία επιμερισμός της υπολειπόμενης ζημιάς στα περιουσιακά στοιχεία 

που αποτελούν τη μονάδα δημιουργίας ταμειακής ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) κρίνεται ως αυθαίρετος, 

εντούτοις, θεωρείται αποδεκτός λόγω του ότι και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 

δημιουργούν από κοινού με την υπεραξία ταμειακές ροές (IAS 36.106, 2008). Τέλος, βάσει 

των απαιτήσεων του προτύπου, απαγορεύεται η αναστροφή ζημιάς απομείωσης της 

υπεραξίας, αναγνωρίζοντας πως μία αύξηση του ανακτήσιμου ποσού της πιθανό να οφείλεται 

στην αύξηση της εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας η οποία σε καμιά περίπτωση δεν 

αναγνωρίζεται λογιστικά (IAS 36.124-125, 2008).  

5.12. Γνωστοποιήσεις για την υπεραξία βάσει των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 

Στο Δ.Π.Χ.Π. 3 και στο Δ.Λ.Π. 36 προβλέπεται ένα ευρύ πλήθος γνωστοποιήσεων που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα την υπεραξία τόσο κατά το στάδιο της αρχικής της αναγνώρισης 

(βάσει των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 3) όσο και κατά το στάδιο της μετέπειτα αποτίμησης 

της μέσω της διενέργειας ελέγχων για απομείωση της αξίας της (βάσει των όσων 

προβλέπονται για την πραγματοποίηση αυτών στο Δ.Λ.Π. 36). Η ικανοποίηση από την 

πλευρά της αποκτώσας επιχείρησης, των απαιτήσεων που τίθενται από τα πρότυπα αυτά για 

τις γνωστοποιήσεις  που σχετίζονται με την υπεραξία, αποσκοπεί στη διασφάλιση προς τους 

χρήστες των λογιστικών της καταστάσεων, της πληροφόρησης που απαιτείται έτσι ώστε 

αυτοί να είναι σε θέση να κατανοήσουν το σύνολο των ζητημάτων που ανακύπτουν στο 

πλαίσιο μίας επιχειρηματικής συνένωσης και αφορούν την αρχική λογιστικοποίηση της 

υπεραξίας και το μετέπειτα αυτής λογιστικό χειρισμό. Στις ενότητες που ακολουθούν, 

                                                

122 Στη λογιστική βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, καταγράφεται η άποψη, ότι η εφαρμογή από την 

πλευρά της επιχείρησης καλά σχεδιασμένων επιχειρησιακά στρατηγικών, δύναται να συμβάλλει στην πρόληψη 

απομείωσης της υπεραξίας, με αρκετά θετικά για αυτήν οικονομικά αποτελέσματα (Seetharaman et al., 2006).  
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αποτυπώνονται και αναλύονται οι απαιτήσεις που τίθενται για τις γνωστοποιήσεις που 

αφορούν την υπεραξία, όπως αυτές καταγράφονται στο Δ.Π.Χ.Π. 3 και στο Δ.Λ.Π. 36. 

5.12.1. Γνωστοποιήσεις για την υπεραξία βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο πρότυπο αυτό, η αποκτώσα επιχείρηση στο πλαίσιο μίας 

επιχειρηματικής συνένωσης, επιβάλλεται να γνωστοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες. Μέσω 

της γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών, επιτρέπεται στους χρήστες των λογιστικών της 

καταστάσεων, να αξιολογούν τη φύση και την οικονομική επίδραση μίας συνένωσης 

επιχειρήσεων που πραγματοποιείται (IFRS 3.59, 2008): 

i.  Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, ή 

ii.  Μετά το τέλος της περιόδου αυτής και πριν την έγκριση έκδοσης των λογιστικών της 

καταστάσεων. 

Στην κατεύθυνση εκπλήρωσης του προαναφερθέντα στόχου σε σχέση με την υπεραξία, από 

την αποκτώσα επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιούνται οι εξής πληροφορίες (Ντζανάτος, 

2008):  

i.  Μια ποιοτική περιγραφή των παραγόντων που συνθέτουν την αναγνωρισθείσα 

υπεραξία, όπως οι αναμενόμενες συνέργειες από τον συνδυασμό των εκμεταλλεύσεων 

της αποκτώμενης και της αποκτώσας επιχείρησης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

δεν μπορούν να αναγνωρισθούν ξεχωριστά και τυχόν άλλοι παρόμοιας φύσης 

παράγοντες (IFRS 3.Β64ε, 2008). 

ii.  Το συνολικό ποσό της υπεραξίας που αναμένεται να εκπέσει για φορολογικούς λόγους 

(IFRS 3.Β64ια, 2008). 

iii.  Στην περίπτωση μίας αγοράς (απόκτησης) ευκαιρίας123, από την αποκτώσα 

επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιούνται (IFRS 3.Β64ιδ, 2008): 

 Το ποσό του κέρδους που αναγνωρίστηκε και το αντίστοιχο κονδύλι της 

κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων στο οποίο αυτό καταχωρήθηκε. 

 Μια περιγραφή των λόγων για τους οποίους η συναλλαγή της απόκτησης είχε 

κέρδος ως αποτέλεσμα.  

                                                

123 Όπως αυτή ήδη παρουσιάστηκε και ερμηνεύθηκε σε προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου αυτού.   
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Επιπρόσθετα, από την πλευρά της αποκτώσας επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιούνται 

πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των λογιστικών της καταστάσεων να αξιολογούν 

τη χρηματοοικονομική επίδραση των προσαρμογών που αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα 

περίοδο αναφοράς, οι οποίες όμως σχετίζονται με συνενώσεις επιχειρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους. Στην κατεύθυνση 

εκπλήρωσης του στόχου αυτού, σε σχέση με την αναγνωρισθείσα υπεραξία, θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται από την αποκτώσα επιχείρηση οι εξής πληροφορίες (IFRS 3.61,62, 2008): 

i.  Μια συμφωνία της λογιστικής αξίας της υπεραξίας κατά την έναρξη και τη λήξη της 

περιόδου αναφοράς, στο πλαίσιο της οποίας ξεχωριστά θα παρουσιάζονται οι εξής 

πληροφορίες:  

 Το μεικτό ποσό και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης στην αρχή της περιόδου 

αναφοράς.     

 Την πρόσθετη υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, εκτός από την υπεραξία που περιλαμβάνεται σε μία ομάδα διάθεσης 

που κατά την απόκτηση πληροί τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθεί ως κατεχόμενη 

προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 “Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες” (IFRS 

3.Β67δi-δviii, 2008). 

 Προσαρμογές που προκύπτουν από μεταγενέστερη αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

 Την υπεραξία που περιλαμβανόταν σε μία ομάδα διάθεσης ταξινομημένη ως 

κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και την υπεραξία που έπαψε 

να αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς χωρίς προηγουμένως 

να έχει συμπεριληφθεί σε μία ομάδα διάθεσης που ταξινομήθηκε ως κατεχόμενη 

προς πώληση.      

 Τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης 

περιόδου αναφοράς σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36. 

  Τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 21 “Οι επιδράσεις των 

μεταβολών των τιμών συναλλάγματος”.   

 Τις οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της 

καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς. 
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 Το μεικτό ποσό και τις σωρευμένες ζημίες μείωσης της αξίας της στο τέλος της 

καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 εφαρμόζεται μελλοντικά για 

συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ορίστηκε την ή μετά την 

έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου αναφοράς που ξεκίνησε την ή μετά την 1η Ιουλίου του 

2009. Η απαίτηση εφαρμογής του ισχύοντος Δ.Π.Χ.Π. 3 μελλοντικά, επέφερε ως προς την 

υπεραξία που αναγνωρίστηκε πριν την ημερομηνία αυτή, σε συνενώσεις επιχειρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν με μία σύμβαση ή στις οποίες εμπλέκονται μόνο αμοιβαίες οντότητες 

τις εξής επιδράσεις (IFRS 3.Β68, 2008):    

 Ως προς την προηγούμενα αναγνωρισμένη υπεραξία: Στην αρχή της πρώτης ετήσιας 

περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το παρόν Δ.Π.Χ.Π., η λογιστική αξία της 

υπεραξίας που προέκυψε από μία προηγούμενη συνένωση επιχειρήσεων, ισούται με τη 

λογιστική της αξία εκείνη την ημερομηνία σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές 

πολιτικές της επιχείρησης. Το μέγεθός της ισούται, με την αρχικά προσδιορισθείσα 

τιμή της, μειωμένη κατά το μέγεθος των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των τυχόν 

ζημιών λόγω απομείωσης που την αφορούν. Επί του υπολογισθέντος αυτού μεγέθους 

δεν θα διενεργηθεί καμία διόρθωση.       

 Ως προς την υπεραξία που έχει αναγνωρισθεί προηγούμενα ως μείωση της καθαρής 

θέσης: Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την επιχείρηση σε 

προγενέστερες της αναθεώρησης του προτύπου περιόδους, μπορεί να είχαν ως 

αποτέλεσμα την αποτύπωση της αρχικά εκτιμηθείσας υπεραξίας με τρόπο τέτοιο που 

οδήγησε στη μείωση της καθαρής της θέσης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση δε 

θα αναγνωρίσει αυτή την υπεραξία ως περιουσιακό της στοιχείο στην αρχή της πρώτης 

ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3. 

Επιπλέον, η επιχείρηση δε θα αναγνωρίσει εκείνη την υπεραξία στα αποτελέσματα, 

όταν διαθέσει όλη ή μέρος της επιχείρησης με την οποία αυτή σχετίζεται ή όταν μια 

άμεσα σχετιζόμενη με αυτή μονάδα δημιουργίας ταμιακών της ροών υποστεί 

απομείωση.  

 Αναφορικά με τη μεταγενέστερη λογιστικοποίηση της υπεραξίας: Από την αρχή της 

πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το παρόν Δ.Π.Χ.Π., μια 

επιχείρηση θα διακόψει την απόσβεση της υπεραξίας η οποία προέρχεται από την 

προηγούμενη συνένωση επιχειρήσεων και θα ελέγξει αυτή για απομείωση σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 36.   
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 Ως προς την προηγούμενα αναγνωρισμένη αρνητική υπεραξία: Μια επιχείρηση που 

λογιστικοποίησε την προηγούμενη συνένωση επιχειρήσεων εφαρμόζοντας τη μέθοδο 

της αγοράς (purchase method), ενδεχομένως να αναγνώρισε αναβαλλόμενη πίστωση 

για θετική διαφορά της συμμετοχής της στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επάνω από το κόστος αυτής της 

συμμετοχής (ενίοτε αποκαλούμενη ως αρνητική υπεραξία). Στην περίπτωση που ο 

προαναφερθείς λογιστικός χειρισμός ακολουθήθηκε, η επιχείρηση επιβάλλεται να 

παύσει την αναγνώριση εκείνης της αναβαλλόμενης πίστωσης, στην αρχή της πρώτης 

ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το παρόν Δ.Π.Χ.Π., με αντίστοιχη 

προσαρμογή στο υπόλοιπο έναρξης του λογαριασμού κέρδη εις νέον. 

5.12.2. Γνωστοποιήσεις για την υπεραξία βάσει του Δ.Λ.Π. 36 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο Δ.Λ.Π. 36 για την “κατηγορία περιουσιακών 

στοιχείων” αυτή ορίζεται ως: μία ομαδοποίηση περιουσιακών στοιχείων, που διακρίνονται 

για την όμοια φύση και χρήση τους στις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης (IAS 36.127, 2008; 

Ντζανάτος, 2008).  

Σε μια τέτοια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, είναι δυνατό να 

συμπεριλαμβάνεται και η υπεραξία. Ως προς το μέγεθός της, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται από την επιχείρηση στις επεξηγηματικές σημειώσεις 

των οικονομικών της καταστάσεων, το εκτιμηθέν ποσό των ζημιών απομείωσης που 

αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα και το συγκεκριμένο κονδύλι (συγκεκριμένα κονδύλια) 

στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο οποίο αυτές οι ζημίες απομείωσης 

συμπεριλαμβάνονται (IAS 36.126α, 2008). 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση κατά την οποία, μία επιχείρηση παρουσιάζει πληροφόρηση 

ανά τομέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 8, θα πρέπει από την πλευρά της, σε 

σχέση με το αρχικά υπολογισθέν μέγεθος της υπεραξίας, να γνωστοποιείται για κάθε 

παρουσιαζόμενο τομέα, το ποσό της ζημιάς απομείωσης της που αναγνωρίστηκε στα 

αποτελέσματα και άμεσα στην καθαρή θέση κατά τη διάρκεια της περιόδου (IAS 36.129α, 

2008). 

Στην περίπτωση κατά την οποία, η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας ενός μεμονωμένου 

στοιχείου του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας, ή μίας μονάδας 
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δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) που αναγνωρίστηκε είναι σημαντική, τότε από την 

πλευρά της επιχείρησης θα πρέπει να γνωστοποιούνται: 

i.  Τα γεγονότα και οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της ζημίας απομείωσης. 

ii.  Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίστηκε.  

Επιπρόσθετα, για το μεμονωμένο αυτό περιουσιακό στοιχείο, εν προκειμένου την υπεραξία 

θα πρέπει να γνωστοποιούνται: 

i.  Η φύση αυτής. 

ii.  Ο τομέας προς αναφορά στον οποίο αυτή ανήκει, στην περίπτωση κατά την οποία 

από την επιχείρηση παρουσιάζονται πληροφορίες ανά τομέα πληροφόρησης.  

Για μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) θα πρέπει από την πλευρά της 

επιχείρησης να γνωστοποιούνται (IAS 36.130α-130ζ, 2008): 

i.  Μια περιγραφή της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών τέτοια ως αν αυτή να είναι: 

μια γραμμή παραγωγής, μια βιομηχανική εγκατάσταση, μια επιχειρηματική 

εκμετάλλευση, μια γεωγραφική περιοχή, ένας τομέας για τον οποίο πρέπει να 

παρέχονται πληροφορίες. 

ii.  Το ποσό της ζημίας απομείωσης που αναγνωρίστηκε κατά κατηγορία περιουσιακών 

στοιχείων και στην περίπτωση κατά την οποία παρουσιάζονται από την επιχείρηση 

πληροφορίες κατά τομέα, βάσει των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 8, το ποσό της ζημιάς 

απομείωσης που αναγνωρίστηκε κατά τομέα πληροφόρησης (αναφοράς). 

iii.  Εάν η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων για την εξατομίκευση της μονάδας 

δημιουργίας ταμιακών ροών έχει αλλάξει από την προηγούμενη εκτίμηση του 

ανακτήσιμου ποσού της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών (στην περίπτωση που 

αυτή υπάρχει), μια περιγραφή του τρέχοντος και του προηγούμενου τρόπου 

συγκέντρωσης των περιουσιακών στοιχείων και τους λόγους στους οποίους αποδίδεται 

η μεταβολή του τρόπου με τον οποίο εξατομικεύεται η μονάδα δημιουργίας 

ταμιακών ροών.  

iv.  Εάν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών υπολογίστηκε 

βάσει της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης της ή βάσει της αξίας λόγω χρήσης 

της. 

v.  Στην περίπτωση κατά την οποία, το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών αντιστοιχεί στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης της, τη βάση 
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που χρησιμοποιήθηκε από την επιχείρηση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, 

για παράδειγμα, αν αυτή προσδιορίστηκε με παραπομπή σε μια ενεργό αγορά. 

vi.  Στην περίπτωση κατά την οποία, το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών υπολογίστηκε βάσει της αξίας λόγω χρήσης της, από την πλευρά της 

επιχείρησης θα πρέπει να γνωστοποιείται το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην τρέχουσα εκτίμηση καθώς και στην προηγούμενη εκτίμηση 

αυτής (αν μία τέτοια εκτίμηση πραγματοποιήθηκε). 

Στην περίπτωση κατά την οποία, το μέγεθος της υπεραξίας που αποκτήθηκε σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, δεν κατανεμήθηκε σε 

κάποια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) ή σε ομάδες μονάδων της 

επιχείρησης, θα πρέπει από την πλευρά της τελευταίας να γνωστοποιείται, το ποσό της 

υπεραξίας και οι λόγοι για τους οποίους η κατανομή της δεν κατέστη εφικτή (IAS 36.133, 

2008). Σημειώνεται πρόσθετα ότι, εφόσον η λογιστική αξία της υπεραξίας ή των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων με αόριστες ωφέλιμες ζωές που περιλήφθηκαν από μία επιχείρηση 

σε μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) της είναι σημαντική σε σχέση με το 

συνολικό μέγεθος της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων με αόριστες 

ωφέλιμες ζωές που αναγνωρίστηκαν σ’ αυτήν, τότε από την πλευρά της είναι αναγκαίο να 

γνωστοποιούνται οι εξής πληροφορίες (IAS 36.134, 2008):  

i.  Η λογιστική αξία της υπεραξίας που επιμερίστηκε στη μονάδα ή στην ομάδα 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών της. 

ii.  Η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που επιμερίστηκαν στη μονάδα 

ή στην ομάδα μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών αυτής. 

iii.  Η βάση σύμφωνα με την οποία έχει προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας 

ή της ομάδας μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών της επιχείρησης, δηλαδή εάν 

χρησιμοποιήθηκε ως βάση προσδιορισμού του ανακτήσιμου ποσού της μονάδας η 

αξία λόγω χρήσης της ή η εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης της. 

iv.  Στην περίπτωση κατά την οποία, ο υπολογισμός του ανακτήσιμου ποσού της μονάδας 

ή της ομάδας μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών της επιχείρησης βασίστηκε στην 

αξία λόγω χρήσης της μονάδας, πρόσθετα από την επιχείρηση θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται τα εξής:  

 Μια περιγραφή κάθε βασικής παραδοχής στην οποία η διοίκηση έχει βασίσει τις 

προβλέψεις ταμιακών ροών της μονάδας για την περίοδο που καλύπτουν οι πιο 
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πρόσφατοι προϋπολογισμοί ή προγνώσεις. Βασική παραδοχή θεωρείται εκείνη η 

οποία έχει μεγάλη επίδραση στο ανακτήσιμο ποσό της μονάδας.   

 Μια περιγραφή του τρόπου προσέγγισης της διοίκησης για τον προσδιορισμό της 

αξίας του ανακτήσιμου ποσού που προκύπτει από κάθε βασική παραδοχή στην 

περίπτωση που η αξία αυτή αντανακλά την εμπειρία του παρελθόντος. Στην 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η αξία του ανακτήσιμου ποσού που προκύπτει 

από κάθε βασική παραδοχή δεν αντανακλά την εμπειρία του παρελθόντος, θα 

πρέπει από την επιχείρηση να περιγράφεται, πως και για ποιο λόγο η προκύψασα 

αξία ως μέγεθος διαφοροποιείται από αυτή που προέκυψε βάσει των παραδοχών 

που στηρίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και τις εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης.    

  Η περίοδος στην οποία αναφέρονται οι μελλοντικές ταμειακές ροές που η 

διοίκηση της επιχείρησης εκτίμησε. Στην περίπτωση κατά την οποία η περίοδος 

αυτή είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών, μία ερμηνεία του λόγου για τον οποίο 

χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη αυτή περίοδος. 

 Ο συντελεστής ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών, πέραν της περιόδου που καλύπτεται από τους πιο 

πρόσφατους προϋπολογισμούς καθώς και μια αιτιολόγηση για τη χρήση 

συγκεκριμένου μεγέθους συντελεστή σε περίπτωση που αυτός υπερβαίνει το 

μακροπρόθεσμο μέγεθός του, για τα προϊόντα, τις βιομηχανίες, τη χώρα ή τις 

χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή για την αγορά στην οποία η 

μονάδα (ή οι ομάδες μονάδων) εντάσσονται. 

 Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για την αναγωγή σε παρούσα 

αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

v.  Εάν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας (ή ομάδας μονάδων) δημιουργίας ταμειακών 

ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης, τότε θα 

πρέπει να γνωστοποιείται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 

της εύλογης αξίας μείον το κόστος της πώλησης.  Στην περίπτωση κατά την οποία η 

εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης δεν προσδιορίζεται μέσω της χρήσης μιας 

αντικειμενικής αγοραίας τιμής, θα γνωστοποιούνται πρόσθετα και οι ακόλουθες 

πληροφορίες:  
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 Μια περιγραφή κάθε βασικής παραδοχής στην οποία στηρίχτηκε η διοίκηση της 

επιχείρησης προκειμένου να προσδιορίσει την εύλογη αξία μείον το κόστος 

πώλησης.  

  Μια περιγραφή του τρόπου προσέγγισης της διοίκησης για τον προσδιορισμό της 

αξίας του ανακτήσιμου ποσού που προκύπτει από κάθε βασική παραδοχή, το κατά 

πόσο η παραδοχή αυτή αντανακλά την εμπειρία του παρελθόντος και αν όχι, πώς 

και για ποιο λόγο διαφέρει από την εμπειρία του παρελθόντος και τις εξωτερικές 

πηγές πληροφόρησης. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία, η εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης 

προσδιορίζεται μέσα από τη χρήση της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών 

ροών τότε από την επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

1. Η περίοδος για την οποία η διοίκηση έχει προβεί σε πρόβλεψη των 

μελλοντικών ταμειακών ροών. 

2. Ο συντελεστής ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών. 

3. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών. 

vi.  Στην περίπτωση κατά την οποία, μία πιθανή αλλαγή στις βασικές παραδοχές της 

διοίκησης για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), συντελεί στο να υπερβεί η λογιστική της αξία το 

ανακτήσιμο ποσό της, τότε θα πρέπει από την πλευρά της επιχείρησης να 

γνωστοποιούνται: 

 Το ποσό κατά το οποίο το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών (ή της ομάδας μονάδων) υπερβαίνει τη λογιστική της αξία. 

 Η αξία που αποδόθηκε στη βασική παραδοχή. 

 Το ποσό της αξίας του ανακτήσιμου ποσού που μεταβάλλεται ως συνέπεια της 

αλλαγής στη βασική παραδοχή, αφού ληφθούν υπόψη μεταγενέστερες επιδράσεις 

που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη αλλαγή και σε άλλες μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας του, έτσι ώστε αυτό να 

ισοδυναμεί με τη λογιστική της αξία. 

vii.  Εάν κάποιο μέρος ή το σύνολο της λογιστικής αξίας της υπεραξίας ή των άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού με αόριστες ωφέλιμες ζωές κατανέμεται σε πολλαπλές 

μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων και το ποσό που 
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επιμερίζεται σε κάθε μονάδα δεν είναι σημαντικό σε σχέση με τη συνολική λογιστική 

αξία της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού με αόριστες ωφέλιμες 

ζωές, το γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται, μαζί με το ποσό που 

κατανεμήθηκε στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) (IAS 36.135, 

2008). 

viii.  Στην περίπτωση κατά την οποία, τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας 

ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.), βασίζονται ως προς την εκτίμηση τους στην ίδια βασική 

παραδοχή και η συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας ή των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού με αόριστες ωφέλιμες ζωές, που κατανέμεται σ’ αυτές είναι σημαντική σε 

σχέση με τη συνολική λογιστική τους αξία, αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται από την 

επιχείρηση μαζί με τα ακόλουθα (IAS 36.135, 2008): 

 Τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας που επιμερίστηκε στις μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.). 

 Τη συνολική λογιστική αξία των άυλων στοιχείων του ενεργητικού με αόριστες 

ωφέλιμες ζωές, που επιμερίστηκαν στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών 

(Μ.Δ.Τ.Ρ.).  

 Μια περιγραφή των βασικών παραδοχών που αναπτύχθηκαν κατά τον υπολογισμό 

των ανακτήσιμων ποσών. 

 Μια περιγραφή του τρόπου προσέγγισης της διοίκησης για τον προσδιορισμό της 

αξίας του ανακτήσιμου ποσού που προκύπτει από κάθε βασική παραδοχή, το κατά 

πόσο η αξία αυτή αντανακλά την εμπειρία του παρελθόντος και αν όχι, πως και για 

ποιο λόγο διαφέρει από την αξία που προκύπτει με βάση την εμπειρία του 

παρελθόντος ή την αξία που στηρίζεται σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. 

 Εάν μία πιθανή αλλαγή στις βασικές παραδοχές, συντελεί ώστε το σύνολο της 

λογιστικής αξίας των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) της 

επιχείρησης να υπερβαίνει το σύνολο των ανακτήσιμων ποσών τους, τότε θα πρέπει 

να γνωστοποιούνται:   

1. Το ποσό κατά το οποίο το σύνολο των ανακτήσιμων ποσών των μονάδων 

υπερβαίνει το σύνολο της λογιστικής τους αξίας πριν των αλλαγών στις βασικές 

παραδοχές.  

2. Η αξία των ανακτήσιμων ποσών που προσδιορίζεται από τις βασικές 

παραδοχές.  
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3. Το ποσό της αξίας των ανακτήσιμων ποσών που μεταβάλλεται συνεπεία της 

αλλαγής των βασικών παραδοχών, αφού ληφθούν υπόψη μεταγενέστερες 

επιδράσεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη αλλαγή και σε άλλες μεταβλητές 

που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό των 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) της επιχείρησης, έτσι ώστε 

το συνολικό ανακτήσιμο ποσό να ισοδυναμεί με τη συνολική λογιστική αξία των 

μονάδων αυτών. 
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o 

Μετασχηματισμοί εταιριών, αποτίμηση αξίας επιχείρησης και η 
λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας βάσει των ελληνικών 
γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

6.1. Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο συγκροτείται από τρεις επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη εξ’ αυτών, με 

τρόπο σαφή και περιεκτικό αποτυπώνεται, το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα στη 

χώρα μας κατά την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών μετασχηματισμών.   

Στο πλαίσιο της ανάλυσης τους, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πράξεις της συγχώνευσης και 

της εξαγοράς ανωνύμων εταιριών. Με σκοπό την ερμηνεία και την πλήρη κατανόηση του 

τρόπου επίτευξης των δύο αυτών μορφών μετασχηματισμού, στη δεύτερη επιμέρους 

ενότητα, παρατίθενται και αναλύονται οι κυριότερες μέθοδοι προσδιορισμού της 

επιχειρηματικής αξίας όπως αυτές συναντώνται σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία της 

λογιστικής επιστήμης και εφαρμόζονται στη σύγχρονη εκτιμητική πρακτική. Στο πλαίσιο 

αυτό, η διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας αναδείχθηκε σε ζήτημα 

μείζονος σημασίας δεδομένου ότι το τίμημα εξαγοράς ή η σχέση ανταλλαγής μετοχών 

εξαρτώνται άμεσα από τη δική της ορθή εκτίμηση. 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η υπεραξία, ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται ως ένα 

από τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη της 

στηρίζεται, στην ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη βάσει 

πραγματικών καταστάσεων και σχέσεων μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν, η καλή της φήμη, η 

εκτεταμένης της πελατεία, η καλή της οργάνωση και η πίστη που αυτή απολαμβάνει στις 

συναλλαγές. Η λογιστική αντιμετώπιση του περιουσιακού αυτού στοιχείου, συγκαταλέγεται 

μεταξύ των πλέον αντιφατικών ζητημάτων της σύγχρονης λογιστικής θεωρίας και πρακτικής 

(Massoud and Raiborn, 2003). 

Υπό την αντίληψη αυτή, το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται, με την αποτύπωση, ανάλυση και 

ερμηνεία του λογιστικού χειρισμού της τυχόν προκύψασας σε μία πράξη συγχώνευσης ή 

εξαγοράς εταιριών υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών 

(Γ.Π.Λ.Α.).  
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6.2. Μετασχηματισμοί εταιριών 

Στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων σταθερά εφαρμόζεται ως διαδικασία επαναπροσδιορισμού και υλοποίησης 

στόχων και πολιτικών. Σύμφωνα με την εννοιολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε για 

αυτήν από την ευρωπαϊκή ένωση το 2008124, ως αναδιάρθρωση ορίζεται “η μεταβολή του 

εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης, μέσω της οποίας επηρεάζονται τόσο τα ποιοτικά 

όσο και τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα προσαρμογών που 

πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας και αφορούν την οργάνωση, τη δομή 

και τις παραγωγικές της διαδικασίες”. 

Ως προς την ένταση και το χρονικό προσδιορισμό που χαρακτηρίζει την εμφάνιση της, 

σημειώνεται ότι η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων δεν συνιστά ένα νέο φαινόμενο. 

Αποτέλεσε και αποτελεί τμήμα του επιχειρηματικού κύκλου, λόγω της ανάγκης των 

επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας τους. Σήμερα εντούτοις, παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο μία 

επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων, που 

αποδίδεται κυρίως στην παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και στην 

ένταση του ανταγωνισμού που καταγράφεται σε κάποιες εκ των  αναδυόμενων οικονομιών 

και αγορών (Price Water House Coopers, 2011). 

Στο πλαίσιο προσέγγισης της από το εταιρικό δίκαιο (business law), η αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων συνιστά αναδιοργάνωση τους που επιτυγχάνεται μέσα από την τροποποίηση 

διαφόρων συστατικών τους στοιχείων, όπως: η διοίκηση, η περιουσία, η σύνθεση των 

εταίρων ή μετόχων, οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, κ.ά. Στο ίδιο πλαίσιο, ως προς τους 

στόχους που αυτή καλείται να ικανοποιήσει, γίνεται αποδεκτό ότι η αναδιάρθρωση 

συμβάλλει στην ευόδωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και δύναται μέσω αυτής να 

ευνοηθούν τόσο οι οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση ενός τέτοιου 

δικαιώματος όσο και οι προβληματικές επιχειρήσεις που επιθυμούν την εξυγίανση τους 

(Περάκης, 2001). 

Αξίζει πρόσθετα να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο προσέγγισης της από το εταιρικό δίκαιο, η 

αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων εννοιολογικά ταυτίζεται με το μετασχηματισμό αυτών υπό 

                                                

124 Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, αναδιάρθρωση στην Ευρώπη 

2008, ευρωπαϊκή επιτροπή.  



Μετασχηματισμοί εταιριών, αποτίμηση αξίας επιχείρησης και η λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας βάσει των 

ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

 

249 

 

την ευρεία έννοια του όρου. Σ’ αυτόν μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: (i) η ανάθεση της 

διοίκησης της εταιρίας σε τρίτους και η μίσθωση της επιχείρησης, (ii) η αύξηση ή η μείωση 

του κεφαλαίου της, (iii) η τροποποίηση των δικαιωμάτων των μετόχων αυτής, (iv) η 

απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τρίτους ή από την ίδια την εταιρία, (v) η μεταβίβαση 

περιουσιακών της στοιχείων, (vi) η κρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση της, vii) η λύση, 

εκκαθάριση και η αναβίωση της (Ρόκας, Κ., 1996; Περάκης, 2001; Αλεξανδράκης, κ.ά., 

2010).  

Σε άμεση συνάρτηση των όσων ειπώθηκαν προηγούμενα, στο δίκαιο των εταιριών, γίνεται 

πρόσθετα αποδεκτό ότι στην έννοια της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, εμπεριέχεται και 

η έννοια του μετασχηματισμού αυτών υπό τη στενή έννοια του όρου. Συγκεκριμένα, βάσει 

των όσων ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 2166/1993 αυτός μπορεί να λάβει μία από τις 

ακόλουθες μορφές: (i) τη μετατροπή, (ii) τη συγχώνευση, (iii) την εξαγορά, (iv) τη διάσπαση, 

(v) την απόσχιση κλάδου, (vi) τη διεθνή μεταφορά έδρας (Περάκης, 2001).  

Ως κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων μετασχηματισμού που αναφέρθηκαν, 

αναδεικνύεται η ικανότητα συνέχισης της παραγωγικής και γενικότερα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της επιχείρησης, με τη μορφή ενός νέου οικονομικού φορέα που διαθέτει 

ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια. Στην περίπτωση κατά την οποία, η συνέχιση αυτή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας μίας επιχείρησης λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις 

μετασχηματισμών και συνεπώς σε περιπτώσεις μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς, 

διάσπασης που επιτυγχάνονται με τα μέσα του εταιρικού δικαίου, οι μετασχηματισμοί αυτοί 

θεωρούνται ως γνήσιοι (Περάκης, 2001). Εν αντιθέσει αυτών, ως καταχρηστικός 

μετασχηματισμός ορίζεται, αυτός που επιτυγχάνεται με τα μέσα του κοινού (common law) 

και όχι του εταιρικού δικαίου. Έτσι, στην περίπτωση ενός καταχρηστικού μετασχηματισμού 

με συγχώνευση επιχειρήσεων, θα είχαμε λύση και εκκαθάριση των εταιριών που πρόκειται να 

μετασχηματιστούν, διανομή της περιουσίας τους στους εταίρους ή μετόχους, ίδρυση νέας 

εταιρίας και εισφορά των όποιων προκυψάντων διανεμηθέντων περιουσιακών τους στοιχείων 

σε αυτήν. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή με (γνήσιο) μετασχηματισμό, όπου θα 

εφαρμόζονταν οι κανόνες του εταιρικού δικαίου, θα είχαμε μόνο μια πράξη, τη συγχώνευση 

με σύσταση νέας εταιρίας (Ιγνατιάδης, 1993).   

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει ενιαίο δίκαιο 

που να καλύπτει συνολικά το ζήτημα των μετασχηματισμών των επιχειρήσεων (π.χ. τη 

μετατροπή, τη συγχώνευση, τη διάσπαση αυτών). Στο ίδιο πλαίσιο θεώρησης, δεν 
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καταγράφονται ρυθμιστικοί κανόνες εταιρικού δικαίου οι οποίοι δύνανται να εφαρμοσθούν 

ομοιόμορφα στους μετασχηματισμούς όλων των νομικών ή των φυσικών προσώπων (π.χ. 

ομοιόμορφη εφαρμογή της συγχώνευσης για όλους τους εταιρικούς τύπους) (Kelemenis, 

Lazaridou - Elmaloglou, 2007; GLG, 2010).  

Στο πλαίσιο αυτό, στις γραμμές που ακολουθούν, αποτυπώνονται οι ρυθμίσεις 

μετασχηματισμών που υφίστανται τυπικά σήμερα στην ελληνική νομοθεσία, οι οποίες 

αφορούν: τη μετατροπή, τη συγχώνευση, την εξαγορά και τη διάσπαση επιχειρήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα:   

 Μετατροπή επιχειρήσεων ρυθμίζεται για τις εξής περιπτώσεις: 

i.  Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης, βάσει των 

άρθρων 66 του ν. 2190/1920125 και 51 του ν. 3190/1955126. 

ii.  Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή σε 

ατομική επιχείρηση βάσει των όσων ορίζονται: στο άρθρο 66 § 5 του ν. 2190/1920, 

στο άρθρο 51 § 7 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 2 § 1 του ν. 3505/1956, σε 

συνδυασμό με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 § 2 του ν. 3663/1957.  

iii.  Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 67 του ν. 2190/1920 και 67 του ν. 3190/1955. 

iv.  Μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία, βάσει των 

όσων ορίζονται στο άρθρο 67 § 2, εδάφια 1 και 2 του ν. 2190/1920 και στο άρθρο 67 

§ 2 του ν. 3190/1955.  

v.  Μετατροπή κάθε τύπου εταιρικής επιχείρησης σε αστικό συνεταιρισμό σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του ν. 1667/1986. 

 Η συγχώνευση, η εξαγορά και η διάσπαση επιχειρήσεων ρυθμίζεται για τις εξής 

περιπτώσεις: 

i.  Συγχώνευση, εξαγορά και διάσπαση ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των άρθρων 68 έως και 89 του ν. 2190/1920.  

ii.  Συγχώνευση, εξαγορά και διάσπαση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, βάσει των 

όσων ορίζονται στα άρθρα 54 και 55 του ν. 3190/1955. 

                                                

125 Όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του. 

126 κ.ν. 3190/1955.  
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iii.  Συγχώνευση αγροτικών συνεταιρισμών του ίδιου βαθμού, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 33 του ν. 2169/1993. 

iv.  Συγχώνευση αστικών συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών 

πιστωτικών συνεταιρισμών βάσει του άρθρου 5 § 1 του ν. 2076/1992 σε συνδυασμό με 

τις απαιτήσεις του άρθρου 10 § 4 του ν. 1667/1986 και του άρθρου 7 του π.δ. 

422/1987. 

Κατ’ επέκταση και βάσει των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα, προκύπτει ότι στην 

υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία υφίστανται θέματα αρρύθμιστων μετασχηματισμών που 

σχετίζονται με τη μετατροπή, τη συγχώνευση, την εξαγορά ή τη διάσπαση αστικών ή 

εμπορικών προσωπικών εταιριών, ιδίως ομορρύθμων και ετερορρύθμων. Επιπρόσθετα, δεν 

υφίσταται ρύθμιση του εταιρικού δικαίου που να σχετίζεται με την απόσχιση κλάδου, 

περίπτωση που συναντάται μόνο στο ν.δ. 1297/1972 και το ν. 2166/1993127. Τα κενά αυτά 

κρίνονται κατανοητά, η διαφορετική οργάνωση των διαφόρων τύπων εταιρικών επιχειρήσεων 

υπαγορεύει διαφορετικές ρυθμίσεις για τη δίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων των 

προσώπων που έχουν συναλλαγές με τις επιχειρήσεις που δύνανται να μετασχηματιστούν. Η 

μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε ότι δεν είναι άμεσα εφικτή η ρύθμιση όλων των μορφών 

μετασχηματισμού υπό ένα ενιαίο τύπο, καθώς ποικίλες αντιπαραθέσεις εμφανίζονται για τις 

ήδη ρυθμισμένες μορφές μετασχηματισμών. Εντούτοις, η ρύθμιση των μετασχηματισμών 

όλων των εταιρικών μορφών κρίνεται αναγκαία. Το γεγονός ότι στην ελληνική νομοθεσία 

προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις μετασχηματισμών οι οποίες δεν ρυθμίζονται από το 

εταιρικό δίκαιο, συντελεί στο να πλανάται το ερώτημα ως προς το εάν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η μετατροπή ενός εταιρικού τύπου σε κάποιον άλλο χωρίς την ύπαρξη της 

σχετικής νομοθεσίας (Σκαλίδης, 2007). Στο παραπάνω ερώτημα, συνάδει η απάντηση ότι θα 

πρέπει να επιτρέπεται ο μετασχηματισμός ενός εταιρικού τύπου σε κάποιον άλλο ακόμη και 

όταν αυτός δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, εφόσον μέσω αυτού δεν βλάπτονται τα 

παραδεκτά και νόμιμα συμφέροντα των εμπλεκομένων τρίτων, όπως των δανειστών, των 

εταίρων ή μετόχων (Ρόκας, Κ.,  1971a). Εντούτοις, είναι εμφανές ότι η απουσία μιας απλής, 

ξεκάθαρης και ολοκληρωτικής νομοθετικής ρύθμισης δεν ευνοεί με κανέναν τρόπο την 

ανάπτυξη των συναλλαγών και τη θεώρηση από την πλευρά των ενδιαφερομένων, της 

                                                

127 Εκτενής αναφορά, ανάλυση και ερμηνεία των αναπτυξιακών αυτών νόμων (παροχής φορολογικών κινήτρων) 

σε σχέση με τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) ακολουθεί στις επόμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.  



Μετασχηματισμοί εταιριών, αποτίμηση αξίας επιχείρησης και η λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας βάσει των 

ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

 

252 

 

ύπαρξης ουσιαστικών και λειτουργικών κανόνων εταιρικού δικαίου, που δύνανται να 

εφαρμοστούν από αυτούς με σκοπό την εύρυθμη επέκταση των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων.  

Συναρτήσει των όσων προηγούμενα παρατέθηκαν σημειώνεται ότι, σήμερα στην κοινή 

επιχειρηματική πρακτική δεν είναι εφικτές μορφές μετασχηματισμών που χαρακτηρίζονται 

ιδιαίτερα σημαντικές, όπως: (i) η μετατροπή ομόρρυθμης σε ετερόρρυθμη εταιρία και 

αντίστροφα, (ii) η πραγματοποίηση γνήσιου μετασχηματισμού με συγχώνευση ανώνυμης 

εταιρίας και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή με συγχώνευση μεταξύ προσωπικών εταιριών 

(ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας), (Περάκης, 2001). 

6.2.1. Συγχωνεύσεις εταιριών 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων υπό τη στενή έννοια του 

όρου, βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 1 του ν. 2166/1993, δύναται μεταξύ άλλων να 

πραγματοποιηθεί και με την πράξη της συγχώνευσης των επιχειρήσεων (Περάκης, 2001).    

Ως συγχώνευση επιχειρήσεων γενικά νοείται, η πράξη ολοκληρωμένης ένωσης δύο ή 

περισσότερων επιχειρήσεων, που υλοποιείται σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο. Περιεκτικά ο 

όρος αποδόθηκε ως η πραγματοποίηση “οικονομικής ενσωμάτωσης δύο ή περισσότερων 

επιχειρήσεων υπό ενιαία βούληση” (Περάκης, 2001).  

Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση μετασχηματισμού, έτσι και στη συγχώνευση, ως 

κυρίαρχο της χαρακτηριστικό προκύπτει, η συνέχιση της παραγωγικής και γενικότερα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης με τη μορφή ενός νέου οικονομικού 

φορέα που διακρίνεται για τη ξεχωριστή του νομική αυτοτέλεια.  

Ως προς τη συγχώνευση, το κύριο ερώτημα που καταγράφεται στη βιβλιογραφία αφορά, το 

κατά πόσο μέσω αυτής διενεργείται η διακοπή της νομικής αυτοτέλειας των 

συγχωνευομένων επιχειρήσεων και η δραστηριοποίηση του νέου φορέα που δημιουργήθηκε 

με ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια ή όχι. Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό διίστανται. 

Εντούτοις, διαχρονικά καταγράφεται η αποδοχή της ορθότητας της μίας θέσης, αυτής που 

συναντάται και στο ισχύον δίκαιο. Σύμφωνα με την κυρίαρχη αυτή θέση, μέσω της 

συγχώνευσης των επιχειρήσεων επέρχεται η περάτωση της νομικής αυτοτέλειας των 

συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. Βάσει της αντίθετης προς την άποψη αυτή θεώρησης, γίνεται 

αποδεκτό ότι μέσω της πράξης της συγχώνευσης επέρχεται μόνο τροποποίηση του 

καταστατικού των συγχωνευομένων εταιριών με σκοπό την ένωση των περιουσιών τους, 
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χωρίς την πρόκληση καμίας ουσιαστικής μεταβολής στη νομική αυτοτέλεια των 

εμπλεκομένων μερών (Παμπούκης, 1996). 

Για την υλοποίηση της πράξης της συγχώνευσης απαιτείται προηγούμενα η διενέργεια 

διαφόρων νομικών πράξεων και ενεργειών, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, οι αποφάσεις των 

γενικών συνελεύσεων, η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, η αποτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, η τροποποίηση των εταιρικών 

καταστατικών, η δημοσίευση των εγκεκριμένων αποφάσεων και της σύμβασης συγχώνευσης. 

Οι παραπάνω πράξεις διαφοροποιούνται άμεσα συναρτήσει του τρόπου με τον οποίο 

πρόκειται να διενεργηθεί η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων 

μερών και συγκεκριμένα βάσει του κατά πόσο αυτός θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής ή 

μέσω καθολικής διαδοχής (Παπαδόπουλος, 1990; Ιγνατιάδης, 1993). Πιο συγκεκριμένα: 

 Στην περίπτωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων 

επιχειρήσεων μέσω καθολικής τους διαδοχής από τη νέα εταιρία που προκύπτει, 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την περίπτωση που στο εταιρικό δίκαιο καλείται γνήσια 

ή κατά κυριολεξία συγχώνευση. Στο πλαίσιο αυτής διενεργείται, η συνένωση δύο ή 

περισσοτέρων νομικών προσώπων δηλαδή εταιριών που συγχωνεύονται, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου νομικού προσώπου βάσει των κανόνων 

που υποδεικνύονται από το εταιρικό δίκαιο. 

 Στην αντίθετη περίπτωση, αντιμετωπίζουμε τη διενέργεια της πράξης συγχώνευσης 

που σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο καλείται ως καταχρηστική. Στο πλαίσιο αυτής, 

πραγματοποιούνται ενέργειες που επιφέρουν αντίστοιχα αποτελέσματα σε σχέση με 

αυτά που επέρχονται μέσω της γνήσιας συγχώνευσης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:  

(i) η μετατροπή μιας εταιρίας από μια νομική μορφή σε άλλη (π.χ. από εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία) και στη συνέχεια η συγχώνευσή αυτής με 

άλλη ανώνυμη εταιρία, (ii) η λύση και εκκαθάρισή μιας υφιστάμενης ανώνυμης 

εταιρίας και στην συνέχεια η εισφορά της περιουσίας που θα προκύψει από αυτή τη 

διαδικασία σε μια υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία, (iii) η εισφορά κλάδου επιχείρησης 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2166/1993 (Ιγνατιάδης, 1993)128.  

                                                

128 Σημειώνεται ότι, τόσο στο πλαίσιο του ελληνικού φορολογικού δικαίου όσο και στο πλαίσιο του δίκαιου 

του ανταγωνισμού, δεν συναντάται η διάκριση αυτή ανάμεσα στη γνήσια και την καταχρηστική συγχώνευση 

(KPMG, 2010; Αλεξανδράκης, κ.ά., 2010). 
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Η προαναφερθείσα διάκριση ανάμεσα στη γνήσια και την καταχρηστική συγχώνευση 

αποδίδεται στη μη ύπαρξη ενιαίου δικαίου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων με ρυθμιστικούς 

κανόνες εταιρικού δικαίου προς ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε κάθε κατηγορία νομικών ή 

φυσικών προσώπων, καθώς μόνο στο πλαίσιο εφαρμογής της καταχρηστικής συγχώνευσης 

είναι δυνατή η αντιμετώπιση της δυσκολίας αυτής μεταξύ των εταιριών όλων των νομικών 

μορφών και τις ατομικές επιχειρήσεις (Ρόκας, Κ., 2001). 

Αξίζει πρόσθετα να σημειωθεί ότι, κατά τη σύγκριση των δύο αυτών μορφών και τρόπων 

επίτευξης συγχώνευσης επιχειρήσεων εντοπίζονται οι εξής σημαντικές διαφορές: 

i.  Στην καταχρηστική συγχώνευση διενεργείται αρχικά συνένωση εταιρικών περιουσιών 

και όχι συνένωση των νομικών προσώπων των εμπλεκομένων εταιριών. Εν αντιθέσει, 

στη γνήσια συγχώνευση πραγματοποιείται αρχικά συνένωση των νομικών προσώπων 

των εμπλεκομένων εταιριών και εν συνεχεία πραγματοποιείται η συνένωση των 

εταιρικών περιουσιών των συγχωνευθέντων μερών. 

ii.  Γίνεται αποδεκτό ότι, η γνήσια συγχώνευση υπερτερεί της καταχρηστικής, καθώς 

μέσω αυτής  εξοικονομείται χρόνος και χρήμα, είτε από έξοδα (ιδιαίτερα λόγω 

μεταβιβάσεων) είτε από περιττές φορολογικές επιβαρύνσεις. 

iii.  Η καταχρηστική συγχώνευση, που συνεπάγεται τη λύση και εκκαθάριση των 

συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, μπορεί ενδεχομένως να αποβεί επιζήμια για τις υπό 

συγχώνευση επιχειρήσεις, καθώς αυτή οδηγεί προσωρινά στην παύση των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και εργασιών. 

iv.  Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια τρίτα πρόσωπα (δανειστές - πιστωτές) 

διατηρούν απαίτηση από μία εκ των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων, είναι δυνατό μετά 

την ολοκλήρωση γνήσιας μεταξύ τους συγχώνευσης, η απαίτηση των προσώπων αυτών 

να μην ικανοποιηθεί λόγω των αυξημένων δανειακών υποχρεώσεων της έτερης των 

συγχωνευομένων επιχείρησης (Παπαδόπουλος, 1990). Αυτός είναι και ο λόγος, για 

τον οποίο στην ισχύουσα νομοθεσία υπό προϋποθέσεις,  καθίσταται εφικτή η γνήσια 

συγχώνευση μόνο συγκεκριμένων περιπτώσεων εταιρικών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ ανωνύμων εταιριών βάσει των άρθρων 68 έως και 89 του ν. 

2190/1920, μεταξύ εταιριών περιορισμένης ευθύνης βάσει των άρθρων 54 και 55 του 

ν. 3190/1955, μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών του ιδίου βαθμού, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 33 του ν. 2169/1993 και τέλος μεταξύ αστικών συνεταιρισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και των αστικών πιστωτικών συνεταιρισμών βάσει των 
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απαιτήσεων του άρθρου 5 § 1 του ν. 2076/1992 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται για 

αυτούς στο άρθρο 10 § 4 του ν. 1667/1986 και στο άρθρο 7 του π.δ. 422/1987.  

Εξετάζοντας τέλος τον τρόπο υλοποίησης συγχώνευσης μεταξύ ανωνύμων εταιριών σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του άρθρου 68 του ν. 2190/1920, ορίζεται ότι αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα: 

i.  Ως συγχώνευση με απορρόφηση ορίζεται, η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες 

ανώνυμες εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία (απορροφούσα) το 

σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους 

μετόχους τους μετοχών εκδιδόμενων από την απορροφούσα εταιρία και ενδεχομένως 

καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες 

δικαιούνται. Το ποσό αυτό, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποδίδονται στους μετόχους των 

απορροφούμενων εταιριών και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία 

της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας των  εταιριών που απορροφούνται. 

ii.  Ως συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας, ορίζεται η πράξη βάσει της οποίας δύο ή 

περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε ανώνυμη εταιρία την οποία συνιστούν, το σύνολο της 

περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους τους 

μετοχών εκδιδομένων από τη νέα εταιρία και ενδεχομένως ενός χρηματικού ποσού σε 

μετρητά προς συμψηφισμό των μετοχών που δικαιούνται. Το ποσό αυτό, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποδίδονται στους 

μετόχους των εταιριών που λύονται και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών 

την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόμενης τους περιουσίας.  

Τέλος, μολονότι και οι δύο αυτές μορφές συγχώνευσης εταιριών οδηγούν στη δημιουργία 

ενός νέου νομικού προσώπου, η διαφορά τους έγκειται στο ότι στην πρώτη περίπτωση 

(συγχώνευση με απορρόφηση) το νομικό αυτό πρόσωπο προέρχεται από την απορρόφηση 

μιας υφιστάμενης εταιρίας από μία άλλη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (συγχώνευση με 

σύσταση νέας εταιρίας) το νομικό πρόσωπο δημιουργείται από τη συνένωση υφισταμένων 

εταιριών.  
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6.2.2. Εξαγορές εταιριών 

Ήδη αναφέρθηκε ότι στα πλαίσια του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων υπό την ευρεία 

έννοια του όρου εντάσσεται η απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τρίτους ή από την ίδια 

την εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη της απόκτησης των μετοχών από τους τρίτους 

πραγματοποιείται με ειδική διαδοχή κατά τη συναλλαγή της απόκτησης, ενώ ως ουσιαστικό 

και βασικό στοιχείο της συναλλαγής αυτής θεωρείται η μη λύση του νομικού προσώπου της 

εταιρίας (Περάκης, 2001). 

Εν αντιθέσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2190/1920, μεταξύ των 

πράξεων που συγκαταλέγονται στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων υπό τη στενή έννοια 

του όρου εντάσσεται και αυτή της εξαγοράς. Η εξαγορά αποτελεί κατ’ ουσία αγοροπωλησία, 

που συντελείται μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζομένης εταιρίας. Στο πλαίσιο 

αυτής, η πρώτη αγοράζει και καταβάλλει το τίμημα της αγοράς και η δεύτερη πωλεί και 

μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό και εισπράττει το 

τίμημα (Μικρουλέα, 2000).  

Στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 του ν. 2190/1920 αναφορικά με 

την πράξη της εξαγοράς αναφέρεται, ότι γι’ αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

άρθρων 69 - 77 του ιδίου νόμου όπως αυτές ισχύουν για την πράξη της συγχώνευσης. 

Εντούτοις, σημειώνεται ότι αυτό που διαφοροποιεί αυτήν από την περίπτωση της απόκτησης 

μετοχών εταιρίας από τρίτους, είναι ότι με την εξαγορά επέρχεται λύση της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης και μάλιστα χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση της. Πιο συγκεκριμένα, ως  

εξαγορά ορίζεται η πράξη που πραγματοποιείται με αντικείμενο μία ή περισσότερες 

ανώνυμες εταιρείες (εξαγοραζόμενες) που μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους χωρίς να 

ακολουθήσει εκκαθάριση σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους 

(ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών 

του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους. Κατ’ αντιστοιχία με τη συγχώνευση με απορρόφηση, 

ως απορροφούμενες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται (εξαγοραζόμενες) και 

ως απορροφούσα εταιρία νοείται η εξαγοράζουσα. 

Το άρθρο 79 προστέθηκε με το άρθρο 12 του π.δ. 498/1987, που αποτελεί προσαρμογή 

του ελληνικού δικαίου στο άρθρο 30 της τρίτης οδηγίας της ευρωπαϊκής οικονομικής 

κοινότητας (Μιχαλόπουλος, 1988). Η προσαρμογή αυτή αποσκοπούσε στην εναρμόνιση 

του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό και στην εξάλειψη της ιδιομορφίας της ελληνικής 

νομοθεσίας που αναγνώριζε τρία είδη συγχώνευσης: (i) τη συγχώνευση με απορρόφηση, (ii) 
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τη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας, (iii) τη συγχώνευση με εξαγορά (Παμπούκης, 

1996). Συνεπώς, η εξαγορά δεν συνιστά πλέον τρόπο συγχώνευσης, εντούτοις, σε κάθε 

περίπτωση, θεωρείται ότι αποτελεί πράξη που εξομοιώνεται με συγχώνευση (Ρόκας, Κ., 

1996; Μικρουλέα, 2000).  

Σε ακολουθία των όσων προηγούμενα αναφέρθηκαν για τη συγχώνευση και την εξαγορά της 

ανώνυμης εταιρίας, ως βασική μεταξύ τους διαφορά υπογραμμίζεται, το ότι οι μέτοχοι στην 

περίπτωση της εξαγοράς, λαμβάνουν μόνο συγκεκριμένο χρηματικό αντίτιμο και δεν 

πρόκειται να λάβουν μετοχές όπως συμβαίνει στην περίπτωση της συγχώνευσης. Το 

χρηματικό αυτό αντίτιμο, εφόσον ξεπερνά το όριο του ποσοστού του 10% που προβλέπεται 

στο άρθρο 68 του ν. 2190/1920, καθορίζει την ύπαρξη μιας πράξης εξαγοράς. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή όταν το αντίτιμο δεν θα ξεπερνάει το ποσοστό του 10%, θεωρείται ότι 

υφίσταται πράξη συγχώνευσης (Παμπούκης, 1996). Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι στην 

περίπτωση της εξαγοράς δύναται να προβλεφθεί ή επιβάλλεται το δικαίωμα εξόδου ενός 

μετόχου μετά την πώληση των μετοχών του και την απόκτηση τους από τρίτο ή τρίτους 

συνιστά μία ακόμη σημαντική διαφορά. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συγχώνευσης 

ανωνύμων εταιριών, δεν επιβάλλεται η έξοδος μετόχου εφόσον αποφασιστεί η συγχώνευση 

της εταιρίας που είναι εκδότρια των μετοχών που κατέχει.  

Τέλος, συγκρίνοντας τα σχέδια σύμβασης τόσο στην περίπτωση της εξαγοράς όσο και στην 

περίπτωση της συγχώνευσης και υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη της εξαγοράς διενεργείται 

με καταβολή μετρητών και όχι με άλλο αντάλλαγμα, δύναται να εντοπισθούν μεταξύ αυτών 

οι εξής διαφορές:  

i.  Στην περίπτωση της εξαγοράς δεν προσδιορίζεται σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η 

μοναδική περίπτωση κατά την οποία μπορεί να συμβεί αυτό (ύπαρξη σχέσης 

ανταλλαγής μετοχών) είναι να συμφωνηθεί για την εξαγορά η καταβολή αφ’ ενός 

μετρητών (το μέγεθος των οποίων θα ανέρχεται σε ποσοστό οπωσδήποτε 

μεγαλύτερου του 10% της αξίας των μετοχών που εξαγοράζονται) και αφ’ ετέρου 

μετοχών, που θα είναι διαφορετικές αυτών που ανήκουν στην εξαγοραζόμενη εταιρία. 

Σχέση ανταλλαγής θα αφορά και θα ισχύει μόνο γι’ αυτές. 

ii.  Στην περίπτωση της εξαγοράς δεν αναφέρεται ο τρόπος παράδοσης των μετοχών, 

αλλά μόνο η καταβολή των μετρητών για την εξαγορά τους. Η πρόταση αυτή 

αναιρείται μόνο στην περίπτωση όπου ως αντάλλαγμα δίνονται μετοχές (που είναι 
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άλλες από αυτές της εξαγοραζόμενης εταιρίας), για τις οποίες και προφανώς θα 

αναγράφεται ο τρόπος παράδοσης τους. 

iii.  Στο σχέδιο σύμβασης εξαγοράς δεν ορίζονται οι ημερομηνίες συμμετοχής στα κέρδη 

της εξαγοραζόμενης εταιρίας, των προσώπων που αποκτούν τις μετοχές αυτής. 

iv.  Επιπρόσθετα σ’ αυτό, δεν περιγράφονται τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η 

εξαγοράζουσα εταιρία στους μετόχους της εξαγοραζόμενης, καθώς μετά την 

καταβολή μετρητών τερματίζεται η σχέση τους με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση. 

Εξαίρεση του γενικού αυτού κανόνα αποτελεί, η περίπτωση κατά την οποία οι 

μέτοχοι αυτοί λαμβάνουν μετοχές από την εξαγοράζουσα εταιρία.  

6.3. Ζητήματα αποτίμησης επιχειρηματικής αξίας 

Στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης μίας πράξης εξαγοράς, ο προσδιορισμός του τιμήματος 

συνιστά σημαντικό ή ορθότερα το πλέον σημαντικό ζήτημα. Στο εμπορικό δίκαιο και τη 

λογιστική επιστήμη, διαχρονικά έως και σήμερα, πολλές και σημαντικές προσπάθειες έχουν 

πραγματοποιηθεί με σκοπό την αποσαφήνιση της έννοιας του, το τι αυτό πραγματικά 

αντιπροσωπεύει, το ορθό και δίκαιο τίμημα εξαγοράς ή απλά μία χρηματική του απόδοση 

που εξυπηρετεί τις προσδοκίες και τις οικονομικές δυνατότητες των συμβαλλομένων μερών 

(Gravas et al., 2011). 

Εξετάζοντας τη σύμβαση συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών,  ως σημαντικό στοιχείο αυτής 

αναδεικνύεται η σχέση ανταλλαγής μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών. Η σχέση αυτή 

εξαρτάται, αφενός από τη συνεισφορά κάθε μίας εκ των συγχωνευομένων εταιριών στα 

μελλοντικά κέρδη της απορροφώσας ή της νέας εταιρίας (συγχώνευση με απορρόφηση ή 

σύσταση νέας εταιρίας), αφετέρου από την αξία της καθαρής τους περιουσίας (Σακέλλης, 

2001). Η εκτίμηση της αξίας της απορροφούμενης εταιρίας χαρακτηρίζεται ζήτημα 

ιδιαίτερης σημασίας. Από αυτή εξαρτάται η έκδοση των μετοχών που θα διενεργηθεί από 

την απορροφώσα ή τη νέα εταιρία έναντι των εισφορών σε είδος των απορροφούμενων 

εταιριών. Σημειώνεται, ότι οι μετοχές αυτές θα παραδοθούν στους μετόχους των 

απορροφούμενων εταιριών, λόγω των περιουσιακών στοιχείων που η απορροφώσα ή η νέα 

εταιρία αποκτά και υπόκεινται στον εκτιμητικό έλεγχο της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων 

του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.  

Το ζήτημα του προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας αποτέλεσε και αποτελεί θέμα που 

προσελκύει το ενδιαφέρον αλλά και την αμφισβήτηση τόσο του εμπορικού δικαίου όσο και 
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της σύγχρονης λογιστικής επιστήμης και πρακτικής. Η διαπίστωση του γεγονότος αυτού 

αποδίδεται στην ύπαρξη πολλών και σύνθετων αιτιών. Μεταξύ αυτών, ως κυρίαρχη 

αναγνωρίζεται, η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης που θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί 

από τον ειδικό αναλυτή (πραγματογνώμονα), στον οποίο οι συμβαλλόμενοι θα αναθέσουν 

το έργο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μέθοδοι αποτίμησης ως εκροές επιστημονικής 

σκέψης και προσπάθειας δεν αποτελούν πρόβλημα. Τα όποια προβλήματα ανακύπτουν κατά 

την εφαρμογή τους, αποδίδονται στις υποθέσεις που αναπτύσσονται κατά τη δόμηση του 

θεωρητικού τους υποβάθρου και στα διαφορετικά νούμερα που εσωκλείονται στο 

υπολογιστικό σκέλος ανάπτυξης τους (Damodaran, 1994). Τόσο στη διεθνή όσο και στην 

ελληνική βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης καθώς και στην πράξη καταγράφεται 

σήμερα ένας μεγάλος αριθμός προτεινόμενων μεθόδων προσδιορισμού της επιχειρηματικής 

αξίας. Η εφαρμογή τους στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οδηγεί σε διαφορετικά 

αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από σημαντικές μεταξύ τους αποκλίσεις (Λεοντάρης, 

2008).  

Από τα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι, η ορθή εκτίμηση του 

τιμήματος εξαγοράς ή της σχέσης ανταλλαγής μετοχών μεταξύ συγχωνευομένων εταιριών, 

απαιτεί την εναρμόνιση της θεωρίας που εκπορεύεται από τη νομική και τη λογιστική 

επιστήμη και των μεθόδων που δύνανται στην πράξη να εφαρμοστούν. Ως κεντρικό σημείο 

στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης μιας επιτυχούς προσπάθειας αποτίμησης αναδεικνύεται, η 

ουσιαστική ανάμιξη επιστήμης, τεχνικής και κρίσης με σκοπό την επιλογή και εφαρμογή της 

πλέον κατάλληλης μεθόδου.  Η επιλογή αυτής, συναρτάται των συνθηκών που κάθε φορά 

αντιμετωπίζονται, όπως αυτές υπογραμμίζονται από τις υποθέσεις και προβάλλονται από 

τους αριθμούς και τα μεγέθη.   

6.4. Η έννοια της αξίας - υποκειμενική και αντικειμενική αξία 

Η έννοια της αξίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη φιλοσοφία, αλλά και στο δίκαιο, στα 

μαθηματικά αλλά και στην οικονομία. Υπό την έννοια “αξία της επιχείρησης”, νοείται 

μεταξύ άλλων και η τιμή που μπορεί να αποδοθεί στην επιχείρηση σε περίπτωση 

μεταβίβασης της. Μέσω αυτής, σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται το κέρδος που δύναται να 

επιτευχθεί σε μια εξαγορά. 

Υπό το ισχύον καθεστώς, έχει γίνει αντιληπτό, ότι η έννοια της αντικειμενικής αξίας της 

επιχείρησης δεν υφίσταται. Στη νομική επιστήμη γίνεται δεκτό, ότι η αξία δεν αποτελεί 
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ιδιότητα του αντικειμένου, αλλά αντιθέτως ότι αυτή εξαρτάται από τη σχέση ενός 

συγκεκριμένου προσώπου με το αντικείμενο, από τις εξωτερικές συνθήκες και τις ηθικές 

αρχές. Ανάλογα με το σκοπό της εκτίμησης και ανάλογα με το πρόσωπο του εκτιμητή, 

πολλές διαφορετικές αξίες της επιχείρησης είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές ως ορθές. Οι 

υποστηρικτές της υποκειμενικής αξίας, υπογραμμίζουν ότι η “αξία” ως μέγεθος εξαρτάται 

από εκείνον που την προσδιορίζει, τα υποκειμενικά του κριτήρια εκτίμησης και 

αξιολόγησης.  

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, σε σχέση με την επιχειρηματική αξία και τη 

διαδικασία εκτίμησης της, η νομική και η λογιστική επιστήμη ταλανιζόντουσαν από 

διαφορετικές απόψεις και κατευθύνσεις (Μικρουλέα, 2000). Αυτές συνοψίζονται ως εξής:  

 Συνολική εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης ή εκτίμηση μεμονωμένων περιουσιακών 

της στοιχείων.  

 Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης βάσει των στοιχείων του καθαρού της 

ενεργητικού ή εκτίμηση της αξίας της βάσει της αναμενόμενης της κερδοφορίας.  

 Θεωρητικές εκτιμήσεις ή εκτιμήσεις που βασίζονται σε κρατικούς κανόνες, 

υποδείγματα και εφαρμογές.  

 Υποκειμενική αξία ή εν αντιθέσει αντικειμενική επιχειρηματική αξία.  

 Εκτίμηση της επιχειρηματικής αξίας βάσει των αποτελεσμάτων του παρελθόντος ή 

μέσω των μελλοντικών αποτελεσμάτων βάσει προβλέψεων. 

Η αποτίμηση της επιχειρηματικής αξίας αμφιταλαντεύτηκε πολλά χρόνια μεταξύ 

υποκειμενικής και αντικειμενικής αξίας. Σήμερα αυτή η διάκριση έχει ξεπεραστεί. Κατά τον 

προσδιορισμό της επιχειρηματικής αξίας, ακολουθείται η αξία της απόφασης και η αξία της 

δίκαιης αποτίμησης σε συνδυασμό με τη θεωρία της λειτουργικότητας. Συγκεκριμένα: 

 Η αξία της απόφασης, άλλως το όριο τιμής, συνιστά την αξία στην οποία μπορούν να 

κινηθούν τα μέρη καθένα από τη δική του πλευρά κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων. Η έννοια της αυτή, συγγενεύει με την υποκειμενική αξία της 

εκτίμησης, όπως παλαιότερα είχε διαμορφωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο αγοραστής 

αναρωτιέται “τι πρέπει να πληρώσω ως μέγιστη τιμή;”, ο δε πωλητής “τι πρέπει να 

απαιτήσω κατ’ ελάχιστο;”.  

 Η αξία της δίκαιης αποτίμησης από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στη δίκαιη 

εξισορρόπηση των αντικρουόμενων συμφερόντων και αποτελεί τρόπο συμβιβασμού 

μεταξύ των δυο συμβαλλομένων πλευρών.  
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 Η πρακτική αναγνωρίζει, πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα και την 

αντικειμενική αξία της επιχείρησης, δηλαδή την αξία καθ’ αυτή της επιχείρησης. Αυτή 

αξιολογείται ως μία αξία ενδιαμέσου διαδικασίας, υπό την έννοια, ότι αφορά αυτά που 

είχε κερδίσει ο μέχρι τώρα ιδιοκτήτης της υπό μεταβίβαση επιχείρησης και όχι αυτά 

που αποβλέπει να κερδίσει στο μέλλον ο νέος αυτής αγοραστής. 

6.5. Λειτουργίες της εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης και μέθοδοι αποτίμησης 

Κάθε προσπάθεια προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας εξυπηρετεί διαφορετικούς 

σκοπούς. Οι διαφορετικοί αυτοί σκοποί, διαμορφώνουν το είδος και τον τρόπο με τον οποίο 

η διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας επιτελείται. Οι λειτουργίες 

εκτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης διακρίνονται μεταξύ: (i) της συμβουλευτικής 

λειτουργίας, (ii) της διαμεσολαβητικής λειτουργίας, (iii) της λειτουργίας της 

διαπραγμάτευσης, (iv) της λειτουργίας φορολογικής επιμέτρησης και (v) της επικοινωνιακής 

λειτουργίας. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της πρώτης, ο εκτιμητής παρέχει τα όρια στα οποία πρέπει να 

κινηθεί το τίμημα της εξαγοράς, δηλαδή το μέγιστο ποσό στο οποίο μπορεί να φτάσει ο 

αγοραστής και το μέγιστο ποσό που μπορεί να αξιώσει ο πωλητής. Υπό τη δεύτερη 

λειτουργία, ο εκτιμητής παρέχει την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης που εξισορροπεί τα 

αντικρουόμενα συμφέροντα. Επιτελεί ρόλο διαμεσολαβητικό, δεδομένου ότι ο εκτιμητής 

πραγματογνώμονας (ή αναλυτής επενδύσεων) διορίζεται προκειμένου να εκτιμήσει κατά 

τρόπο δεσμευτικό για τα μέρη το τίμημα εξαγοράς ή τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών σε 

περίπτωση συγχώνευσης. Η λειτουργία της διαπραγμάτευσης έχει την έννοια ότι ο εκτιμητής 

παρέχει την εκτίμηση της αξίας έτσι ώστε ο ένας συμβαλλόμενος να υποστηρίξει τις θέσεις 

του έναντι του άλλου. Η φορολογική λειτουργία εστιάζεται στην εξεύρεση των δεδομένων 

φορολόγησης. Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής λειτουργίας, κατανοεί κανείς τη νομική 

υποχρέωση του εκτιμητή να αποδώσει την πραγματικότητα, όπως αυτή δύναται να ανακύψει 

μέσα από την ανάλυση των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης ή τις 

τυχόν υπάρχουσες φορολογικές εκκρεμότητες.  

Ήδη αναφέρθηκε ότι στη σύγχρονη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης αλλά και στην 

πράξη καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός προτεινόμενων μεθόδων προσδιορισμού της 

επιχειρηματικής αξίας (Σακέλλης, 2001; Λεοντάρης, 2008). Οι μέθοδοι αυτές στο σύνολό 

τους μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες (American Society of 
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Appraisers - ASA, 2009): (i) σε αυτές που στηρίζονται σε λογιστικά δεδομένα και αφορούν 

κατά κανόνα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (asset-based approaches), (ii) σε αυτές 

που στηρίζονται στα αποτελέσματα ή τα εισοδήματα της υπό αξιολόγηση επιχείρησης, 

όπως, ταμειακές της ροές, κέρδη ή και μερίσματα (income approaches) και (iii) σε αυτές 

που στηρίζονται και αξιοποιούν στοιχεία της αγοράς, τα οποία προκύπτουν μέσω ερευνών 

που αφορούν συγκρίσεις ομοειδών επιχειρήσεων που φέρουν επί το πλείστο παρόμοια 

χαρακτηριστικά (market values).  

Μεταξύ αυτών και συναρτήσει του βαθμού αποδοχής και εφαρμογής τους σήμερα 

διακρίνονται:   

i.  Η μέθοδος αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού που στηρίζεται στη λογιστική 

τους αξίας (book value)129. 

ii.  Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, που στηρίζεται σε παρατηρήσεις 

βάσει των πιστοποιητικών ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και λογιστών.  

iii.  Η μέθοδος που στηρίζεται στην αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης (liquidation value).  

iv.  Η μέθοδος των απαιτούμενων αποδόσεων (required yield theory - method), η οποία 

αφορά όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και αποτιμά αυτά 

σε συνάρτηση της ανάπτυξης του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).  

v.  Η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας μίας επιχείρησης, που στηρίζεται στην 

αποτίμηση της καθαρής πραγματικής της θέσης και των προβλεπόμενων μελλοντικών 

της κερδών130.  

vi.  Η μέθοδος που στηρίζεται στην προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών ροών της  

επιχείρησης (Discounted Net Cash Flow)131.    

                                                

129 Στη Γερμανική νομολογία και εκτιμητική πρακτική, η μέθοδος αυτή αποτίμησης καταγράφεται υπό τον 

όρο “Substanzwert” (Μικρουλέα, 2000).  

130 Η μέθοδος αυτή καταγράφεται στη Γερμανική νομολογία υπό τον όρο “Ertragsvert”. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στη δεκαετία του 1990 η εν λόγω μέθοδος αποτίμησης γνώρισε ευρύτατης αποδοχής και εφαρμογής 

(Μικρουλέα, 2000).   

131 Σημειώνεται ότι η εν λόγω μέθοδος και οι παραλλαγές αυτής, γνωρίζουν σήμερα τη μεγαλύτερη αποδοχή 

τόσο από τη λογιστική και χρηματοοικονομική θεωρία όσο και από τη σύγχρονη εκτιμητική πρακτική 

(American Society of Appraisers - ASA, 2009).  
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vii.  Η μέθοδος της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας (adjusted present value method), η 

οποία αποτελεί σύγχρονη εκδοχή της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 

(DCF). Βάσει αυτής, το μέσο σταθμικό κόστος χρήσης κεφαλαίου (WACC) 

αντικαθίσταται από την αναπροσαρμοσμένη παρούσα αξία (APV). 

viii.  Η μέθοδος που στηρίζεται στη χρήση κεφαλαιακών ταμειακών ροών (capital cash 

flow method) στις οποίες περιλαμβάνονται πιθανές φορολογικές ωφέλειες από την 

πληρωμή τόκων (interest tax shields).    

ix.  Η μέθοδος που εστιάζεται στην αποτίμηση διαφορετικών μερών ή επιχειρηματικών 

ενοτήτων, οι οποίες εν συνεχεία προσλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται για τους 

σκοπούς της εκτίμησης ως ενιαίο άθροισμα (sum of the parts valuation).  

x.  Η μέθοδος που στηρίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών μερισμάτων 

(dividend discount model).    

xi.  Η μέθοδος της προστιθέμενης οικονομικής αξίας (economic value added – EVA), η 

οποία εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο προσέγγισης με αυτό της μεθόδου των 

προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών. 

xii.   Η μέθοδος αποτίμησης μετοχών που στηρίζεται στην εφαρμογή του υποδείγματος 

των Black and Scholes.  

xiii.  Η αποτίμηση της επιχειρηματικής αξίας που στηρίζεται στο υπόδειγμα των ελεύθερων 

επιλογών  (real options).   

xiv.  Η αποτίμηση βάσει πολλαπλασιαστών (comparable companies), που στηρίζεται στην 

αξιοποίηση δεικτών όπως αυτός της τιμής προς την καθαρή θέση (P/BV) και της 

τιμής προς τα κέρδη ανά μετοχή (P/E).  

Αξίζει πρόσθετα να σημειωθεί ότι, στην ελληνική νομολογία και σύγχρονη εκτιμητική 

πρακτική, ως προς το ζήτημα της αποτίμησης της εταιρικής περιουσίας, εντοπίζονται δύο 

παράγοντες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: (i) η εκτίμηση της πλειοψηφίας και της 

μειοψηφίας και (ii) η χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Για την αποτίμηση της εταιρικής περιουσίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εκτίμηση 

της αξίας της πλειοψηφίας. Αυτή διακρίνεται στην αποκλειστική και την απλή. Η 

πρώτη αφορά τίτλους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ψήφων που υπερβαίνει το 70%. Η 

δεύτερη αφορά τίτλους που αντιπροσωπεύουν ποσοστό  ψήφων που ξεπερνά το 51% 

με ανώτατο όριο το 70% αυτών. Η αξία των τίτλων αυτών υπολογίζεται διαιρώντας την 

αξία της επιχείρησης με το συνολικό αριθμό τίτλων αυτής. Αναφορικά με την 
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εκτίμηση της αξίας των τίτλων της μειοψηφίας, γίνεται δεκτό, ότι η αξία τους 

ανέρχεται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 60% και μέχρι 80% της αξίας των τίτλων 

της επιχείρησης, ανάλογα του ποσοστού των ψήφων που αυτοί εκπροσωπούν (τίτλοι 

μείζονος μειοψηφίας 30% και άνω, ή ελάσσονος μειοψηφίας 5% - 29%). Δηλαδή η 

αξία των τίτλων αυτών, υπολογίζεται από τη διαίρεση της επιχειρηματικής αξίας με το 

συνολικό αριθμό τίτλων της εταιρίας πολλαπλασιαζόμενη με το 60% ή το 80%. Σε 

κάθε περίπτωση η αξία που υπολογίστηκε πρέπει να συγκρίνεται με την αξία της 

αποδοτικότητας των τίτλων, η οποία προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση των 

μερισμάτων που διανέμει η εταιρεία. 

 Η χρηματιστηριακή αξία αφορά τη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιριών 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η πώληση μετοχών 

εταιρίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο, εκτός αντιθέτου συμφωνίας, 

πραγματοποιείται στη χρηματιστηριακή τους τιμή (ΑΚ, άρθρο 53) (Ρόκας, Ν., 2008). 

Σημειώνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης, δεν συμπίπτει κατ’ ανάγκη 

με την εσωτερική της αξία, λόγω του ότι αυτή επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 

κερδοσκοπία. 

Κλείνοντας την ενότητα που αφορά την επιχειρηματική αξία και τον προσδιορισμό της, 

κρίθηκε σκόπιμο να αποτυπωθούν οι εξής απόψεις:  

 Από την ανάλυση που προηγήθηκε κατέστει σαφές ότι ο προσδιορισμός της 

επιχειρηματικής αξίας αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα τόσο για το 

εμπορικό δίκαιο όσο και για τη σύγχρονη λογιστική και χρηματοοικονομική θεωρία 

και πρακτική. 

 Η εκτίμηση της επιχειρηματικής αξίας αποτελεί θέμα κρίσης, συνεπώς ένας 

μαθηματικός τύπος όσο ορθός και να είναι δεν επιλύει όλα τα θέματα που ανακύπτουν 

στο πλαίσιο της εκτιμητικής προσπάθειας. 

 Κάθε αποτέλεσμα προερχόμενο από την εφαρμογή μίας μεθόδου προσδιορισμού 

επιχειρηματικής αξίας αποτελεί απλώς μια ένδειξη. Στην πράξη τίθεται υπόψη των 

ενδιαφερομένων περισσότερες της μίας μεθόδου αποτίμησης αξίας της επιχείρησης 

και περισσότερες αξίες αυτής. 

 Τελικά, η τιμή στην οποία πωλείται ή αγοράζεται μια επιχείρηση απομακρύνεται από 

την αξία που προσδιόρισε ο εκάστοτε εκτιμητής. Κατά την απόφαση εξαγοράς, ο 

αγοραστής θα πρέπει να αξιολογήσει το σκοπό (ή τους σκοπούς) για τους οποίους 

αποκτά την επιχείρηση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: η απλή επένδυση των 
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κεφαλαίων του, η δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας ανάπτυξης (ολοκλήρωση) της 

επιχείρησης του, η πρόθεση απόκτησης του εμπορικού δικτύου της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης, η απόκτηση και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της καθώς και η 

δυνατότητα απαλλαγής της από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό.  

 Το προτεινόμενο από τον αγοραστή τίμημα εναπόκειται στην κρίση και την 

αξιολόγηση του πωλητή. Αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτιμήσει αν αυτό τον 

ικανοποιεί και αν τελικά μπορεί να διαπραγματευτεί ένα τίμημα διαφορετικό και πιο 

ωφέλιμο για τον ίδιο. 

6.6. Η λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών 

λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

6.6.1. Η έννοια της υπεραξίας και το νομικό πλαίσιο του λογιστικού της χειρισμού 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης που προηγήθηκε στα δύο επιμέρους τμήματα του παρόντος 

κεφαλαίου, με τρόπο σαφή και περιεκτικό, αποτυπώθηκε το νομικό πλαίσιο που 

εφαρμόζεται κατά την πραγματοποίηση επιχειρηματικών μετασχηματισμών στην Ελλάδα 

σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πράξεις της συγχώνευσης και της εξαγοράς 

ανωνύμων εταιριών. Η διαδικασία προσδιορισμού της επιχειρηματικής αξίας, μέσω της 

εφαρμογής ποικίλων μεθόδων αποτίμησης, αναδείχθηκε σε ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας. 

Στην ορθή  εκτίμηση αυτής, αποδίδεται το τίμημα ή η σχέση ανταλλαγής μετοχών που θα 

μπορούσε να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης μίας 

πράξης συγχώνευσης ή εξαγοράς επιχειρήσεων.  

Στην επιχειρηματική πρακτική, κατά την πώληση μίας επιχείρησης, σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις, καταβάλλεται τίμημα πώλησης μεγαλύτερο της πραγματικής της αξίας. Η 

θετική αυτή διαφορά καλείται υπεραξία της επιχείρησης ή κατά τα συναλλακτικά ήθη 

“αέρας” (Αληφαντής, 2007). 

Κατά την πώληση μίας επιχείρησης, το τίμημα πώλησης, προσδιορίζεται από τον πωλών 

επιχειρηματία συναρτήσει δύο στοιχείων: (i) της πραγματικής αξίας των πωλούμενων 

επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην επιχείρηση του και (ii) της αξίας της 

ωφέλειας που παράγεται από την επιχείρηση του. Η ωφέλεια αυτή καλείται υπεραξία της 

πωληθείσας επιχείρησης και στηρίζεται στην ικανότητα της να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη 

βάσει πραγματικών καταστάσεων όπως η πελατεία, η φήμη, η πίστη στις συναλλαγές. Στο 

ίδιο πλαίσιο θεώρησης, ο νέος αγοραστής (ιδιοκτήτης) της επιχείρησης που πωλήθηκε 
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αποκτά δύο στοιχεία: (i) τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία αυτής, που αποτελούν το 

βέβαιο στοιχείο της αγοροπωλησίας, αφού γι’ αυτά αποκόμισε την κυριότητα ή το δικαίωμα 

χρήσης τους και (ii) ένα μη βέβαιο στοιχείο, δηλαδή εκτιμώμενο κατά το χρόνο της 

αγοράς, που αφορά τα κέρδη τα οποία η αγορασθείσα επιχείρηση αναμένεται ότι θα 

παράγει στο μέλλον μετά την απόκτηση της.  

Βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ., η υπεραξία της επιχείρησης στηρίζεται στην εκτίμηση για την 

ικανότητά της να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη κυρίως λόγω της καλής της φήμης, της 

εκτεταμένης της πελατείας, της μεγάλης πίστης που απολαμβάνει στην αγορά, της καλής της 

οργάνωσης, της ιδιαίτερής της εξειδίκευσης στην παραγωγή ορισμένων αγαθών, της καλής 

προοπτικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων της 

θέσης εγκατάστασης της, της υψηλής στάθμης των στελεχών που απασχολεί (επιστημονική 

κατάρτιση, εμπειρία) και του κύρους, δυναμικού καθώς και της αποτελεσματικότητας του 

διοικητικού και διευθυντικού της μηχανισμού132.  Επιπρόσθετα, στο άρθρο 43 § 4β του ν. 

2190/1920133 αναφέρεται ότι η αγορασθείσα υπεραξία της επιχείρησης αποτελεί άυλο 

περιουσιακό στοιχείο το οποίο και αποσβένεται το αργότερο σε πέντε έτη από την αρχική 

της αναγνώριση. 

Ο τρόπος με τον οποίο η υπεραξία αντιμετωπίζεται σήμερα από τη σύγχρονη ελληνική 

λογιστική θεωρία και πρακτική αποτελεί απόρροια κανόνων, αρχών και προτύπων που 

εκπορεύονται από το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), το εμπορικό δίκαιο, το 

δίκαιο των εταιριών και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ο λογιστικός χειρισμός της 

υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών καθορίζεται: (i) από 

τον τρόπο με τον οποίο συντελείται ο μετασχηματισμός δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. 

Δηλαδή το κατά πόσο αυτός ολοκληρώνεται μέσα από την πράξη της εξαγοράς ή της 

συγχώνευσης εταιριών, δεδομένου ότι αναγνώριση υπεραξίας δύναται υπό προϋποθέσεις να 

λάβει χώρα μόνο στο πλαίσιο διενέργειας των πράξεων αυτών και (ii) του νομικού πλαισίου 

που ακολουθείται κατά τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των υπό εξαγορά ή υπό 

συγχώνευση επιχειρήσεων. Σημειώνεται, ότι βάσει του πλαισίου αυτού, καθορίζεται και η 

λογιστική μέθοδος που σε συνέχεια της αποτίμησης ακολουθείται κατά τη διαδικασία 

                                                

132 Π.Δ. 1123/1980. Ε.Γ.Λ.Σ., παρ. 2.2.110, περ. 3.  

133 Όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται στη χώρα μας σήμερα μετά και την τελευταία κωδικοποίηση του βάσει 

του Π.Δ. 86/2011 της 20.09.2011. 
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ενοποίησης, δηλαδή κατά την διαδικασία κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης των επιχειρήσεων που μετείχαν στο 

μετασχηματισμό (Βλάχος και Λουκά, 2011).  

Σε άμεση συνάρτηση των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 

βασικές νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας 

δύο ή περισσότερων ανωνύμων εταιριών που μετασχηματίζονται είτε μέσω εξαγοράς μίας ή 

περισσοτέρων εξ’ αυτών από μία άλλη είτε μέσω συγχώνευσης τους, εντοπίζονται στο ν. 

2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιριών”134. Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό των δικών του 

διατάξεων, στη χώρα μας σήμερα, το νομικό πλαίσιο αποτίμησης των εταιριών αυτών, 

συντίθεται από τα όσα ορίζονται για τον προσδιορισμό της πραγματικής τους αξίας στο ν. 

2166/1993135 και στο ν.δ. 1297/1972136. Πρόκειται για δύο νομοθετήματα μέσω των 

οποίων παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τη διενέργεια συγχωνεύσεων, εξαγορών ή 

μετατροπών εταιριών στην κατεύθυνση δημιουργίας πιο ανταγωνιστικών και πιο βιώσιμων 

επιχειρήσεων. Σημειώνεται, ότι η ισχύς του ν.δ. 1297/1972 έχει παραταθεί αρκετές φορές 

μέχρι σήμερα με αλλεπάλληλες νομοθετικές διατάξεις. Η τελευταία αυτών συναντάται στο 

άρθρο 79 § 1 του ν. 3746/2009137, βάσει αυτής δόθηκε παράταση της ισχύος του μέχρι και 

την 31η Δεκεμβρίου του 2011.  

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τη διαδικασία ενοποίησης και τις μεθόδους που στο πλαίσιο των 

ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών δύνανται να εφαρμοστούν για την 

ολοκλήρωσή της, σημειώνεται ότι κατά περίπτωση είναι δυνατό να εφαρμοστεί τόσο η 

μέθοδος της συγχώνευσης ή της ένωσης συμφερόντων (Pooling of interests method) όσο 

                                                

134 Εκτενής αναφορά και ανάλυση των διατάξεων του νόμου σε σχέση με τις δύο αυτές πράξεις παρατέθηκαν 

στο πρώτο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου.  

135 Νόμος 2166/1993, “Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία 

και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 137/24.08.1993). 

136 Νομοθετικό Διάταγμα 1297/1972 “Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή 

μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων” (ΦΕΚ Α' 217/8.12.1972). 

137 ν. 3746/2009, “Ταμείο εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 

2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και 

λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α'27/16.02.2009).  
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και αυτή της εξαγοράς ή απόκτησης (Purchase method ή acquisition method)138. Ήδη 

αναφέρθηκε ότι η μέθοδος ενοποίησης που πρόκειται να ακολουθηθεί αποτελεί συνάρτηση 

του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των 

επιχειρήσεων που πρόκειται να μετάσχουν σε μία συγχώνευση ή εξαγορά. Συγκεκριμένα 

εντοπίζονται οι εξής δύο επιλογές: 

 Ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας (εκτίμηση περιουσίας) της υπό εξαγοράς ή 

των υπό συγχώνευση εταιριών διενεργείται βάσει του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1970 σε τρέχουσες τιμές (αξίες). Στην περίπτωση αυτή,  ως 

προς τη διαδικασία ενοποίησης ακολουθείται η μέθοδος της εξαγοράς ή της 

απόκτησης (Purchase method ή acquisition method)139. 

 Ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας (εκτίμηση περιουσίας) της υπό εξαγοράς ή 

των υπό συγχώνευση εταιριών διενεργείται βάσει του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις του ν. 2166/1993 σε λογιστικές τιμές (αξίες). Στην περίπτωση αυτή, ως 

προς τη διαδικασία ενοποίησης ακολουθείται η μέθοδος της συγχώνευσης ή της 

ένωσης συμφερόντων (Pooling of interests). 

Στις ενότητες που ακολουθούν με τρόπο σαφή αποτυπώνεται, η λογιστική αντιμετώπιση της 

υπεραξίας στο πλαίσιο της εξαγοράς και της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών, με αναφορά 

στο ισχύον ως προς τις πράξεις αυτές νομικό πλαίσιο.  

6.6.2. Εξαγορά ανωνύμων εταιριών και λογιστικός χειρισμός της προκύψασας 

υπεραξίας 

Βάσει του ορισμού που ήδη δόθηκε για την εξαγορά, αυτή αποτελεί την πράξη με την οποία 

μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες (εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους 

χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους 

(ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους τους του αντίτιμου των 

                                                

138 Σημειώνεται ότι εκτενής αναφορά του τρόπου και των προϋποθέσεων εφαρμογής των μεθόδων αυτών κατά 

την αντιμετώπιση της υπεραξίας βάσει των Δ.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Π., παρατέθηκε στο πέμπτο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας.  

139 Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο του ελληνικού λογιστικού συστήματος, κατά την εφαρμογή των δύο 

αυτών μεθόδων ενοποίησης, υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο 

αυτές καταγράφονται στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία και εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν στη διεθνή 

λογιστική πρακτική.  
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δικαιωμάτων τους (εξαγορά)140. Υπενθυμίζεται ότι η πράξη της εξαγοράς εξομοιώνεται με 

αυτήν της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση141. Στο πλαίσιο αυτό, ως 

απορροφούμενες εταιρίες νοούνται οι εταιρίες που εξαφανίζονται (εξαγοραζόμενες) και ως 

απορροφούσα εταιρία νοείται η εξαγοράζουσα142.  

Ως προς το ζήτημα της εκτίμησης (προσδιορισμού της αξίας) των περιουσιακών στοιχείων 

των συγχωνευομένων (μέσω εξαγοράς) εταιριών, της αντιμετώπισης των μετόχων τους και 

της διαδικασίας ενοποίησης που δύναται να ακολουθηθεί,  παρατίθενται τα εξής: 

i.  Έπειτα από κοινή αίτηση των συγχωνευομένων εταιριών ορίζεται η επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. Πρωτεύον καθήκον αυτής 

αποτελεί η σύνταξη της έκθεσης συγχώνευσης. Αποδέκτης αυτής η γενική συνέλευση 

των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 71 του 

ν. 2190/1920.  

ii.  Από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων πρόσθετα εξετάζονται οι όροι που 

περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Δεδομένου ότι στη μορφή αυτή 

συγχώνευσης (με εξαγορά) δεν προκύπτει ζήτημα σχέσης ανταλλαγής μετόχων, από 

την επιτροπή, εκτιμούνται (αποτιμούνται) μόνο τα περιουσιακά στοιχεία της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας.  

iii.  Η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της εξαγοραζόμενης ανώνυμης  εταιρίας, 

ολοκληρώνεται έναντι απόδοσης στους μετόχους της του αντίτιμου των δικαιωμάτων 

τους (συνήθως σε μετρητά, ενώ παρέχεται η δυνατότητα καταβολής ως 

ανταλλαγμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων). Συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοράζουσας εταιρίας. 

iv.   Στην περίπτωση που για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των  

συγχωνευομένων (μέσω εξαγοράς) εταιριών εφαρμόζονται ο ν. 2190/1920 ή το ν.δ. 

1297/1972, αυτή συντελείται σε τρέχουσες αξίες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα 

άρθρο 9 και 43 του ν. 2190/1920. 

                                                

140 Η πράξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέεται με την πράξη εξαγοράς του 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιριών, οι οποίες μετά την εξαγορά τους συνεχίζουν να λειτουργούν ως 

ανεξάρτητες οντότητες (ύπαρξη σχέσης μητρική - θυγατρική).  

141 Άρθρο 80 του ν. 2190/1920. 

142 Άρθρο 79 § 2 του ν. 2190/1920.  
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v.  Στην περίπτωση που για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των  

συγχωνευομένων (μέσω εξαγοράς) εταιριών εφαρμόζεται ο ν. 2166/1993, αυτή 

συντελείται σε λογιστικές αξίες και διενεργείται είτε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., 

είτε από ορκωτό λογιστή είτε από τους εμπειρογνώμονες της επιτροπής του άρθρου 9 

του ν. 2190/1920143.  

vi.  Στη συγχώνευση με εξαγορά κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 

2190/1920, δεν προκύπτει ζήτημα καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής μετοχών. 

Συνεπώς, οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης εταιρίας δεν καθίστανται μέτοχοι της 

εξαγοράζουσας. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το σύνολο της περιουσίας της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας μεταβιβάζεται στην εξαγοράζουσα. Στους μετόχους της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας αποδίδεται το αντίτιμο των δικαιωμάτων τους. Έναντι των 

δικαιωμάτων αυτών, από την πλευρά τους προς την εξαγοράζουσα εταιρία 

παραχωρείται το σύνολο των μετόχων που αυτοί κατείχαν. Οι μετοχές αυτές 

ακυρώνονται αυτοδίκαια. 

vii.  Στην περίπτωση της εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία και 

αποτίμηση της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής 

(εξαγοραζόμενης) βάσει των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου ν. 2166/1993, δεν 

πραγματοποιείται μεταβίβαση των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρίας από τους 

μετόχους αυτής προς την εξαγοράζουσα και στη συνέχεια ακύρωση τους από την 

τελευταία. Η ακύρωση των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρίας πραγματοποιείται 

αυτοδίκαια με τη μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της στην εξαγοράζουσα 

εταιρία. 

viii.  Όσον αφορά τη διαδικασία ενοποίησης αξίζει να σημειωθούν τα εξής: (i) στην 

περίπτωση που για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της εξαγοραζόμενης 

ανώνυμης εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2166/1993 τότε η ενοποίηση 

διενεργείται με την εφαρμογή της μεθόδου της συγχώνευσης ή ένωσης συμφερόντων 

(Pooling of interests), (ii) σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η μέθοδος της 

εξαγοράς, (iii) κοινό σημείο κατά την εφαρμογή και των δύο αυτών μεθόδων αποτελεί 

η ενοποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία 

πραγματοποιείται η εξαγορά και όχι μόνο αυτών που προκύπτουν μετά την 

                                                

143 Υπ. Οικονομικών, εγκύκλιος 1073758/πολ.1018/2003.  
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ημερομηνία εξαγοράς και μέχρι το τέλος της χρήσης. Στο σημείο αυτό προκύπτει μία 

από τις κυριότερες διαφορές σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι μέθοδοι αυτοί 

ενοποίησης καταγράφονται στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία και εφαρμόζονται στη 

διεθνή λογιστική πρακτική144.  

Ως προς το ζήτημα της λογιστικής αντιμετώπισης της προκύψασας σε μία εξαγορά 

ανώνυμης εταιρίας υπεραξίας παρατίθενται τα εξής: 

i.  Κατά την εξαγορά μίας εταιρίας είναι δυνατή η καταβολή από την πλευρά της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης διαφορετικού τιμήματος από αυτό που αντιστοιχεί στη 

λογιστική ή τρέχουσα αξία της εξαγοραζόμενης. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, κατά την κατάρτιση του ενοποιημένου ισολογισμού των συγχωνευομένων 

μέσω εξαγοράς εταιριών, να προκύπτει διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης των 

δικαιωμάτων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης και της πραγματικής τους αξίας.  

ii.  Στην περίπτωση κατά την οποία η εκτίμηση της πραγματικής αξίας των επιμέρους 

περιουσιακών της στοιχείων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης διενεργήθηκε βάσει των 

διατάξεων του ν. 2190/1920 ή και του ν.δ. 1297/1972145, η τυχόν προκύψασα 

χρεωστική διαφορά (υπερβάλλον τίμημα) μεταξύ του ολικού τμήματος αγοράς και 

της εκτιμηθείσας τους αυτής αξίας παρακολουθείται στο λογαριασμό 16.00 “Υπεραξία 

επιχειρήσεως”. Στην περίπτωση κατά την οποία η διαφορά αυτή είναι πιστωτική, 

δηλαδή το καταβληθέν τίμημα απόκτησης είναι μικρότερο της αξίας που εκτιμήθηκε 

για αυτά από την εξαγοραζόμενη εταιρία (αξία των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων 

αυτής), τότε αυτή αναγνωρίζεται ως αρνητική υπεραξία (negative goodwill) και 

μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια της εξαγοράζουσας εταιρίας. Στην περίπτωση κατά 

την οποία η χρεωστική διαφορά (υπερβάλλον τίμημα) δεν αντιπροσωπεύει υπεραξία, 

το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε χαρακτηρίζεται ως έκτακτη ζημία και 

                                                

144 Υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος της συγχώνευσης ή ένωσης συμφερόντων (Pooling of interests) της οποίας η 

εφαρμογή υπό προϋποθέσεις προτείνονταν και από το Δ.Λ.Π. 22, έπαψε να εφαρμόζεται με την αντικατάσταση 

του προτύπου αυτού από το Δ.Π.Χ.Π. 3 το 2004.  

145 Σε τρέχουσες τιμές (αξίες) βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 43 του ιδίου νόμου.  



Μετασχηματισμοί εταιριών, αποτίμηση αξίας επιχείρησης και η λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας βάσει των 

ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) 

 

272 

 

παρακολουθείται στο λογαριασμό 81.02 “Έκτακτες ζημίες”146. Το μέγεθος της 

υπεραξίας βάσει των απαιτήσεων του Ε.Γ.Λ.Σ. και του νόμου “Περί ανωνύμων 

εταιριών”, αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες από 

μία χρήσεις, οι οποίες όμως σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 

πέντε έτη147. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα που πραγματοποιούνται λόγω της 

εξαγοράς και μπορούν να αποδοθούν άμεσα σ’ αυτήν, δεν προσαυξάνουν το κόστος 

κτήσης και κατά συνέπεια το μέγεθος της υπεραξίας, αλλά αναγνωρίζονται ως “Έξοδα 

ίδρυσης” βάσει του άρθρου 42 § 1, περ. ε΄, του ν. 2190/1920148.  

iii.  Στην περίπτωση κατά την οποία η εκτίμηση της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης 

της εξαγοραζόμενης εταιρίας διενεργήθηκε βάσει των διατάξεων του ν. 2166/1993149, 

η τυχόν προκύψασα χρεωστική διαφορά μεταξύ του ολικού τμήματος αγοράς και της 

εκτιμηθείσας αυτής αξίας, δύναται να θεωρηθεί ως έξοδο πρώτης εγκατάστασης. Ως 

προς τη φορολογική αντιμετώπιση της άνω χρεωστικής διαφοράς, το υπουργείο 

οικονομικών, το 2003, με εγκύκλιο του τελικώς αποφάσισε ότι δεν θα πρέπει να 

εκπίπτεται150. Αντιθέτως ως προς το θέμα αυτό έκρινε το συμβούλιο της επικρατείας. 

Συγκεκριμένα, αυτό αποφάσισε ότι κατά την εξαγορά επιχείρησης, το χρηματικό 

ποσό που καταβλήθηκε ως “αέρας”, το οποίο και υπερβαίνει την καθαρή θέση (ή την 

πραγματική αξία) της εξαγοραζόμενης εταιρίας συνιστά υπεραξία και εκπίπτεται 

φορολογικά (Αληφαντής, 2007)151.  

Σε συνέχεια των όσον παρατέθηκαν στην παρούσα ενότητα αναφορικά με την άμεση 

εξαγορά ανωνύμων εταιριών (ή συγχώνευση δι’ εξαγοράς) και το λογιστικό χειρισμό της 

προκύψασας στο πλαίσιο αυτών υπεραξίας, αποτυπώνεται η πράξη της απόκτησης τίτλων 

                                                

146 Δεν αντιπροσωπεύει υπεραξία, όταν για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος τιμήματος απόκτησης, 

χρησιμοποιήθηκαν αναληθή στοιχεία σε σχέση με τη δυνατότητα επίτευξης μελλοντικών κερδών από την 

εξαγοράζουσα επιχείρηση.  

147 Π.Δ. 1123/1980, § 2.2.110, ν. 2190/1920, άρθρο 43 § 4β.  

148 Ο χειρισμός αυτός συμπίπτει με αυτόν που προτείνεται για τα πρόσθετα κόστη εξαγοράς βάσει του 

αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Π. 3 του 2008.  

149 Βάσει λογιστικών τιμών (αξιών) με τις οποίες τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης απεικονίζονταν στον οριστικό προ της εξαγοράς της ισολογισμό.  

150 Βλέπε σχετικά εγκυκλίους 1073758/πολ. 1018/2003 και 1021577/πολ. 1038/2003, ορθή επανάληψη.  

151 ν. 2238/1994 άρθρο 31 § 1, περ. ιβ΄.  
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από τους ιδιοκτήτες μίας επιχείρησης οι οποίοι στο πλαίσιο αυτής διατηρούν θέση πωλητή. 

Συγκεκριμένα, κατά την αγορά των τίτλων αυτών, συνήθως μετοχών και εταιρικών μεριδίων, 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, καταβάλλεται τίμημα μεγαλύτερο αυτού που αντιστοιχεί 

στην πραγματική τους αξία όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της πραγματικής αξίας των 

επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Το συνολικό τίμημα αγοράς των τίτλων 

αυτών, θα εμφανιστεί από τον αγοραστή στα λογιστικά του βιβλία ως κόστος κτήσης των 

τίτλων. Στην περίπτωση κατά την οποία στο μέλλον ο αγοραστής συγχωνεύσει μέσω 

απορρόφησης την επιχείρηση αυτή, η προηγούμενα καταβληθείσα υπεραξία (υπερβάλλον 

τίμημα απόκτησης των τίτλων) δύναται να λογιστικοποιηθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις.   

Στο ίδιο πλαίσιο θεώρησης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει στην περίπτωση κατά την 

οποία μέσω της πώλησης εταιρικών τίτλων δημιουργείται σχέση μητρικής προς 

θυγατρική152. Η περίπτωση αυτή συναντάται στην ελληνική νομοθεσία στο άρθρο 42 § 5, 

περ. ε΄, του ν. 2190/1920 και αναφέρεται ως “Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις”. 

Εξετάζοντας και αναλύοντας την περίπτωση αυτή, η προσοχή μας εστιάζεται στα εξής 

σημεία: 

i.  Η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών επιχειρήσεων 

διενεργείται αποκλειστικά βάσει των κανόνων και των υποδείξεων του άρθρου 43 του 

ν. 2190/1920. 

ii.  Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας στην περίπτωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν 

επιτρέπεται η αναγνώριση υπεραξίας.  

iii.  Το τυχόν επιπλέον τίμημα που καταβλήθηκε για την απόκτηση (εξαγορά) των 

μετοχών της θυγατρικής προσαυξάνει το κόστος κτήσης των μετοχών αυτών και 

αποτυπώνεται στο λογαριασμό 18.00 “Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις”. 

iv.  Για την ενοποίηση των ισολογισμών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αποκλειστικά 

εφαρμόζεται η μέθοδος της εξαγοράς (Purchase method). 

v.  Στον ενοποιημένο ισολογισμό ενσωματώνονται στο ακέραιο τα περιουσιακά στοιχεία 

και οι υποχρεώσεις των ενοποιημένων επιχειρήσεων ανεξάρτητα του ποσοστού 

συμμετοχής της μητρικής στα δικαιώματα των θυγατρικών (ολική ενοποίηση).  

                                                

152 Βασικό χαρακτηριστικό της σχέσης αυτής αποτελεί η δυνατότητα ελέγχου μίας επιχείρησης από μία άλλη.  
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vi.  Κατά τη σύνταξη του ενοποιημένου ισολογισμού, η τυχόν προκύψασα χρεωστική 

διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής και της 

πραγματικής αξίας αυτών που βρίσκονται στην κατοχή της μητρικής αναγνωρίζεται ως 

“Διαφορά ενοποίησης”153. Η διαφορά αυτή καταχωρείται σε ξεχωριστό 

υπολογαριασμό του κύριου λογαριασμού 16 “Ασώματες ακινητοποιήσεις”. Εάν η 

διαφορά ενοποίησης είναι πιστωτική καταχωρείται σε λογαριασμό των ιδίων 

κεφαλαίων (ουσιαστικά αυτή συνιστά κέρδος). 

vii.  Όσον αφορά την ενοποίηση των αποτελεσμάτων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

επισημαίνεται ότι αυτή αφορά το συνολικό τους μέγεθος, με χρονικό ορίζοντα 

αναφοράς τους ολόκληρη τη χρήση κατά την οποία αυτά ανέκυψαν. 

viii.  Κατά την ενοποίηση, το μέρος των ιδίων κεφαλαίων που δεν αποτελούν μέρος των 

δικαιωμάτων της μητρικής αποτυπώνεται στα ίδια κεφάλαια του ενοποιημένου 

ισολογισμού στο κονδύλι “Δικαιώματα μειοψηφίας”. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμιά 

περίπτωση δεν είναι δυνατή η αναγνώριση “Διαφοράς ενοποίησης” για το μέρος 

εκείνο της περιουσίας που ανήκει στα δικαιώματα μειοψηφίας.  

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι η περίπτωση της εξαγοράς ανώνυμης 

εταιρίας με αρνητική καθαρή θέση, αντιμετωπίζεται βάσει απόφασης του συμβουλίου της 

επικρατείας ως εξαγορά ζημιών της εξαγοραζόμενης από την εξαγοράζουσα των οποίων η 

απόσβεση δεν εκπίπτει φορολογικά (Σ.τ.Ε. 845/1984).  

6.7. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών και λογιστικός χειρισμός της προκύψασας 

υπεραξίας 

Ήδη αναφέρθηκε ότι η συγχώνευση επιχειρήσεων συνιστά την πράξη ολοκληρωμένης 

ένωσης δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων που πραγματοποιείται σε κάθε επιχειρησιακό 

επίπεδο. Ο όρος περιεκτικά αποδόθηκε ως η πραγματοποίηση “οικονομικής ενσωμάτωσης 

δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων υπό ενιαία βούληση” (Περάκης, 2001). Όσον αφορά τον 

τρόπο πραγματοποίησης συγχώνευσης μεταξύ ανωνύμων εταιριών, από την ανάλυση που 

                                                

153 Κατά την ενοποίηση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, βάσει του άρθρου 103 § 2 του ν. 2190/1920, εάν 

κατά το συμψηφισμό του κόστους κτήσης των δικαιωμάτων του αποκτούμενου (θυγατρικής) με την αναλογία 

των ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχεί στον αποκτώντα (μητρική) προκύψει διαφορά, αυτή αναγνωρίζεται ως 

διαφορά ενοποίησης.  
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προηγήθηκε, κατέστη σαφές ότι αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με απορρόφηση είτε με 

σύσταση νέας εταιρίας154. 

Ως προς το ζήτημα της εκτίμησης (προσδιορισμού αξίας) των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων των συγχωνευομένων εταιριών, στην ελληνική λογιστική βιβλιογραφία και 

λογιστική πρακτική εντοπίζονται δύο επιλογές. Σύμφωνα με την πρώτη εξ’ αυτών,  που 

στηρίζεται στις απαιτήσεις του ν. 2190/1920 και στο ν.δ. 1297/1972, αυτή διενεργείται σε 

πραγματικές (τρέχουσες) αξίες από την εκτιμητική επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του 

άρθρου 9 του ιδίου νόμου. Η εκτίμηση αυτή σε τρέχουσες αξίες δεν πραγματοποιείται στην 

περίπτωση που η πράξη της συγχώνευσης (είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας 

εταιρίας) πραγματοποιείται βάσει των ευεργετικών διατάξεων του ν. 2166/1993155. 

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης της διαδικασίας εκτίμησης, από την επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων συντάσσεται έκθεση με αποδέκτη τη γενική συνέλευση των μετόχων των 

εταιριών που συμμετέχουν στη συγχώνευση. Σε αυτήν υποχρεωτικά θα πρέπει να 

αναφέρονται τα εξής156: 

i.  Ο βαθμός κατά τον οποίο βάσει της δικής της γνώμης, η σχέση ανταλλαγής μετοχών 

της ή των απορροφούμενων εταιριών προς τις μετοχές που εκδίδονται από  την 

απορροφούσα εταιρία είναι δίκαιη και λογική. 

ii.  Με σκοπό τον προσδιορισμό της μεταβολής του κεφαλαίου της απορροφούσας 

εταιρίας ως συνέπεια της συγχώνευσης, η αξία της εισφερόμενης εταιρικής περιουσίας 

στο σύνολο της (ενεργητικό και παθητικό). 

iii.  Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινόμενης 

σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. 

iv.  Δήλωση για το αν η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την 

ή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις συγχώνευσης, τις αξίες που προέκυψαν από την 

εφαρμογή κάθε μεθόδου και γνώμη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένες εξ’ 

                                                

154 Βάσει του άρθρου 68 του ν. 2190/1920.  

155 Εκτενής αναφορά και ανάλυση της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων των υπό μετασχηματισμό (εξαγορά ή συγχώνευση) εταιριών παρατέθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα του παρόντος κεφαλαίου που αφορούσε την πράξη της εξαγοράς.  

156 Βάσει του άρθρου 71, ν. 2190/1920.  
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αυτών κατά τον προσδιορισμό των αξιών. Επιπρόσθετα της δήλωσης αυτής, 

απαιτείται περιγραφή των τυχόν δυσκολιών που εντοπίστηκαν κατά την ανάπτυξη της 

εκτιμητικής διαδικασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο μετασχηματισμός (συγχώνευση) 

πραγματοποιείται βάσει των ευεργετικών διατάξεων του ν. 2166/1993, τότε με αποφάσεις 

των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, δύναται να 

καθοριστεί η σχέση συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο άρθρο 2 § 4 του ιδίου.   

Συνεπώς, για τον καθορισμό της σχέσης συμμετοχής των συγχωνευομένων εταιριών στο 

κεφάλαιο της νέας εταιρίας που προκύπτει από το μετασχηματισμό αυτό, βάσει των 

διατάξεων του ν. 2166/1993, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται λογιστικές αξίες 

(δηλαδή το εισφερόμενο λογιστικό τους κεφάλαιο). Οι μέτοχοι και τα διοικητικά συμβούλια 

των υπό συγχώνευση εταιριών, έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν την πραγματική αξία των 

εταιριών τους και τη βάσει αυτής σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους με αυτές της νέας 

εταιρίας που προκύπτει από τη συγχώνευση157.  

Ως προς το ζήτημα της εκτίμησης και της λογιστικής αντιμετώπισης της τυχόν προκύψασας 

σε μία συγχώνευση ανωνύμων εταιριών υπεραξίας παρατίθενται τα εξής: 

i.  Βάσει του ισχύοντος δικαίου, ήδη αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο της συγχώνευσης με 

απορρόφηση, η επιχείρηση που απορροφάται (απορροφούμενη) παύει να υφίσταται 

και μεταβιβάζει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεών της 

στην επιχείρηση που την απορροφά (απορροφούσα). Οι μέτοχοι της 

απορροφούμενης επιχείρησης λαμβάνουν ως αντάλλαγμα μετοχές της απορροφούσας 

οι οποίες εκδίδονται λόγω της συγχώνευσης. Οι μετοχές αυτές δεν μπορούν να έχουν 

συνολική ονομαστική αξία μικρότερη του 90% της συνολικής αξίας της 

απορροφούμενης επιχείρησης και μεγαλύτερη του 100% αυτής. Επίσης σε περίπτωση 

που η ονομαστική αξία των εκδιδόμενων μετοχών δεν καλύπτει τη συνολική αξία της 

απορροφούμενης (δηλαδή είναι μεγαλύτερη του 90%, αλλά μικρότερη του 100% 

αυτής), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής προς τους μετόχους του υπόλοιπου 

τιμήματος σε μετρητά.  

                                                

157 Υπ. Οικονομικών 1039799/πολ. 1080/1994. 
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ii.  Στην περίπτωση της συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρίας, δεν προκύπτει καμία 

ουσιαστική διαφοροποίηση των όσων εφαρμόζονται στην περίπτωση της συγχώνευσης 

με απορρόφηση. Η μοναδική διαφορά έγκειται στο ότι οι επιχειρήσεις που 

συγχωνεύονται παύουν να υφίστανται, ενώ η νέα εταιρία που δημιουργείται μέσω της 

συγχώνευσης αναλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών 

τους αποδίδοντας στους μετόχους τους ως αντάλλαγμα των δικών τους δικαιωμάτων 

δικές της μετοχές.   

iii.  Από τα όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι στην περίπτωση της 

συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρίας 

δεν είναι δυνατή η αναγνώριση υπεραξίας. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο δεδομένο, 

που θέλει τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών, να 

ισούνται με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών που εκδίδονται ως αντάλλαγμα 

της απόκτησής τους.  

iv.  Στην περίπτωση της συγχώνευσης εταιριών με απορρόφηση, εφόσον προ της 

ολοκλήρωσης της η απορροφούσα εταιρία διατηρούσε συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο της απορροφούμενης (περίπτωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων), ως προς 

τη δυνατότητα αναγνώρισης υπεραξίας διακρίνονται οι εξής τρεις υποπεριπτώσεις: (i) 

Βάσει του άρθρου 75 του ν. 2190/1920, οι μετοχές της απορροφούμενης που 

κατέχονται από την απορροφούσα πρέπει να ακυρωθούν. Εάν η εκτίμηση της αξίας 

της εταιρικής περιουσίας των εταιριών που συγχωνεύονται στηρίχτηκε σε πραγματικές 

αξίες και διενεργήθηκε βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920158, η 

τυχόν χρεωστική διαφορά που προκύπτει κατά το συμψηφισμό του κόστους 

απόκτησης της συμμετοχής της απορροφούσας και της πραγματικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης που συγχωνεύονται δύναται να 

αναγνωριστεί ως υπεραξία, (ii) Εάν η εκτίμηση της αξίας της εταιρικής περιουσίας των 

εταιριών που συγχωνεύονται στηρίχτηκε σε λογιστικές αξίες και διενεργήθηκε βάσει 

των απαιτήσεων του ν. 2166/1993, η τυχόν προκύψασα κατά το συμψηφισμό 

χρεωστική διαφορά αναγνωρίζεται ως έξοδο πρώτης εγκατάστασης, (iii) Στην 

περίπτωση όμως που το άνω χρεωστικό υπόλοιπο, κατά την κρίση της διοίκησης της 

                                                

158 Ε.Γ.Λ.Σ., παρ. 2.2, 110 περ. 3 και άρθρο 43 § 4, περ. β΄ του ν. 2190/1920.  
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απορροφούσας εταιρίας δεν συνιστά υπεραξία, το μέγεθός του, θα πρέπει να 

καταχωρείται ως ζημία στα ανόργανα αποτελέσματα159. 

v.  Στην περίπτωση της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση βάσει των 

διατάξεων του ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, κατά την οποία η απορροφούμενη 

εταιρία κατείχε μετοχές της απορροφούσας, αυτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

άρθρων 16 και 75 § 4β του ν. 2190/1920 θα πρέπει να ακυρωθούν ως ίδιες μετοχές 

της απορροφούσας. Εάν από την ακύρωση αυτή προκύπτει ζημία (συγκρίνοντας την 

αξία αποτίμησης τους με το κόστος κτήσης τους), το ποσό αυτό δεν συνιστά υπεραξία 

αλλά ζημία λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών160. 

vi.  Στην περίπτωση της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με σύσταση νέας εταιρίας βάσει 

του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1920, εφόσον κατά 

την αποτίμηση της εταιρικής περιουσίας των συγχωνευομένων εταιριών προκύψει 

υπεραξία, αυτή χαρακτηρίζεται ως “Διαφορά εκτίμησης επιτροπής” και απεικονίζεται 

στον οριστικό ισολογισμό αυτών σε ξεχωριστό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων. 

Πρόσθετα, στον ίδιο οριστικό ισολογισμό, το μέγεθός της αποτυπώνεται και με τη 

χρήση λογαριασμών τάξεως ενεργητικού και παθητικού. Το συνολικό μέγεθος των 

θετικών αυτών διαφορών εκτίμησης (υπεραξίας) αποτυπώνεται και στον ισολογισμό 

έναρξης της νέας εταιρίας με τη χρήση λογαριασμών τάξεως. Επισημαίνεται, ότι στην 

περίπτωση της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με σύσταση νέας εταιρίας, δεν είναι 

εφικτή η διαπίστωση και η απεικόνιση θετικών διαφορών εκτίμησης (υπεραξίας) όταν 

η αποτίμηση των εταιρικών περιουσιών συντελείται βάσει του ν. 2190/1920 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Αληφαντής, 2007).  

6.8. Ζητήματα φορολογικής αντιμετώπιση της υπεραξίας 

Η υπεραξία της επιχειρήσεως συνιστά ωφέλεια την οποία αποκτά ο πωλητής κατά την 

πώληση της επιχείρησής του. Η ωφέλεια αυτή, ως μεμονωμένη πράξη δεν συγκεντρώνει τα 

εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος. Εντούτοις, υπόκειται σε φορολογία ως 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις φορολογούμενο αυτοτελώς βάσει των όσων ορίζονται 

στο άρθρο 13 § 1,  περ. α΄ του ν. 2238/1994. Συγκεκριμένα, η υπεραξία, ως εισόδημα 

προερχόμενο από εμπορικές επιχειρήσεις, φορολογείται με συντελεστή 20%, εκτός της 

                                                

159 Βλέπε αντίστοιχη περίπτωση στην ενότητα που αφορά την εξαγορά.  

160 Άρθρο 16 του ν. 2190/1920.  
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περίπτωσης κατά την οποία, η επιχείρηση από την οποία δημιουργήθηκε πωλήθηκε σε 

συγγενείς του ιδιοκτήτη της πρώτου ή δευτέρου βαθμού οπότε και φορολογείται με 

συντελεστή 1,2% και 2,4% αντίστοιχα. Υπόχρεος για την παρακράτηση του φόρου είναι ο 

πωλητής της επιχείρησης ο οποίος επιβαρύνεται με το ποσό του φόρου εισοδήματος. Στην 

περίπτωση που ο πωλητής δεν υποβάλει δήλωση και δεν καταβάλει το φόρο που του 

αναλογεί, τότε ο αγοραστής είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον 

πωλητή για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται. Με την καταβολή του φόρου 

εισοδήματος (όπως αυτός υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω ποσοστών) εξαντλείται καταρχήν 

η φορολογική υποχρέωση του πωλητή. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία ο πωλητής 

είναι πρόσωπο του άρθρου 101 § 1 του ν. 2238/1994 (ανώνυμες εταιρίες, ΕΠΕ, κτλ, πλην 

τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων), με την καταβολή του άνω φόρου εισοδήματος 

δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Τα εισοδήματα αυτά 

φορολογούνται και με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή η πωληθείσα υπεραξία (μέγεθος αυτής) 

συναθροίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα π.χ. της ανώνυμης εταιρίας και το σύνολο τους 

φορολογείται με τον ισχύον σήμερα συντελεστή φορολόγησης κερδών της. Στον 

προκύψαντα φόρο εισοδήματος επί των συνολικών κερδών της ανώνυμης αυτής εταιρίας, 

συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος εισοδήματος που υπολογίστηκε για την υπεραξία. Ήδη 

αναφέρθηκε ότι η ωφέλεια της υπεραξίας υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο τίμημα 

πώλησης και την πραγματική αξία της επιχείρησης. Το Δημόσιο για να διαφυλάξει τα 

δικαιώματά του, με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 1030366/πολ. 1053/2003 

καθόρισε τον τρόπο προσδιορισμού του ελάχιστου τιμήματος πώλησης κατά τη μεταβίβαση 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, κάτω 

του ελάχιστου αυτού τιμήματος δεν μπορεί να πωληθεί μία επιχείρηση. Εντούτοις, στην 

περίπτωση κατά την οποία από τα έγγραφα μεταβίβασης προκύπτει μεγαλύτερη αξία 

πώλησης της επιχείρησης τότε ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης της υπεραξίας κατά τη συγχώνευση 

εταιριών με απορρόφηση, από το Υπουργείο Οικονομικών έχει γίνει δεκτό ότι η 

απορροφούσα εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα να εκπέσει φορολογικά από τα έσοδά της το 

μέγεθος αυτής. Εντούτοις, στην περίπτωση κατά την οποία η απορροφούσα εταιρία διαθέτει 

“Αποθεματικά από χρεόγραφα” που έχουν διαμορφωθεί συνεπεία της δωρεάν λήψης 

μετοχών λόγω αναπροσαρμογών της αξίας κτήσης των ακινήτων εταιριών στις οποίες 

συμμετέχει, τότε αυτή, έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει την υπεραξία με τα αποθεματικά 

αυτά (Υπ. Οικονομικών 1039799/πολ. 1080/1994). Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι με τη 
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διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3091/2002 δόθηκε η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρίες και 

στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που απορρόφησαν επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των 

οποίων συμμετείχαν με ποσοστό τουλάχιστον 25% να συμψηφίσουν μέχρι τις 31η  

Δεκεμβρίου του 2003 την υπεραξία που δημιουργήθηκε κατά τη συγχώνευση. Ο 

συμψηφισμός αυτός ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και 

ισόποσα σε δύο χρήσεις με φορολογημένα και αφορολόγητα αποθεματικά τα οποία 

(αφορολόγητα αποθεματικά) για το σκοπό αυτό φορολογούνταν με συντελεστή 17,5%. 

Εντούτοις, ο συμψηφισμός της υπεραξίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποθεματικά 

αναπτυξιακών νόμων, αποθεματικά του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, αποθεματικά ειδικού 

σκοπού και με το τακτικό αποθεματικό. Κατά το Υπουργείο Οικονομικών η υπεραξία που 

προέκυψε στην εν λόγω περίπτωση (συγχώνευση με απορρόφηση) μπορεί να συμψηφισθεί με 

τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο161 (Αληφαντής, 2007).  

                                                

161 Υπουργείο Οικονομικών, 1021578/πολ. 1039/2003 και πολ.1038/2003.   
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7. Κεφάλαιο 6ο 

Εμπειρική έρευνα 

7.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, αναπτύσσονται και αιτιολογούνται, η μεθοδολογία και οι υποθέσεις 

της έρευνας που διενεργήθηκε, με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ του 

επιπέδου των παρεχόμενων γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την 

υπεραξία και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Η 

τυχόν διαπίστωση της σχέσης αυτής, συνιστά την αφετηρία της προσπάθειας που εν συνεχεία 

θα πραγματοποιηθεί, στην κατεύθυνση προσδιορισμό του είδους της (Θετική ή αρνητική), 

της έντασης που τη χαρακτηρίζει καθώς και του βαθμού κατά τον οποίο, μεταβολές στο 

επίπεδο των παρεχόμενων γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, δύνανται να 

ερμηνευθούν από το σύνολο των εξεταζόμενων μεταβλητών που επιλέχθηκαν και 

αξιολογούνται. Στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των στόχων της εμπειρικής έρευνας, πρόσθετα 

αναλύονται, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων, η μεθοδολογία δόμησης και αξιοποίησης 

του ευρετηρίου των γνωστοποιήσεων καθώς και των μέτρων που επιλέχθηκαν για την 

εκπροσώπηση των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών. Επισημαίνεται, ότι η επιλογή των 

χαρακτηριστικών αυτών, πραγματοποιήθηκε βάσει αποτελεσμάτων προηγούμενων 

εμπειρικών ερευνών με αντικείμενο τις υποχρεωτικές και εθελοντικές γνωστοποιήσεις, που 

εντοπίζονται σήμερα στη σύγχρονη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης. Η επιλογή 

τους, πρόσθετα ενισχύθηκε από το γεγονός, ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δύνανται να 

αναγνωριστούν και να μετρηθούν αξιόπιστα μέσα από την ανάλυση των δημοσιευμένων, 

λογιστικών, εταιρικών καταστάσεων (Galani et al., 2011). Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα των διμεταβλητών και πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων που 

εφαρμόστηκαν, μέσα από τη δημιουργία ενός πολυμεταβλητού μοντέλου παλινδρόμησης. 

Μέσω αυτού, επιχειρείται η ερμηνεία των μεταβολών στο επίπεδο των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων, που παρέχονται σήμερα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την 

υπεραξία από τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται, με 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης και την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας του μοντέλου που αναπτύχθηκε.  
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7.2. Διατύπωση Υποθέσεων 

7.2.1. Το μέγεθος της επιχείρησης 

Το μέγεθος της επιχείρησης συνιστά χαρακτηριστικό που έχει συνδεθεί με την πολιτική των 

επιχειρήσεων για τις γνωστοποιήσεις. Στη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, 

καταγράφονται αρκετοί λόγοι οι οποίοι ερμηνεύουν και αιτιολογούν την άποψη που θέλει τις 

μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες (Cooke, 

1992). Οι Ahmed και Nicholls (1994), υποστήριξαν ότι οι μεγαλύτερες σε μέγεθος 

επιχειρήσεις πιθανότερα διαθέτουν τους πόρους αλλά και την απαραίτητη εξειδίκευση για 

την παραγωγή και τη δημοσιοποίηση υψηλότερης ποιότητας λογιστικών καταστάσεων, με 

αποτέλεσμα αυτές, να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης και βελτιωμένα 

επίπεδα παρουσίας των γνωστοποιήσεων στις λογιστικές τους καταστάσεις. Βάσει των 

αποτελεσμάτων της έρευνας των Singhvi και Desai (1971), οι μεγαλύτερες σε μέγεθος 

επιχειρήσεις παρέχουν περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες δεδομένου του χαμηλότερου 

κόστους συγκέντρωσης τους που αυτές αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, γίνεται αποδεκτό ότι 

η αξιοποίηση από την πλευρά τους αναβαθμισμένων πληροφοριακών συστημάτων, συμβάλει 

αναμφίβολα στη μείωση του κόστους συγκέντρωσης των αναγκαίων για τη δραστηριότητα 

τους πληροφοριών. Επισημαίνεται, ότι οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις τείνουν να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες ως συνέπεια του σημαντικού μεγέθους τους 

κόστους αντιπροσώπευσης με το οποίο αυτές έρχονται αντιμέτωπες. Η παροχή από την 

πλευρά τους πρόσθετων πληροφοριών, λόγω της μεγάλης διασποράς ιδιοκτησίας, συμβάλλει 

ουσιαστικά στη μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης τους (Watts and Zimmerman, 1983). 

Βάσει των συμπερασμάτων της ερευνητικής προσπάθειας του Cooke (1989), ως επιπλέον 

κίνητρο για πρόσθετη διαφάνεια στη συγκέντρωση πληροφοριών μέσω των γνωστοποιήσεων, 

καταγράφεται η μείωση του κόστους εφαρμογής των επιχειρησιακών πολιτικών (political 

cost theory and disclosures level). Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα αρκετών εμπειρικών ερευνών, το μέγεθος της επιχείρησης συνδέεται θετικά 

με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων που παρέχονται από τις επιχειρήσεις για τα άυλα 

περιουσιακά τους στοιχεία (Gurthie et al., 2006; Garcia-Meca and  Martinez, 2005). Το 

μέγεθος της επιχείρησης έχει εκφραστεί με ποικίλους τρόπους, μεταξύ αυτών εμφανίζονται: 

(i) το σύνολο του ενεργητικού (Singhivi and Desai, 1971; Buzby, 1979; Cooke, 1989a,b, 

1992; Wallace et al., 1994; Wallace and Naser, 1995; Raffournier, 1995; Craig and Diga, 

1998), (ii) ο κύκλος εργασιών (Chow and Wong - Boren, 1987; Cooke, 1989a, b; Wallace 
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and Naser, 1995) και (iii) ο αριθμός των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα πολλών 

ερευνητικών προσπαθειών κατέστησαν σαφές ότι τα προαναφερθέντα μέτρα 

αλληλοσυσχετίζονται. Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, δεν 

καταγράφεται κάποιος σημαντικός λόγος που να δικαιολογεί την επιλογή ενός εκ των 

προαναφερθέντων τρόπων έκφρασης του επιχειρηματικού μεγέθους σε σχέση με κάποιον 

άλλο (Cooke, 1991). Από το σύνολο των ερευνητικών προσπαθειών που αφορούν το επίπεδο 

παρουσίας των γνωστοποιήσεων στις λογιστικές εταιρικές καταστάσεις, το σύνολο του 

ενεργητικού, αναδεικνύεται ως το πλέον αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό του μεγέθους 

μίας επιχείρησης.  

Με βάση προηγούμενες έρευνες, μια θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και 

των γνωστοποιήσεων που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία της 

επιχείρησης αναμένεται να διαπιστωθεί. Έτσι, η υπόθεση που αναπτύσσεται στην 

συγκεκριμένη ερευνητική  προσπάθεια διατυπώνεται ως εξής: 

 

Η1: Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία 

συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. 

7.2.2. Η ηλικία της επιχείρησης 

Οι Camfferman και Cooke (2002), ερεύνησαν μια νέα μεταβλητή, τη διάρκεια σε έτη της 

επιχειρηματικής λειτουργίας, δηλαδή την ηλικία της επιχείρησης. Διαπίστωσαν ότι αυτή 

επηρεάζει το βαθμό των παρεχόμενων από την επιχείρηση γνωστοποιήσεων. Η μεταβλητή 

αυτή βρίσκεται και στις προσπάθειες που αναπτύχθηκαν από άλλους ερευνητές. Η λογική 

της δικής της αξιοποίησης και χρήσης αποδίδεται στο γεγονός ότι οι πιο ώριμες σε 

λειτουργία επιχειρήσεις είναι ικανές να βελτιώνουν τις λογιστικές τους καταστάσεις και την 

ποιότητα που τις χαρακτηρίζει στη διάρκεια του χρόνου. Σε σχέση με την ηλικία της 

επιχείρησης, η υπόθεση που αναπτύσσεται είναι η εξής: 

 

Η2:  Οι μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις, πιθανότατα γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες σε σχέση με τις ηλικιακά νεώτερες τους. 
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7.2.3. Η Κερδοφορία της επιχείρησης 

Η επίτευξη κερδοφορίας με σταθερή ή και αυξητική τάση συνιστά πρωτεύον σκοπό της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία της επιχείρησης 

αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στην αποδοτικότητα της συναρτήσει των κερδών που αυτή 

δημιουργεί και των προοπτικών βελτίωσης τους στο μέλλον. Η αξιολόγηση από την πλευρά 

των ενδιαφερομένων μερών της κερδοφορίας μίας επιχείρησης, στηρίζεται κατά κύριο λόγο 

στην ανάλυση των μεγεθών και των πληροφοριών που παρέχονται και καταγράφονται γι’ 

αυτή στις λογιστικές της καταστάσεις. Η ανταμοιβή των επενδυτών (μετόχων και πιστωτών), 

για τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει και τους κινδύνους που έχουν αναλάβει, αποτιμάται 

βάσει της αποδοτικότητας της επιχείρησης, η οποία και αντανακλάται μέσα από την 

ικανότητα της να πραγματοποιεί κέρδη. Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο όγκος 

των πωλήσεων, η εξέλιξη της παραγωγής και η πορεία των κερδών τους. Τα κριτήρια αυτά, 

αναμφισβήτητα αποκτούν σημασία όταν συνδέονται και συσχετίζονται τόσο μεταξύ τους 

όσο και με άλλα επιχειρηματικά μεγέθη. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, αποτυπώνουν 

το βαθμό της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας ή 

περισσοτέρων περιόδων και απαντούν σε ερωτήματα που αφορούν, το βαθμό επάρκειας των 

επιχειρηματικών κερδών, το αποδεκτό μέγεθος της απόδοσης των κεφαλαίων που 

επενδύθηκαν καθώς και τη διάκριση της επιχειρηματικής απόδοσης με αναφορά στην 

προέλευση της από κύριες ή παρεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στις 

ερευνητικές προσπάθειες των (Inchausti, 1977; Wallace et al., 1994; Wallace and Naser, 

1995; Karim, 1996; Owusu - Ansah, 1998; Hossain, 2000), η κερδοφορία, χρησιμοποιείται 

ως προσδιοριστικός παράγοντας του επιπέδου των γνωστοποιήσεων στις λογιστικές 

καταστάσεις. Βάσει των αποτελεσμάτων των εμπειρικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν 

από τους Wallace et al. (1994), Karim (1996), Owusu - Ansah (1998) και Hossain (2000), 

γίνεται αποδεκτή η άποψη που θέλει τις περισσότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις να 

γνωστοποιούν στις λογιστικές τους καταστάσεις ένα σημαντικά μεγαλύτερο όγκο 

πληροφοριών. Επιπρόσθετα, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας των Wallace και 

Naser (1995), η σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών (κερδοφορίας και επιπέδου 

γνωστοποιήσεων) βρέθηκε να είναι θετικά εξαρτημένη. Οι Singhvi και Desai (1971), 

ισχυρίστηκαν ότι το κίνητρο των διευθυντικών στελεχών για αύξηση των οικονομικών τους 

απολαβών, συναρτήσει της υψηλής κερδοφορίας και της ενίσχυσης των τιμών των μετοχών, 

δύναται να επιφέρει τη γνωστοποίηση περισσότερων και ποιοτικότερων από την πλευρά των 
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επιχειρήσεων πληροφοριών. Στο ίδιο πλαίσιο προσέγγισης, τα διευθυντικά στελέχη των 

εταιριών που καταγράφουν υψηλή κερδοφορία, είναι δυνατόν να αισθάνονται περήφανα για 

την πορεία της εταιρίας στην οποία απασχολούνται και ως συνέπεια αυτής να επιθυμούν τη 

γνωστοποίηση περισσότερων πληροφοριών με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της 

θετικής εικόνας της εργασίας τους. Αντιθέτως, τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών με 

χαμηλή κερδοφορία, είναι δυνατό να αισθάνονται απειλή και να επιθυμούν τη συγκάλυψη 

της χαμηλής κερδοφορίας της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται, με αποτέλεσμα την 

από πλευρά αυτής γνωστοποίηση λιγότερων πληροφοριών (Richard, 1992). Η έρευνα των 

Garcia - Meca et al. (2005), απέδειξε την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στην κερδοφορία 

των εταιριών, στις αποζημιώσεις των διευθυντικών στελεχών και στο επίπεδο των 

παρεχόμενων από την πλευρά τους γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

αυτές αξιοποιούν. Ωστόσο, ως προς το ζήτημα που τέθηκε αμέσως προηγούμενα, 

σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών που καταγράφονται στη 

σύγχρονη λογιστική βιβλιογραφία κρίνονται συγκεχυμένα. Η έρευνα των MacNally et al. 

(1982), απέδειξε την ανυπαρξία συσχέτισης ανάμεσα στην κερδοφορία και στο επίπεδο των 

παρεχόμενων εταιρικών γνωστοποιήσεων. Οι Camfferman και Cooke (2002), κατέγραψαν 

την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ του περιθωρίου κέρδους και του επιπέδου των 

παρεχόμενων γνωστοποιήσεων από τις Βρετανικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, αυτοί 

κατέληξαν στη διαπίστωση της μη ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα στην απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων που παρέχονται από αυτές. Ομοίως οι 

Wallace et al. (1994), τεκμηρίωσαν την ανυπαρξία συσχέτισης μεταξύ του περιεχομένου των 

γνωστοποιήσεων, του περιθωρίου κέρδους και της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, των 

εισηγμένων και μη Ισπανικών επιχειρήσεων. 

Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 

χρησιμοποιείται ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (return on total assets). Ο 

αριθμοδείκτης αυτός, μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης, καθώς και των επί μέρους τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης 

και ελέγχου της διοίκησής της.   

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας του ενεργητικού, υπολογίζεται ως το πηλίκο του 

συνολικού μεγέθους των λειτουργικών κερδών της χρήσης, με το συνολικό μέγεθος (αξία) 

των περιουσιακών στοιχείων που στη διάρκεια αυτής η επιχείρηση αξιοποιεί (σύνολο 

ενεργητικού). 
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Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα και λόγω του γεγονότος ότι σε 

προηγούμενες εμπειρικές έρευνες δεν καταγράφηκε μία ισχυρή απόδειξη για το είδος της 

σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών, η τρίτη υπόθεση διατυπώνεται ως εξής:  

 

H3: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και την υπεραξία και του επιπέδου της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. 

7.2.4. Η Ρευστότητα της επιχείρησης 

Η ρευστότητα ορίζεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί απρόσκοπτα τις 

βραχυπρόθεσμες της υποχρεώσεις. Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού και επαρκούς ως προς 

αυτήν επιπέδου επιτυγχάνεται μέσω της καθημερινής μετατροπής των αποθεμάτων της 

επιχείρησης σε πωλήσεις, των πωλήσεων της σε απαιτήσεις (εισπρακτέους λογαριασμούς) και 

των απαιτήσεων αυτής σε μετρητά. Η ύπαρξη ρευστότητας σε μία επιχείρηση επιδρά 

σημαντικά και στην κερδοφορία αυτής, αφού η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την 

πλευρά της συντελεί στη δυσφήμιση της και στη μείωση της εμπιστοσύνης που αυτή 

απολαμβάνει στον επιχειρηματικό κόσμο και στο συναλλακτικό της κύκλωμα. Αναμφίβολα, 

οι περισσότερες επιχειρήσεις φροντίζουν να διατηρούν ένα επαρκές επίπεδο κυκλοφοριακών 

στοιχείων ανάλογο αυτού των τρεχουσών υποχρεώσεων τους έτσι ώστε να μπορούν να τις 

εξοφλούν κανονικά. Η τοποθέτηση κεφαλαίων σε κυκλοφοριακά στοιχεία, δεν αποτελεί κατά 

κανόνα παραγωγική επένδυση και ως εκ τούτου η διατήρηση ενός υπερβολικά υψηλού 

επιπέδου τους ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση της κερδοφόρας δυναμικότητας μιας 

επιχείρησης. Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί εντούτοις να οδηγήσει και η ανεπάρκεια 

κυκλοφοριακών στοιχείων αφού η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από την πλευρά 

της επιχείρησης καταλήγει σε οικονομικό κλονισμό και καταστροφικές γι’ αυτήν 

οικονομικές συνέπειες. Σύμφωνα με τον Cooke (1989), οι εταιρίες που διακρίνονται για την 

υψηλή τους ρευστότητα, τείνουν να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες συγκριτικά με 

αυτές που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα ως προς αυτήν. Θα μπορούσε επίσης 

να υποστηριχθεί ότι η χαμηλή ρευστότητα, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση των 

γνωστοποιήσεων τους, με σκοπό τον περιορισμό του φόβου των επενδυτών (μετόχων και 

πιστωτών τους) και την κοινοποίηση προς αυτούς της γνώσης των προβλημάτων με τα οποία 

η διοίκηση της επιχείρησης έρχεται αντιμέτωπη (Wallace et al., 1994). Οι έρευνες που 

διεξήχθησαν στο παρελθόν για τη διαπίστωση της σχέσης ανάμεσα στη ρευστότητα και το 

επίπεδο των γνωστοποιήσεων οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Οι Belkaoui και 

Kahl (1978), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη ρευστότητα 
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και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων που παρέχεται από τις επιχειρήσεις. Οι έρευνα των 

Wallace et al. (1994), κατέληξε στον εντοπισμό αρνητικής σχέσης μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Αντιθέτως, η έρευνα των Camfferman και Cooke (2002), κατέληξε στη 

διαπίστωση της ύπαρξης θετικής σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών για τις 

Ολλανδικές επιχειρήσεις, συμπέρασμα που κατέστη αδύνατο να ανακύψει στην περίπτωση 

των Βρετανικών επιχειρήσεων. 

Παρ’ όλο που δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέτρηση που θα μπορούσε ικανοποιητικά 

να καλύψει όλες τις πτυχές της ρευστότητας, ο δείκτης γενικής ρευστότητας  ή κεφαλαίου 

κίνησης (current ratio)  έχει επιλεγεί ως μέτρο απόδοσης της ρευστότητας μίας επιχείρησης. 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας συνιστά τον πλέον χρησιμοποιούμενο δείκτη και 

υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχείρησης με 

το σύνολο των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών της (Νιάρχος, 1991). 

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα και λόγω του γεγονότος ότι σε 

προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες δεν καταγράφηκε η ύπαρξη μίας ισχυρής απόδειξης 

για το είδος της σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, διατυπώνεται η τέταρτη 

υπόθεση ως εξής:  

 

Η4: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και την υπεραξία και του επιπέδου της ρευστότητας μιας επιχείρησης. 

7.2.5. Ο κλάδος της επιχείρησης 

Ο κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων συγκαταλέγεται μεταξύ των μεταβλητών 

εκείνων που επιλέχθηκαν προς εξέταση από αρκετούς ερευνητές στο πλαίσιο των 

προσπαθειών τους που αφορούσαν την καταγραφή συσχέτισης μεταξύ συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και του βαθμού παροχής από την πλευράς των 

επιχειρήσεων υποχρεωτικών και εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Βάσει των προσπαθειών του 

Cooke (1989), δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους που 

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο κλάδο, οι οποίες πρόσθετα μπορούν να επηρεάσουν 

με την ακολουθούμενη από την πλευρά τους πολιτική ως προς τις γνωστοποιήσεις και τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις του ιδίου. Οι Wallace et al. (1994), κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 

ο βαθμός γνωστοποίησης μπορεί να διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο 

αντικατοπτρίζοντας με την προσέγγιση τους αυτή τα μοναδικά χαρακτηριστικά καθενός εξ’ 

αυτών. Ο Cooke (1992), ερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στον κλάδο δραστηριότητας και το 
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επίπεδο των επιχειρηματικών γνωστοποιήσεων και διαπίστωσε πως οι Ιαπωνικές εταιρίες που 

ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες από τις 

αντίστοιχες που ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους επιχειρηματικής λειτουργίας. Οι 

Camfferman και Cooke (2002), διαπίστωσαν πως υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στον 

κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και στον βαθμό γνωστοποίησης πληροφοριών 

τόσο για τις Ολλανδικές εταιρίες όσο και για τις εταιρίες της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αντιθέτως,  οι Wallace et al. (1994), διαπίστωσαν πως δεν υφίσταται μια τέτοια σχέση. Η 

έρευνα των Bozzolan et al. (2003), ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο 

μέγεθος (αξία) των άυλων περιουσιακών στοιχείων που γνωστοποιούνται στις λογιστικές 

καταστάσεις των Ιταλικών εταιριών συναρτήσει του κλάδου δραστηριότητας τους και τον 

χαρακτηρισμό αυτού ως κλάδο “υψηλού ή χαμηλού” βαθμού παρουσίας σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια τους αυτή, εστιάστηκε σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα ως προς 

τη μελλοντική εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και δυσκολία στην πρόβλεψη της πορείας 

των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Δηλαδή, στις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που 

διαχρονικά επενδύουν σημαντικά ποσά σε άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορικά 

σήματα, άδειες χρήσης ενσώματων ή και ασώματων παγίων, πελατολόγια και δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η έρευνα τους κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι τα διευθυντικά 

στελέχη των εταιριών αυτών, πιθανώς, να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά με τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 

συμπέρασμα τους αυτό, βρίσκεται πρόσθετα σε συμφωνία, με τις εμπειρικές μελέτες που 

αναφέρονται στον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και τις γνωστοποιήσεις 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (Hackstone and Milne, 1996; Robb et al., 

2001). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των περισσότερων εμπειρικών 

ερευνών που εντοπίζονται στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία, οι εταιρίες που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο παρουσίας άυλων περιουσιακών στοιχείων, αναμένεται 

να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την εξέλιξη της δικής τους 

παρουσίας και αξιοποίησης.  

Για να διαπιστωθεί η επίδραση του κλάδου στις γνωστοποιήσεις των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας  η διχοτόμος μεταβλητή. Οι 

εταιρίες που ανήκουν στους κλάδους με «υψηλό προφίλ» σε άυλα περιουσιακά στοιχεία θα 

παίρνουν την τιμή 1 διαφορετικά θα παίρνουν την τιμή 0 (Collins et al., 1997; Francis and 

Schipper, 1999; Chen et al., 2002). Υπό τη θεώρηση ότι οι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε κλάδους «υψηλού προφίλ» σε άυλα στοιχεία πιθανώς να παρέχουν 
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περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά έναντι των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους 

που χαρακτηρίζονται ως κλάδοι «χαμηλού προφίλ» ως προς την παρουσία αυτών 

διατυπώνεται η υπόθεση που ακολουθεί:  

 

Η5: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από  

υψηλότερα επίπεδα παρουσίας άυλων περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αυτές  

αξιοποιούν. 

7.2.6. Το Μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας 

Το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας χωρίς καμιά αμφιβολία χαρακτηρίζεται ως ένας από 

τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο καταγραφής γνωστοποιήσεων 

αναφορικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις επιχειρηματικές λογιστικές καταστάσεις. Ο 

εξωτερικός ελεγκτής συνιστά ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα λειτουργίας της 

ανώνυμης εταιρίας. Με την έκθεση ελέγχου που διατυπώνουν, οι ορκωτοί ελεγκτές 

εκφράζουν τη γνώμη τους επί των οικονομικών καταστάσεων της υπό εξέταση (έλεγχο) 

εταιρίας. Οι τέσσερις μεγαλύτερες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρίες, γνωστές και ως Big 4  

παλιότερα ως Big 5 διενεργούν διαχρονικά την πλειονότητα των ελέγχων εισηγμένων και μη 

εταιριών παγκοσμίως. Αυτές αποτελούνται από: την PricewaterhouseCoopers (PWC), τη 

Deloitte & Touche Tohmatsu, την Ernest & Young και την KPMG. Πέραν αυτών αρκετές 

μικρού μεγέθους ελεγκτικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σε εθνικό, τοπικό επίπεδο. Ο 

διαχωρισμός των ελεγκτικών εταιριών σε συνάρτηση με το μέγεθος τους κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικός. Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φήμη τους. Το γεγονός αυτό τις καθιστά περισσότερο 

πρόθυμες για συνεργασία με εταιρίες που επιδιώκουν να γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες στις λογιστικές τους καταστάσεις. Αντιθέτως, οι μικρές σε μέγεθος ελεγκτικές 

εταιρίες αδυνατούν να ελέγξουν την πολιτική των γνωστοποιήσεων που η κάθε εταιρία 

υιοθετεί. Συνήθως αυτές, προτιμούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους προκειμένου 

να διατηρηθεί η μεταξύ τους συνεργασία (Firth, 1979; Wallace and Naser, 1995). Η σχέση 

που καταγράφεται μέσα από τις εμπειρικές ερευνητικές προσπάθειες μεταξύ του μεγέθους 

της ελεγκτικής εταιρείας και του βαθμού των γνωστοποιήσεων είναι μάλλον ασαφής. 

Αρκετοί ερευνητές κατέληξαν στην ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στο μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρίας και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων (Ahmed, 1996; Raffournier, 
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1995; Camfferman and Cooke, 2002), κάποιοι άλλοι στην ύπαρξη αρνητικής σχέσης 

(Wallace and Naser, 1995). Οι Wallace et al. (1994), αξιολόγησαν τη σχέση αυτή θετική 

αλλά όχι σημαντική. Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται η επόμενη υπόθεση: 

 

Η6:  Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία και του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας με 

την οποία οι επιχειρήσεις συνεργάζονται. 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι έξι υποθέσεις και τα μέτρα που 

χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μεταβλητή.  

7.3. Επιλογή δείγματος 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας εμπειρικής προσπάθειας, αποτέλεσαν οι εισηγμένες στο 

Xρηματιστήριο Aξιών Αθηνών επιχειρήσεις. Ο αριθμός των εταιριών που ήταν εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο στο τέλος του 2010 ανήλθε στις 256. Οι επιχειρήσεις του τραπεζικού 

κλάδου εξαιρέθηκαν λόγω των διαφορετικών γνωστοποιήσεων που παρέχονται από την 

πλευρά τους. Έτσι ο αριθμός των εισηγμένων διαμορφώθηκε στις 242 εταιρείες. Μερικές 

λογιστικές καταστάσεις  

Α/Α Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Αναμενόμενη 
Σχέση 

Μέτρα Συμβολισμός 

1 
Μέγεθος 

Επιχείρησης 
+ 

Σύνολο Ενεργητικού 
(Φυσικός Λογάριθμος) 

ASSET 

2 Ηλικία + 
Έτος ίδρυσης (Φυσικός 
Λογάριθμος) 

AGE 

3 Κερδοφορία + ή - 
Καθαρά Λειτουργικά 
/Σύνολο Ενεργητικού 

PROF 

4 Ρευστότητα + ή - 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

LIQ 

5 Κλάδος + 

Ψευδομεταβλητή 
IND=1 αν η εταιρεία ανήκει 
σε κλάδο με υψηλά άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, 
διαφορετικά IND=0 

IND 

6 
Ελεγκτική 
Εταιρεία 

+ ή - 

Ψευδομεταβλητή 
AUDIT=1 αν η ελεγκτική 
εταιρεία ανήκει στις Big4, 
διαφορετικά AUDIT=0 

AUDIT 

Πίνακας 3. Μέτρα των μεταβλητών 
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δεν ήταν διαθέσιμες και τρεις εταιρείες εξαιρέθηκαν λόγων ακραίων τιμών, όπως εξηγείται 

στην παράγραφο 5.6 της περιγραφικής στατιστικής.  

Κλάδος Αριθμός Εταιρειών 

Πετρέλαιο και Αέριο 
Χημικά 
Πρώτες Ύλες 
Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών 
Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 
Τρόφιμα και Ποτά 
Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά 
Υγεία 
Εμπόριο 
Μέσα Ενημέρωσης 
Ταξίδια και Αναψυχή 
Τηλεπικοινωνίες 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 
Τράπεζες 
Ασφάλειες 
Ακίνητη Περιουσία 
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 
Τεχνολογία 

3 
9 
17 
28 
28 
28 
40 
9 
11 
12 
15 
2 
4 
14 
3 
12 
10 
20 

Πίνακας 4. Αριθμός Εισηγμένων Εταιρειών ανά κλάδο 

Τελικά, το δείγμα διαμορφώθηκες στις 232 εταιρείες. Αυτό αντιπροσωπεύει το 96% του 

συνόλου των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πλην των τραπεζών. 

Οι εταιρίες, των οποίων οι λογιστικές καταστάσεις μελετήθηκαν, ανήκουν στους εξής 

κλάδους δραστηριότητας: Πετρέλαιο και Αέριο, Χημικά, Πρώτες Ύλες, Κατασκευές και 

Υλικά Κατασκευών, Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, Τρόφιμα και Ποτά, Προσωπικά 

και Οικιακά Αγαθά, Υγεία, Εμπόριο, Μέσα Ενημέρωσης, Ταξίδια και Αναψυχή,  

Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία, 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Τεχνολογία. Η συλλογή των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε μέσω των ετήσιων 

ατομικών οικονομικών καταστάσεων, των εισηγμένων εταιριών, για το οικονομικό έτος που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2010. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των 

εισηγμένων εταιρειών ανά κλάδο δραστηριότητας για το οικονομικό έτος 2010. 

7.4. Κατασκευή του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων 

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιλογή των στοιχείων που θα 

συντελέσουν στη δημιουργία του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία της επιχείρησης. Ο Wallace (1998) υπέδειξε πως δεν 
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υπάρχει κάποια θεωρία που να σχετίζεται με την επιλογή των στοιχείων της πληροφορίας   

που θα απαρτίσει το ευρετήριο γνωστοποιήσεων.  Γενικά η επιλογή των στοιχείων σχετίζεται 

με το συγκεκριμένο θέμα που διαπραγματεύεται η έρευνα.  Σε αυτή την έρευνα το επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος είναι οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

και της υπεραξίας της επιχείρησης. Έτσι τα στοιχεία των πληροφοριών που απαρτίζουν το 

ευρετήριο γνωστοποιήσεων  είναι όλα αυτά που πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιούν οι 

επιχειρήσεις που υιοθετούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Το ευρετήριο αυτό είναι 

κατασκευασμένο από τις διάφορες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που επιβάλει κάθε (Δ.Λ.Π.).  

Συγκεκριμένα το ευρετήριο περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που ορίζει το Δ.Λ.Π. 38, 

το Δ.Π.Χ.Π. 3, καθώς και οι γνωστοποιήσεις που αφορούν τη διαδικασία ελέγχου 

απομείωσης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας, που 

προβλέπονται από το Δ.Λ.Π. 36. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα ευρετήριο 

γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό γνωστοποιήσεων που πρέπει να 

περιλαμβάνουν οι λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών. Ως βάση για την 

κατασκευή του ευρετηρίου χρησιμοποιήθηκε το ευρετήριο που εξέδωσε το 2010 η 

ελεγκτική εταιρεία Deloitte. Για τη διασφάλιση της πληρότητάς του, τα στοιχεία ελέγχου 

που είχαν χρησιμοποιηθεί συγκρίθηκαν με αντίστοιχα ευρετήρια των άλλων τριών μεγάλων 

ελεγκτικών εταιρειών. Υπάρχουν δύο τρόποι για τον προσδιορισμό του επιπέδου της 

επιχειρηματικής πληροφορίας: η σταθμισμένη και η μη σταθμισμένη προσέγγιση (Cooke, 

1989). Στη σταθμισμένη προσέγγιση κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται έχει διαφορετική 

βαρύτητα. Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι κάθε πληροφορία έχει 

διαφορετική βαρύτητα και έτσι το βάρος της κάθε πληροφορίας που γνωστοποιείται γίνεται 

κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετα από τους ερευνητές.  Η άλλη προσέγγιση, η οποία υιοθετείται 

και στην παρούσα έρευνα, είναι η μη σταθμισμένη προσέγγιση. Σύμφωνα με τη μη 

σταθμισμένη προσέγγιση κάθε στοιχείο πληροφορίας που γνωστοποιείται είναι το ίδιο 

σημαντικό. Επιπλέον, όλα τα στοιχεία των γνωστοποιήσεων έχουν το ίδιο επίπεδο 

βαρύτητας για το μέσο χρήστη (Wallace, 1988). Κατά τη διαδικασία της έρευνας ελέγχθηκε 

κατά πόσο κάθε στοιχείο γνωστοποίησης υπάρχει στις ετήσιες ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2010. 

Για τη βαθμολόγηση των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε η λεγόμενη διχοτόμος 

προσέγγιση με βάση την οποία κάθε γνωστοποίηση που είναι δημοσιευμένη λαμβάνει την 

τιμή 1 και κάθε γνωστοποίηση που δεν δημοσιεύεται λαμβάνει την τιμή 0. Όσον αφορά την 

περίπτωση που για κάποια γνωστοποίηση δεν απαιτείται δημοσίευση τότε αυτή 

χαρακτηρίζεται ως “μη εφαρμόσιμη”.   
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Ένα μη σταθμισμένο ευρετήριο ορίζεται ως το ποσοστό του αθροίσματος των στοιχείων 

που πραγματικά γνωστοποιεί μια επιχείρηση προς το πλήθος των στοιχείων που θα έπρεπε 

κάθε επιχείρηση να γνωστοποιεί. Το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης αποτελεί το βαθμό 

συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και δίνεται από τον 

παρακάτω τύπο: 








n

i

i

n

i

i

a

d

IDI

1

1  

Όπου,  

d=1 εάν το στοιχείο i γνωστοποιείται 

d =0 εάν το στοιχείο i δεν γνωστοποιείται 

n= αριθμός των στοιχείων του ευρετηρίου 

α=1 αν το στοιχείο i είναι εφαρμόσιμο στη συγκεκριμένη εταιρεία 

α=0 αν το στοιχείο i δεν είναι εφαρμόσιμο 

IDΙ: Σχετικό ευρετήριο γνωστοποιήσεων (Intangible Disclosure Index). 

Το κύριο χαρακτηριστικό της σταθμισμένης προσέγγισης είναι ότι αν ζητηθεί από 

διαφορετικές ομάδες χρηστών να αξιολογήσουν τη βαρύτητα των στοιχείων που πρέπει να 

γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, είναι πολύ πιθανό να τα αξιολογήσουν με διαφορετικό τρόπο.  

Προηγούμενες μελέτες που ασχολήθηκαν με τη σταθμισμένη και μη σταθμισμένη 

προσέγγιση κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα όσον αφορά τις συγκεκριμένες μεθόδους 

(Choi, 1973; Inchausti, 1977). Παρόμοιες μελέτες άλλων χωρών έχουν χρησιμοποιήσει τη 

μη σταθμισμένη προσέγγιση κατασκευής ευρετηρίου γνωστοποιήσεων (Owusu - Ansah, 

1998; Wallace and Naser, 1995). Ένα βασικό πρόβλημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι 

μια εταιρεία μπορεί να τιμωρηθεί από την απουσία μιας γνωστοποίησης η οποία όμως δεν 

έχει εφαρμογή στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό το πρόβλημα ξεπερνιέται ερευνώντας 

το λόγο απουσίας του στοιχείου γνωστοποίησης και κατηγοριοποιείται ως μη 

γνωστοποιημένο ή μη εφαρμόσιμο. Για εταιρείες που έχουν μη εφαρμόσιμα στοιχεία 

γνωστοποιήσεων, η χρήση ενός σχετικού  ευρετηρίου προτείνεται (Owusu - Ansah, 1998).  

Η προσέγγιση του σχετικού ευρετηρίου συνιστά το ποσοστό του αθροίσματος των 

δημοσιευμένων γνωστοποιήσεων προς το πλήθος των γνωστοποιήσεων που θα έπρεπε κάθε 

επιχείρηση να δημοσιεύσει. Παρ’ όλη την υποκειμενικότητα της διάκρισης μεταξύ των μη 

γνωστοποιημένων και μη εφαρμόσιμων γνωστοποιήσεων, αυτή η προσέγγιση θεωρείται πιο 

ακριβής από αυτή που θεωρεί ότι όλες οι εταιρείες είναι πανομοιότυπες. Η εν λόγω  
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προσέγγιση έχει εφαρμοστεί σε πολλές μελέτες (Cooke, 1989; Inchausti, 1977; Owusu - 

Ansah, 1998; Wallace and Naser, 1995; Wallace et al., 1994). 

7.5. Περιγραφική Στατιστική 

7.5.1. Ποσοτικές Μεταβλητές 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά  περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις εταιρείες που 

συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα της έρευνας. Από την ελάχιστη και μέγιστη τιμή 

διαπιστώθηκε μεγάλη διασπορά στις τιμές. Το σύνολο του ενεργητικού (μέτρο για το 

μέγεθος της επιχείρησης) παρουσίασε μεγάλη διασπορά όπως φάνηκε από τη μέγιστη, την 

ελάχιστη τιμή και την τυπική απόκλιση.   

Επίσης από την τιμή του συντελεστή ασυμμετρίας διαπιστώθηκε πως οι κατανομές των 

συνεχών μεταβλητών είναι ασύμμετρες.  Τα ιστογράμματα που δημιουργήθηκαν έδειξαν τα 

ίδια αποτελέσματα. Για τη μείωση της ασυμμετρίας έγινε μετατροπή των τιμών σε φυσικούς 

λογάριθμους στις περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. Με δεδομένο ότι η μέθοδος 

μετατροπής εφαρμόζεται μόνο σε θετικές τιμές, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας έμεινε 

στην αρχική του μορφή. Επίσης, η μεταβλητή που αναφέρεται στη ρευστότητα δεν 

μετασχηματίστηκε. Μελετώντας τα ιστογράμματα μετά τους μετασχηματισμούς 

διαπιστώθηκε πως η ασυμμετρία μειώθηκε σημαντικά. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην 

κερδοφορία και τη ρευστότητα της επιχείρησης περιείχαν τρεις τιμές ακραίες αρνητικές. Οι 

συγκεκριμένες εταιρείες είχαν εκείνη τη χρονιά, χαμηλό κύκλο εργασιών και εμφάνισαν 

ζημιές εξαιτίας του σταθερού κόστους.  Όταν οι αρνητικές τιμές εξαιρέθηκαν από το δείγμα 

τότε η κατανομή  του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας και ρευστότητας δεν ήταν ιδιαίτερη 

ασύμμετρη. Ο πίνακας 5 παρουσιάζει στοιχεία για τις συνεχείς μεταβλητές όπως 

διαμορφώθηκαν μετά τους μετασχηματισμούς που πραγματοποιήθηκαν. 

Σύμβολα Μεταβλητές Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

ASSET 
Φυσικός 
Λογάριθμος 
Ενεργητικού 

16,24 20,85 18,4059 1,15383 ,255 -,686 

PROF Κερδοφορία -,31 ,35 ,0020 ,07944 ,151 3,810 

LIQ Ρευστότητα ,00 4,35 1,5753 ,93248 ,770 ,269 

AGE 
Φυσικός 
Λογάριθμος 
Ηλικίας 

2,71 7,70 3,5588 ,54720 2,209 13,291 

Πίνακας 5. Περιγραφική Στατιστική για Συνεχείς Μεταβλητές (μετά τους μετασχηματισμούς, Ν=232) 
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Πολλά διαγράμματα διασποράς σχεδιάστηκαν για να ελεγχθεί η γραμμική σχέση του 

ευρετηρίου γνωστοποιήσεων με τις συνεχείς μεταβλητές. Με εξαίρεση την κερδοφορία της 

επιχείρησης, όλα τα διαγράμματα διασποράς έδειξαν ότι η σχέση των ανεξάρτητων συνεχών 

μεταβλητών με το βαθμό των γνωστοποιήσεων είναι γραμμική. Το διάγραμμα διασποράς 

μεταξύ της κερδοφορίας της επιχείρησης και του βαθμού γνωστοποιήσεων δείχνει μια μη 

γραμμική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, ο δείκτης συσχέτισης του Pearson μπορεί να μην είναι το κατάλληλο τεστ για 

να χρησιμοποιηθεί, αλλά κάποιος μη παραμετρικός έλεγχος όπως ο δείκτης συσχέτισης του 

Spearman (Κάτος, 1986). 

7.5.2. Ψευδομεταβλητές 

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει στοιχεία για το σχετικό ευρετήριο γνωστοποιήσεων και για τις 

ανεξάρτητες ψευδομεταβλητές μεταβλητές. Ο πίνακας δείχνει πως το εύρος των 

γνωστοποιήσεων ποικίλει από 15% έως 100% με το μέσο όρο να κυμαίνεται στο 57%. 

Συγκεκριμένα από τον πίνακα 6 προκύπτει ότι η ελάχιστη τιμή του σχετικού ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων είναι 15%, ποσοστό το οποίο είναι πολύ χαμηλό καθώς αναφερόμαστε σε 

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει των (Δ.Λ.Π.). Παρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν εταιρείες που γνωστοποιούν το 100% των στοιχείων της πληροφορίας που 

απατούνται από τη νομοθεσία. Η μέση τιμή κυμαίνεται στο 57%. Από τη μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγάλη διασπορά στη μεταβλητή του ευρετηρίου 

και ο συντελεστής ασυμμετρίας έδειξε πως η κατανομή είναι ασύμμετρη. Για τη μείωση της 

ασυμμετρίας έγινε μετατροπή των τιμών σε φυσικούς λογάριθμους. Αντίστοιχες έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί για τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων έδειξαν ότι οι πορτογαλικές εισηγμένες εταιρίες γνωστοποιούν περίπου το 30% 

των εθελοντικών γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (Oliveira et al., 2006). 

Στη Μαλαισία το αντίστοιχο ποσοστό των εθελοντικών γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία κυμαίνεται στο 28% (Rashid et al., 2010). Στην Ιταλία η έρευνα των 

Bozzolan et al. (2003) έδειξε ότι οι Ιταλικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν το 51% των 

εθελοντικών γνωστοποιήσεων που επιλέχθηκαν για τα άυλα, ενώ οι Ισπανικές το 53% αυτών 

(Garcia-Meca et al., 2005). 
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ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

0%-20% 12 5,17% 

20%-40% 55 23,71% 

40%-60% 49 21,12% 

60%-80% 67 28,88% 

80%-100% 49 21,12% 

ΣΥΝΟΛΟ 232 100,00% 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

  100% 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

  15% 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

  57% 

Πίνακας 6. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την εξαρτημένη μεταβλητή 

Όσον αφορά τις ψευδομεταβλητές, κλάδος επιχείρησης και ελεγκτική εταιρεία, μερικά 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά  παρουσιάζονται στον πίνακα 7. Παρατηρούμε πως το 77% των 

επιχειρήσεων ελέγχονται από ελεγκτικές εταιρείες που δεν ανήκουν στις BIG 4, και μόλις το 

23% ανήκει σε ελεγκτικές εταιρείες που ανήκουν στις BIG 4. Όσον αφορά τον κλάδο της 

επιχείρησης περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (61%) ανήκουν σε τομείς που έχουν 

χαρακτηριστεί ως υψηλού προφίλ σε  άυλα περιουσιακά στοιχεία. Το 39% των επιχειρήσεων 

ανήκουν σε κλάδους χαμηλού προφίλ σε  άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

      

BIG 4 53 22,84% 60,81 

NOT BIG 4 179 77,16% 55,41 

ΣΥΝΟΛΑ 232 100,00%  

ΚΛΑΔΟΣ    

ΥΨΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ 

90 39% 62,29 

ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ 

142 61% 53,07 

ΣΥΝΟΛΑ 232 
 

100% 
 

 

Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις ψευδομεταβλητές 
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Επίσης, από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του πίνακα συμπεραίνεται, ότι οι μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες γνωστοποιούν κατά μέσο όρο το 61% των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία, ενώ οι μικρότερες ελεγκτικές 

εταιρείες γνωστοποιούν το 55% των υπό εξέταση γνωστοποιήσεων. Οι κλάδοι υψηλού 

προφίλ σε άυλα γνωστοποιούν το 62% των στοιχείων του ευρετηρίου, ενώ οι κλάδοι 

χαμηλού προφίλ σε άυλα γνωστοποιούν αντίστοιχα το 53% των στοιχείων αυτού. 

7.6. Διμεταβλητή Ανάλυση 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η επιλογή συγκεκριμένων ελέγχων, για την διερεύνηση των 

υποτιθέμενων σχέσεων, οι οποίοι επηρεάζονται από δύο παράγοντες. Πρώτον, η φύση της 

εξεταζόμενης υπόθεσης επηρεάζει το είδος του στατιστικού ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί 

(μπορεί να είναι ένας έλεγχος διαφορών ή ένας έλεγχος σχέσης). Δεύτερον, αν οι υποθέσεις 

των παραμετρικών ελέγχων ικανοποιούνται (αν το δείγμα προέρχεται από πληθυσμούς των 

οποίων οι διακυμάνσεις είναι όμοιες και των οποίων οι κατανομές είναι κανονικές), τότε ένας 

παραμετρικός έλεγχος προτιμάται γιατί είναι πιο κατάλληλο και πιο δυναμικός. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί ένας μη παραμετρικός έλεγχος. Αν και όλη η διαδικασία που 

περιγράφηκε παραπάνω τηρήθηκε,  όλες οι υποθέσεις εξετάστηκαν τόσο με παραμετρικούς 

όσο και με μη παραμετρικούς ελέγχους. Ο κύριος λόγος αυτής της στρατηγικής  είναι το 

γεγονός ότι η αναγκαιότητα ικανοποίησης συγκεκριμένων συνθηκών, πριν ένας 

παραμετρικός έλεγχος χρησιμοποιηθεί, έχει σοβαρά αμφισβητηθεί (Cramer, 1998). Για 

παράδειγμα, ο Lord (1953) προτείνει ότι οι παραμετρικοί έλεγχοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε μεταβλητές ιεραρχικής κλίμακας. 

7.6.1. Υπόθεση για το μέγεθος της επιχείρησης 

Η πρώτη υπόθεση απαιτεί έναν έλεγχο συσχέτισης. Ο παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης 

του Pearson και ο μη παραμετρικός έλεγχος του Spearman θα χρησιμοποιηθεί για να 

εξετάσει την ένταση και την ύπαρξη θετικής ή αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για το μέγεθος της επιχείρησης είναι η ακόλουθη: 

 

Η1: Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία 

συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. 
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Τα κατάλοιπα εξετάσθηκαν για κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα με το διάγραμμα 

πιθανότητας p-p (probability - probability plot) και το διάγραμμα σημείων των καταλοίπων 

προς τις προβλεπόμενες τιμές. Γενικότερα η σχεδίαση ενός γραφήματος σημείων  θεωρείται 

καλή πρακτική, καθώς όχι μόνο δίνει μια οπτική αναπαράσταση της σχέσης, αλλά βοηθά να 

εντοπιστούν διάφορα προβλήματα, όπως μια καμπύλη σχέση ή η παρουσία 

απομακρυσμένων τιμών. Διαπιστώθηκε πως οι υποθέσεις για κανονικότατα και 

ομοσκεδαστικότητα δεν παραβιάστηκαν. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι ο πλέον 

κατάλληλος έλεγχος για τη συγκεκριμένη περίπτωση, που υποθέτει μια γραμμική σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών και ο οποίος μπορεί να παραπλανήσει αν η σχέση μεταξύ τους 

είναι καμπύλη. Παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και οι  μη παραμετρικοί έλεγχοι του  

Spearman. 

Τα αποτελέσματα στους πίνακες 8 και 9 δείχνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση. Το 

μέγεθος της επιχείρησης σχετίζεται με το βαθμό γνωστοποίησης πληροφοριών των 

εισηγμένων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες εμπειρικές 

μελέτες με αντικείμενο τις γνωστοποιήσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

διαπίστωσαν την θετική σχέση μεταξύ γνωστοποιήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και 

μεγέθους της επιχείρησης (Gurthie et al., 2006; Garcia-Meca and  Martinez,  2005). 

  INDEX ASSET 

INDEX Pearson Correlation 1 ,595** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 232 232 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 8. Παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του Pearson για την εξαρτημένη μεταβλητή και το 
μέγεθος της επιχείρησης 

   INDEX ASSET 

Spearman's rho INDEX Correlation 

Coefficient 

1,000 ,574** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 232 232 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 9. Μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του Spearman για την εξαρτημένη μεταβλητή και το 
μέγεθος της επιχείρησης 
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7.6.2. Υπόθεση για την ηλικία της επιχείρησης 

Η δεύτερη υπόθεση απαιτεί έναν έλεγχο συσχέτισης. Ο παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης 

του Pearson και ο μη παραμετρικός έλεγχος του Spearman θα χρησιμοποιηθεί για να 

εξετάσει την ένταση και την ύπαρξη θετικής ή αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. 

Η  υπόθεση που αναφέρεται στην ηλικία της επιχείρησης είναι: 

 

Η2: Οι μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις, πιθανότατα γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες σε σχέση με τις ηλικιακά νεώτερες τους. 

 

Πριν τον έλεγχο της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας της επιχείρησης και του 

επιπέδου γνωστοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κανονικότητας και 

ομοσκεδαστικότητας των καταλοίπων. Από το διάγραμμα πιθανότητας p-p (probability -

probability plot) και το διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές 

διαπιστώθηκε πως οι υποθέσεις της κανονικότητας και της ομοσκεδαστικότητας ήταν σε 

γενικές γραμμές ασφαλείς, προτείνοντας την εφαρμογή  ενός παραμετρικού ελέγχου για τη 

διαπίστωση της συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι όπως του Pearson και του  Spearman. 

   INDEX  AGE 

 INDEX Pearson Correlation 1 ,026 

Sig. (2-tailed)  ,696 

N 232 232 

Πίνακας 10. Παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του Pearson για την εξαρτημένη μεταβλητή και την 
ηλικία της επιχείρησης 

    INDEX  AGE 

Spearman's rho  INDEX Correlation 

Coefficient 

1,000 ,117 

Sig. (2-tailed) . ,075 

N 232 232 

Πίνακας 11. Μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του Spearman για την εξαρτημένη μεταβλητή και την 
ηλικία της επιχείρησης 

Από τους πίνακες 10 και 11 διαπιστώνεται πως η ηλικία της επιχείρησης δεν συνδέεται 

σημαντικά με το επίπεδο της γνωστοποίησης πληροφοριών σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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και υπεραξία. Έτσι η υπόθεση 2 δεν υποστηρίζεται. Τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με την 

πρόταση ότι οι νεότερες επιχειρήσεις γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες γιατί αυτό 

μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστική τους θέση. Αυτό το συμπέρασμα δεν συμβαδίζει με τα 

αποτελέσματα έρευνας του Owusu - Ansah (1998) αλλά συμβαδίζει με τα αποτελέσματα  

των Akhtaruddin (2005) και Hossain (2008). Δηλαδή το επίπεδο γνωστοποίησης 

πληροφορίας δεν επηρεάζεται από την ηλικία της επιχείρησης. 

7.6.3. Υπόθεση για την κερδοφορία της επιχείρησης 

Η τρίτη υπόθεση απαιτεί έναν έλεγχο συσχέτισης. Ο μη παραμετρικός έλεγχος του 

Spearman θα χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει την ένταση και την ύπαρξη θετικής ή 

αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Η  υπόθεση που αναφέρεται στην κερδοφορία της επιχείρησης είναι: 

 

H3: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία και του επιπέδου της κερδοφορίας μιας 

επιχείρησης. 

 

Με βάση τον οπτικό έλεγχο που έγινε από το διάγραμμα πιθανότητας p-p (probability -

probability plot) και το διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές 

διαπιστώθηκε πως υπάρχει πρόβλημα ομοσκεδαστικότητας, προτείνοντας την εφαρμογή  

ενός μη παραμετρικού ελέγχου για τη διαπίστωση της συσχέτισης μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Για τη διαπίστωση της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε 

ο συντελεστής συσχέτισης  Spearman. 

    INDEX PROF 

Spearman's rho  INDEX Correlation 

Coefficient 

1,000 ,097 

Sig. (2-tailed) . ,141 

N 232 232 

Πίνακας 12. Μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του Spearman για την εξαρτημένη μεταβλητή και 
την κερδοφορία της επιχείρησης 

Από τον πίνακα 12 προκύπτει πως ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι σημαντικός και έτσι η 

υπόθεση 3 δεν υποστηρίζεται. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η κερδοφορία δεν σχετίζεται 

με το βαθμό γνωστοποιήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 
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αποτελέσματα της έρευνας των Garcia - Meca et al. (2005) που έδειξε οι πιο κερδοφόρες 

εταιρείες γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για να 

αυξήσουν την αποζημίωση  των στελεχών  και να δικαιολογήσουν τα επίπεδα κέρδους, είναι 

όμως σε συμφωνία με την έρευνα των Wallace et al. (1994). 

7.6.4. Υπόθεση για την ρευστότητα  της επιχείρησης 

Η τέταρτη υπόθεση απαιτεί  έλεγχο συσχέτισης. Ο παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του 

Pearson και ο μη παραμετρικός έλεγχος του Spearman θα χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει 

την ένταση και την ύπαρξη θετικής ή αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Η  υπόθεση που αναφέρεται στη ρευστότητα της επιχείρησης είναι: 

 
Η4: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και την υπεραξία και του επιπέδου της ρευστότητας μιας επιχείρησης. 

 
Πριν τον έλεγχο της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας της επιχείρησης και του 

επιπέδου γνωστοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κανονικότητας και 

ομοσκεδαστικότητας των καταλοίπων. Από το διάγραμμα πιθανότητας p-p (probability -

probability plot) και το διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές 

διαπιστώθηκε πως οι υποθέσεις της κανονικότητας και της ομοσκεδαστικότητας ήταν σε 

γενικές γραμμές ασφαλείς, προτείνοντας την εφαρμογή  ενός παραμετρικού ελέγχου για τη 

διαπίστωση της συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι όπως του Pearson και του  Spearman. 

  
 INDEX LIQ 

 INDEX Pearson Correlation 1 -,059 

Sig. (2-tailed)  ,374 

N 232 232 

Πίνακας 13. Παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του Pearson για την εξαρτημένη μεταβλητή και την 
ρευστότητα της επιχείρησης 

   
 INDEX LIQ 

Spearman's rho  INDEX Correlation Coefficient 1,000 ,014 

Sig. (2-tailed)  ,831 

N 232 232 

Πίνακας 14. Μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης του Spearman για την εξαρτημένη μεταβλητή και τη 
ρευστότητα της επιχείρησης  
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Από τους πίνακες 13 και 14 προκύπτει πως ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι σημαντικός 

και έτσι η υπόθεση δεν υποστηρίζεται. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η ρευστότητα δεν 

σχετίζεται με το βαθμό γνωστοποιήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με το 

αποτέλεσμα της έρευνας των Belkaoui και Kahl (1978) που κατέληξε ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της ρευστότητας και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων.   

7.6.5. Υπόθεση για τον κλάδο της επιχείρησης 

Η πέμπτη υπόθεση απαιτεί έλεγχο διαφορών που χρησιμοποιείται για να υπολογίσει αν οι 

μέσοι όροι δύο συνόλων τιμών διαφέρουν σημαντικά ο ένας από τον άλλο. Ο παραμετρικός 

t έλεγχος και ο μη παραμετρικός Mann - Whitney έλεγχος για μη συσχετισμένες τιμές.  

Η  υπόθεση που αναφέρεται στον κλάδο της επιχείρησης είναι: 

 

Η5: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από  

υψηλότερα επίπεδα παρουσίας άυλων περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αυτές  

αξιοποιούν.  

 

Για να διαπιστωθεί ότι η κατανομή είναι κανονική οι δύο ομάδες δεδομένων ελέγχθηκαν με 

τον έλεγχο Shapiro - Wilks και τον έλεγχο Kolmogorov - Smirnov. Επιπρόσθετα, ο 

έλεγχος Levene’s επιβεβαίωσε ότι οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι ίδιες. Παρ’ όλα 

αυτά χρησιμοποιήθηκε και ο παραμετρικός t και ο μη παραμετρικός Mann - Whitney 

έλεγχος για τη διαπίστωση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

 

  INDEX 

Mann-Whitney U 4891,000 

Z -3,013 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

a. Grouping Variable: IND 

Πίνακας 15. Μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για την εξαρτημένη μεταβλητή και τον κλάδο 
της επιχείρησης 

Ο μη συσχετισμένος έλεγχος t και ο έλεγχος των Mann - Whitney (επίπεδο δίπλευρης 

σημαντικότητας 5%) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί αν οι μέσοι όροι δύο συνόλων 

τιμών διαφέρουν σημαντικά όταν τα δύο σύνολα τιμών προέρχονται από δύο διαφορετικά 
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δείγματα ατόμων. Τα αποτελέσματα για τον έλεγχο των γνωστοποιήσεων σε επίπεδο κλάδου 

παρουσιάζονται στον πίνακα 15 και έδειξαν ότι οι γνωστοποιήσεις των εταιρειών με υψηλό 

προφίλ σε άυλα είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εταιρείες με χαμηλό προφίλ σε άυλα 

(Παραμετρικό έλεγχος t=-3.366, p= 0.001-Μη παραμετρικός έλεγχος U=4891, p=0.003 ). 

7.6.6. Υπόθεση για το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας 

Όπως και παραπάνω, η  έκτη υπόθεση απαιτεί έλεγχο διαφορών ο οποίος χρησιμοποιείται 

για να υπολογίσει αν οι μέσοι όροι δύο συνόλων τιμών διαφέρουν σημαντικά ο ένας από τον 

άλλο. Ο παραμετρικός t έλεγχος και ο μη παραμετρικός Mann - Whitney έλεγχος για μη 

συσχετισμένες τιμές. 

Η  υπόθεση που αναφέρεται στο μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας  είναι: 

 

Η6: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και την υπεραξία και του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας με την οποία 

συνεργάζονται. 

 

Για να διαπιστωθεί ότι η κατανομή είναι κανονική οι δύο ομάδες δεδομένων ελέγχθηκαν με 

τον έλεγχο Shapiro - Wilks και τον έλεγχο Kolmogorov - Smornov. Επιπρόσθετα ο 

έλεγχος Levene’s επιβεβαίωσε ότι οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι ίδιες. Παρ’ όλα 

αυτά χρησιμοποιήθηκε και ο παραμετρικός έλεγχος t και ο μη παραμετρικός Mann -

Whitney έλεγχος για τη διαπίστωση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

  INDEX 

Mann-Whitney U 4089,000 

Z -1,527 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,127 

a. Grouping Variable: AUDIT 

Πίνακας 16. Μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για την εξαρτημένη μεταβλητή και το μέγεθος  
της ελεγκτική εταιρείας 

Ο μη συσχετισμένος έλεγχος t και ο έλεγχος των Mann - Whitney (επίπεδο δίπλευρης 

σημαντικότητας 5%) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί αν οι μέσοι όροι δύο συνόλων 

τιμών διαφέρουν σημαντικά όταν τα δύο σύνολα τιμών προέρχονται από δύο διαφορετικά 

δείγματα ατόμων. Τα αποτελέσματα για τον έλεγχο της σχέσης που μπορεί να υπάρχει 

μεταξύ του επιπέδου γνωστοποιήσεων και του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας 
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παρουσιάζονται στον πίνακα 16 και  έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές στατιστικές 

διαφορές μεταξύ των μέσων των γνωστοποιήσεων σε επίπεδο μεγέθους ελεγκτικής εταιρείας. 

(Παραμετρικό έλεγχος t=-1,433, p= 0,153-Μη παραμετρικός έλεγχος U=4089, p=0.127 ). 

7.7. Πολυμεταβλητή Ανάλυση 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση των χαρακτηριστικών της επιχείρησης στις 

γνωστοποιήσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί η πολυμεταβλητή 

ανάλυση. Η πολυμεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα 

γιατί το φαινόμενο των γνωστοποιήσεων εξαρτάται από την κοινή δράση πολλών 

παραγόντων. Έτσι η χρήση της πολυμεταβλητής ανάλυσης συνιστά την κατάλληλη μέθοδο 

για την αξιολόγηση της συλλογικής επίδρασης των επιλεγέντων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Κατά δεύτερο λόγο η πολυμεταβλητή ανάλυση επιτρέπει τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

των γνωστοποιήσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων (εξαρτημένη μεταβλητή) και των 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων (ανεξάρτητες μεταβλητές), ενώ 

ταυτοχρόνως ελέγχει για την επίδραση άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών στο μοντέλο. Αυτό 

βοηθάει στην αποφυγή ψευδών σχέσεων μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών που μπορεί να παραχθεί από έναν συγκεχυμένο παράγοντα.   

Επιπρόσθετα, με αυτή την ανάλυση είναι δυνατό να διαπιστωθεί η σχέση που πιθανόν να 

υπάρχει μεταξύ των γνωστοποιήσεων (εξαρτημένη μεταβλητή) και των χαρακτηριστικών της 

επιχείρησης (ανεξάρτητη μεταβλητή). Για να εξετασθεί η σχέση μεταξύ των 

γνωστοποιήσεων και των επιλεγμένων χαρακτηριστικών της επιχείρησης θα χρησιμοποιηθεί 

η παλινδρόμηση, η εξίσωση της οποίας θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της επιχείρησης και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων 

είναι το παρακάτω: 

eAUDITbINDbLIQbPROFbAGEbASSETSbaIDI  654321  

Όπου ΙDΙ (Intangible Disclosure Index), το σχετικό ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

(εκφρασμένο σε φυσικούς λογάριθμους) των άυλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

α: σταθερά 

b1, b2, b3, b4, b5, b6 : οι συντελεστές των ερμηνευτικών μεταβλητών 

ASSETS: Φυσικός λογάριθμος του Συνόλου του Ενεργητικού 

AGE: Φυσικός λογάριθμος του Έτους Ίδρυσης της Επιχείρησης 
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PROF: Κερδοφορία της Επιχείρησης (Καθαρά Κέρδη προ Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού) 

LIQ: Ρευστότητα της επιχείρησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις) 

IND: Κλάδος της επιχείρησης (1 αν η εταιρεία ανήκει σε κλάδο με υψηλά άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, διαφορετικά 0) 

AUDIT: Ελεγκτική Εταιρεία (1 αν η ελεγκτική εταιρεία ανήκει στις Big4, διαφορετικά 0) 

e: διαταρακτικός όρος. 

Για την εκτίμηση των παραμέτρων της ισότητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από ένα μεγάλο αριθμό μελετών που 

μελετάνε τις οικονομικές σχέσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα και αποτελεί ένα βασικό 

συστατικό των περισσότερων οικονομετρικών τεχνικών. 

7.8. Έλεγχος της αξιοπιστίας του μοντέλου 

Πριν να γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης, είναι 

απαραίτητο να γίνει έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας, ετεροσκεδαστικότητας και 

κανονικότητας. 

7.8.1. Πολυσυγγραμμικότητα 

Μια από τις βασικές υποθέσεις του κλασικού γραμμικού υποδείγματος είναι πως δεν 

υπάρχουν ακριβείς γραμμικές σχέσεις ανάμεσα στις ερμηνευτικές μεταβλητές. Αν αυτό δεν 

συμβαίνει, δηλαδή αν υπάρχουν ακριβείς γραμμικές σχέσεις, τότε δεν μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τους συντελεστές. Άρα μία απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα μοντέλα με 

περισσότερες από μια ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η έλλειψη συγγραμμικότητας. Η 

συγγραμικότητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. 

Όταν μία ανεξάρτητη μεταβλητή συσχετίζεται με μία άλλη ανεξάρτητη, δηλαδή μέσω της 

μίας μπορούμε να εκτιμήσουμε τις τιμές της άλλης τότε μιλάμε για πρόβλημα 

συγγραμμικότητας. Επομένως η ύπαρξη και των δύο μεταβλητών στο μοντέλο δεν είναι 

δυνατή. 

Δύο ανεξάρτητες μεταβλητές είναι δυνατό να αλληλεπιδρούν, ανεξάρτητα από το κατά πόσο 

είναι μεταξύ τους στατιστικά συσχετισμένες. Ο όρος αλληλεπίδραση αναφέρεται στον τρόπο 

με τον οποίο ανεξάρτητες μεταβλητές συνδυάζονται για να επηρεάσουν μια εξαρτημένη 

μεταβλητή και όχι στη σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών αυτών καθ’ αυτών. Η 

πολυσυγγραμμικότητα είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις σχέσεις 

μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η πολυσυγγραμμικότητα δημιουργεί σημαντική 
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δυσκολία στη διαδικασία της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης όπου δύο ή 

περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές συνδέονται με μια γραμμική σχέση. Στις υποθέσεις 

της παλινδρόμησης θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν γραμμικές σχέσεις μεταξύ των 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Εάν η υπόθεση αυτή δεν ισχύει τότε υπάρχει 

πολυσυγγραμμικότητα.   

Η πολυσυγγραμικότητα μπορεί να συντελέσει έμμεσα σε λανθασμένη εξειδίκευση του 

υποδείγματος. Αυτό μπορεί να συμβεί, γιατί στην πράξη, πολλές φορές, προσθέτουμε ή 

αφαιρούμε ερμηνευτικές μεταβλητές ανάλογα με τα αν είναι στατιστικά σημαντικές ή όχι. 

Αν όμως η μη σημαντικότητα του συντελεστή οφείλεται στην ύπαρξη 

πολυσυγγραμμικότητας, η αφαίρεση της σχετικής μεταβλητής δημιουργεί σφάλματα 

εξειδικεύσεως.   

   ASSET  AGE  PROF LIQ IND AUDIT 

 ASSET 
Pearson Correlation 1 ,030 ,141* ,025 ,123 ,050 

Sig. (2-tailed)  ,646 ,032 ,710 ,062 ,444 

 AGE 
Pearson Correlation ,030 1 ,059 -,013 ,070 ,004 

Sig. (2-tailed) ,646  ,373 ,840 ,291 ,950 

 PROF 
Pearson Correlation ,141* ,059 1 ,173** -,098 ,023 

Sig. (2-tailed) ,032 ,373  ,008 ,138 ,726 

LIQ 
Pearson Correlation ,025 -,013 ,173** 1 -,052 ,091 

Sig. (2-tailed) ,710 ,840 ,008  ,431 ,168 

IND 
Pearson Correlation ,123 ,070 -,098 -,052 1 -,012 

Sig. (2-tailed) ,062 ,291 ,138 ,431  ,858 

AUDIT 
Pearson Correlation ,050 ,004 ,023 ,091 -,012 1 

Sig. (2-tailed) ,444 ,950 ,726 ,168 ,858  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 17. Πίνακας συσχέτισης για τις ερμηνευτικές μεταβλητές 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τη διαπίστωση της πολυσυγγραμμικότητας στην ανάλυση 

παλινδρόμησης είναι η ύπαρξη υψηλών συσχετίσεων ανά ζεύγη μεταξύ των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Μια τιμή κοντά στο 0,80 (σε απόλυτη τιμή) σε ζεύγη μεταβλητών είναι μια 

πιθανή ένδειξη για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας (Kennedy, 1996). Για να διερευνηθεί 

η ύπαρξη της πολυσυγγραμμικότητας χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας συσχετίσεων του Pearson 
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που περιλαμβάνει όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές ανά ζεύγη. Διαπιστώθηκε πως δεν 

υπάρχει τιμή μεγαλύτερη του 0,80 για κανένα ζεύγος από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  

Αντίθετα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, οι τιμές είναι χαμηλές.   

Ο πίνακας συσχέτισης είναι ένα δυνατό εργαλείο για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ των 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Από τον πίνακα συσχέτισης 7 διαπιστώνεται πως υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στην κερδοφορία και τη ρευστότητα της επιχείρησης όπως επίσης και 

στο μέγεθος της επιχείρησης και την κερδοφορία. 

Επιπλέον, για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι της πολυσυγγραμικότητας θα χρησιμοποιηθεί ο 

συντελεστής διογκώσεως της διακυμάνσεως VIF (variance inflation factor). Ο συντελεστής 

διογκώσεως της διακυμάνσεως δείχνει την ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η διακύμανση 

ενός εκτιμητή όταν υπάρχει πολυσυγγραμμικότητα.   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B 

Std. 

Error Beta VIF 

1 (Constant) -,727 ,470  -1,548   

 ASSET ,253 ,024 ,568 10,646 1,043 1,043 

 AGE -,006 ,049 -,006 -,113 1,010 1,010 

PROF ,378 ,350 ,058 1,082 1,068 1,068 

LIQ -,045 ,029 -,082 -1,540 1,041 1,041 

IND ,146 ,056 ,139 2,611 1,036 1,036 

AUDIT ,089 ,064 ,073 1,392 1,011 1,011 

Πίνακας 18. Συντελεστές Διογκώσεως της Διακύμανσης (VIF) 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του VIF τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα της 

πολυσυγγραμμικότητας. Δεν υπάρχει, όμως καμία κρίσιμη τιμή με την οποία να συγκρίνεται 

η τιμή του VIF. Σαν ένας πρακτικός κανόνας, αν η τιμή του VIF υπερβαίνει το 10, η 

αντίστοιχη μεταβλητή είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα (Guharati, 1995; Χρήστου, 

2004). Στον πίνακα 18 παρουσιάζονται οι τιμές VIF, και παρατηρείται πως όλες οι τιμές 

είναι μικρότερες του 10. Έτσι λοιπόν δεν διαπιστώνεται πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. 

7.8.2. Ομοσκεδαστικότητα 

Μια άλλη υπόθεση που εξετάζεται στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων είναι η 

ομοσκεδαστικότητα. Στο κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα, υποθέτουμε ότι ο διαταρακτικός 
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όρος είναι μια τυχαία μεταβλητή, που κατανέμεται με μέσο το μηδέν και σταθερή 

διακύμανση. Υποθέτουμε επίσης ότι οι τιμές του διαταρακτικού όρου δεν αυτοσχετίζονται, 

δηλαδή η συνδιακύμανσή τους είναι μηδέν και ότι οι ερμηνευτικές μεταβλητές δεν είναι 

στοχαστικές. Στην πράξη, σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται όταν οι τιμές του 

διαταρακτικού όρου χαρακτηρίζονται από ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση. Για το 

στατιστικό έλεγχο του υποδείγματος που χαρακτηρίζεται από ετεροσκεδαστικότητα, δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εκτιμήσεις των διακυμάνσεων που προκύπτουν από την 

κλασική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Τις εκτιμήσεις δηλαδή, που προκύπτουν όταν 

αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο διαταρακτικός όρος δεν είναι ομοσκεδιαστικός. Τα 

συμπεράσματα για τις παραμέτρους στον πληθυσμό θα είναι αναξιόπιστα, γιατί οι 

διακυμάνσεις των συντελεστών θα είναι μεροληπτικές.   

 

Διάγραμμα 5. Διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές της παλινδρόμησης 

Η υπόθεση αυτή εξετάζεται χρησιμοποιώντας τη γραφική μέθοδο. Παρατηρώντας το 

διάγραμμα σημείων των καταλοίπων  προς τις προβλεπόμενες τιμές  στο διάγραμμα 4 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια συστημική σχέση γεγονός που δηλώνει την απουσία 

ετεροσκεδαστικότητας. 
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7.8.3. Κανονικότητα 

Κανονικότητα καταλοίπων, δηλαδή τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή με 

μέσο μ και διακύμανση σ2 σταθερή. Από το διάγραμμα 5 παρατηρούμε ότι τα κατάλοιπα 

κατανέμονται κανονικά καθώς τα σημεία συσπειρώνονται γύρω από τη διαγώνιο γραμμή. 

 

Διάγραμμα 6. Διάγραμμα πιθανότητας (p-p plot) των καταλοίπων της παλινδρόμησης 

Επιπρόσθετα ο έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov δείχνει ότι δεν παραβιάζεται 

η υπόθεση της κανονικότητας και τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά (statistic 0,056, p-

value=0,07).  

7.8.4. Γραμμικότητα 

Εκτός από την ομοσκεδαστικότητα το διάγραμμα σημείων των καταλοίπων με τις 

προβλεπόμενες τιμές χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει την υπόθεση της γραμμικότητας και 

να ελέγξει την παράλειψη σημαντικών μεταβλητών και την λανθασμένη δομή του μοντέλου.  

Από το διάγραμμα διαπιστώνεται ότι η υπόθεση για γραμμικότητα είναι ασφαλής  
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7.9. Αποτελέσματα Πολλαπλής Παλινδρόμησης 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσιάζονται στους πίνακες 19, 20 και 21. Η τιμή 

του F-ratio είναι 24,475 και το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό. Ο συντελεστής 

προσδιορισμού ισούται με R2=38,5%, δηλαδή το 38,5% της μεταβλητότητας των 

γνωστοποιήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση. Οι 

συντελεστές που αντιπροσωπεύουν το ενεργητικό (φυσικός λογάριθμος) και τον κλάδο της 

επιχείρησης είναι στατιστικά σημαντικοί, ενώ οι συντελεστές παλινδρόμησης που 

αντιπροσωπεύουν την ηλικία (φυσικός λογάριθμος), την κερδοφορία, τη ρευστότητα και το 

μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας δεν είναι στατιστικά σημαντικοί.   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,620a ,385 ,369 ,40854 

a. Predictors: (Constant), AUDIT,  AGE,  ASSET, LIQ, 

IND,  PROF 

Πίνακας 19. Μοντέλο παλινδρόμησης 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23,508 6 3,918 23,475 ,000a 

Residual 37,554 225 ,167   

Total 61,062 231    

a. Predictors: (Constant), AUDIT,  AGE,  ASSET, LIQ, IND,  PROF 

b. Dependent Variable:  ID 

Πίνακας 20. Ανάλυση Διακύμανσης 

Ο πίνακας 22 δείχνει τα αναμενόμενα και τα πραγματικά πρόσημα των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση παλινδρόμησης. 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης έδειξαν πως το μέγεθος της επιχείρησης είναι 

στατιστικά σημαντικό και συνδέεται θετικά με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων. Αυτό 

σημαίνει πως οι μεγάλες επιχειρήσεις γνωστοποιούν περισσότερα στοιχεία που αναφέρονται 

σε άυλα από τις μικρότερες επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν τις 

υποχρεωτικές και εθελοντικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα των 
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Buzby (1975), Firth (1979), Chow και Wong-Borne (1987), Cooke (1992), Wallace et al. 

(1994), Raffournier (1995), Zarzeski (1996), Naser et al. (2002). Επίσης το αποτέλεσμα 

είναι σύμφωνο με τις εμπειρικές μελέτες που αναφέρονται στις εθελοντικές γνωστοποιήσεις 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τις χώρες της Ιταλίας, Μεγάλης Βρετανίας και 

Ισπανίας (Bozollan et al, 2006; Garcia-Meca, 2005). 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,727 ,470  -1,548 ,123 

 ASSET ,253 ,024 ,568 10,646 ,000 

 AGE -,006 ,049 -,006 -,113 ,910 

 PROF ,378 ,350 ,058 1,082 ,280 

LIQ -,045 ,029 -,082 -1,540 ,125 

IND ,146 ,056 ,139 2,611 ,010 

AUDIT ,089 ,064 ,073 1,392 ,165 

a. Dependent Variable:  ID 

Πίνακας 21. Συντελεστές μοντέλου παλινδρόμησης 

Μια άλλη μεταβλητή που αποδείχθηκε να είναι στατιστικά σημαντική από την ανάλυση 

παλινδρόμησης είναι ο κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα οι εταιρείες χωρίσθηκαν σε δύο κατηγορίες, «υψηλού προφίλ σε άυλα» και 

«χαμηλού προφίλ σε άυλα». Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι υπάρχει σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου γνωστοποιήσεων και των δύο κατηγοριών. Δηλαδή οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν στις εταιρείες «υψηλού προφίλ σε άυλα» γνωστοιποιούν 

περισσότερες πληροφορίες από εκείνες τις εταιρείες που ανήκουν στις εταιρείες «χαμηλού 

προφίλ σε άυλα». Στην θετική αυτή συσχέτιση κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Hackstone 

and Milne, 1996; Robb et al., 2001; Bozzolan, 2003). 

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε πως η ηλικία εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων δεν 

επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο γνωστοποιήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και 

υπεραξία. Η σχέση μεταξύ της ηλικίας και των γνωστοποιήσεων βρέθηκε να είναι αρνητική  

αλλά μη στατιστικά σημαντική. Ομοίως δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της κερδοφορίας της επιχείρησης και των γνωστοποιήσεων σε άυλα 
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περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή οι εταιρείες με υψηλή κερδοφορία δεν σημαίνει ότι 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες. Όπως προαναφέρθηκε τα αποτελέσματα των 

ερευνών για τη συγκεκριμένη μεταβλητή ήταν συγκεχυμένα. Παρ’ όλα αυτά πολλοί 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι το επίπεδο των γνωστοποιήσεων δεν επηρεάζεται από την 

κερδοφορία της επιχείρησης. 

Μεταβλητές Συμβολισμοί 
Αναμενόμενο 

πρόσημο 

Πραγματικό 

πρόσημο 

Επίπεδο 

σημαντικότητας 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ASSET + + * 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
AGE + -  

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ PROF + ή - +  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ LIQ + ή - -  

ΚΛΑΔΟΣ IND + + * 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

AUDIT + ή - +  

 *:5% επίπεδο σημαντικότητας 

Πίνακας 22. Αναμενόμενα και πραγματικά πρόσημα των μεταβλητών 

Επιπρόσθετα από την ανάλυση παλινδρόμησης, η ρευστότητα της επιχείρησης επηρεάζει 

αρνητικά το επίπεδο των γνωστοποιήσεων, αλλά αυτή η σχέση δεν φάνηκε να είναι 

στατιστικά σημαντική. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν και οι Belkaoui και Kahl (1978) 

όπως και οι Camfferman και Cooke (2002). Τέλος διαπιστώθηκε πως το μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρίας δεν είναι στατιστικά σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας των 

γνωστοποιήσεων. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Wallace et al. (1994) που 

αξιολόγησαν τη σχέση αυτή θετική αλλά όχι στατιστικά σημαντική. 
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8. Συμπεράσματα  

8.1. Συμπεράσματα έρευνας 

Την παρούσα χρονική περίοδο, οι επιχειρήσεις, σε διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητα του 

μεγέθους τους και του τομέα δραστηριοποίησης τους, στο πλαίσιο εφαρμογής των 

Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., υποχρεούνται και παροτρύνονται να δημοσιοποιούν λογιστικές 

πληροφορίες. Οι γνωστοποιήσεις που από αυτές παρέχονται δεν αποτελούν απλά ένα 

συνοδευτικό τμήμα των λογιστικών τους καταστάσεων, αλλά αναπόσπαστο τους κομμάτι. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εξέταση των εταιρικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν σήμερα το 

επίπεδο παρουσίας των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία, 

στις λογιστικές καταστάσεις των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, συνιστά ζήτημα 

μείζονος σημασίας και ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος.  

Η ολοκλήρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής οδήγησε στην ανάδειξη κρίσιμων 

συμπερασμάτων. Μέσω της ουσιαστικής σύνθεσης και αξιοποίησης αυτών, φιλοδοξείται η 

θεμελίωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δόμηση και εφαρμογή στο μέλλον ενός 

ολιστικού πλαισίου λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων, της 

υπεραξίας και των γνωστοποιήσεων τους, στη σύγχρονη ελληνική αλλά και διεθνή λογιστική 

θεωρία και πρακτική. Τα συμπεράσματα αυτά αποτυπώνονται ως εξής:   

 Οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, παρέχουν κατά μέσο όρο το 57% των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την 

υπεραξία. Το ποσοστό αυτό κρίνεται σήμερα ιδιαίτερα χαμηλό, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο ποσοστό παρουσίας των γνωστοποιήσεων αυτών, που αποτυπώνεται στις 

λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών πολλών χωρών εντός της ευρωπαϊκής 

ένωσης και εκτός αυτής.  

 Το επίπεδο των γνωστοποιήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία εξαρτάται θετικά από 

το μέγεθος των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες σε 

μέγεθος επιχειρήσεις, γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 

άυλα στοιχεία και την υπεραξία που αυτές αξιοποιούν εν συγκρίσει με τις επιχειρήσεις 

μικρότερου μεγέθους.      

 Το επίπεδο των γνωστοποιήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σχετίζεται θετικά με 

τον κλάδο στον οποίο οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται. 

Συγκεκριμένα, οι εταιρίες που χαρακτηρίζονται ως “υψηλού προφίλ” σε σχέση με το 

επίπεδο παρουσίας των άυλων στοιχείων που αυτές αξιοποιούν, δραστηριοποιούνται 
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στους κλάδους τεχνολογίας, υγείας, κατασκευών, βιομηχανικών προϊόντων και 

χημικών, που χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα ως προς τη μελλοντική 

τους εξέλιξη και δυσκολία πρόβλεψης των αποτελεσμάτων τους. Οι επιχειρήσεις αυτές 

σήμερα, παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα τους στοιχεία, εν συγκρίσει 

με τις επιχειρήσεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως “χαμηλού προφίλ” σε άυλα και 

δραστηριοποιούνται σε κλάδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

 Οι μεγαλύτερες σε έτη επιχειρηματικής λειτουργίας (ηλικία) εισηγμένες ελληνικές 

επιχειρήσεις, δεν γνωστοποιούν περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που αυτές αξιοποιούν και την υπεραξία που διαθέτουν 

συγκριτικά με τις επιχειρηματικά νεώτερες τους. 

 Το επίπεδο των γνωστοποιήσεων, σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, των ελληνικών 

εισηγμένων εταιριών δεν επηρεάζεται από την κερδοφορία που τις χαρακτηρίζει. 

Δηλαδή, οι εταιρείες που γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα 

περιουσιακά τους στοιχεία και την υπεραξία που διαθέτουν δεν είναι και οι πιο 

κερδοφόρες.  

 Η ρευστότητα των ελληνικών εισηγμένων εταιριών δεν συνιστά προσδιοριστικό 

παράγοντα του επιπέδου των γνωστοποιήσεων που αυτές παρέχουν.   

 Το μέγεθος των ελεγκτικών εταιριών με τις οποίες οι ελληνικές εισηγμένες 

επιχειρήσεις συνεργάζονται, δεν επηρεάζει το βαθμό των παρεχόμενων από την 

πλευρά τους γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία που 

αυτές διαθέτουν και αξιοποιούν. 

8.2. Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας  

Η ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε μέσω της παρούσας διδακτορικής  

διατριβής, δύναται να επεκταθεί μελλοντικά, εξετάζοντας διαχρονικά τις γνωστοποιήσεις που 

αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία μέσω των λογιστικών καταστάσεων 

των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Το εγχείρημα αυτό, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 

καταγραφή και την πλήρη κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται στη διάρκεια του 

χρόνου στο ελληνικό λογιστικό περιβάλλον σε σχέση με τους δύο αυτούς πολύτιμους 

οδηγούς της επιχειρηματικής αξίας. Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο να ελεγχθεί μετά από 

έναν αριθμό ετών, εάν το επιχειρησιακό χαρακτηριστικό του μεγέθους, συνεχίζει να 

επηρεάζει την ένταση των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ή εάν η 

επίδραση του σε αυτές καταγράφεται μόνο την παρούσα χρονική περίοδο. Η συγκριτική 
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ανάλυση του επιπέδου παρουσίας των γνωστοποιήσεων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και 

την υπεραξία, που παρέχονται την παρούσα χρονική περίοδο από τις ελληνικές εισηγμένες 

επιχειρήσεις και του αντίστοιχου επιπέδου παρουσίας αυτών στις λογιστικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ή και εκτός 

αυτής, εστιάζοντας στους παράγοντες επηρεασμού τους, είναι δυνατό να αποτελέσει πεδίο 

έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος. Ως πρόσθετο στοιχείο μελλοντικής έρευνας 

υπογραμμίζεται, η εξέταση του βαθμού παρουσίας των εθελοντικών γνωστοποιήσεων που 

παρέχονται από τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και 

την υπεραξία. Η έρευνα αυτή, αναμφίβολα θα συμβάλλει στη διαπίστωση του βαθμού κατά 

τον οποίο, οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή των 

υποχρεωτικών από τα Δ.Π.Χ.Π. και τη νομοθεσία γνωστοποιήσεων. Κλείνοντας, αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η έρευνα που αφορά τις γνωστοποιήσεις που παρέχονται από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί μελετώντας και αναλύοντας ταυτόχρονα τόσο 

τις υποχρεωτικές όσο και τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις των μη εισηγμένων εταιριών, 

διενεργώντας μέσω αυτής συγκρίσεις μεταξύ των δύο αυτών επιχειρηματικών κατηγοριών.  
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