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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µελέτη των άυλων περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεων. Οι λόγοι που µας ώθησαν στη συγγραφή της παρούσας µελέτης είναι η 

αυξανόµενη σηµασία των άυλων στοιχείων στην διαµόρφωση της παγκόσµιας αγοράς 

καθώς και τα προβλήµατα που αυτά δηµιούργησαν στις κεφαλαιαγορές αλλά και στην 

ίδια την λογιστική επιστήµη. 

Στην πρώτη ενότητα επιχειρήται εννοιολογική προσέγγιση του όρου άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, που συχνά αποκαλούµε και ως γνώση, διανοητικό κεφάλαιο ή 

πνευµατική ιδιοκτησία. Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντούµε πλήθος όρων για την 

ερµηνεία των άυλων περιουσιακών στοιχείων και αυτό γιατί η λογιστική αντιµετώπιση 

τους από κάθε χώρα ήταν διαφορετική, ήταν εποµένως φυσικό να αναπτυχθούν πλήθος 

όρων και ορισµών, οι οποίοι κατ’ ουσία ερµήνευαν και εξηγούσαν την ίδια έννοια. Η 

ραγδαία εξέλιξη τους όµως, µέσα σε µια συνεχώς αναπτυσσόµενη οικονοµία, σε 

οδηγούς γνώσεων και αξίας, δηµιούργησε επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης ενός 

ενιαίου λογιστικού προτύπου από όλα τα κράτη για την κοινή αντιµετώπιση των άυλων 

αγαθών. Παραθέτουµε λοιπόν όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν σε παγκόσµιο 

επίπεδο για τον ορισµό, την κατηγοριοποίηση και τον λογιστικό χειρισµό των άυλων 

πόρων, δίνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις και ερµηνείες, ενώ παράλληλα 

περιγράφουµε τα αποτελέσµατα αυτών.  

Στην δεύτερη ενότητα περιγράφουµε τον λογιστικό χειρισµό των άυλων παγίων 

στοιχείων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενώ στην τρίτη ενότητα βάση της 

νοµοθεσίας της χώρας µας. Συνοπτικά θα αναλύσουµε τους τρόπους µε τους οποίους 

µπορεί να αποκτηθεί ή να δηµιουργηθεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, τα κριτήρια 

που πρέπει να πληρούνται για την αρχική αναγνώριση και καταχώριση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, τον τρόπο της µεταγενέστερης επιµέτρησης του, καθώς και τις 

διάφορες γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτουµε τις διαφορές µεταξύ της ελληνικής 

νοµοθεσίας και των ∆.Λ.Π. ως προς τον λογιστικό και φορολογικό χειρισµό των άυλων 

παγίων στοιχείων.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφουµε τον τρόπο εµφάνισης ή µη των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις και αναλύουµε τα προβλήµατα 

που απορρέουν από το γεγονός της λογιστικής τους απεικόνισης.  



                                                                                                                                            5 

Στο τελευταίο µέρος της εργασίας µας εξάγουµε τα συµπεράσµατα µας και τις 

προτάσεις µας για την περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η βιοµηχανική επανάσταση , που εµφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, καθιστούσε 

επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης µεγάλων κεφαλαίων. Η εκβιοµηχάνιση της παγκόσµιας 

οικονοµίας, αντλούσε τα κεφάλαια αυτά από τις επιχειρήσεις, δηλαδή από το κοινωνικό 

σύνολο. Οι επιχειρήσεις, ως απόρροια της βιοµηχανικής αυτής έκρηξης, εξελίχθηκαν σε 

µεγάλες βιοµηχανικές εταιρείες που αντλούσαν τα κεφάλαια τους από τους µετόχους, 

τους οµολογιούχους και διάφορους πιστωτές.  

 Η κακοδιαχείριση των κεφαλαίων και οι καταχρήσεις εις βάρος των επενδυτών 

αλλά και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων, σε πάρα πολλές εταιρίες, δηµιούργησαν 

την ανάγκη ύπαρξης λογιστικών συστηµάτων, µε στόχο την αληθή απεικόνιση της 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων και την αποφυγή των ατασθαλιών. 

Κάθε χώρα ανέπτυξε εκείνα τα λογιστικά συστήµατα και έλαβε εκείνα τα 

νοµοθετήµατα, που εξυπηρετούσαν καλύτερα τις ανάγκες της. Πολλές χώρες 

νοµοθέτησαν το θεσµό του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

ενώ άλλες θέσπισαν διατάξεις περί απογραφής και αποτίµησης των περιουσιακών 

στοιχείων, αφού θεωρούσαν ότι αυτά κατά κύριο λόγο συντελούν στην αποτίµηση της 

αξίας µιας επιχείρησης.  

 ∆όθηκε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην σηµασία των περιουσιακών στοιχείων, 

ως οδηγοί για την δηµιουργία άξιας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της 

οικονοµίας από πολύ παλιά.  

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η άνθιση της καινοτοµίας επέφεραν 

αύξηση και ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων και αυτό µε τη σειρά του έκρηξη 

ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις και µετάβαση σε οικονοµίες γνώσεων.  

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουµε δει µια σηµαντική στροφή από µια 

βιοµηχανική οικονοµία στην οικονοµία της πληροφορίας. Οι επιχειρήσεις αναζητούσαν 

νέα όπλα, για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά και να 

εξελιχθούν σε µεγάλες δυνάµεις ενώ παράλληλα τα κράτη αναζητούσαν νέους πόρους 

για να αυξήσουν τα πλούτη τους και να αποκτήσουν κυριαρχία στην παγκόσµια 

οικονοµία. Και εδώ εµφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος αφανής περιουσία.  

Αξίζει να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό το Dubai ως ένα καλό παράδειγµα. 

Αποτελεί µια πόλη που προώθησε τον εαυτό του ως το στολίδι της Μέσης Ανατολής µε 

ιστορία χιλιάδων ετών. Υπέδειξε τις θάλασσες της ως φανταχτερές και τα κτίρια της 
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µεγαλοπρεπή ενώ παράλληλα προσέφερε πακέτα διακοπών επιδεικνύοντας την άνεση 

που παρέχουν τα πολυτελή ξενοδοχεία της και µάλιστα σε µια περίοδο που ακόµα οι 

υποδοµές τις δεν είχαν ολοκληρωθεί. Όλα αυτά ενίσχυσαν την προσέλευση επενδυτών 

και τουριστών, βοήθησαν στην ολοκλήρωση των έργων και των υποδοµών της και κατ’ 

επέκταση ενίσχυσαν τον πλούτο και την ανάπτυξη της οικονοµίας της. Στο σηµείο αυτό 

θα µπορούσαµε να πούµε λοιπόν ότι η φήµη και η χώρα δηµιουργήθηκαν ταυτόχρονα.  

Επίσης είναι πολύ ευεργητικό το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις προσδοκούν να 

ευηµερήσουν, εδραιωθούν και να αναπτυχθούν µέσω της γνώσης που παράγουν οι 

ίδιες, αυτήν που ονοµάζουµε σήµερα εµπορικά σήµατα, φήµη, διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας ή που γενικώς είναι γνωστά ως άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

Πολλές εταιρίες όπως η Coca-Cola επωφελούνται ακόµα και σήµερα από τις 

επενδύσεις στη δηµιουργία του ονόµατος τους. Όπως αναφέρει και ο Stephen King το 

προϊόν είναι αυτό που κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο, ενώ η µάρκα είναι εκείνη 

που αγοράζεται από έναν πελάτη. Το προϊόν µπορεί να αντιγραφεί, ενώ η µάρκα 

αποτελεί µοναδικό είδος. Ένα προϊόν µπορεί εύκολα να ξεπεραστεί ενώ η µάρκα 

µπορεί να γίνει αιώνια.     

Η Pepsi-Cola, όπως και η Coca-Cola, είναι δηµιούργηµα ενός φαρµακοποιού. Ο 

Κάλεµπ Μπράνταµ έφτιαξε το ποτό το 1898 ενώ αργότερα ίδρυσε την εταιρεία The 

Pepsi-Cola Company. Τον Ιούνιο του 1903 η Pepsi-Cola καταχωρήθηκε ως εµπορικό 

σήµα, αφού οι δουλείες πήγαιναν πολύ καλά. Το 1910 το αναψυκτικό είχε παρουσία σε 

24 Πολιτείες των Η.Π.Α., χάρη στο µοντέλο franchising που εφάρµοσε ο ιδρυτής της.  

Σήµερα ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος και 

σε συνδυασµό µε την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, οδηγεί τις 

επιχειρήσεις σε οξύ ανταγωνισµό τιµών. Οι χαµηλές τιµές οδηγούν σε µειωµένα έσοδα 

και κατ’ επέκταση κέρδη, δεδοµένου ότι τα έξοδα παραµένουν τα ίδια, αφού βασική 

επιδίωξη των επιχειρήσεων αποτελεί η υψηλή ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών, 

διαφυλάσσοντας την φήµη τους, η οποία παίζει πρωτεύοντα ρόλο για την παραµονή 

τους στην αγορά.  

Η υιοθέτηση συγκεκριµένων στρατηγικών από τις εταιρίες, αποτελεί αναγκαίο 

µέτρο, προκειµένου να αυξήσουν ή ακόµα και να διατηρήσουν τα µερίδια τους στην 

αγορά. Με τις εξαγορές, συγχωνεύσεις καθώς και τη χρήση της µεθόδου franchising, 

πολλές επιχειρήσεις επεκτείνονται γεωγραφικά, αυξάνοντας τα σηµεία παρουσίας τους 

και ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά.  
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Η φήµη, η τεχνογνωσία, τα δικαιώµατα franchise, οι µάρκες, τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας και τα εµπορικά σήµατα αποτελούν παραδείγµατα άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που οδήγησαν τις επιχειρήσεις σε διεύρενση των συνόρων τους και επέκταση 

σε νέες αγορές, στην αύξηση των εσόδών τους και στην χειραγώγηση κερδών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Σ. 

 

1.1: Εννοιολογικό Πλαίσιο Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ή αλλιώς άυλο ενεργητικό έχει απασχολήσει το 

οικονοµικό, λογιστικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρησιακό περιβάλλον ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα.  

Σαφώς η εµφάνιση και ενσωµάτωση τους στο management και στη δοµή των 

επιχειρήσεων συναντάται πολλά χρόνια πριν. Τα τελευταία είκοσι χρόνια όµως, 

γνώρισαν ραγδαία αύξηση και ανάπτυξη, η οποία οφείλεται στην εξέλιξη των 

επιχειρήσεων, στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην άνθιση της 

καινοτοµίας.  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν θα λέγαµε το όπλο των επιχειρήσεων 

να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά ή όπως οι µελλοντολόγοι 

Toffler και Toffler το έθεσαν το 1993, η πραγµατική αξία των εταιριών όπως Compaq ή 

Kodak, Hitachi η Siemens, εξαρτώνται περισσότερο από τις ιδέες, γνώσεις, τις 

πληροφορίες στα κεφάλαια των υπαλλήλων τους, στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και στις 

data bank. Έτσι το κεφάλαιο τους βασίζεται όλο και περισσότερο σε άυλα περιουσιακά 

στοιχεία.1  

Είναι αναµφισβήτητο λοιπόν, πως το άυλο ενεργητικό άρχισε να διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος τα τελευταία 

είκοσι χρόνια. Έτσι ήταν αναµενόµενο µετά την δεκαετία του 90, η µελέτη των άυλων 

στοιχείων να προσελκύσει πολλούς ερευνητές, που έσπευσαν να συζητήσουν και να 

συµφωνήσουν σε γενικές κατευθυντήριες γραµµές ως προς τον ορισµό, την 

κατηγοριοποίηση και την µέτρηση των άυλων επενδύσεων.  

Οι λόγοι που οδήγησαν στην αντιµετώπιση των άυλων επενδύσεων σαφέστερα 

είναι τα προβλήµατα που δηµιούργησαν στις κεφαλαιαγορές αλλά και στην ίδια την 

 

Άρθρο σε περιοδικό 
1Roelof P. Uit Beijerse, “Questions in Knowledge management: defining and 
conceptualising a phenomenon”, Journal of Knowledge Management, Vol.3, Iss.2, pp 
94-110  
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λογιστική επιστήµη σύµφωνα µε δηµοσιευµένο άρθρο του Karl Heinz Leitner.2 

Μεγάλη σύγχυση και διαµάχη επικράτησε στο λογιστικό προσκήνιο για το αν 

θα έπρεπε οι άυλες επενδύσεις να εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, θέµα 

που απασχόλησε το 1997 το διεθνές συνέδριο για την βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα 

στη Στοκχόλµη.  

Μεγάλος αριθµός συνεδρίων και συναντήσεων έλαβε χώρα σε παγκόσµιο 

επίπεδο για την συζήτηση και επίλυση όλων των παραπάνω προβληµάτων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε το 22nd Annual Congress of the European Accounting 

Association, που διεξάχθηκε στην Γαλλία το 1999 και το συνέδριο µε θέµα τη 

διαχείριση, µέτρηση και οργάνωση των άυλων πόρων , που πραγµατοποιήθηκε στην 

Νέα Υόρκη το 1999.  

Την περίοδο 1998-2003, ερευνητικά έργα χρηµατοδοτούµενα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως Magic, Meritum και Prim αποδεικνύουν το επίπεδο 

δραστηριότητας στον τοµέα αυτό και τις σηµαντικές προόδους που έχουν γίνει στην 

ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τα άυλα  περιουσιακά στοιχεία.3 

Η λογιστική αντιµετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων από κάθε χώρα 

ήταν διαφορετική, όπως η µέτρηση και η αποτύπωση τους τις λογιστικές καταστάσεις. 

Η υιοθέτηση κάποιων κοινών προτύπων για τον χειρισµό των άυλων πόρων ήταν 

εποµένως έργο εξαιρετικά δύσκολο και αποτέλεσε ακατάπαυστη προσπάθεια πολλών 

χρόνων. Ήταν σχεδόν αδύνατον να συµφωνηθούνε κοινοί λογιστικοί χειρισµοί µεταξύ 

κρατών από τη στιγµή που δεν υπήρχαν κοινές βάσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως έχουµε εντοπίσει στην διεθνή βιβλιογραφία 

πολλούς διαφορετικούς όρους που ερµηνεύουν τις άυλες επενδύσεις, όπως:  

� Πνευµατική ιδιοκτησία (Intellectual Property) 

� ∆ιανοητικά περιουσιακά στοιχεία (Intellectual Assets) 

� ∆ιανοητικό κεφάλαιο (Intellectual Capital) 

� Γνώση ( knowledge)  

� Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Intangible Assets) 

 

Άρθρο σε περιοδικό 
2Karl Heinz Leitner, “Managing and reporting intangible assets in research technology 
organisations”, R & D Management 35, 2, 2005. 
3Richard M. S. Wilson and Joan A. Stenson, “Valuation of information assets on the 
balance sheet: The recognition and approaches to the valuation of intangible assets”, 
Business Information Review, Vol. 25(3), pp 167-182, 2008.   
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� Άυλοι πόροι (intangible resources) 

� Περιουσιακά στοιχεία της γνώσης (Knowledge assets) 

Σε έγγραφο που παρουσιάζουν οι L. Canibano, M. Paloma Sanchez, M. Garcia - 

Ayuso και C. Chaminade Dominguez για τα αποτελέσµατα που ανέκυψαν από το 

ερευνητικό έργο Meritum την περίοδο 1998 έως 2001, σχετικά µε την διαχείριση και 

καταγραφή των άυλων περιουσιακών στοιχείων, αναφέρουν κάποιους από τους 

παραπάνω όρους ως ανοµοιογενείς. Συγκεκριµένα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών γίναµε µάρτυρες µιας άνευ προηγουµένης αύξησης της χρήσης 

των όρων όπως άυλα (intangibles), διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) ή γνώση 

(knowledge), για να αναφέρουµε ένα σύνολο παραγόντων που αντιπροσωπεύουν τις 

πηγές των εταιρικών κερδών. Ωστόσο αυτοί οι όροι συχνά χρησιµοποιούνται 

αδιακρίτως, χωρίς σαφή ορισµό, δεν είναι πάντα οµοιόµορφοι, και συχνά εφαρµόζονται 

σε διαφορετικές έννοιες. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συµφωνήσουµε σε 

κοινούς ορισµούς.4  

Την ίδια θεωρία υπηρετούσαν και πολλοί άλλοι συγγραφείς-επιστήµονες του 

οικονοµικού περιβάλλοντος όπως ο Vickery, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι 

όροι άυλα στοιχεία και διανοητικό κεφάλαιο χρησιµοποιούνται συχνά σε διαφορετικά 

πλαίσια, αν και φαίνεται να αναγνωρίζουν το ίδιο νόηµα. Τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία φαίνεται να είναι ένας όρος µε λογιστικό προσανατολισµό, ενώ το διανοητικό 

κεφάλαιο χρησιµοποιείται πιο συχνά στη σφαίρα των ανθρώπινων πόρων.5 

∆εν υπάρχει λοιπόν γενικά αποδεκτός ορισµός των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων όπως δήλωσαν οι Canibano L. Και Sanchez P. το 1998. Είναι στην 

πραγµατικότητα ένα επίθετο που συνοδεύει διαφορετικές έννοιες, όπως περιουσιακά 

στοιχεία, δραστηριότητες, πόρους, κ.τ.λ. Ωστόσο το γεγονός ότι ο όρος “intangibles” 

µετατρέπεται πολύ συχνά σε ουσιαστικό, είναι µια καλή απόδειξη των δυσκολιών στην 

εύρεση του σωστού τίτλου.6 

 

Βιβλίο 
4L. Canibano, M. Paloma Sanchez, M. Garcia-Ayuso, C. Chaminade Dominguez, 
“Meritum Project: Guidelines for managing and reporting on intangibles (Intellectual 
Capital report)", 2002. 
6L. Canibano, M. Paloma Sanchez, final report: “Measuring intangibles to understand 
and improve innovation management (Meritum), project funded by the European 
Community under the TSER, Spain, 2001 
Άρθρο σε περιοδικό.  
5Paloma Sanchez, C. Chaminade, Marta Olea, “Management of intangibles- an attempt 
to build a theory, Journal of Intellectual Capital”, Vol.1, Iss.4, pp 312-327, 2000.  
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1.2: Προσπάθειες Ορισµού  

 

Οι όροι άυλα περιουσιακά στοιχεία (intangible assets), διανοητικό κεφάλαιο 

(intellectual capital), γνώση (knowledge) και όλες οι υπόλοιπες ερµηνείες που 

αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα, χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για να 

δηλώσουν την ίδια ακριβώς έννοια.  

Από µια σύντοµη διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση που κάναµε 

παρατηρήσαµε το εξής. Ο όρος “άυλα” χρησιµοποιείται από τη λογιστική κοινότητα, ο 

όρος “γνώση” από τους οικονοµολόγους και ο όρος “πνευµατικό κεφάλαιο” από τους 

νοµικούς.  

Το 1993 ο Leif Edvinsson, χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τη λέξη «διανοητικό 

κεφάλαιο» αντί του λογιστικού όρου «άυλα περιουσιακά στοιχεία».1 Κάθε αναλυτής, 

νοµικός, λογιστής ή οικονοµολόγος προσδίδει διαφορετικά επίθετα, όρους και 

ερµηνείες για να δηλώσει τους άυλους πόρους µιας επιχείρησης, σύµφωνα µε τα δικά 

του κριτήρια και µελετώντας το θέµα από την δική του σκοπιά.  

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία άρχισαν να 

κερδίζουν την προσοχή των επιχειρήσεων. ∆ύο εταιρείες, οι Skandia AFS και Don 

Chemical συµµετείχαν σε πολλές πρωτοποριακές προσπάθειες διαχείρισης του 

πνευµατικού κεφαλαίου ενώ παράλληλα κάθε εταιρεία προσπαθούσε να αναπτύξει ένα 

δικό της πλαίσιο για τη διαχείριση των άυλων πόρων της.  

Πάρα πολλοί συγγραφείς και επιστήµονες που ασχολήθηκαν µε το παρόν θέµα 

σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως Colley και Volkan, Henning, Dicksee, Leake, Canibano et 

al, Ferreira, Emenyonu και Gray, Eggington, Edvinsson, Eli Amir, και πολλοί άλλοι, 

διακρίθηκαν για τις προτάσεις τους. Οι ερµηνείες που δόθηκαν ήταν διαφορετικές αλλά 

αναµφισβήτητα σωστές.  

Ο Stewart το ορίζει το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) ως πνευµατικό 

υλικό, πληροφορίες, πνευµατική ιδιοκτησία και εµπειρία, που µπορεί να αξιοποιηθεί 

για τη δηµιουργία πλούτου.2 

 

Άρθρο σε περιοδικό 
1Niamh Brennan, Brenda Connell, “Intellectual capital: current issues and policy 
implications”, Journal of intellectual capital, Vol.1, Iss.3, pp.206-240, 2000.  
2Nick Bontis, “Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure 
intellectual capital”, International Journal of Management Reviews, Vol.3, Iss.1, pp.41-
60, 2001 
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Οι Blair και Wallman αναφέρουν πως ως άυλα περιουσιακά στοιχεία νοούνται 

τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν φυσική υπόσταση.3  

Ο Lev ορίζει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως αξιώσεις για µελλοντικά οφέλη, 

χωρίς υλική ή οικονοµική (απόθεµα ή οµόλογο) ενσάρκωση. Ένα δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας, ένα εµπορικό σήµα, και µία µοναδική οργανωτική δοµή (για 

παράδειγµα, η εφοδιαστική αλυσίδα µέσω διαδυκτίου), που επιφέρουν εξοικονόµηση 

κόστους, είναι άυλα περιουσιακά στοιχεία.4   

Στο σηµείο αυτό λοιπόν γεννιέται το ερώτηµα, κατά πόσο είναι δυνατόν 

διαφορετικοί ορισµοί, γενικώς αποδεκτοί, να ερµηνεύουν σωστά την ίδια έννοια. 

Θεωρώ πως η απάντηση αυτή δόθηκε από τον Herve Stolowy, σε σχετικό άρθρο του, 

την οποία θα αναλύσουµε στις επόµενες παραγράφους.  

Σύµφωνα µε τους Herve Stolowy και Anne Jeny Cazavan, ο όρος “ορισµός” στο 

πλαίσιο των άυλων πόρων σηµαίνει τον τρόπο µε τον οποίο τα λογιστικά συστήµατα 

διαφορετικών χωρών πλησιάζουν και εξετάζουν την έννοια αυτή. Συγκεκριµένα 

αναφέρουν πως υπάρχουν δύο τρόποι για να προσεγγίσουµε το θέµα. Ο πρώτος τρόπος 

είναι µε πραγµατικούς ορισµούς (εννοιολογική προσέγγιση) και ο δεύτερος µε 

καταλόγους άυλων περιουσιακών στοιχείων, ένα είδος δηλαδή απογραφής. Η 

εννοιολογική προσέγγιση µπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

� Αντίθετοι ορισµοί (για παράδειγµα, τα πάγια περιουσιακά εκτός των 

ενσώµατων) 

� Ταυτολογικοί ορισµοί (για παράδειγµα, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη υλικής υπόστασης) 

� Πραγµατικοί ορισµοί, σύµφωνα µε τους οποίους προσδιορίζεται τι ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι.5  

Κάθε χώρα έχει διαφορετικές υποδοµές, οικονοµία και κυβερνήσεις, προσελκύει  

 

Άρθρο σε περιοδικό 
3Karl Heinz Leitner, “Managing and reporting intangible assets in research technology 
organisations”, R & D Management 35, 2, 2005. 
5Herve Stolowy, Anne Jeny-Cazavan, “International accounting disharmony: the case of 
intangibles, Accounting, Auditing & Accountability Journal”, Vol.14, Iss.4, pp.477-497, 
2001 
Βιβλίο 
4Baruch Lev, “Intangibles: Management, Measurement and Reporting”, the Brookings 
Institution, p. 5, Washington, 2001 
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διαφορετικούς επενδυτές και προωθεί την δική της ανάπτυξη. Οι άυλες επενδύσεις 

αποτελούν κοµµάτι αυτής της ανάπτυξης και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είναι 

δυνατόν να είναι ίδιες σε κάθε χώρα. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η πρώτη εµφάνιση της πατέντας έγινε γνωστή στην 

Βενετία το 1421. Συνεπώς εκείνη την εποχή στην Ιταλία ήταν λογικό να 

χρησιµοποιείται ο όρος πατέντα για την υπόδειξη αυτών που αποκαλούµε σήµερα ως 

άυλα περιουσιακά στοιχεία , ενώ για τις υπόλοιπες χώρες ήταν ακόµα κάτι άγνωστο 

Σε έρευνα του καθηγητή Herve Stolowy, η οποία παρουσιάστηκε στο 22ο 

συνέδριο της ευρωπαϊκής ένωσης λογιστών το 1999, µελετούνται οι διαφορές µεταξύ 

κρατών ως προς τον ορισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στις επόµενες 

παραγράφους θα παρουσιάσουµε τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής ενώ στην 

επόµενη σελίδα ακολουθεί αναλυτικός πίνακας. 

Στην παραπάνω έρευνα µελετήθηκαν τα λογιστικά συστήµατα 15 χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 άλλων χωρών εκτός Ευρώπης, οι οποίες είχαν ζωτική 

σηµασία, διότι τα λογιστικά πρότυπα των χωρών αυτών συναντιούνται πάρα συχνά σε 

έργα για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Εννιά χώρες 

έχουν εννοιολογική προσέγγιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τέσσερις χώρες, η 

Ιρλανδία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Η.Π.Α, έχουν ταυτολογικούς ορισµούς, έξι 

χώρες, η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η 

Η.Π.Α, ορίζουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε αντίθετους όρους , ενώ πραγµατικούς 

ορισµός έχουν µόνο η Ιρλανδία, το ηνωµένο βασίλειο, η Αυστραλία και Η.Π.Α.6  

Στον πίνακα που ακολουθεί στην επόµενη σελίδα, αποκαλύπτεται ότι κάθε χώρα 

προσπαθούσε να αναπτύξει ένα δικό της πλαίσιο για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

σύµφωνα µε τις δικές της ανάγκες. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνανε από όλες τις 

χώρες να υιοθετήσουν έναν ορισµό για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ο ορισµός 

ακολουθείται από έναν κατάλογο αναγνωρισµένων άυλων πόρων. Όπως και ο 

Thibierge το 1996 αναφέρει, η έλλειψη οµοιογένειας µεταξύ των λογιστικών προτύπων 

των χωρών οφείλεται στην απουσία ενός εννοιολογικού πλαισίου µε µια στερεά 

θεωρητική βάση. 

 

Άρθρο σε περιοδικό 
6Herve Stolowy, Anne Jeny-Cazavan, “How accounting standards approach and classify 
intangibles, an international survey”, for Presentation at the 22nd Annual Congress of 
the European Accounting Association, Γαλλία, 1999, p. 481-484.  



                                                                                                                                            18 

Πίνακας 16 
 
 

Χώρες Ταυτολογικοί 

ορισµοί 

Αντίθετοι 

ορισµοί 

Πραγµατικοί 

ορισµοί 

Κατάλογος 

άυλων 

Αυστρία  Χ  Χ 

Βέλγιο    Χ 

∆ανία    Χ 

Φινλανδία    Χ 

Ελλάδα    Χ 

Γαλλία  Χ  Χ 

Γερµανία  Χ  Χ 

Ιταλία    Χ 

Ισπανία    Χ 

Λουξεµβούργο    Χ 

Ολλανδία Χ Χ  Χ 

Πορτογαλία    Χ 

Σουηδία    Χ 

Ιρλανδία Χ  Χ  

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

 Χ Χ Χ 

Αυστραλία   Χ Χ 

Καναδάς Χ   Χ 

Ιαπωνία    Χ 

Νορβηγία    Χ 

Ελβετία    Χ 

Η.Π.Α Χ Χ Χ Χ 

 

Όντως από τις 21 χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα µόνο τα λογιστικά 

πρότυπα µίας, της Ιρλανδίας δεν συνοδεύονται από είδη αναγνωρισµένων 

περιουσιακών στοιχείων για τον ορισµό των άυλων επενδύσεων.6 

Ήταν όπως καταλαβαίνουµε έργο αρκετά δύσκολο, η υιοθέτηση ενός ενιαίου 

λογιστικού προτύπου µε διεθνή αναγνώριση για την αντιµετώπιση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων καθώς απαιτούσε αυστηρή µελέτη των υπάρχουσων 



                                                                                                                                            19 

αναγνωρισµένων λογιστικών προτύπων όλων των χωρών και την µεταξύ τους 

συνεργασία.  

Το 1973 έγινε η πρώτη συλλογική προσπάθεια σύγκλισης των οργανισµών 

λογιστικής έντεκα χωρών, για την ίδρυση της ∆ιεθνούς Επιτροπής Προτύπων 

Λογιστικής (IASC), µε πρωταρχικό σκοπό την δηµιουργία λογιστικών προτύπων για τα 

κράτη που δεν διέθεταν. Οι χώρες που συµµετείχαν στην επιτροπή αυτή ήταν η 

Αυστραλία, Η.Π.Α, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η 

Γερµανία και το Μεξικό.  

Το 1975 εκδόθηκε το πρώτο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο και το 1998 εκδόθηκε 

το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 “άυλα περιουσιακά στοιχεία”, που αντικατέστησε 

του ∆.Λ.Π 9, που αφορούσε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Το πρότυπο τέθηκε σε 

εφαρµογή για χρήσεις που ίσχυαν την ή µετά από την 1 Ιουλίου του 1999 ενώ 

παράλληλα ενθαρρύνεται και νωρίτερα η προαιρετική εφαρµογή του προτύπου.  

Σύµφωνα µε ∆.Λ.Π 38, άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιµο µη 

νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση που κατέχεται για χρήση 

στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή για 

διοικητικούς σκοπούς. (International Accounting Standards Committee, “International 

Accounting Standard IAS 38: Intangible Assets”, 1998, p.15) 

Το ∆.Λ.Π 38 αναθεωρήθηκε το 2004 για να ενσωµατώσει τις αλλαγές που είχαν 

προηγηθεί από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 που αφορά την αποµείωση αξίας 

περιουσιακών στοιχείων και από την έκδοση του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 3 για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

Ακολούθησαν τροποποιήσεις και προσθήκες σε επιµέρους παραγράφους του προτύπου 

µε τον κανονισµό 1260/08, 1274/08, 70/2009 και 495/2009. 

Στην Ελλάδα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν ενσωµατωθεί στον νόµο 

2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Εφαρµόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγµένες 

στο χρηµατιστήριο ανώνυµες εταιρείες από 01/01/2005 και µετά ενώ παράλληλα 

ενθαρρύνεται η προαιρετική υιοθέτηση και εφαρµογή τους από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις.  

Οι επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που αποτελούνται από τον νόµο 

2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, από το Ε.Γ.Λ.Σ (π.δ 1123/1980), από τον κώδικα 

βιβλίων και στοιχείων (π.δ 186/1992), από τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος 

(ν.2238/1994) και από το προεδρικό διάταγµα 299/2003 για τις αποσβέσεις των παγίων.  
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1.3: ∆ιακρίσεις Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Η κατηγοριοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι ένα επίµαχο θέµα που 

έχει απασχολήσει πλήθος ακαδηµαϊκών ερευνητών.  

Οι Blair και Wallman, έχουν εντοπίσει τρία επίπεδα των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

� Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε κάποιον και µπορούν να 

πουληθούν, όπως τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

� Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που µπορούν να ελεγχθούν, αλλά δεν 

διαχωρίζονται και δεν µπορούν να πουληθούν, όπως η φήµη. 

� Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν να ελέγχονται εξ΄ ολοκλήρου 

από την εταιρεία, όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο.1 

Ο Richard Hall σε σχετικό άρθρο του αναφέρει ότι, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

µπορούν να ταξινοµηθούν σε περιουσιακά στοιχεία και δεξιότητες. Στα περιουσιακά 

στοιχεία, συµπεριλαµβάνονται τα εµπορικά σήµατα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα 

πνευµατικά δικαιώµατα, τα καταχωρηµένα σχέδια, οι συµβάσεις, οι βάσεις δεδοµένων 

και τα εµπορικά µυστικά. Στην κατηγορία αυτή ακόµα ανήκει και η φήµη, διότι ως 

στοιχείο ενεργητικού µιας επιχείρησης αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο. Οι 

δεξιότητες ή ικανότητες περιλαµβάνουν την τεχνογνωσία των εργαζοµένων, την 

οργανωτική κουλτούρα µιας επιχείρησης κ.α. Επίσης αναφέρει ότι, όταν κάποιος 

αγοράσει µια εταιρεία σίγουρα θα αποκτήσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία όπως για 

παράδειγµα τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας όµως δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για 

εκείνους τους άυλους πόρους που χαρακτηρίζονται ως δεξιότητες, όπως η τεχνογνωσία 

και η κουλτούρα, τα οποία µπορεί τελικά να µην καταφέρουν να παραµείνουν στην 

εταιρεία.2 

Οι J. Hand και B. Lev υποστηρίζουν πως υπάρχουν τρεις µεγάλες κατηγορίες 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

� Εκείνα που δηµιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο µέσω της καινοτοµίας και της  

 

Άρθρο σε περιοδικό 
1Richard M. S. Wilson and Joan A. Stenson, “Valuation of information assets on the 
balance sheet: The recognition and approaches to the valuation of intangible assets”, 
Business Information Review, Vol. 25(3), pp 167-182, 2008.   
2Richard Hall, “The strategic analysis of intangible resources”, Strategic Management 
Journal, Vol.13, pp 135-144, 1992   
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      ανακάλυψης 

� Εκείνα που αποτελούν τη βάση των οργανωτικών πρακτικών 

� Εκείνα που σχετίζονται µε τους ανθρώπινους πόρους
3  

      Οι Hendriksen and Van Breda , θεώρησαν ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα 

πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε παραδοσιακά άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως η 

φήµη και οι επωνυµίες και σε µεταφερόµενα έξοδα όπως η διαφήµιση, το κόστος 

κατάρτισης κ.α.  

      Σύµφωνα µε τους Mortensen, Eustace και Lannoo, υπάρχουν πέντε κατηγορίες 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, η καινοτοµία του κεφαλαίου (R&D), τα διαρθρωτικά 

κεφάλαια όπως η οργανωτική συνοχή και η ευελιξία, οι δεξιότητες του εργατικού 

δυναµικού και η πίστη. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι εκτελεστέες συµβάσεις όπως 

το franchises, στην τέταρτη που την ονοµάζουν market capital οι µάρκες και τα 

εµπορικά σήµατα. Την τελευταία κατηγορία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αποτελεί το goodwill.4  

       Σύµφωνα µε τον Farok J. Contractor, µπορούµε να διακρίνουµε τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

απαρτίζεται από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν επίσηµα καταχωρηθεί 

ως πνευµατική ιδιοκτησία, όπως τα πνευµατικά δικαιώµατα και οι πατέντες. Στην 

δεύτερη κατηγορία ανήκουν όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι 

επίσηµα καταχωρηµένα, είναι όµως κωδικοποιηµένα µε τη µορφή σχεδίων, λογισµικό, 

βάσεις δεδοµένων, σχεδιαγράµµατα, τύπους, εγχειρίδια και γραπτά εµπορικά µυστικά. 

Τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει το ανθρώπινο και επιχειρησιακό κεφάλαιο, το 

οποίο δεν µπορεί να κωδικοποιηθεί, όπως οι ατοµικές δεξιότητες των εργαζοµένων και 

η τεχνογνωσία. Ο Farok J. Contractor απεικονίζει σχηµατικά την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, σε σχετικό 

άρθρο του. 5 

 

Βιβλίο  
3 John R. M. Hand and Baruch Lev, “Intangible Assets, Values, Measures, and Risks”, 
Oxford University Press, 2003  
Άρθρο σε περιοδικό 
4 Leandro Canibano, Manuel Garcia-Ayuso, Paloma Sanchez, “Accounting for 
Intangibles: A Literature Review”, Journal of accounting Literature, Vol. 19, 2000, pp 
102-130. 
5Farok J. Contractor, “Valuing Corporate Knowledge and Intangible Assets: Some 
General Principles”, Knowledge and Process Management, Vol. 7, No 4, pp 242-255, 
2000.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Σ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  

 

2.1: Ιστορικό Υιοθέτησης των ∆.Λ.Π από την Ε.Ε 

 

Η ευθύνη της ανάπτυξης των ∆ιεθνή Λογιστικών προτύπων ανήκει στην Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων (IASC), η οποία ιδρύθηκε το 1973 µε τη συµµετοχή 10 

χωρών. Βασική της επιδίωξη είναι η εναρµόνιση των κανόνων, των λογιστικών 

προτύπων και των διαδικασιών που σχετίζονται µε την κατάρτιση και την παρουσίαση 

των οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ των χωρών και των επιχειρήσεων. Για την 

επίτευξη του σκοπού της, διαµορφώνει και δηµοσιεύει Λογιστικά Πρότυπα, που πρέπει 

να τηρούνται κατά την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και προωθεί την 

παγκόσµια αποδοχή και τήρηση τους.1 

Οι χώρες µέλη της, ο αριθµός των οποίων έχει µέχρι σήµερα αυξηθεί 

δραµατικά, καταβάλλουν ακατάπαυστη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, να πείθουν τις 

κυβερνήσεις ότι η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. από όλες τις χώρες είναι πλέον αναγκαία, διότι 

η εναρµόνιση των λογιστικών προτύπων των χωρών µε τα ∆.Λ.Π. προσφέρει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα και αποτελεί οδηγό αξίας για την ανάπτυξη της παγκόσµιας 

οικονοµίας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει Λογιστικές Οδηγίες (68/151/ΕΟΚ, 

77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 78/660/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ, κ.α), 

που αποτελούν τα δικά της Λογιστικά Πρότυπα, µε τα οποία έχει προσαρµόσει η 

Ελλάδα τις λογιστικές διατάξεις της νοµοθεσίας της, ως κράτος µέλος. Τα πρότυπα 

αυτά ήταν επόµενο να παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.    

Η ύπαρξη διαφορών στις οικονοµικές καταστάσεις από χώρα σε χώρα οφείλεται 

σε µια ποικιλία οικονοµικών, κοινωνικών και νοµικών συνθηκών. Οι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα, εποµένως και οι εθνικές  

 

Βιβλίο  
1
Φίλος Λ. Ιωάννης, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα”, οδηγός πρώτης εφαρµογής, εκδόσεις 

Πάµισος, Αθήνα, 2003. σ. 20 
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διατάξεις που θεσπίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι µια επιλεγµένη σειρά γενικά 

παραδεγµένων λογιστικών αρχών και µεθόδων, που αποβλέπουν στην κατάρτιση και 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών µε εισηγµένες κυρίως τις 

µετοχές τους στο χρηµατιστήριο, µετά από αποτίµηση των επιµέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη (πραγµατοποιήσιµη) αξία τους, ώστε οι 

παρεχόµενες µε αυτές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες να είναι οµοιόµορφες και 

αξιόπιστες σε διεθνές επίπεδο.2  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών των χωρών µελών, που οι 

µετοχές τους διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο, να είναι συγκρίσιµες όχι µόνο σε 

κοινοτικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές, αποφάσισε τελικά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. 

και την υποχρεωτική εφαρµογή τους από 01/01/2005 από όλα τα κράτη µέλη.2 

Η επιτροπή της Ε.Ε πρότεινε, µε ανακοίνωση που έστειλε στις 13 Ιανουαρίου 

2000 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συµβούλιο για τη στρατηγική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της Ε.Ε απέναντι στη διεθνή εναρµόνιση, τη χρήση 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιριών, που οι µετοχές τους είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη 

αγορά οποιουδήποτε κράτους µέλους, το αργότερο µέχρι το 2005.  

Τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης προχώρησαν στην υλοποίηση της 

πρότασης αυτής, µε την τροποποίηση των υπάρχουσων κοινοτικών οδηγιών και την 

έκδοση νέων, φροντίζοντας παράλληλα η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων να είναι οµοιόµορφη σε κοινοτικό επίπεδο.  

Με τον κανονισµό 1725/2003 της Επιτροπής της 29/092003, που δηµοσιεύθηκε 

στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε., υιοθετήθηκαν τα ισχύοντα την 14/09/2002 ∆.Λ.Π, 

εκτός των 32 και 39, καθώς και οι σχετικές διερµηνείες, για υποχρεωτική εφαρµογή 

από όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. από 01/01/2005 κατά την κατάρτιση των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών που οι µετοχές τους είναι 

εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά.2 

 

Βιβλίο  
2
Θεόδωρος Γ. Γρηγοράκος, “Ανάλυση-ερµηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού 

σχεδίου (γενικής και αναλυτικής λογιστικής)”, 13η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα, 2008, σ. 141-142 
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2.2: Εισαγωγή στο ∆.Λ.Π 38 

 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 µε τίτλο “άυλα περιουσιακά στοιχεία” εκδόθηκε το 

2004 για να αντικαταστήσει το αρχικό ∆.Λ.Π 38, που είχε εκδοθεί το 1998, και 

εφαρµόζεται για όλα τα άυλα στοιχεία που αποκτήθηκαν µετά την 31/03/2004.  

Το πρότυπο εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Π., για τον λογιστικό 

χειρισµό των άυλων στοιχείων του ενεργητικού.  

Σκοπός του προτύπου είναι η διαµόρφωση των µεθόδων λογιστικού χειρισµού 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως κανένα 

άλλο πρότυπο. Συγκεκριµένα καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για 

την αρχική αναγνώριση και καταχώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, ο τρόπος 

της µεταγενέστερης επιµέτρησης του, ο τρόπος απόσβεσης του, η ωφέλιµη ζωή του, η 

υπολειµµατική του αξία, θέµατα σχετικά µε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, οι 

τρόποι µε τους οποίους µπορεί να αποκτηθεί ή να δηµιουργηθεί ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο, οι διάφορες γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση και ο 

λογιστικός χειρισµός των µεταγενέστερων δαπανών που αφορούν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Το πρότυπο διαπραγµατεύεται τους κανόνες αποτιµήσεως της 

λογιστικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης.  

Το πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από κάθε οντότητα για την λογιστική 

απεικόνιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις.  

� Άυλα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από κάποιο άλλο ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο, για παράδειγµα η υπεραξία που προκύπτει κατά την 

εξαγορά επιχειρήσεων ρυθµίζεται από το ∆.Π.Χ.Π. 3, τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχονται από µια επιχείρηση για πώληση κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών της επιχείρησης εµπίπτουν στο ∆.Λ.Π. 2, η µίσθωση (∆.Λ.Π. 17), 

οι αναβαλλόµενες απαιτήσεις φόρου (∆.Λ.Π.12), τα περιουσιακά στοιχεία που 

προκύπτουν από παροχές σε εργαζοµένους ρυθµίζονται από το ∆.Λ.Π. 19, οι 

συµβάσεις κατασκευής έργων πραγµατεύονται από το ∆.Λ.Π. 11, κ.α.    

� Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίστηκαν στο ∆.Λ.Π. 32 

“Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση”. Σχετικά µε την 

αποτίµηση και καταχώριση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων εφαρµόζονται το ∆.Λ.Π. 39 “Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: καταχώριση 
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και αποτίµηση, το ∆.Λ.Π. 28 µε τίτλο “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς”, 

το ∆.Λ.Π. 31 “Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε 

κοινοπραξίες”, το ∆.Λ.Π. 27 “Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές”, κ.α. 

� Μεταλλευτικά δικαιώµατα και δαπάνες για εξερεύνηση ή ανάπτυξη και εξόρυξη 

µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικών αερίων και όµοιων µη αναγεννώµενων 

πόρων, τα οποία αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία που δηµιουργούν 

λογιστικά θέµατα των οποίων η αντιµετώπιση απαιτεί ιδιαίτερους τρόπους και 

µεγάλη εξειδίκευση.  

� Οµοίως της προηγούµενης παραγράφου, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

προκύπτουν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις από ασφαλιστήρια συµβόλαια µε 

τους δικαιούχους αυτών.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, εκτός 

από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν παραπάνω, εφαρµόζεται το παρόν 

πρότυπο.  

Το πρότυπο εφαρµόζεται και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

κατέχονται βάση µιας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως δικαιώµατα 

σύµφωνα µε τις µισθωτικές συµφωνίες για θεατρικά έργα, κινηµατογραφικές ταινίες, 

ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά δικαιώµατα, βιντεοσκοπήσεις και άλλα στοιχεία, τα 

οποία αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ιεθνές Λογιστικού Προτύπου 17 

“Μισθώσεις”, διότι µετά την αρχική αναγνώριση ο µισθωτής διαπραγµατεύεται ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται βάσει της σύµβασης µίσθωσης. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται και σε µια σειρά δαπανών που πραγµατοποιούνται από 

την επιχείρηση , όπως οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.  Οι δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης πολλές φορές καταλήγουν σε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, µε υλική 

υπόσταση. Ο λογιστικός χειρισµός τους όµως αντιµετωπίζεται από το πεδίο εφαρµογής 

του ∆.Λ.Π. 38. Ο λόγος βρίσκεται στη µέγιστη και πρωτεύουσα σηµασία που έχει το 

άυλο συνθετικό στοιχείο του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή η γνώση που 

ενσωµατώνεται σε αυτό.  

Μια άλλη παράµετρος που σχετίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 38 και 

πρέπει να εξετάσουµε, είναι η περίπτωση που κάποιο άυλο περιουσιακό στοιχείο 

µπορεί να περιλαµβάνεται πάνω ή µέσα σε ένα στοιχείο µε φυσική υπόσταση, δηλαδή 

σε κάποιο ενσώµατο υλικό. Παραδείγµατα αποτελούν ένας ψηφιακός δίσκος 
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µαγνητικής εγγραφής στην περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισµικού ή η νοµική 

τεκµηρίωση στη περίπτωση µιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας ή φιλµ.  

Αν ένα περιουσιακό στοιχείο ενσωµατώνει τόσο στοιχεία άυλου όσο και υλικού 

περιουσιακού στοιχείου, για να προσδιορίσουµε µε πιο λογιστικό πρότυπο πρέπει να 

αντιµετωπίζεται, µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 “ενσώµατες ακινητοποιήσεις” ή 

ως άυλο περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε το πρότυπο 38, θα πρέπει να 

καταλογιστούµε πιο από τα δύο στοιχεία, το ενσώµατο ή το ασώµατο, είναι 

περισσότερο ουσιαστικό.  

Από τα πλέον εύγλωττα παραδείγµατα για την περίπτωση αυτή είναι η 

αντιµετώπιση ενός compact disc το οποίο περιλαµβάνει λογισµικό. Αν το λογισµικό το 

οποίο εµπεριέχεται στο ηλεκτρονικό µέσο είναι κάποιο λειτουργικό σύστηµα, το οποίο 

είναι απαραίτητο για την οµαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να 

ακολουθείται το ∆.Λ.Π. 16 αφού κρίνεται ότι το λογισµικό αυτό είναι ενσώµατο πάγιο 

στοιχείο και η αξία του ενσωµατώνεται στην αξία του µηχανήµατος. Όταν όµως τα 

λογισµικό δεν είναι αναπόσπαστο τµήµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η απόκτηση 

του παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να το εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και να το χρησιµοποιεί, τότε θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως 

άυλο περιουσιακό στοιχείο και να εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 38.1 

 

2.3: Προσδιοριστικά Γνωρίσµατα Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 ορίζει ως “άυλο περιουσιακό στοιχείο” ένα 

αναγνωρίσιµο µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση που 

κατέχεται για χρήση στην παραγωγή η προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση 

σε άλλους ή για διοικητικού σκοπούς.  

Παραδείγµατα άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία συναντούµε συχνά 

στην καθηµερινότητα µας, αποτελούν το ηλεκτρονικό λογισµικό, τα δικαιώµατα 

ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα  

 

Βιβλίο  
1
Μέλη του σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα”, 

Πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης, τόµος Α, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π. Ε. Πετράκης, 2010, σ.238.  
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κινηµατογραφικών ταινιών, πελατολόγια, άδειες αλιείας, υποθηκικά διαχειριστικά 

δικαιώµατα, εισαγωγικές ποσοστώσεις, παραχωρήσεις εµπορικών δικαιωµάτων, 

σχέσεις πελατών, σχέσεις προµηθευτών, µερίδιο αγοράς και δικαιώµατα έρευνας 

αγοράς, εµπιστοσύνη πελατών, κ.α.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που αναφέραµε για να χαρακτηριστούν ως άυλα 

περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πληρούν ορισµένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από 

τον ίδιο τον ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τα 

ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία όπως τα ακίνητα των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισµού. Τα κριτήρια που αποτελούν το κλειδί για τη αναγνώριση ενός στοιχείου ως 

άυλου και την διαφοροποίηση του από τα ενσώµατα, υλικά περιουσιακά στοιχεία 

είναι:1 

� Είτε επειδή το άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει µια ταυτότητα ξεχωριστή από τις 

άλλες πτυχές της επιχείρησης 

� Είτε το άυλο περιουσιακό στοιχείο ελέγχεται από την επιχείρηση ως 

αποτέλεσµα των παρελθουσών δράσεων και εκδηλώσεων της. 

� Είτε επειδή µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση. 

� Είτε το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

Για να πληρεί εποµένως ένα στοιχείο τον ορισµό του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου θα πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής τρία χαρακτηριστικά, την 

αναγνωρισιµότητα, τον έλεγχο και την ύπαρξη µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. 

Η αναγνωρισιµότητα χαρακτηρίζει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν η 

οντότητα µπορεί να το διαχωρίσει και να το εξατοµικεύσει ώστε να µην συγχέεται µε 

την υπεραξία που αποκτάται σε µια εξαγορά επιχείρησης, η λογιστική της οποία 

κατευθύνεται από το ∆.Λ.Π. 22. Αναγνωρισιµότητα ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου επιτυγχάνεται όταν:2 

� ∆ιαχωρίζεται, δηλαδή µπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από την οντότητα 

και να πουληθεί, µεταβιβαστεί, εκµισθωθεί ή ανταλλαχθεί, είτε µεµονωµένα 

είτε σε συνδυασµό µε άλλο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση.  

 

Βιβλίο 
1Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza, “IAS 2004: Interpretation and Application of 
International Accounting and Financial Reporting Standards”, John Wiley & Sons Inc, 
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� Προκύπτει από συµβατικά ή νοµικά και άλλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

ασχέτως αν αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την οντότητα. 

Αναφορικά µε το δεύτερο κριτήριο τον έλεγχο το πρότυπο αναφέρει ότι, η 

οντότητα ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο , αν έχει τη δύναµη να λαµβάνει τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τον υποκείµενο πόρο και να 

απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. Η δυνατότητα µιας οντότητας να 

ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα 

απέρρεε κανονικά από νόµιµα δικαιώµατα που είναι εκτελεστά δικαστικώς. Εν απουσία 

νοµικών δικαιωµάτων, είναι περισσότερο δύσκολο να αποδειχτεί ο έλεγχος. Όµως, το 

δικαστικώς εκτελεστό ενός δικαιώµατος δεν είναι αναγκαίος όρος για έλεγχο, διότι η 

οντότητα µπορεί να είναι σε θέση να ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µε 

κάποιον άλλο τρόπο.3  

Συνοψίζοντας θα λέγαµε πως µια οντότητα ασκεί έλεγχο σε ένα άυλο στοιχείο 

του ενεργητικού όταν έχει τη δυνατότατα να λάβει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

θα προκύπτουν από αυτό και όταν µπορεί να αποτρέψει άλλους να επωφεληθούν από 

αυτά τα οφέλη. Επίσης ο έλεγχος συνήθως ασκείται µέσω copyrights τα οποία 

αποτελούν και αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές αγωγές. Βέβαια υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις, όπου ο έλεγχος δεν κατοχυρώνεται νοµικά όπως για παράδειγµα στην 

περίπτωση της τεχνογνωσίας. 

Το πρότυπο παρέχει τις ακόλουθες διευκρινήσεις ως προς το κριτήριο του 

ελέγχου.3 

� Τεχνικές γνώσεις και γνώσεις της αγοράς µπορούν να απολήξουν σε µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη. Η οντότητα ελέγχει αυτά τα οφέλη αν, για παράδειγµα, η 

γνώση προστατεύεται µε νοµικά δικαιώµατα τέτοια όπως συγγραφικά 

δικαιώµατα, έναν περιορισµό µιας εµπορικής συµφωνίας ή µε ένα νοµικό 

καθήκον τον εργαζοµένων να διατηρούν εχεµύθεια.  

� Η οντότητα µπορεί να έχει µια οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού και µπορεί να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζει πρόσθετες εξειδικεύσεις του προσωπικού, οι  
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Πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης, τόµος Α, Εθνικό και Καποδιστριακό 
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� οποίες οδηγούν σε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από εκπαίδευση. Η οντότητα 

µπορεί επίσης να αναµένει ότι το προσωπικό θα συνεχίσει να διαθέτει τις 

δεξιότητες του σε αυτή. Όµως συνήθως µια οντότητα έχει ανεπαρκή έλεγχο 

πάνω στα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από µια 

οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού και από εκπαίδευση έτσι ώστε αυτά τα 

στοιχεία να πληρούν τον ορισµό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Για έναν 

όµοιο λόγο, ορισµένο διευθυντικό ή τεχνικό χάρισµα είναι απίθανο να πληροί 

τον ορισµό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, εκτός αν αυτό προστατεύεται 

από νόµιµα δικαιώµατα χρήσης του και λήψης µελλοντικών οικονοµικών 

ωφελειών που αναµένονται από αυτό και επίσης πληροί τα υπόλοιπα σηµεία του 

ορισµού.    

� Η οντότητα µπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα µερίδιο αγοράς και 

να αναµένει ότι χάρη στις προσπάθειες της για την οικοδόµηση πελατειακών 

σχέσεων και εµπιστοσύνης, οι πελάτες θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται µε 

αυτήν. Όµως εν απουσία νοµικών δικαιωµάτων για προστασία ή άλλων τρόπων 

έλεγχου των σχέσεων µε τους πελάτες ή της εµπιστοσύνης των πελατών προς 

την οντότητα, η οντότητα έχει συνήθως ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα 

αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη από πελατειακές σχέσεις και εµπιστοσύνη ώστε 

τέτοια στοιχεία να πληρούν τον ορισµό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων(πελατειακές σχέσεις, εµπιστοσύνη πελατών, µερίδιο αγοράς, 

χαρτοφυλάκιο πελατών). Εν απουσία νοµικών δικαιωµάτων για την προστασία 

των πελατειακών σχέσεων, πράξεις συναλλαγών για τις ίδιες ή παρόµοιες µη 

συµβατικές πελατειακές σχέσεις αποδεικνύουν ότι η οντότητα είναι παρ’ όλα 

αυτά ικανή να ελέγξει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τις 

πελατειακές σχέσεις. Επειδή οι πράξεις συναλλαγών αυτές αποδεικνύουν επίσης 

ότι οι πελατειακές σχέσεις διαχωρίζονται, οι πελατειακές σχέσεις αυτές 

εµπίπτουν στον ορισµού του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι αναγνωρίσιµο 

µόνο εάν είναι πιθανόν ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε αυτό, θα 

εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα καθώς και το κόστος του περιουσιακού 

στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

προβλέπονται από το πρότυπο µπορεί να λάβουν τη µορφή εσόδων από πώληση 

προϊόντων ή υπηρεσιών, εξοικονόµησης κόστους ή άλλων οφελών που προκύπτουν από 

τη χρήση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Ένα καλό 
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παράδειγµα ως προς το τελευταίο είναι η χρήση µιας µυστικής συνταγής από µια 

επιχείρηση, την οποία έχει προστατεύσει νοµικά και οδηγεί σε µελλοντική µείωση του 

κόστους παραγωγής.4   

Κλείνοντας λοιπόν και αυτήν την ενότητα θα λέγαµε πως για να πληρεί ένα 

στοιχείο τον ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου και να καταχωρηθεί στα βιβλία 

µιας επιχείρησης, θα πρέπει να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που απεικονίζονται 

στο παρακάτω σχήµα.  

 

 

∆ιάγραµµα 1 5 
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Έλεγχος Πόρων 
 

∆ηλαδή η επιχείρηση 
έχει την δυνατότητα 
αποκλεισµού τρίτων 
από τα οφέλη που 

προέρχονται από τους 
πόρους. Ο έλεγχος 

συνήθως αποδεικνύεται 
µε την κατοχή νοµικών 
δικαιωµάτων. Χωρίς 

την κατοχή αυτών είναι 
πιο δύσκολο να 

αποδειχθεί ο έλεγχος. 

∆ηλαδή πρέπει να 
Προσδοκώνται 

µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη 

τα οποία µπορούν να 
προέλθουν από την 
πώληση προϊόντων 

ή υπηρεσιών, τη 
µείωση εξόδων ή 

άλλα οφέλη από τη 
χρήση του 
στοιχείου. 

 
 

Μελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη Αναγνωρισιµότητα 

Ανάλυση των χαρακτηριστικών των καταχωρούµενων άυλων στοιχείων του 
ενεργητικού 

 

Ένα άυλο ξεχωρίζει από την 
υπεραξία όταν είναι 

διαχωριστέο (separable) 
δηλαδή τα µελλοντικά οφέλη 

του στοιχείου µπορούν να 
πωληθούν, δανειστούν, 

ανταλλαχθούν κ.τ.λ. χωρίς να 
χρειάζεται να γίνει εκποίηση 
µελλοντικών οικονοµικών 
οφελών από άλλα σχετικά 
στοιχεία ενεργητικού της 

επιχείρησης. 
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2.4: Ορισµοί Εννοιών 

 

Στην ανάλυση της λογιστικής αντιµετώπισης των άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

που θα ακολουθήσει στις επόµενες ενότητες, θα χρησιµοποιήσουµε µια σειρά όρων και 

εννοιών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο στην ενότητα αυτή και προς διευκόλυνση 

µας, να παραθέσουµε τον προσδιορισµό της έννοιας των όρων που χρησιµοποιεί το 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην επίσηµη εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι επόµενοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το πρότυπο µε τις ακόλουθες 

έννοιες.1            

� Άυλο περιουσιακό στοιχείο: είναι ένα αναγνωρίσιµο, µη νοµισµατικό 

περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση, που κατέχεται για χρήση στην 

παραγωγή ή για την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους, 

ή για διοικητικούς σκοπούς.  

� Περιουσιακό στοιχείο: είναι µια πηγή πόρων: 

� Ελεγχόµενη από την επιχείρηση ως αποτέλεσµα παρελθόντων συµβάντων, και 

� Από την οποία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να εισρέουν στην 

επιχείρηση.   

� Έρευνα: είναι η πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση που 

αναλαµβάνεται µε την προσµονή της απόκτησης νέας επιστηµονικής ή τεχνικής 

γνώσης ή αντίληψης.  

� Ανάπτυξη: είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε 

ένα πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων 

υλικών, συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από 

την έναρξη της εµπορικής παραγωγής ή της χρήσης.  

� Απόσβεση: είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβεστέου ποσού ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.  

� Αποσβεστέο ποσό: είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, ή άλλο ποσό 

που υποκαθιστά το κόστος στις οικονοµικές καταστάσεις µειωµένο µε την  

 

Βιβλίο 
1
Εµµανουήλ Σακέλλη, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανάλυση και εφαρµογή σε 

συνδυασµό µε το γενικό λογιστικό σχέδιο και την εµπορική και φορολογική νοµοθεσία, 
πρακτικές εφαρµογές”, τόµος Α, εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα, 2002, σ.747-748. 
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            υπολειµµατική του αξία.  

� Ωφέλιµη ζωή είναι: 

� Είτε η περίοδος χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο 

αναµένεται να χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση. 

� Είτε ο αριθµός παραγωγής ή όµοιων µονάδων, που αναµένεται να φέρει το 

περιουσιακό στοιχείο στην επιχείρηση.   

� Πραγµατική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου: είναι το ποσό για το οποίο αυτό 

το περιουσιακός στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που 

ενεργούν µε πλήρη γνώση και τη θέληση τους, κάτω από κανονικές συνθήκες 

συναλλαγών.  

� Λογιστική αξία: είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 

καταχωρείται στον ισολογισµό µετά την έκπτωση κάθε σωρευµένης απόσβεσης 

και κάθε σωρευµένης ζηµίας αποµείωσης αυτού.   

� Ζηµία αποµείωσης: είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.  

� Ενεργός αγορά: είναι µια αγορά που όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

υπάρχουν: 

� Τα στοιχεία που διαπραγµατεύονται στην αγορά είναι οµοιογενή. 

� Τους επιθυµούντες αγοραστές και πωλητές µπορεί κανονικά να τους βρίσκει 

κανείς οποτεδήποτε. 

� Οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό 1 

� Ηµεροµηνία συµφωνίας για µια συνένωση επιχειρήσεων: είναι η ηµεροµηνία 

που επιτυγχάνεται µια ουσιαστική συµφωνία µεταξύ των µερών και στην 

περίπτωση επιχειρήσεων µε µετοχές που διαπραγµατεύονται δηµόσια, είναι η 

ηµεροµηνία που η συµφωνία ανακοινώνεται δηµόσια. Σε περίπτωση επιθετικής 

εξαγοράς είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ένας επαρκής αριθµός των 

ιδιοκτητών της εξαγοραζόµενης έχει αποδεχτεί την προσφορά του αποκτώντος, 

ώστε αυτός να αποκτά τον έλεγχο.2  

 

Βιβλίο 
1
Εµµανουήλ Σακέλλη, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανάλυση και εφαρµογή σε 

συνδυασµό µε το γενικό λογιστικό σχέδιο και την εµπορική και φορολογική νοµοθεσία, 
πρακτικές εφαρµογές”, τόµος Α, εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα, 2002, σ.747-748 
2
Μέλη του σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα”, 

Πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης, τόµος Α, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π. Ε. Πετράκης, 2010, σ.239  



 33  

� Κόστος: είναι το ποσό των µετρητών ή των ταµειακών ισοδύναµων που 

καταβάλλονται ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που παραχωρείται για να 

αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο κατά το χρόνο κτήσης ή παραγωγής του, ή 

το ποσό που αποδίδεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του 

αναγνώριση σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις άλλων ∆.Π.Χ.Π., για 

παράδειγµα του ∆.Π.Χ.Π. 2 “παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών”.2 

� Υπολειµµατική αξία: είναι η αξία που η οντότητα εκτιµά να λάβει σήµερα από 

την εκποίηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου, µετά την αφαίρεση του 

κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και στην 

κατάσταση που θα αναµενόταν κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του.2  

� Ειδική αξία: είναι η παρούσα αξία των ταµειακών ροών, που η οντότητα 

αναµένει να προκύψουν από τη συνεχιζόµενη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από τη διάθεση του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του ή του ποσού 

µε το οποίο αναµένεται να επιβαρυνθεί κατά τον διακανονισµό µιας 

υποχρέωσης.2 

� Εύλογη αξία: είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε 

να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε πλήρη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς.2  

� Νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία: είναι τα µετρητά τα οποία κατέχονται από 

την επιχείρηση καθώς και στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία θα 

εισπραχθούν καθορισµένα ή προκαθορισµένα ποσά χρηµάτων. Η διάκριση 

νοµισµατικών και µη νοµισµατικών στοιχείων του ενεργητικού περιλαµβάνει τα 

εξής κονδύλια:3 
Στα νοµισµατικά στοιχεία ανήκουν τα µετρητά, τα δάνεια 

εισπρακτέα και οι απαιτήσεις από πελάτες ενώ τα µη νοµισµατικά στοιχεία 

περιλαµβάνουν τα πάγια, τα αποθέµατα, τις επενδύσεις και τις συµµετοχές.   

 

 

 

 
Βιβλίο 
2
Μέλη του σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα”, 

Πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης, τόµος Α, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π. Ε. Πετράκης, 2010, σ.240-241.  
3Grant Thornton, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση”, 
πρώτη έκδοση, τόµος Β, Αθήνα, 2004, σ. 924-925 
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2.5: Απόκτηση & Καταχώρηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων  

 

Στην παρούσα ενότητα θα µελετήσουµε τις περιπτώσεις απόκτησης ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µια οικονοµική 

οντότητα µπορεί να αναγνωρίσει ένα στοιχείο ως άυλο και να το καταχωρίσει καθώς 

και τον τρόπο προσδιορισµού του αρχικού κόστους καταχώρισης.    

Συνοψίζοντας την ενότητα 2.3 και αν θέλαµε να επεκτείνουµε τον αρχικό 

ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα λέγαµε πως αποτελεί ένα αναγνωρίσιµο 

µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση που κατέχεται για 

χρήση στην παραγωγή η προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή 

για διοικητικού σκοπούς και συγκεντρώνει τα εξής τρία χαρακτηριστικά, την 

αναγνωρισιµότητα, τον έλεγχο και την ύπαρξη µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. 

Εποµένως για να αναγνωρίσει µια οικονοµική οντότητα ως άυλο ένα 

περιουσιακό της στοιχείο και να το καταχωρίσει, πρέπει να συγκεντρώνει τα 

χαρακτηριστικά που αναφέραµε στον παραπάνω ορισµό.  

Επιπρόσθετα το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι 

αναγνωρίσιµο µόνο εάν είναι πιθανόν ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 

συνδέονται µε αυτό, θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα Η διοίκηση κάθε 

οικονοµικής οντότητας είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε το πρότυπο, να εκτιµήσει αν 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που πηγάζουν από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, θα 

εισρεύσουν στην οντότητα, στηριζόµενη σε λογικές και βάσιµες παραδοχές.  

Ένα ακόµη κριτήριο που θέτει το πρότυπο σχετικά µε την αρχική αναγνώριση 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι το κόστος του περιουσιακού στοιχείου να 

µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  

Όταν λοιπόν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε η οικονοµική 

οντότητα αναγνωρίζει αρχικά το περιουσιακό της στοιχείο ως άυλο και το καταχωρεί. 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία σε αυτά που έχει την δυνατότητα µια επιχείρηση να τα 

αναγνωρίσει και να τα καταχωρήσει στα λογιστικά της βιβλία και σε αυτά που δεν 

µπορούν να καταχωρηθούν. Τα περιουσιακά στοιχεία που ενσωµατώνουν τα 

χαρακτηριστικά που αναφέραµε στις προηγούµενες παραγράφους, όπως η 

αναγνωρισιµότητα, ο έλεγχος και τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, αποτελούν 

καταχωρούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Χαρακτηριστικά µπορούµε να 
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αναφέρουµε το λογισµικό, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τις άδειες αλιείας. Αντίθετα 

αυτά που δεν ενσωµατώνουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αποτελούν άυλα 

στοιχεία και συνεπώς δεν καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία µιας επιχείρησης. Στην 

περίπτωση αυτή συνιστούν στοιχεία της καλούµενης ως “υπεραξίας”. Παραδείγµατα 

αποτελούν η εκπαίδευση και εµπειρία του προσωπικού καθώς και οι πελατειακές 

σχέσεις. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται σχηµατικά η παραπάνω διάκριση.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 21 

Η αρχική καταχώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο κόστος 

κτήσεως του, στο οποίο πρέπει να γίνεται η αρχική αποτίµηση του αποκτώµενου άυλου 

στοιχείου. Για να προσδιοριστεί το κόστος της αρχικής αναγνώρισης ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να εξετάσουµε τον τρόπο απόκτησης του.  

Ένα άυλο στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί µεµονωµένα ή κατά την αγορά µιας 

επιχείρησης ή δωρεάν µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης ή µέσω ανταλλαγής µε κάποιο 

άλλο ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ακόµα να δηµιουργηθεί και από την ίδια την 

επιχείρηση. Το αρχικό κόστος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι διαφορετικό. Στις 

επόµενες υποενότητες θα αναλύσουµε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.  

 

Βιβλίο 
1
Ανδρέας Πετρίδης, Θεοφάνης Καραγιώργος, “Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (∆.Λ.Π.) σε συνδυασµό µε το γενικό λογιστικό σχέδιο (Γ.Λ.Σ.), θεωρία και 
πράξη, εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη, 2006, σ.92 

∆ιάκριση των άυλων στοιχείων ενεργητικού 

Καταχωρούµενα στα βιβλία Μη καταχωρούµενα στα βιβλία 

� Είναι αναγνωρίσιµο 
στοιχείο  

� Ελέγχεται από την 
επιχείρηση 

� Προσδοκώνται  
µελλοντικά οικονοµικά 

Όταν δεν 
συγκεντρώνουν τα τρία 

χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται για την 
καταχώρηση τους 

� Λογισµικό 
� ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
� Άδεια αλιείας  

Τότε συνιστούν στοιχεία της 
υπεραξίας 

� Εµπειρία προσωπικού 
� Εκπαίδευση προσωπικού 
� Σχέσεις µε πελάτες 
� σχέσεις µε προµηθευτές  
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2.5.1: Μεµονωµένη Κτήση Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού  

 

Στις περιπτώσεις που ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται διακριτά, η τιµή που 

καταβάλλει η οντότητα για να το αποκτήσει, αντανακλά την πιθανότητα ότι τα 

αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται σε αυτό θα εισρεύσουν στην 

οικονοµική οντότητα. Επιπλέον το κόστος του άυλου περιουσιακού στοιχείου που 

αποκτάται ξεχωριστά µπορεί τις περισσότερες φορές να επιµετρηθεί αξιόπιστα, διότι το 

αντίτιµο της αγοράς του συχνά αποτελεί µετρητά ή κάποιο άλλο χρηµατικό 

περιουσιακό στοιχείο.  

Συνεπώς όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από µια 

οικονοµική οντότητα µεµονωµένα ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζει το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 38 στην παράγραφο 21 ως προς την αναγνωρισιµότητα του 

περιουσιακού στοιχείου ως άυλου. Συγκεκριµένα το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει ότι ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο είναι αναγνωρίσιµο µόνο εάν είναι πιθανόν ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε αυτό, θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα 

και εάν το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  

Η λογιστική αντιµετώπιση των άυλων στοιχείων που αποκτώνται µεµονωµένα 

δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτήν της κτήσης των ενσώµατων παγίων. Η αρχική 

καταχώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο κόστος κτήσεως του.  

 Το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποτελείται από την τιµή 

αγοράς του, στην οποία περιλαµβάνονται οι εισαγωγικοί δασµοί και οι µη επιστρεπτέοι 

φόροι αγοράς µετά την αφαίρεση των εµπορικών εκπτώσεων και µειώσεων τιµών. 

Επιπλέον συµπεριλαµβάνεται κάθε άµεσα επιρριπτέο κόστος προετοιµασίας του 

περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόµενη χρήση του. Τέτοιο κόστος αποτελεί για 

παράδειγµα, το κόστος των δοκιµών που πραγµατοποιούνται για την πιστοποίηση της 

ορθής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου ή οι αµοιβές που απαιτούνται σε κάθε 

περίπτωση για να φέρουν το άυλο περιουσιακό στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας, 

όπως κάποιες παροχές σε εργαζόµενους ή επαγγελµατικές αµοιβές.  

Παραδείγµατα δαπανών που δεν αποτελούν µέρος του κόστους ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι: 1 

� Το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται και τα κόστη διαφήµισης και δραστηριοτήτων 

προώθησης).   
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� Το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή µε νέα κατηγορά πελατών 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού) 

� Τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη.1  

Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου διακόπτεται όταν το στοιχείο βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτείται για 

τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Συνεπώς, τα κόστη χρήσης ή 

αναδιάταξης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική 

του αξία.  

Ακόµα κάποιες δραστηριότητες γεννιούνται από την ανάπτυξη ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν είναι απαραίτητες για να τεθεί το άυλο περιουσιακό 

στοιχείο στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 

προσδιορίσει, για αυτό τα σχετικά έξοδα και τα έσοδα των δραστηριοτήτων αυτών δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο κόστος του άυλου στοιχείου αλλά αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα.    

Τέλος στην περίπτωση που η πληρωµή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν 

είναι τοις µετρητοίς αλλά γίνεται σε µεταγενέστερο χρόνο, πέρα από τα συνήθη 

πιστωτικά όρια, το κόστος του άυλου στοιχείου είναι η τιµή του σε µετρητά. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται και υπολογισµός των τόκων κατά την διάρκεια 

της περιόδου της πιστώσεως, οι οποίοι αποτελούν την διαφορά µεταξύ ισοδύναµης 

τιµής σε µετρητά και του συνολικού καταβαλλόµενου τιµήµατος και καταχωρούνται ως 

δαπάνη κατά την διάρκεια της περιόδου της πιστώσεως. Οι τόκοι αυτοί, σύµφωνα µε 

τον ∆.Λ.Π. 23 µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης ή προσαυξάνουν το κόστος 

κτήσης του στοιχείου. Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ένα παράδειγµα για την 

καλύτερη κατανόηση της παραπάνω παραγράφου. Μια επιχείρηση αγοράζει άδειες 

χρήσης λογισµικού οι οποίες κοστίζουν 150000 ευρώ και η αγορά δεν γίνεται µε 

µετρητά αλλά µε τη χρήση µεταχρονολογηµένων επιταγών, τότε θα καταχωρηθεί αξία 

130000 ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, η οποία αντιπροσωπεύει το αρχικό του κόστος, 

διότι η ισοδύναµη τιµή µετρητοίς των αδειών ανέρχεται σε 130000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 

20000 ευρώ θα καταχωρηθούν ως τόκοι µη δεδουλευµένοι.  

 

Βιβλίο  
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2.5.2: Απόκτηση Μέσω Ενοποίησης Επιχειρήσεων 

 

Στην περίπτωση απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου µέσω ενοποίησης 

επιχειρήσεων για να αναγνωριστεί και τα καταχωρηθεί στα βιβλία µιας επιχείρησης ως 

άυλου θα πρέπει να ενσωµατώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε στην 

ενότητα 2.5.  

Η αρχική καταχώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο κόστος 

κτήσεως του. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3, όταν ένα άυλο στοιχείο αποκτάται σε µια 

συνένωση επιχειρήσεων, τότε το κόστος του είναι η δίκαια αξία του κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης, δηλαδή η εύλογη αξία του.  

Η εύλογη αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αντανακλά την πιθανότητα 

ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα. Συνεπώς το κριτήριο που ορίζει η 

παράγραφος 21 του διεθνές λογιστικού προτύπου 38 για την αναγνώριση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, θεωρείται πάντοτε ότι ικανοποιείται για τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία που αποκτώνται σε συνενώσεις επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την παράγραφο 21 

του προτύπου ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι αναγνωρίσιµο µόνο εάν είναι 

πιθανόν ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε αυτό, θα εισρεύσουν 

στην οικονοµική οντότητα. 

Επίσης σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38 και το ∆.Π.Χ.Α. 3, ο 

αποκτών αναγνωρίζει άυλο περιουσιακό στοιχείο του αποκτώµενου κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης ξεχωριστά από την υπεραξία, αν η εύλογη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, άσχετα αν το περιουσιακό 

στοιχείο είχε αναγνωριστεί από των αποκτώντα πριν τη συνένωση επιχειρήσεων. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο αποκτών αναγνωρίζει ως περιουσιακό στοιχείο διακεκριµένα από την 

υπεραξία, ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώµενου αν το έργο 

πληροί τις προϋποθέσεις του ορισµού του άυλου περιουσιακού στοιχείου και η εύλογη 

αξία του µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη 

του αποκτώµενου πληροί τις προϋποθέσεις ορισµού του άυλου περιουσιακού
1 
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στοιχείου όταν πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακό στοιχείο και 

είναι αναγνωρίσιµο είτε διαχωρίζεται είτε ανακύπτει από συµβατικά ή άλλα 

δικαιώµατα.1 

Συνεπώς εάν ένα στοιχείο που αποκτάται µέσω ενοποίησης επιχειρήσεων 

διαχωρίζεται ή ανακύπτει από συµβατικά ή άλλα δικαιώµατα, υπάρχουν ικανοποιητικές 

πληροφορίες για την αξιόπιστη επιµέτρηση της εύλογης αξίας του. Απόρροια αυτού 

είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων να 

πληρούν το κριτήριο της αξιόπιστης επιµέτρησης τους, που περιγράφεται στην 

παράγραφο 21 του προτύπου 38 για την αναγνωρισιµότητα ενός περιουσιακού 

στοιχείου ως άυλου.    

Μπορεί να αναγνωριστεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο χωριστά από την 

υπεραξία στην περίπτωση που δεν είχε αναγνωριστεί στην κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό θα 

εµφανιστεί στις ενοποιηµένες καταστάσεις αρκεί βέβαια να ικανοποιούνται οι συνθήκες 

αναγνώρισης.  

Το πιο σηµαντικό ζήτηµα για την ξεχωριστή αναγνώριση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µέσω µιας ενοποίησης επιχειρήσεων είναι το 

θέµα της αξιόπιστης αποτίµησης του. Η πιο αξιόπιστη µέθοδος επιµέτρησης της 

εύλογης αξίας αποτελούν οι αγοραίες τιµές σε µια ενεργό αγορά. Οι χρηµατιστηριακές 

τιµές σε µια ενεργό αγορά παρέχουν την πιο αξιόπιστη εκτίµηση της εύλογης αξίας 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει µια ενεργός αγορά για ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο, το κόστος µε το οποίο θα αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις θα 

πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µην δηµιουργεί αρνητική υπεραξία.   

Το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38 προτείνει τις εξής µεθόδους για τον προσδιορισµό της 

εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου.2 

� Χρησιµοποίηση τιµών όπως διαµορφώνονται στην ελεύθερη αγορά, όταν είναι 

εφικτό. Για ορισµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατόν να υπάρχει 

ελεύθερη αγορά, όπου µπορεί να καθορίζεται η τιµή τους. Η καταλληλότερη 

τιµή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι η τιµή πώλησης του. 

 

Βιβλίο  
2Grant Thornton, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση”, 
πρώτη έκδοση, τόµος Β, Αθήνα, 2004, σ.932.  
 



 40  

� Χρησιµοποίηση µιας εύλογης τιµής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει µια 

ελεύθερη ενεργός αγορά στην οποία να µπορεί να προσδιοριστεί µια τιµή, τότε 

το κόστος µπορεί να προσδιοριστεί ως το ποσό που η επιχείρηση θα διέθετε την 

ηµεροµηνία εξαγοράς της επιχείρησης για το άυλο στοιχείο σε µία εύλογη τιµή. 

Για τον προσδιορισµό της τιµής αυτής, η επιχείρηση λαµβάνει υπόψη 

πρόσφατες συναλλαγές µε παρόµοια στοιχεία του ενεργητικού.  

� Χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων προσδιορισµού της εύλογης αξίας. Ενδέχεται 

να υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ειδική 

τεχνογνωσία προσδιορισµού της εύλογης αξίας των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού, όπως η εφαρµογή πολλαπλασιαστών που αντανακλούν τρέχουσες 

αγοραίες συναλλαγές σε ορισµένα µεγέθη που προσδιορίζουν την 

αποδοτικότητα του άυλου στοιχείου όπως τα έσοδα, τα µερίδια αγοράς και το 

λειτουργικό κέρδος ή που προεξοφλούν εκτιµώµενες µελλοντικές καθαρές 

ταµειακές ροές από το άυλο στοιχείο του ενεργητικού.  

Όταν κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων ένα άυλο πάγιο δεν µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα, τότε το στοιχείο αυτό δεν θα αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερο άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού αλλά θα συµπεριλαµβάνεται στην υπεραξία. Στο παρακάτω 

διάγραµµα απεικονίζουµε σχηµατικά όλες τις περιπτώσεις που προαναφέραµε στην 

ενότητα αυτή, ως προς την αποτίµηση της εύλογης αξίας.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 3 

Απόκτηση άυλου στοιχείου 

Αξιόπιστη αποτίµηση 
Μη αξιόπιστη αποτίµηση 

Συµπεριλαµβάνεται 
στην υπεραξία 

Ενεργός αγορά ∆εν υπάρχει 
ενεργός αγορά 

Η εύλογη αξία είναι η 
τιµή που προκύπτει από 

την ενεργό αγορά 

Η Τιµή που προκύπτει 
µεταξύ δύο µερών σε 
µια καθαρά εµπορική 
συναλλαγή 
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2.5.3: Απόκτηση Άυλου Στοιχείου µε Κρατική Επιχορήγηση 

 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί δωρεάν ή µε ένα εικονικό 

αντίτιµο µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό συµβαίνει όταν µια κυβέρνηση 

µεταβιβάζει σε µια επιχείρηση, µε τους παραπάνω τρόπους, άυλα στοιχεία ενεργητικού 

όπως άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, άδειες χρήσης 

αεροδροµίων, άδειες εκµετάλλευσης καζίνο, δικαιώµατα χρησιµοποίησης κρατικών 

λιµένων, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώµατα πρόσβασης σε άλλους 

περιορισµένους πόρους, για τον λογιστικό χειρισµό των οποίων η οικονοµική οντότητα 

εφαρµόζει το διεθνές λογιστικό πρότυπο 20, “λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων 

και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης”.  

Στην περίπτωση απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου µέσω κρατικής 

επιχορήγησης, για να αναγνωριστεί και τα καταχωρηθεί στα βιβλία µιας επιχείρησης ως 

άυλο, θα πρέπει να ενσωµατώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε στην 

ενότητα 2.5 και που ορίζει το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38. 

Σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 20, η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει 

να καταχωρίσει αρχικά το άυλο στοιχείο του ενεργητικού είτε σε µια εύλογη αξία είτε 

σε µια ενδεικτική αξία. Ως προς το τελευταίο εννοούµε ένα εικονικό αντίτιµο, 

προσαυξηµένο µε κάθε δαπάνη που αφορά άµεσα την προετοιµασία του περιουσιακού 

στοιχείου για την προγραµµατιζόµενη χρήση του. 

Για παράδειγµα ας υποθέσουµε ότι µια επιχείρηση απέκτησε το 100% των 

µετοχών µιας άλλης επιχείρησης, η οποία έχει στην κατοχή της µια άδεια. Το κράτος 

µεταβίβασε την άδεια αυτή στην επιχείρηση χωρίς κάποιο αντάλλαγµα, οπότε η 

µεταβιβάζουσα εταιρεία δεν είχε καταχωρήσει στον ισολογισµό της κάποια αξία για το 

συγκεκριµένο άυλο περιουσιακό στοιχείο. Όταν όµως θα γίνει η ενοποίηση των 

επιχειρήσεων το άυλο αυτό στοιχείο θα πρέπει να εµφανιστεί στα βιβλία της λήπτριας 

εταιρείας µε κάποια συγκεκριµένη αξία. Η ερώτηση που τίθεται στο σηµείο αυτό είναι 

πως θα προσδιοριστεί η αξία αυτή.  

Η αξία της άδειας θα προσδιοριστεί µε βάση τις δηµοσιευµένες αγοραίες τιµές 

σε µια ενεργό αγορά. Αν δεν υπάρχει ενεργό αγορά τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί µε 

κάποια άλλη αξιόπιστη µέθοδο, όπως για παράδειγµα µε βάση την προεξόφληση των 

µελλοντικών ταµειακών ροών. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να προσδιοριστεί η αξία 

της άδειας µε κάποια αξιόπιστη µέθοδο, και στηρίζεται σε αβάσιµες υποθέσεις της 

διοίκησης της µεταβιβάζουσας εταιρείας, τότε θα συµπεριληφθεί στην υπεραξία.     
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2.5.4: Απόκτηση µε Ανταλλαγή Άυλων Στοιχείων Ενεργητικού 

 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί, εκτός από τις παραπάνω 

περιπτώσεις και µε ανταλλαγή µε ένα ή περισσότερα χρηµατικά και µη χρηµατικά 

στοιχεία ενεργητικού ή συνδυασµό και των δύο.  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38, αναγνωρίζονται δύο περιπτώσεις, η ανταλλαγή 

ανόµοιων στοιχείων του ενεργητικού και η ανταλλαγή όµοιων στοιχείων του 

ενεργητικού. Στην πρώτη περίπτωση το κόστος του στοιχείου που αποκτήθηκε 

αποτιµάται στην εύλογη αξία του στοιχείου του ενεργητικού που δίδεται, πλέον τα 

τυχόν µετρητά που µπορεί να δόθηκαν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με αυτόν 

τον τρόπο το άυλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε εµφανίζεται στην εύλογη 

αξία του. Επίσης στην περίπτωση αυτή, το κέρδος ή ζηµιά που µπορεί να προκύπτει 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.  

Εάν δεν µπορεί να γίνει επιµέτρηση στην εύλογη αξία, είτε διότι η πράξη 

ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας, είτε διότι η εύλογη αξία του παραχωρηθέντος 

και του ληφθέντος περιουσιακού στοιχείου, δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, τότε 

ως κόστος λαµβάνεται η λογιστική αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου.1 

Η οικονοµική οντότητα προσδιορίζει αν η πράξη ανταλλαγής έχει εµπορική 

ουσία εξετάζοντας την έκταση στην οποία αναµένεται να µεταβληθούν οι ταµειακές 

ροές της ως αποτέλεσµα της πράξης. Μια πράξη ανταλλαγής έχει εµπορική ουσία αν:2 

� Η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταµειακών ροών του 

παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από τη σύνθεση των 

ταµειακών ροών του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου ή 

� Η συγκεκριµένη αξία σε σχέση µε την οντότητα του τµήµατος των 

επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή του λειτουργιών της οικονοµικής οντότητας 

µεταβάλλεται ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής και 

� Η διαφορά του α ή του β είναι σηµαντική σε σχέση µε την εύλογη αξία  
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2
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των ανταλλασσόµενων περιουσιακών στοιχείων. 

Προκειµένου να προσδιοριστεί αν µια πράξη συναλλαγής έχει εµπορική ουσία, 

η ειδική αξία του τµήµατος των επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της 

οικονοµικής οντότητας θα αντανακλά τις µετά φόρων ταµειακές ροές.2 

Όταν ανταλλάσσονται όµοια στοιχεία του ενεργητικού, αν και αποτελεί πολύ 

σπάνια περίπτωση, το άυλο στοιχείο αναγνωρίζεται µε τη λογιστική αξία του 

παραδοθέντος περιουσιακού στοιχείου και κανένα κέρδος ή ζηµία από την συναλλαγή 

δεν αναγνωρίζεται. 

 

2.5.5: ∆ηµιουργία Άυλου Στοιχείου από την Ίδια την Επιχείρηση 

 

Στην περίπτωση που δηµιουργείται ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο από την ίδια την 

επιχείρηση, η οντότητα έρχεται αντιµέτωπη µε δύο σοβαρά διλήµµατα. Το πρώτο είναι 

να διαπιστώσει αν και πότε το περιουσιακό αυτό στοιχείο θα αποφέρει µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη στην οικονοµική οντότητα και το δεύτερο να προσδιορίσει αξιόπιστα 

το κόστος του και να το διαχωρίσει από το κόστος των δαπανών που συµβάλλουν στην 

εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία.  

Σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38 απαγορεύεται η αναγνώριση 

εσωτερικά δηµιουργούµενης υπεραξίας, διότι δεν αποτελεί αναγνωρίσιµη πηγή πόρων 

που ελέγχεται από την επιχείρηση και το κόστος της δεν µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Για τον λόγο αυτό η διαφορά της αγοραίας αξίας µιας οντότητας µε την 

λογιστική αξία της αναγνωρίσιµης καθαρής της περιουσίας, δηλαδή το goodwill, δεν 

θεωρείται κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

Σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38 εσωτερικά δηµιουργούµενα 

εµπορικά σήµατα, πελατολόγια τίτλους εκδόσεων και άλλα όµοια στοιχεία δεν 

αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία, διότι οι δαπάνες για την δηµιουργία τους δεν 

µπορούν να διαχωριστούν από τις δαπάνες ανάπτυξης της οντότητας ως σύνολο και 

θεωρούνται ότι συµβάλλουν στην εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία.  

Για όλους τους λόγους που αναφέραµε παραπάνω µια επιχείρηση για να 

εκτιµήσει αν ένα δηµιουργούµενο από την ίδια άυλο περιουσιακό στοιχείο πληρεί τα 

κριτήρια για καταχώρηση, διαχωρίζει τη δηµιουργία του σε φάση έρευνας και φάση 

ανάπτυξης. 
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Σε περίπτωση που δεν µπορεί να διαχωριστεί η φάση έρευνας από τη φάση 

ανάπτυξης τότε ακολουθείται ο πρότυπος λογιστικός χειρισµός για τις δαπάνες 

έρευνας.1 

Οι δαπάνες έρευνας δεν αποτελούν άυλα στοιχεία αλλά αναγνωρίζονται άµεσα 

στα αποτελέσµατα της χρήσης. Παραδείγµατα δαπανών έρευνας αποτελούν οι 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων και η εξεύρεση 

εναλλακτικών λύσεων για υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή 

υπηρεσίες.  

Στο στάδιο ανάπτυξης περιορίζονται οι δυσκολίες που αναφέραµε στην πρώτη 

παράγραφο της ενότητας αυτής, ως προς την πιθανότητα µελλοντικών οικονοµικών 

ωφελειών και την αξιόπιστη επιµέτρηση του κόστους ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου. Αυτό συµβαίνει διότι στο στάδιο της ανάπτυξης, ως µεταγενέστερο από το 

στάδιο της έρευνας, η οικονοµική οντότητα µπορεί να αποδείξει µε βάσιµα στοιχεία ότι 

θα δηµιουργηθεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

Μόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου αποτελούν το κόστος του και από την ηµεροµηνία που 

ικανοποιούνται τα κριτήρια αναγνώρισης του, διότι µόνο τα έξοδα που αφορούν το 

στάδιο ανάπτυξης µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ενώ παράλληλα ορίζεται ρητά ότι 

απαγορεύεται έξοδα, τα οποία πριν την αναγνώριση του άυλου στοιχείου είχαν 

καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα χρήσης, να κεφαλαιοποιηθούν µετέπειτα, δηλαδή µετά 

την αναγνώριση.  

Επίσης ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από ανάπτυξη, πρέπει να 

καταχωρείται µόνο όταν µια επιχείρηση µπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα.2 

� Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, 

ώστε να είναι διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση. 

� Την πρόθεση της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να το 

χρησιµοποιήσει ή να το πουλήσει.   

� Την ικανότητα της να χρησιµοποιήσει ή να πουλήσει το άυλο περιουσιακό 

στοιχείο. 
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� Τη δηµιουργία από το άυλο περιουσιακό στοιχείο πιθανών µελλοντικών 

ωφελειών, αποδεικνύοντας την ύπαρξη αγοράς για το άυλο στοιχείο ή τη 

χρησιµότητα του στην ίδια την επιχείρηση.  

� Τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων 

για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή πουλήσει το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο.  

� Την ικανότητα της να αποτιµά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του.  

Παραδείγµατα εξόδων ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά 

στοιχεία αποτελούν η σχεδίαση εργαλείων ή συσκευών µε τη χρήση νέας τεχνολογίας 

και ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η δοκιµή µιας επιλεγµένης εναλλακτικής λύσης για 

νέα ή βελτιωµένα υλικά.   

 

2.5.6: Αναγνώριση ενός Εξόδου  

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις πραγµατοποιούνται δαπάνες για να παρέχουν µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη σε µια επιχείρηση, αλλά δεν αποκτάται ή δεν δηµιουργείται κάποιο 

άυλο πάγιο. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα χρήσης, 

όταν πραγµατοποιούνται.  

Η παραπάνω παράγραφος δεν αποκλείει αναγνώριση µιας προπληρωµής ως 

ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν η πληρωµή για την παράδοση εµπορευµάτων ή 

υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί πριν από την παράδοση εµπορευµάτων ή την παροχή 

των υπηρεσιών.1 

Παραδείγµατα δαπανών που πρέπει να αναγνωρίζονται ως έξοδα αποτελούν τα 

παρακάτω:  

� ∆απάνες για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

� ∆απάνες για διαφηµιστικές και προωθητικές δραστηριότητες 

� ∆απάνες επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης µέρους ή ολόκληρης της 

οντότητας.  
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� Έξοδα για δραστηριότητες εκκίνησης ή κόστη εκκίνησης, εκτός αν αυτές οι 

δαπάνες περιλαµβάνονται στο κόστος του στοιχείου των ενσώµατων παγίων 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16. Τα κόστη εκκίνησης µπορεί να αποτελούνται από 

κόστη εγκατάστασης, όπως νοµικά κόστη και κόστη γραµµατείας που 

πραγµατοποιούνται κατά την ίδρυση µιας νοµικής οικονοµικής οντότητας, 

δαπάνες για το άνοιγµα νέας εγκατάστασης ή επιχείρησης ( ή κόστη πριν την 

έναρξη) ή δαπάνες για την εκκίνηση νέων λειτουργιών ή το λανσάρισµα νέων 

προϊόντων ή διαδικασιών.2  

 

2.5.7: Αναγνώριση ∆απανών στο Κόστος Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου 

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 38, όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιεί µια 

επιχείρηση και αφορούν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείου, θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιήθηκαν εκτός από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

� Οι δαπάνες αυτές αποτελούν προσαύξηση του κόστους ενός άυλου στοιχείου, το 

οποίο ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης.  

� Πρόκειται για άυλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε στα πλαίσια 

εξαγοράς επιχειρήσεων και δεν µπορεί να αναγνωριστεί από µόνο του ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή θα συµπεριληφθεί στην υπεραξία 

της επιχείρησης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα µεταγενέστερα έξοδα θα προσαυξήσουν το 

κόστους του άυλου παγίου όταν και µόνο όταν είναι πιθανόν ότι τα έξοδα αυτά θα 

προσαυξήσουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα αποφέρει το άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού και τα έξοδα αυτά µπορούν να µετρηθούν και να αποδοθούν αξιόπιστα στο 

άυλο στοιχείο.1 

∆απάνες που έχουν καταχωρηθεί ως έξοδα στα αποτελέσµατα χρήσης  
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προηγούµενων ετών ή ενδιάµεσων περιόδων, δεν µπορούν µεταγενέστερα να
 

αναγνωριστούν ως µέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

Σπάνια δηµιουργούνται δαπάνες µετά την αρχική αναγνώριση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, οι οποίες αναγνωρίζονται στο κόστος του άυλου στοιχείου 

γιατί είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθεί ότι τα έξοδα αυτά ενισχύουν την αξία του παγίου 

ή διατηρούν τα οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα 

εξαιτίας αυτών, συνεπώς ως επί το πλείστον αναγνωρίζονται ως έξοδα.  

 

2.6: Μεταγενέστερη Αποτίµηση Άυλων Παγίων Στοιχείων 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ενότητα αυτή παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 16 για τη λογιστική των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων  

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε τις βασικές µεθόδους µεταγενέστερης 

αποτίµησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, το θέµα της απόσβεσης, ωφέλιµης 

ζωής και υπολειµµατικής αξίας του καθώς και τις ζηµιές λόγω µείωσης της αξίας τους.  

 

2.6.1: Μέθοδοι Αποτίµησης 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, για την επιµέτρηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, 

υπάρχουν δύο µοντέλα, το µοντέλο του κόστους και το µοντέλο επανεκτίµησης.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο συνεχίζει 

να αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης στο 

κόστος του, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµιές 

αποµείωσης του.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της αναπροσαρµογής (ή µοντέλο επανεκτίµησης), ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται στον ισολογισµό µιας επιχείρησης στην 

αναπροσαρµοσµένη αξία του, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης του.  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38, η εύλογη αξία του άυλου στοιχείου θα πρέπει να 

υπολογίζεται µε βάση µια ενεργό αγορά. Στην περίπτωση που η εύλογη αξία ενός 

αναπροσαρµοσµένου άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν είναι δυνατόν να υπολογίζεται 

πλέον µε βάση µια ενεργό αγορά, τότε θα πρέπει η λογιστική του αξία να είναι η αξία 
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της τελευταίας αναπροσαρµογής µείον µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις του. Όταν συντρέχει αυτή η περίπτωση το άυλο περιουσιακό στοιχείο 

µπορεί να είναι αποµειωµένο και χρειάζεται να εξεταστεί σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36, 

“αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων”.   

Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να εξετάσουµε και την περίπτωση που δεν 

υπάρχει από την αρχή ενεργός αγορά. Το ∆.Λ.Π. 38 τονίζει ότι είναι σπάνιο να υπάρχει 

ενεργός αγορά για όλα τα άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ορισµένες περιπτώσεις όπου 

συνήθως υπάρχει ενεργός αγορά είναι στις άδειες ταξί, άδεις ψαρέµατος και άλλα 

συναφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως, όπως για παράδειγµα εµπορικά ονόµατα, 

σήµατα, µουσικά και κινηµατογραφικά δικαιώµατα, εκδοτικά δικαιώµατα και άλλα, δεν 

υπάρχει ενεργός αγορά.1Το γεγονός αυτό αποτελεί και µειονέκτηµα της µεθόδου. Στην 

περίπτωση αυτή το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αποτιµάται µε το µοντέλο 

του κόστους.  

Το διεθνές λογιστικό πρότυπο 38 επιβάλλει κάποιους περιορισµούς ως προς την 

εφαρµογή του µοντέλου επανεκτίµησης, οι οποίοι αποτελούν τα ακόλουθα.  

� ∆εν επιτρέπεται η επανεκτίµηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία για 

λόγους που αναφέραµε σε προηγούµενες ενότητες, δεν είχαν αναγνωριστεί 

αρχικά ως άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

� ∆εν επιτρέπεται η επανεκτίµηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είχαν 

αναγνωριστεί αρχικά µε άλλη αξία, διαφορετική από το κόστους τους.  

Συνεπώς µια επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει το µοντέλο της 

επανεκτίµησης για την µεταγενέστερη επιµέτρηση ενός άυλου περιουσιακού της 

στοιχείου, εφόσον το άυλο αυτό στοιχείο είχε αναγνωριστεί αρχικά στο κόστος 

κτήσεως του.  

Επίσης το πρότυπο 38 επιτρέπει την εφαρµογή της µεθόδου αναπροσαρµογής 

για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο είχε αποκτηθεί µέσω κρατικής 

επιχορήγησης και είχε καταχωρηθεί µε ένα τεκµαρτό ποσό.  

Ακόµα προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

είχε αναγνωριστεί και καταχωρηθεί αρχικά σε µέρος και όχι στο σύνολο του κόστος  
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του, γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης και καταχώρισης του ως άυλο 

στοιχείο µέχρι κάποια χρονική περίοδο, η µέθοδος της αναπροσαρµογής µπορεί να 

εφαρµόζεται στο σύνολο αυτού του περιουσιακού στοιχείου.  

Ο λογιστικός χειρισµός των αναπροσαρµογών είναι ίδιος µε αυτόν που ορίζεται 

από το ∆.Λ.Π.16 για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία. Παρακάτω περιγράφουµε τον 

λογιστικό χειρισµό των αναπροσαρµογών, όπως αυτός ορίζεται από το ∆.Λ.Π. 38.  

� Σε κάθε αναπροσαρµογή οι συσσωρευµένες αποσβέσεις του άυλου στοιχείου 

αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τη µεταβολή της λογιστικής αξίας (προ-

αποσβέσεων) του περιουσιακού στοιχείου ή συµψηφίζονται έναντι της προ-

αποσβέσεως λογιστικής αξίας του άυλου στοιχείου και το καθαρό ποσό 

επαναδιατυπώνεται σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό του περιουσιακού 

στοιχείου.  

� Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως 

αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η αύξηση πρέπει να πιστώνεται κατευθείαν 

στην καθαρή θέση στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Όµως µια αύξηση λόγω 

αναπροσαρµογής πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, κατά την έκταση 

που αναστρέφει µια προηγούµενη υποτίµηση του ίδιου περιουσιακού στοιχείου, 

η οποία είχε προηγουµένως καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα.2  

� Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως 

αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η µείωση πρέπει να καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα. Όµως η µείωση πρέπει να χρεώνεται απευθείας στην καθαρή 

θέση στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό 

υπόλοιπο στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής αναφορικά µε το περιουσιακό 

στοιχείο αυτό. 2  

� Το σωρευµένο πλεόνασµα αναπροσαρµογής που περιλαµβάνεται στα ίδια 

κεφάλαια µπορεί να µεταφέρεται άµεσα στα κέρδη εις νέον, όταν 

πραγµατοποιηθεί το πλεόνασµα. Το σύνολο του πλεονάσµατος µπορεί να 

πραγµατοποιείται κατά την απόσυρση ή τη διάθεση του περιουσιακού 

στοιχείου. Όµως µέρος της διαφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί καθώς το 

περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται από την οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση 

το ποσό της διαφοράς που πραγµατοποιείται είναι η διαφορά µεταξύ της 

απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρµοσµένη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης που θα είχε καταχωρηθεί µε βάση 

το ιστορικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου. Η µεταφορά από τα 
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πλεονάσµατα αναπροσαρµογής στα κέρδη εις νέον δεν γίνεται µέσω τις 

κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 2 

� Όταν για ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εφαρµόζεται η µέθοδος της 

αναπροσαρµογής, τότε όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού µε όµοια φύση 

και χρήση, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται λογιστικά µε την ίδια µέθοδο και να 

αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα. Εξαίρεση αποτελεί, όταν δεν υπάρχει ενεργός 

αγορά, οπότε αναγκαστικά εφαρµόζεται η µέθοδος του κόστους.   

Η αναπροσαρµογές της αξίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να 

γίνονται τακτικά, εκτός αν υπάρχουν ασήµαντες αυξοµειώσεις στην εύλογη αξία του 

άυλου στοιχείου, γιατί είναι πολύ σηµαντικό οι αξίες των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, να µην διαφέρουν από τις 

τρέχουσες. Με τη µέθοδο της αναπροσαρµογής επιτυγχάνεται η ισότητα της λογιστικής 

αξίας του άυλου στοιχείου µε την εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού.  

 

2.6.2: Ωφέλιµη Ζωή  

 

Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι µια πολύ σηµαντική 

παράµετρος, σχετιζόµενη µε τις αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο 

λογιστικός χειρισµός των άυλων στοιχείων µιας οικονοµικής οντότητας βασίζεται στην 

ωφέλιµη ζωή τους , για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να αφιερώσουµε µια ολόκληρη 

ενότητα ως προς την έννοια αυτής.  

Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποτελεί την περίοδο, κατά 

την οποία το περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται από µια οικονοµική οντότητα για 

την επίτευξη οικονοµικών ωφελειών, µε οποιοδήποτε τρόπο.  

Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού µπορεί να είναι 

περιορισµένη, πολύ µεγάλη ή ακόµα και αόριστη. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας  

και η άνθιση της καινοτοµίας, καθιστούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ευαίσθητα 

στην τεχνολογική απαξίωση, γι’ αυτό τις περισσότερες φορές η ωφέλιµη ζωή τους είναι  
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σύντοµη.  

Ο όρος αόριστος δεν σηµαίνει απεριόριστος. Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου αντανακλά µόνο εκείνο το επίπεδο συντήρησης που απαιτείται 

για να διατηρηθεί το κανονικό επίπεδο απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου κατά το 

χρόνο της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του και την ικανότητα και πρόθεση της 

οντότητας να φτάσει στο επίπεδο αυτό. Το συµπέρασµα ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι αόριστη δεν πρέπει να εξαρτάται από τις 

προγραµµατισµένες µελλοντικές δαπάνες που απαιτούνται επιπρόσθετα για να 

διατηρηθεί το επίπεδο της απόδοσης.1 

Η οικονοµική οντότητα πρέπει να εκτιµά κατά πόσο η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι ορισµένη ή αόριστη και αν είναι περιορισµένη τον αριθµό 

ή την διάρκεια των τεµαχίων παραγωγής ή άλλων µονάδων µέτρησης που αποτελούν 

την ωφέλιµη ζωή του. Ακόµα πρέπει να θεωρεί ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει 

αόριστη ωφέλιµη ζωή όταν, βάση ανάλυσης όλων των σχετικών παραγόντων, δεν 

υπάρχει προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας το άυλο 

στοιχείο αναµένεται να δηµιουργήσει καθαρές ταµειακές εισροές για αυτήν.   

Υπάρχουν πολλοί οικονοµικοί και νοµικοί παράγοντες που πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψιν, για τον υπολογισµό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, όπως: 

� Η αναµενόµενη χρήση του άυλου στοιχείου του ενεργητικού 

� Η πιθανή τεχνολογική ή άλλη απαξίωση 

� Το ύψος των δαπανών συντήρησης που απαιτούνται για να αποφέρει το 

άυλο στοιχείο οικονοµικά οφέλη στην επιχείρηση  

� Το αν και κατά πόσο η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

εξαρτάται από την ωφέλιµη ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης.  

Τέλος η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου στοιχείου που ανακύπτει από συµβατικά και 

άλλα νοµικά δικαιώµατα δεν γίνεται να υπερβαίνει την περίοδο που ισχύουν αυτά, αλλά 

µπορεί να είναι συντοµότερη ανάλογα µε τη διάρκεια της περιόδου που η οντότητα θα 

κάνει χρήση του άυλου περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση που τα συµβατικά ή 

άλλα δικαιώµατα µεταβιβάζονται για ορισµένη χρονική περίοδο που µπορεί να  
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ανανεωθεί, η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου θα περιλαµβάνει τις περιόδους 

ανανέωσης µόνο αν µπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό δεν θα έχει σηµαντικό κόστος για 

την οικονοµική οντότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος ανανέωσης 

αντιπροσωπεύει το κόστος απόκτησης ενός νέου άυλου στοιχείου κατά την ηµεροµηνία 

της ανανέωσης.  

 

2.6.3: Απόσβεση Άυλων Στοιχείων  

 

Απόσβεση είναι η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία κατανέµονται στη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου τα κόστη, τα οποία προκύπτουν 

στην διάρκεια της χρήσης του από την οικονοµική οντότητα. Στη ουσία αποτελεί 

εκτίµηση της απώλειας αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, µέσα στον χρόνο. 

Ο προσδιορισµός της ωφέλιµης ζωής ενός άυλου στοιχείου είναι απαραίτητος 

για τον λογιστικό χειρισµό των αποσβέσεων και κατ’ επέκταση τον µεταγενέστερο 

υπολογισµό της λογιστικής αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

Το ποσό της απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη 

ωφέλιµη ζωή πρέπει να κατανέµεται σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του. Η απόσβεση αρχίζει όταν το άυλο στοιχείο είναι διαθέσιµο για 

χρήση και παύει να ισχύει την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται ή 

κατατάσσεται διαθέσιµο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5.  

Για τον υπολογισµό του αποσβέσιµου ποσού χρησιµοποιείται η σταθερή 

µέθοδος ή η µέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου ή µέθοδος της µονάδας παραγωγής. Η 

µέθοδος που επιλέγει κάθε οικονοµική οντότητα πρέπει να εφαρµόζεται πάγια εκτός 

από την περίπτωση που θα υπάρξει µεταβολή στο πρόγραµµα των µελλοντικών 

ωφελειών, διότι το σηµαντικότερο κριτήριο για την επιλογή της µεθόδου απόσβεσης 

ενός άυλου περιουσιακό στοιχείου είναι η αξιόπιστη εµφάνιση του τρόπου µε τον οποίο 

λαµβάνονται τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το συγκεκριµένο άυλο στοιχείο 

στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο µε αξιοπιστία, 

τότε θα πρέπει να ακολουθείται η σταθερή µέθοδος. 

Η δαπάνη της απόσβεσης για κάθε περίοδο πρέπει να καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα χρήσης και επιβαρύνει τη χρήση εκείνη στην οποία πραγµατοποιήθηκε, 

εκτός αν κάποιο διεθνές λογιστικό πρότυπο ορίζει κάτι διαφορετικό. Για παράδειγµα 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12, οι αποσβέσεις ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που 
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χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγική διαδικασία συµπεριλαµβάνονται στην λογιστικά 

αξία των αποθεµάτων.     

Υποχρέωση των επιχειρήσεων αποτελεί η επανεξέταση της περιόδου και 

µεθόδου απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου τουλάχιστον στο τέλος κάθε 

οικονοµικού έτους. Στην περίπτωση που η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου 

είναι διαφορετική θα πρέπει να µεταβάλλουµε ανάλογα και την περίοδο απόσβεσης. 

Επίσης εάν υπάρχει σηµαντική µεταβολή στο πρόγραµµα των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείου, θα πρέπει να 

γίνει µεταβολή της µεθόδου απόσβεσης και επιλογή εκείνης που εµφανίζει αξιόπιστα 

τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το άυλο 

στοιχείο στην επιχείρηση.   

Συνοψίζοντας ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή 

αποσβένεται ενώ µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο 

µείωσης της αξίας του, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36.  

Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που δεν αποσβένεται 

πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίοδο για να προσδιορίσει αν τα γεγονότα και οι 

συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εκτίµηση της αόριστης ωφέλιµης ζωής για 

εκείνο το στοιχείο. Αν δεν την υποστηρίζουν, η µεταβολή της εκτίµησης της ωφέλιµης 

ζωής από αόριστη σε περιορισµένη πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µεταβολή λογιστικής 

εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8, “λογιστικές αρχές και µεθόδους, µεταβολές των 

λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη”.1  

Μια τέτοια µεταβολή αποτελεί ένδειξη ότι το άυλο στοιχείο µπορεί να έχει 

υποστεί αποµείωση της αξίας του. Συνεπώς η οικονοµική οντότητα εξετάζει τη 

περίπτωση αυτή συγκρίνοντας τη λογιστική αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείο µε 

το ανακτήσιµο ποσό του, όπως έχει προσδιοριστεί σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 και 

καταχωρεί στα βιβλία της οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά της λογιστικής αξίας  πάνω 

από το ανακτήσιµο ποσό ως ζηµία αποµείωσης.      
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2.6.4: Υπολειµµατική Αξία  

 

Υπολειµµατική αξία είναι το καθαρό ποσό που εκτιµάται ότι θα λάβει µια οικονοµική 

οντότητα από ένα άυλο στοιχείο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, µετά την αφαίρεση 

των δαπανών διαθέσεως του. 

Κρίθηκε σκόπιµο να εισάγουµε την έννοια της υπολειµµατικής αξίας στην 

παρούσα µελέτη ως ξεχωριστή ενότητα, διότι ο υπολογισµός της αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι για τον προσδιορισµό του αποσβεστέου ποσού ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, για το οποίο έγινε λόγος στην προηγούµενη υποενότητα.   

Σύµφωνα µε την προηγούµενη ενότητα, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε 

περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένεται ενώ µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται 

αλλά υπόκεινται σε έλεγχο µείωσης της αξίας του, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36.  

Το ποσό της απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη 

ωφέλιµη ζωή προσδιορίζεται µετά την αφαίρεση της υπολειµµατικής του αξίας. Η 

υπολειµµατική του αξία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38 πρέπει να εκτιµάται ότι είναι µηδέν, 

εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις.  

� Υπάρχει δέσµευση από ένα τρίτο πρόσωπο να αγοράσει το περιουσιακό 

στοιχείου στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του ή 

� Υπάρχει ενεργός αγορά για το άυλο περιουσιακό στοιχείο και µπορεί να 

υπολογιστεί η υπολειµµατική του αξία βάση αυτής και είναι πιθανόν ότι τέτοια 

αγορά θα υπάρχει και στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του.  

Συνεπώς και σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι δυνατόν η υπολειµµατική αξία 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου να είναι µεγαλύτερη του µηδενός. Αυτό σηµαίνει 

ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πουληθεί πριν το τέλος της οικονοµικής ζωής του. 

Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου η υπολειµµατική αξία έχει υπερβεί την 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή είναι ίση προς αυτήν. Το ερώτηµα που 

γεννιέται εδώ είναι πως µπορεί να διενεργηθεί απόσβεση σε αυτή την περίπτωση. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο 38 το περιουσιακό στοιχείο δεν αποσβένεται, η απόσβεση 

δηλαδή είναι µηδενική µέχρι η υπολειµµατική του αξία µεταγενέστερα µειωθεί σε ποσό 

µικρότερο από την λογιστική του αξία. Η υπολειµµατική αξία αναθεωρείται στο τέλος 

κάθε οικονοµικού έτους και κάθε µεταβολή της αντιµετωπίζεται λογιστικά από το 

∆.Λ.Π. 8, “λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη”, 

δηλαδή λογιστικοποιείται ως µεταβολή σε λογιστική εκτίµηση. 
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2.6.5: Ζηµιές Λόγω Μείωσης της Αξίας τους 

 

Η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, όπως και των ενσώµατων, 

µπορεί να υποστεί µείωση. Η οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει πότε ένα άυλο 

περιουσιακό της στοιχείο αποµειώνεται, εφαρµόζει το διεθνές λογιστικό πρότυπο 36. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, η αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποµειώνεται 

όταν η λογιστική του αξία είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό του. Στην 

περίπτωση αυτή, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να µειώνεται 

µέχρι το ύψος του ανακτήσιµου ποσού του και η µείωση αυτή αποτελεί µια ζηµία 

αποµείωσης.  

Ως ανακτήσιµο ποσό ορίζεται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας χρήσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Η καθαρή τιµή 

πώλησης αποτελεί την εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µειωµένη κατά τα 

κόστη πώλησης. Η αξία χρήσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα 

αξία των µελλοντικών καθαρών εισροών που αναµένεται να προκύψουν από τη χρήση 

και την τελική εκποίηση του άυλου στοιχείου.  

Σκοπός του διεθνές λογιστικού προτύπου 36, “αποµείωση αξίας περιουσιακών 

στοιχείων”, είναι η περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθεί µια 

οικονοµική οντότητα για να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία εµφανίζονται 

σε αξίες που δεν υπερβαίνουν το ανακτήσιµο ποσό τους.   

Κάθε οικονοµική οντότητα, θα πρέπει στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς να 

διενεργεί µια έρευνα για το αν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας περιουσιακών 

της στοιχείων. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις η οντότητα πρέπει να προβαίνει σε 

υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού τους.  

Οι ενδείξεις αυτές µπορεί να προκύπτουν από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης. Παράδειγµα εξωτερικής πηγής πληροφόρησης αποτελεί η σηµαντική 

άνοδος στα επιτόκια της αγοράς, η οποία επηρεάζει αρνητικά το προεξοφλητικό 

επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, µειώνοντας σηµαντικά το ανακτήσιµο ποσό του. Παράδειγµα 

εσωτερικής πηγής πληροφόρησης αποτελεί η ύπαρξη αποδείξεων από εκθέσεις 

εσωτερικών ελεγκτών ότι πρόκειται να επέλθει πτώση στην οικονοµική απόδοση του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου σε σχέση µε την αναµενόµενη.    

Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία 

το πρότυπο απαιτεί από τη οικονοµική οντότητα να εξετάζει για αποµείωση της αξίας 
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τους τουλάχιστον ετησίως, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό απαιτείται 

για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι ακόµα διαθέσιµα προς χρήση διότι 

υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα του άυλου στοιχείου να δηµιουργεί 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που να καλύπτουν το κόστος του. Επίσης εφαρµόζεται 

υποχρεωτικά και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ωφέλιµη διάρκεια ζωής 

µεγαλύτερη της 20ετίας, διότι είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί αν η αξία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων της κατηγορίας αυτής αποµειώνεται, γιατί δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε προφανής απόδειξη απαξίωσης.  

Επιπρόσθετα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36, η οντότητα πρέπει να ελέγχει για 

αποµείωση σε ετήσια βάση και την υπεραξία που αποκτήθηκε σε ενοποίηση 

επιχειρήσεων.   

Συνοψίζοντας όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείο 

εµφανίζεται σε αξία µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό του, τότε το περιουσιακό 

στοιχείο καθίσταται αποµειωµένης αξίας και σύµφωνα µε το πρότυπο 36 η οικονοµική 

οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει σχετική ζηµιά.  

Για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης αυτής, αναφέρουµε ένα 

παράδειγµα. Ας θεωρήσουµε ότι στα λογιστικά βιβλία µιας επιχείρησης η αναπόσβεστη 

λογιστική αξία ενός άυλου στοιχείου εµφανίζεται µε ποσό δύο εκατοµµυρίων ευρώ. 

Εκτιµάται ότι το στοιχείο αυτό έχει υποστεί αποµείωση της αξίας του και για αυτόν τον 

λόγο η διοίκηση της οντότητας προσδιορίζει την αξία ρευστοποίησης του, βάση την 

ενεργός αγορά που υπάρχει για το στοιχείο αυτό, σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες 

χιλιάδες ευρώ. Είναι προφανές πως η λογιστική αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

είναι µεγαλύτερη από την καθαρή τιµή πώλησης του, συνεπώς η οικονοµική οντότητα 

είναι υποχρεωµένη να υπολογίσει και την αξία χρήσης του. Η επιχείρηση υπολογίζει 

την αξία χρήσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου 

εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, βάση της παρούσας αξίας των καθαρών εισροών που 

απορρέουν από τη χρήση του και που αναµένεται να εισρεύσουν στο µέλλον στην 

οντότητα. Επειδή η αξία χρήσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη 

από την ρευστοποιήσιµη αξία του, αποτελεί το ανακτήσιµο ποσό του.  

Είναι σαφές λοιπόν πως το άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση 

της αξίας του διότι η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από 

το ανακτήσιµο ποσό του κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ και συνεπώς η επιχείρηση θα 

αναγνωρίσει το ποσό αυτό ως ζηµία αποµείωσης.   
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Όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση της αξίας του, η 

οντότητα θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόµενο αναπροσαρµογής της ωφέλιµης ζωής, 

της απόσβεσης ή της υπολειµµατικής αξίας του στοιχείου αυτού, ακόµα και αν δεν 

αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης.  

Μια ζηµία αποµείωσης πρέπει να καταχωρείται αµέσως στα αποτελέσµατα, 

εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία σύµφωνα µε 

άλλο πρότυπο. Κάθε ζηµία αποµείωσης ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού 

στοιχείου πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια µείωση αναπροσαρµογής, σύµφωνα µε 

εκείνο το άλλο πρότυπο.1  

Μια ζηµία αποµείωσης σε ένα µη αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Όµως µια ζηµία αποµείωσης σε ένα 

αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται άµεσα σε βάρος κάθε 

πλεονάσµατος αναπροσαρµογής για το περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που η 

ζηµία αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στο πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.1 
Επιπλέον ποσά 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης, δηλαδή πρέπει να χρεωθούν στο κέρδος ή 

ζηµία.  

Στην περίπτωση που το εκτιµώµενο ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι 

µεγαλύτερο από τη λογιστική αξία του περιουσιακό στοιχείου, η επιχείρηση πρέπει να 

αναγνωρίσει αυτό το αρνητικό στοιχείο ως πρόβλεψη µόνο όταν επιβάλλεται από άλλο 

∆.Λ.Π.  

Τέλος στις περιπτώσεις που µια οντότητα έχει καταχωρίσει ζηµία αποµείωσης 

σε προγενέστερες περιόδους, τότε κατά το τέλος κάθε µεταγενέστερης περιόδου 

αναφοράς πρέπει να εκτιµά κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν αναστροφή της. 

Εάν υπάρχουν ενδείξεις για αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης, πρέπει να υπολογιστεί 

το ανακτήσιµο ποσό του εν λόγου στοιχείου ενεργητικού.2 ∆εν αναστρέφεται µια ζηµία  

αποµείωσης µόνο στην περίπτωση που αφορά υπεραξία.   

Βασικό κανόνα για την αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης αποτελεί το εξής. Μια 
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ζηµία αποµείωσης πού έχει αναγνωριστεί σε προηγούµενες χρήσεις για ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, εκτός της υπεραξίας, αναστρέφεται µόνο εάν υπήρξε µεταβολή 

στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό του ανακτήσιµου ποσού του 

(όπως µια µεταβολή στο προεξοφλητικό επιτόκιο εάν η αξία χρήσης του στοιχείου 

αποτελεί το ανακτήσιµο ποσό του) κατά την τελευταία αναγνώριση ζηµία αποµείωσης. 

Στην παραπάνω περίπτωση η λογιστική αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

θα πρέπει να αυξηθεί ως το ανακτήσιµο ποσό του και µέχρι το ύψος της λογιστικής 

αξίας που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί ζηµία αποµείωσης. Αυτό 

ακριβώς αποτελεί αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης. 

Η αναστροφή στη ζηµία αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός εάν έχει προηγηθεί 

αναπροσαρµογή του στοιχείου σύµφωνα µε κάποιο άλλο ∆.Λ.Π, όπου αναγνωρίζεται 

ως κέρδος από αναπροσαρµογή.   

 

2.6.6: Αποσύρσεις και ∆ιαθέσεις 

 

Στην περίπτωση που ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πωληθεί ή δεν αναµένονται 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίηση ή µεταγενέστερη εκποίηση του, 

θα πρέπει να διαγραφεί οριστικά από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης.  

Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την απόσυρση ή εκποίηση ενός άυλου στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου και σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 18 πρέπει να καταχωρείται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την ηµεροµηνία που διαγράφεται το 

περιουσιακό στοιχείο. Τα κέρδη δεν αναγνωρίζονται στο κύκλο εργασιών της 

οικονοµικής οντότητας.  

Το αντάλλαγµα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση άυλου περιουσιακού 

στοιχείου καταχωρείται αρχικώς στην εύλογη αξία. Αν η πληρωµή του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου αναβληθεί, το αντάλλαγµα που λήφθηκε καταχωρείται αρχικά  

στην ισοδύναµη τιµή µετρητοίς του. Η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού ποσού του
1 
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ανταλλάγµατος και της ισοδύναµης ταµειακής τιµής µετρητοίς καταχωρείται ως έσοδο 

τόκου σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 18, αντανακλώντας την πραγµατική απόδοση της 

απαίτησης.1 

 

2.7: Γνωστοποιήσεις    

 

Κάθε οικονοµική οντότητα πρέπει υποχρεωτικά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38 να 

γνωστοποιεί στις οικονοµικές τις καταστάσεις ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τα άυλα 

περιουσιακά της στοιχεία.  

Βασικό βήµα για να προχωρήσει µια επιχείρηση στις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις αποτελεί η διάκριση των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων παγίων 

στοιχείων του ενεργητικού µε τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία.   

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, διακρίνοντας µεταξύ εσωτερικώς δηµιουργούµενων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων:1 

� Αν οι ωφέλιµες ζωές είναι περιορισµένες ή αόριστες και αν είναι περιορισµένες, 

τις ωφέλιµες ζωές και τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν.  

� Τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν για άυλα περιουσιακά στοιχεία 

µε περιορισµένες ωφέλιµες ζωές.  

� Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευµένη απόσβεση 

(συναθροιζοµένων των σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) έναρξης και τέλους 

περιόδου.  

� Το συγκεκριµένο κονδύλιο της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων στην 

οποία η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνεται.  

� Μια συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της περιόδου 

που δείχνει: 
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� Προσθήκες µε ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν εσωτερικά, 

εκείνων που αποκτήθηκαν ξεχωριστά και εκείνων που αποκτήθηκαν µέσω 

συνενώσεων επιχειρήσεων 

� Τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση ή που 

συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη για 

πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5 και άλλες διαθέσεις.  

� Αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές και από ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν ή 

αναστράφηκαν κατευθείαν στη καθαρή θέση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 

� Ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια 

της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

� Ζηµίες αποµείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

� Κάθε απόσβεση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

� Τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή 

των οικονοµικών καταστάσεων από το νόµισµα λειτουργίας σε διαφορετικό 

νόµισµα παρουσίασης και κατά τη µετατροπή της εκµετάλλευσης στο 

εξωτερικό στο νόµισµα παρουσίασης της οικονοµικής οντότητας και  

� Άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Πέραν των προαναφερόµενων αµέσως παραπάνω πληροφοριακών στοιχείων µε 

τις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει ακόµα να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα.2 

� Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια µεγαλύτερη 

των είκοσι ετών, τους λόγους για τους οποίους αντικρούεται η εκδοχή ότι η 

ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν θα υπερβεί τα είκοσι 

χρόνια από την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για 

χρήση. Κατά την παρουσίαση αυτών των λόγων η επιχείρηση πρέπει να 

περιγράφει το παράγοντα ή τους παράγοντες που έπαιξαν ουσιώδη ρόλο στον 

προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.  

� Μια περιγραφή, τη λογιστική αξία και την αποµένουσα περίοδο απόσβεσης 

κάθε κατ’ ιδίαν άυλου περιουσιακού στοιχείου, που είναι σηµαντικό στις ως  
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            σύνολο οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

� Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µέσω µιας κρατικής 

επιχορήγησης και αρχικώς καταχωρήθηκαν στην πραγµατική αξία 

� Την πραγµατική αξία που αρχικώς καταχωρήθηκε για αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία 

� Τη λογιστική αξία τους 

� Αν απεικονίζονται σύµφωνα µε τη βασική ή την επιτρεπόµενη εναλλακτική 

µέθοδο για µεταγενέστερη αποτίµηση. 

� Την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων των 

οποίων ο τίτλος κυριότητας είναι υπό όρους και τις λογιστικές αξίες των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που είναι ενεχυριασµένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων 

και 

� Το ποσό των δεσµεύσεων για την αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων.   

Επιπλέον σχετικά µε τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, πρέπει να γνωστοποιείται 

το συνολικό ποσό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που καταχωρήθηκε ως έξοδο 

κατά τη διάρκεια της χρήσης.  

Τέλος στην περίπτωση όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου έχει επανεκτιµηθεί 

τότε πρέπει να γνωστοποιούνται τα πιο κάτω:3  

� Ανά κατηγορία άυλων στοιχείων: 

� Η ηµεροµηνία επανεκτίµησης 

� Η λογιστική αξία των στοιχείων 

� Η λογιστική αξία των στοιχείων εάν δεν είχε γίνει επανεκτίµηση και 

εφαρµοζόταν το µοντέλο κόστους. 

� Το ποσό του αποθεµατικού επανεκτίµησης που αφορά στα άυλα στοιχεία, η 

κίνηση του λογαριασµού αυτού κατά τη διάρκεια του έτους και οποιοιδήποτε 

περιορισµοί στη διάθεση (του εν λόγω υπολοίπου) στους µετόχους και  

� Οι µέθοδοι και οι σηµαντικές παραδοχές (υποθέσεις) που έχουν εφαρµοστεί 

στον καθορισµό των δίκαιων αξιών του στοιχείου ενεργητικού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Σ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

3.1: Αντιµετώπιση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων από τα Ε.Λ.Π. 

 

Ο όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι επίσηµος, χρησιµοποιείται ευρέως στην 

βιβλιογραφία για να δηλώσει το σύνολο των διατάξεων που περιλαµβάνονται στην 

ελληνική νοµοθεσία και ως αντιπαράθεση του όρου ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελούνται από τον νόµο 2190/1920 περί 

ανωνύµων εταιρειών, από το Ε.Γ.Λ.Σ (π.δ 1123/1980), από τον κώδικα βιβλίων και 

στοιχείων (π.δ 186/1992), από τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος (ν.2238/1994) και 

από το προεδρικό διάταγµα 299/2003 για τις αποσβέσεις των παγίων.  

Η υποχρεωτική εφαρµογή του γενικού λογιστικού σχεδίου άρχισε µε το Π.∆. 

148/84 και ολοκληρώθηκε µε τα άρθρα 7 του Ν. 1882/90 και 7 Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92). 

Σύµφωνα µε τα νοµοθετήµατα αυτά όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ 

κατηγορίας του κώδικα βιβλίων και στοιχείων υποχρεούνται να εφαρµόζουν από 

01.01.1993 το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο, ως προς τη δοµή, ονοµατολογία και το 

περιεχόµενο των πρωτοβάθµιων, των δευτεροβάθµιων και των υπογραµµισµένων 

τριτοβάθµιων λογαριασµών µε εξαίρεση τους λογαριασµούς της αναλυτικής 

λογιστικής. Αντίθετα, όλες οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που υποχρεούνται να επιλέγουν τους 

ελεγκτές τους από το σώµα ορκωτών ελεγκτών πρέπει να εφαρµόζουν πλήρως το 

Γ.Λ.Σ., από τη χρήση 1992.1 

Το περιεχόµενο του γενικού λογιστικού σχεδίου περιελήφθηκε στο Π.∆. 

1123/80, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 του Ν. 1041/80 και 

τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε τα Π.∆. 502/84, 186/86 και 367/94.1 
Με το Π.∆. 

1123/80 χωρίζεται σε πέντε µέρη, στις βασικές αρχές του Γ.Λ.Σ. και τη διάρθρωση 

σχεδίου λογαριασµών, στη γενική λογιστική, στην αναλυτική λογιστική 

εκµετάλλευσης, στους λογαριασµούς τάξεως και στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Το σχέδιο λογαριασµών στηρίζεται στο δεκαδικό σύστηµα ταξιθετήσεως των 

λογαριασµών και περιλαµβάνει δέκα οµάδες πρωτοβάθµιων λογαριασµών. Κάθε οµάδα 

αναπτύσσεται σε δέκα λογαριασµούς. Η γενική λογιστική επεξεργάζεται τους 

λογαριασµούς των οµάδων 1-8, η αναλυτική λογιστική της οµάδα 9 και οι λογαριασµοί 

τάξεως της οµάδας 0. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στην οµάδα ένα «πάγιο 

ενεργητικό». Σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.100 του ελληνικού γενικού λογιστικού 

σχεδίου και του άρθρου 42ε, παράγραφος 2 του νόµου 2190/1920, το πάγιο ενεργητικό 

περιλαµβάνει το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων που προορίζονται να 

παραµείνουν µακροχρόνια, µε την ίδια περίπου µορφή στην οικονοµική µονάδα, µε 

στόχο να χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της.  

Βασιζόµενο στο παραπάνω ορισµό, το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο 

κατατάσσει τα πάγια στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες.2 

• Ενσώµατα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 10-15) 

• Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασµός 16, 

δευτεροβάθµιοι 16.00-16.09) 

• Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (λογαριασµός 16, δευτεροβάθµιοι 16.10-16.19) 

• Συµµετοχές (λογαριασµός 18, δευτεροβάθµιοι 18.00 και 18.01) 

• Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις (λογαριασµός 18, δευτεροβάθµιοι 18.02-18.16) 

Σηµειώνεται ότι τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως, οι συµµετοχές και οι 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις δεν είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία , αλλά απλώς 

καταχωρούνται στην κατηγορία του παγίου ενεργητικού γιατί είναι στοιχεία που 

ρευστοποιούνται σε περισσότερες από µια χρήσεις.3 

 

3.2: Ορισµοί Εννοιών  

 

Στην παρούσα ενότητα κρίναµε απαραίτητο να παραθέσουµε κάποιους ορισµούς που 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην ελληνική νοµοθεσία για τον προσδιορισµό και  
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λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

Σηµειώνεται δε ότι, η διαφορές µεταξύ της ελληνικής νοµοθεσίας και των 

διεθνών λογιστικών προτύπων ως προς την ενότητα αυτή δεν παρουσιάζουν σηµαντικές 

αποκλίσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο παρακάτω αναφερόµαστε στον προσδιορισµό 

όρων και εννοιών που δεν παραθέσαµε στην ενότητα 2.4 του κεφαλαίου 2 στη σελίδα 

30 της εργασίας αυτής.  

Η λογιστική καθαρή θέση αποτελεί το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, 

προσαυξηµένο µε τα αποθεµατικά, τις διαφορές αναπροσαρµογής, τη διαφορά από 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Σε περίπτωση 

υπολοίπου ζηµιών εις νέο η λογιστική καθαρή θέση αποτελεί το καταβεβληµένο 

µετοχικό κεφάλαιο µειωµένο κατά το ποσό αυτό. ∆ηλαδή αποτελεί τη διαφορά µεταξύ 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων προς τρίτους.  

Η πραγµατική καθαρή θέση αποτελεί τη διαφορά µεταξύ της συνολικής 

τρέχουσας αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων 

προς τρίτους, που προκύπτει από τον ισολογισµό, στον οποίο τα πάγια στοιχεία, τα 

αποθέµατα και τα χρεόγραφα έχουν αποτιµηθεί στην τρέχουσα αξία κατά την 

ηµεροµηνία κλεισίµατος του.  

Σηµειώνεται ότι στα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι απαιτήσεις κατά µετοχών από οφειλόµενες δόσεις µετοχικού 

κεφαλαίου, διότι το οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο δεν συµπεριλαµβάνεται ούτε στη 

λογιστική ούτε στη πραγµατική καθαρή θέση γιατί αποτελεί συµβατική απαίτηση. 

Τρέχουσα (αγοραία) αξία του συνόλου της επιχείρησης είναι το ποσό που 

προσδιορίζεται µε βάση κυρίως την αποδοτικότητα της επιχείρησης και την εφαρµογή 

παραδεγµένων µεθόδων, µε σκοπό να χρησιµεύσει για τη µεταβίβαση του συνόλου της 

επιχείρησης ή ενός µεγάλου πακέτου µετοχών της.1  

∆ιευκρινίζεται ότι, µε ενδεχόµενη εξαίρεση κάποιων ειδικών περιπτώσεων, ούτε 

η λογιστική καθαρή θέση ούτε η πραγµατική καθαρή θέση ταυτίζεται µε τη τρέχουσα 

αξία του συνόλου της επιχείρησης. Τούτο οφείλεται στο ότι, τα διάφορα περιουσιακά  
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στοιχεία, από τη στιγµή που θα ενταχθούν στο παραγωγικό συναλλακτικό κύκλωµα 

επιχείρησης παύουν να έχουν αυτοτελή αξία και αποκτούν συνολική ενιαία αξία, η 

οποία είναι διαφορετική (µεγαλύτερη ή µικρότερη) του αθροίσµατος της επιµέρους 

αξίας τους (είναι ανάλογη της αποδοτικότητας της επιχείρησης κ.τ.λ.).1 

 

3.3: Τα Άυλα Πάγια Στοιχεία που Αναγνωρίζονται από την Ελληνική 

Νοµοθεσία. 

 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις είναι τα ασώµατα εκείνα οικονοµικά αγαθά τα οποία είναι 

δεκτικά χρηµατικής αποτίµησης και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο 

συναλλαγής, είτε αυτά µόνα, είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα. Αποκτούνται µε 

σκοπό να χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα 

έτος, διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες: 

� ∆ικαιώµατα, όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµποροβιοµηχανικά σήµατα ή 

πνευµατική ιδιοκτησία 

� Πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως η πελατεία, η φήµη, η 

πίστη, η καλή οργάνωση της οικονοµικής µονάδας ή η ειδίκευση 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» της οικονοµικής µονάδας και τα 

οποία προσδίνουν στη µονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία 

µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίµηση των επιµέρους 

περιουσιακών στοιχείων.1 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης ορυχείων, µεταλλείων, λατοµείων και 

λοιπών παρόµοιων δικαιωµάτων, τα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων παγίων στοιχείων 

και λοιπά δικαιώµατα όπως η επικαρπία µετοχών και τα µισθωτικά δικαιώµατα. Στη 

δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνεται η υπεραξία της επιχείρησης, δηλαδή το goodwill.   

Στα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας περιλαµβάνονται τα διπλώµατα 
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ευρεσιτεχνίας, οι άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσης (licenses), τα σήµατα, οι 

µέθοδοι (know how), τα πρότυπα ή σχέδια και άλλα παρόµοια δικαιώµατα. Με τη 

κατοχή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η επιχείρηση αποκτά πλεονεκτήµατα 

µονοπωλιακής ή εξειδικευµένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστηµα που 

διαρκεί η προστασία του σχετικού δικαιώµατος ή η γνώση του τρόπου παραγωγής ενός 

προϊόντος ή της µεθόδου κατεργασίας υλικών.2   

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κατηγορία των 

δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας µπορούν να αποκτηθούν από την οικονοµική 

οντότητα µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους.  

� Αγορά από κάποιον τρίτο 

� Απόκτηση µέσω συγχώνευσης ή εισφοράς είδους.  

� ∆ηµιουργία άυλου στοιχείου από την ίδια την επιχείρηση.   

Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης ορυχείων και µεταλλείων αποτελούν 

εµπράγµατα δικαιώµατα που παραχωρούνται από το κράτος ή από οποιονδήποτε τρίτο 

στις επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχουν το δικαίωµα εξόρυξης και εκµετάλλευσης των 

µεταλλευµάτων, έναντι βέβαια κάποιου ανταλλάγµατος.  

Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης λατοµείων αποτελούν συµβατικά δικαιώµατα 

για την εκµετάλλευση των λατοµείων, τα οποία παραχωρούνται στις επιχειρήσεις 

έναντι κάποιου ανταλλάγµατος από τον ιδιοκτήτη του γηπέδου.  

Τα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων παγίων αφορούν την εισφορά σε είδος, όπως 

αυτή ορίζεται από τον νόµο 2190/1920. Ως εισφορά σε είδος νοείται η εισφορά κατά 

χρήση ενσώµατων παγίων στοιχείων για ορισµένο χρόνο. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο 

νόµος 2190/1920 επιτρέπει την εισφορά σε είδος για την κάλυψη κεφαλαίου µιας 

επιχείρηση υπό την προϋπόθεση ότι το εισφερόµενο είδος είναι δεκτικό χρηµατικής 

αποτίµησης. Η αξία της εισφοράς προσδιορίζεται από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων 

του άρθρου 9 του νόµου 2190/1920. Για παράδειγµα, όταν µια επιχείρηση αποκτάει ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο στοιχείου µε αντάλλαγµα µετοχές εκδόσεως της. Αυτό 

αποτελεί εισφορά σε είδος και η αξία του άυλου στοιχείου προσδιορίζεται από την 

επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920.  

Ακόµα σηµειώνεται πως τα µισθωτικά δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως άυλα  
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περιουσιακά στοιχεία στην περίπτωση που βάση νόµου επιτρέπεται η µεταβίβαση τους. 

Στην δεύτερη κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων ανήκουν όλα εκείνα τα 

στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του γνωστού όρου της υπεραξίας, όπως 

προαναφέραµε και παραπάνω. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία διακρίνουµε δύο 

είδη υπεραξίας, την υπεραξία από µεταβολή των τιµών και την υπεραξία 

αποδοτικότητας.     

Η υπεραξία από µεταβολή των τιµών αποτελεί την διαφορά µεταξύ πραγµατικής 

και λογιστικής καθαρής θέσης µιας επιχείρησης, προσδιορίζεται από την επιτροπή του 

άρθρου 9 τον νόµου 2190/1920 και παρακολουθείται σε λογαριασµούς τάξεως.  

Η υπεραξία αποδοτικότητας είναι γνωστή ως goodwill και αποτελεί τη διαφορά 

µεταξύ της τρέχουσας αξίας µιας επιχείρησης και της πραγµατικής καθαρής θέσης, 

όπως αυτή προσδιορίστηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιηµένου 

νόµου 2190/1920. Το goodwill αποκαλείται στην ελληνική πρακτική ως φήµη και 

πελατεία και προκύπτει κατά τη µεταβίβαση ή µετατροπή µιας επιχείρησης.  

Τέτοια υπεραξία υπάρχει µόνο όταν πρόκειται περί επιχείρησης που λειτουργεί 

από ετών ευδοκίµως και αποδοτικώς και η µελλοντική της αποδοτικότητα 

προδιαγράφεται ανοδική. Τονίζεται ότι η ύπαρξη υπεραξίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από τις προοπτικές του µέλλοντος, δηλαδή από την προβλεπόµενη µελλοντική 

αποδοτικότητα.3  

Η ύπαρξη υπεραξίας στηρίζεται στην εκτίµηση, ότι η επιχείρηση θα έχει τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη, λόγω κυρίως της καλής φήµης της, της 

πολυπληθούς πελατείας, της µεγάλης πίστης στην αγορά της καλής οργάνωσης, της 

ιδιαίτερης εξειδίκευσης της στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, της καλής προοπτικής 

αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της 

θέσης όπου είναι εγκατεστηµένη, της υψηλής στάθµης των στελεχών που απασχολεί 

(επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία) και του κύρους, δυναµισµού και 

αποτελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της µηχανισµού.3 

Επισηµαίνεται ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατόν να αποκτούνται 

από τρίτους ή να δηµιουργούνται από την ίδια την οικονοµική οντότητα. Σε επόµενη  
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ενότητα θα αναλύσουµε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης τους ως άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και την αρχική τους καταχώριση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά αλλά και κάθε 

κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τη διάκριση που προηγήθηκε 

στις προηγούµενες παραγράφους.   

 

3.4: Αρχική Αναγνώριση και Καταχώρηση Άυλων Περιουσιακών 

Στοιχείων  

 

Η ελληνική νοµοθεσία δεν θέτει σαφή κριτήρια για την αναγνώριση ενός περιουσιακού 

στοιχείου του ενεργητικού ως άυλου και την καταχώρηση του στα λογιστικά βιβλία της 

οικονοµικής οντότητας και αυτό βέβαια δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα.  

Το Ε.Γ.Λ.Σ ορίζει ότι καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους, ενώ τα δηµιουργούµενα από την 

ίδια την επιχείρηση καταχωρούνται µόνο όταν για την δηµιουργία τους 

πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον προσδοκάται από την εκµετάλλευση τους “έργο 

µακροχρόνιας αξιοποίησης”, ενώ κατά τις απόψεις του υπουργείου εµπορίου για να 

χαρακτηριστεί ένα στοιχείο ως άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να συντρέχουν οι 

εξής προϋποθέσεις.1 

� Να είναι εφικτή η χρηµατική αποτίµηση αυτών 

� Να σταθµιστεί η πραγµατική αξία που θα έχουν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 

στην ιδρυόµενη η προκύπτουσα από συγχώνευση κ.τ.λ. ανώνυµη εταιρεία, σε 

συνάρτηση πάντα και µε σκοπό της τελευταίας.  

� Να είναι δεκτικά εµφανίσεως στον ισολογισµό της επιχείρησης και να 

εµφανίζονται σε αυτόν ως ενεργητικά στοιχεία της περιουσίας της.  

� Οι αντίστοιχες εγγραφές στον οικείο ισολογισµό να είναι συντεταγµένες µε 

ακρίβεια και να στηρίζονται σε συγκεκριµένα στοιχεία.   

Όταν λοιπόν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων.  

Σύµφωνα µε το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο τα άυλα περιουσιακά στοιχεία  
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καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους υπολογαριασµούς του πρωτοβάθµιου 

λογαριασµού 16, “ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης”.  

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτούνται από τρίτους καταχωρούνται 

στους οικείους υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία κτήσης τους, ενώ εκείνα που 

δηµιουργούνται από την οικονοµική µονάδα απεικονίζονται λογιστικά, µόνο όταν για 

την δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά 

αποσβένονται τµηµατικά και όχι εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο.2 

Ειδικότερα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους 

καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία κτήσης τους, η 

οποία αποτελείται από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε και τυχόν έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση τους, όπως δικηγορικές αµοιβές και άλλα. 

Σηµειώνεται πως στην περίπτωση που για την απόκτηση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, εκτός από το εφάπαξ ποσό καταβάλλεται και κάποιο άλλο 

ποσό ανά περίοδο, για παράδειγµα κάθε µήνα ή έτος, το οποίο υπολογίζεται βάση των 

εσόδων που απορρέουν από τη χρήση του στοιχείου τη περίοδο αυτή, τότε το ποσό 

αυτό καταχωρείται στο λογαριασµό 61.98, “royalties”, βαρύνει δηλαδή τα έξοδα 

εκµετάλλευσης.  

Τα άυλα πάγια στοιχεία που δηµιουργούνται από την ίδια τη επιχείρηση δεν 

απεικονίζονται λογιστικά, εκτός αν για τη δηµιουργία τους πραγµατοποιήθηκαν 

αξιόλογα έξοδα, τα οποία υπόκεινται σε τµηµατική ετήσια απόσβεση, οπότε τα ποσά 

αυτά καταχωρούνται σε ανάλογους λογαριασµούς και θεωρείται ότι αποτελούν την 

αξία κτήσης του άυλου στοιχείου.3 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43ε
 
και παράγραφο 3 του κωδικοποιηµένου νόµου 

2190/1920, στους οικείους υπολογαριασµούς του 16 περιλαµβάνονται τα ποσά που 

καταβάλλονται για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα ποσά 

που δαπανούνται από την εταιρεία για τη δηµιουργία τους.  

Στον παρακάτω παραθέτουµε αναλυτικά την ανάλυση του λογαριασµού 16, 

στον οποίο παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 3 
 
 

Κωδικός Λογαριασµός 

16.00 Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill) 

16.01 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

16.02 ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ορυχείων, 

µεταλλείων, λατοµείων 

16.03 Λοιπές παραχωρήσεις 

16.04 ∆ικαιώµατα χρήσης ενσώµατων παγίων 

στοιχείων 

16.05 Λοιπά δικαιώµατα 

16.10  Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης  

16.11 Έξοδα ερευνών ορυχείων, µεταλλείων, 

λατοµείων 

16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 

16.13 Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης 

οµολογιακών δανείων 

16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 

16.15 Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις 

και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων  

16.16 ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως 

οµολογιών 

16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 

16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

16.90 Έξοδα µετεγκαταστάσεως της επιχείρησης 

16.96 Ιδιοπαραγωγή δικαιωµάτων βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας  

16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων 

ακινητοποιήσεων 

16.99 Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις 

και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως.  
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Αναλυτικότερα στον λογαριασµό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως (goodwill), 

παρακολουθείται η υπεραξία που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση 

ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού 

τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών της 

στοιχείων. Στη περίπτωση συγχωνεύσεως η πραγµατική αξία της οικονοµικής µονάδας 

προσδιορίζεται κατά την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του νόµου 2190/1920.4 

Στον λογαριασµό 16.01 παρακολουθούνται τα δικαιώµατα βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας. Ειδικότερα στον τριτοβάθµιο λογαριασµό 16.01.00 τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, στον 16.01.01 οι άδειες παραγωγής και εκµεταλλεύσεως, στον 16.01.02 

τα σήµατα, στον 16.01.03 οι µέθοδοι (know how), στον 16.01.04 τα πρότυπα, στον 

16.01.05 τα σχέδια κ.τ.λ. Η αξία καταχώρησης των παραπάνω άυλων περιουσιακών 

στοιχείων διαφέρει ανάλογα µε τον τρόπο απόκτησης τους.   

Στην περίπτωση που το άυλο περιουσιακό στοιχείο αγοράζεται από κάποιον 

τρίτο, τότε το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται µαζί µε τυχόν έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση του, αποτελούν την αξία κτήσης του, µε την 

οποία καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της οικονοµικής οντότητας. Στην περίπτωση 

συγχώνευσης ή εισφοράς σε είδος, η αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

προσδιορίζεται από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων του άρθρο 9 του νόµου 2190/1920 

και αποτελεί την αξία κτήσεως του, µε την οποία αρχικώς καταχωρείται στα βιβλία της 

επιχείρησης. Τέλος, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο δηµιουργείται από την ίδια 

την επιχείρηση, τα έξοδα που δαπανούνται για την ιδιοπαραγωγή του αποτελούν την 

αξία κτήσεως του.  

Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι στη περίπτωση που µια επιχείρηση 

αποκτάει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε αντάλλαγµα µετοχές εκδόσεως της, αυτό 

αποτελεί εισφορά σε είδος και η αξία του άυλου στοιχείου προσδιορίζεται από την 

επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 και αποτελεί την αξία κτήσεως του.  

Για την καταχώριση εξόδων αγοράς ή παραγωγής στο λογαριασµό 16.01 

αποτελεί προϋπόθεση η προσδοκία ότι τα δικαιώµατα για τα οποία γίνονται έξοδα θα 

αποδώσουν αποτελέσµατα στη οικονοµική µονάδα. Απαγορεύεται η αποθεµατοποίηση 

εξόδων στους υπολογαριασµούς του 16, όταν είναι βέβαιο ότι δεν προσδοκάται  
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οποιοδήποτε αποτέλεσµα από την πραγµατοποίησης των εξόδων αυτών.5 

Στους λογαριασµούς 16.02, 16.03, 16.04 και 16.05 παρακολουθούνται οι 

παραχωρήσεις δικαιωµάτων. Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι παραχωρήσεις 

δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ορυχείων, µεταλλείων, λατοµείων, χρήσεως ενσώµατων 

παγίων στοιχείων, µισθωτικών δικαιωµάτων καθώς και άλλων παρόµοιων 

δικαιωµάτων. Οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται στην επιχείρηση έναντι ανταλλάγµατος, 

το οποίο (αντάλλαγµα) µαζί µε τα ειδικά έξοδα (συµβολαιογραφικά, αµοιβές 

δικηγόρων, τέλη χαρτοσήµου των σχετικών συµβάσεων κ.λ.π.) αποτελούν την αξία 

κτήσεως τους. Με την αξία κτήσεως αυτή γίνεται η σχετική λογιστική καταχώρηση σε 

ανάλογους λογαριασµούς των άυλων παγίων στοιχείων, υπό τη προϋπόθεση όµως ότι 

από την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων αυτών η επιχείρησης προσδοκά βασίµως την 

πραγµατοποίησης εσόδων, γιατί διαφορετικά, όταν δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια 

προσδοκία, τα σχετικά ποσά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.6 
Τα 

δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων παγίων στοιχείων αφορούν εισφορά σε είδος και η 

αξία κτήσεως µε την οποία καταχωρούνται στα βιβλία των επιχειρήσεων, 

προσδιορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του νόµου 2190/1920.   

Στον λογαριασµό 16.10, έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 

παρακολουθούνται τα έξοδα έναρξης της παραγωγικής δράσεως µιας οικονοµικής 

οντότητας, όπως τα έξοδα κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και τα 

µεταγενέστερα έξοδα για την επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Εξαίρεση 

αποτελούν τα έξοδα τεχνικών µελετών. Στην περίπτωση που το έργο για το οποίο 

πραγµατοποιούνται ολοκληρωθεί, τα έξοδα µελέτης του δεν καταχωρούνται στον 

λογαριασµό αυτό αλλά ενσωµατώνονται στο κόστος του έργου.  

Στον λογαριασµό 16.11 παρακολουθείται η αξία κτήσεως των εξόδων ερευνών 

ορυχείων, µεταλλείων και λατοµείων ενώ στον λογαριασµό 16.12 τα έξοδα που 

πραγµατοποιούνται για άλλους κλάδους της οικονοµικής µονάδας.  

Στον λογαριασµό 16.13, έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως 

οµολογιακών δανείων παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που γίνονται για 
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εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της οικονοµικής µονάδας ή 

εκδίδεται από αυτήν οµολογιακό δάνειο.7  

Στον λογαριασµό 16.14 καταχωρούνται όλα εκείνα τα έξοδα που 

πραγµατοποιούνται για την απόκτηση ενσώµατων ή ασώµατων ακινητοποιήσεων και 

δεν προσαυξάνουν την αξία κτήσεως τους, όπως για παράδειγµα ο φόρος µεταβίβασης.  

Στον λογαριασµό 16.15 καταχωρούνται οι συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν κατά την πληρωµή ή αποτίµηση των πιστώσεων ή δανείων σε ξένο 

νόµισµα, τα οποία αφορούν ειδικά και µόνο την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση 

παγίων στοιχείων της επιχείρησης.  

Στο λογαριασµό 16.16 παρακολουθούνται οι διαφορές από την εξόφληση 

οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους και από την διάθεση 

οµολογιών σε τιµή µικρότερη από την ονοµαστική τους.  

Στο λογαριασµό 16.17 παρακολουθούνται τα έξοδα µελετών οικονοµικής, 

εµπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα, µε τα οποία 

επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το µεγάλωµα της 

οικονοµικής µονάδας σαν αποτέλεσµα σηµαντικών επεκτάσεων του παραγωγικού της 

δυναµικού ή αλλαγών στην οργανωτική της δοµή ή ριζικών µεταβολών στην εµπορική 

της δραστηριότητα.7  

Στο λογαριασµό 16.18 καταχωρούνται οι τόκοι πιστώσεων ή δανείων της 

κατασκευαστικής περιόδου, που αφορούν αποκλειστικά κτήσεις παγίων περιουσιακών 

στοιχείων.  

Στο λογαριασµό 16.19 παρακολουθούνται τα λοιπά έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως που δεν εντάσσονται στους λογαριασµούς 16.10 έως 16.18, όπως το 

αναπόσβεστο υπόλοιπο κατεδαφισµένου κτιρίου.  

Τέλος στο λογαριασµό 16.98 παρακολουθούνται οι προκαταβολές κτήσεως 

ασώµατων ακινητοποιήσεων και στο λογαριασµό 16.99 οι αποσβεσµένες ασώµατες 

ακινητοποιήσεις και τα αποσβεσµένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως.                                                               
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3.5: Μεταγενέστερη Επιµέτρηση  

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, για την επιµέτρηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

χρησιµοποιείται η µέθοδος του κόστους, δηλαδή ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

συνεχίζει να αναγνωρίζεται στον ισολογισµό µιας επιχείρησης στο κόστος του, µείον 

τις συσσωρευµένες αποσβέσεις του.  

Η µέθοδος της αναπροσαρµογής που προβλέπει την αποτίµηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στη τρέχουσα αξία δεν επιτρέπεται από την ελληνική 

νοµοθεσία, όπως επίσης και η αποµείωση της αξίας αυτών. Για τον λόγο αυτό τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων µε την αξία 

κτήσεως τους, στην οποία αναφερθήκαµε εκτενέστερα σε προηγούµενη ενότητα, µείον 

τις συσσωρευµένες αποσβέσεις τους.  

 

3.5.1: Απόσβεση  

 

Η ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε 

κριτήριο την νοµιµότητα που τα χαρακτηρίζει στην εκµετάλλευση των επιχειρήσεων. 

Απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι η βαθµιαία ελάττωση της 

αξίας τους, που οφείλεται στην οικονοµική απαξίωση τους, µε την πρόοδο της 

επιστήµης και της τεχνολογίας, ή στη νοµική απαξίωση τους. Ως προς το τελευταίο 

µπορούµε να αναφέρουµε τη λήξη του χρόνου εκµετάλλευσης ενός ορυχείου, 

µεταλλείου ή λατοµείου, όπως αυτή ορίζεται σε συµβόλαιο ή άλλη νοµική δέσµευση.  

Στην παρούσα ενότητα θα µελετήσουµε τη λογιστική απόσβεση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Λογιστική απόσβεση είναι η απεικόνιση στα βιβλία της 

επιχείρησης µε λογιστικές εγγραφές και µε βάση ορισµένους κανόνες της παραπάνω 

αποµείωσης ή µε άλλες λέξεις ο µηχανισµός λογιστικής κατανοµής του κόστους των 

παγίων στοιχείων στις χρήσεις που διαρκεί η ωφέλιµη ζωή τους και κατά τις οποίες 

συµµετέχουν στη διαδικασία της παραγωγής.1  

Ο νόµος 2190/1920 (άρθρο 43, παράγραφος 4) επαναλαµβάνει αυτούσιες τις 

διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά µε την απόσβεση των άυλων παγίων στοιχείων, που  
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έχουν ανακεφαλαιωτικά ως εξής.2  

Η υπεραξία της επιχείρησης που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση 

ολόκληρης οικονοµικής µονάδας αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά, ισόποσα 

όµως σε περισσότερες χρήσεις που δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις πέντε. Η 

υπεραξία υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της 

πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων της. Η υπεραξία αυτή 

καταχωρείται στο λογαριασµό υπεραξία επιχείρησης.3 

Τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες 

δόσεις, µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου. Στον 

οικείο λογαριασµό παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

αποκτώνται µε αντάλλαγµα λόγω αγοράς ή εισφοράς σε είδος ή αποκτήσεως στο 

πλαίσιο άλλης συµβατικής σχέσεως µε αντάλλαγµα. Σε περίπτωση παραγωγής τους από 

την ίδια την εταιρεία καταχωρείται το ποσό των δαπανών παραγωγής. Πάντως η 

απόσβεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόµενης από 

νόµο προστασίας, σε περίπτωση που η προστασία αυτή έχει περιορισµένη διάρκεια. 

Αντιθέτως το αντάλλαγµα για την εξαγορά σήµατος, του οποίου η προστασία είναι 

απεριόριστη δεν έχει περιορισµό στα έτη αποσβέσεως και αρκεί η απόσβεση να 

διενεργείται σε ισόποσες, εκ των προτέρων καθορισµένες δόσεις.3 

Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης ορυχείων, µεταλλείων και λατοµείων καθώς 

επίσης και οι λοιπές παραχωρήσεις που παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 16.02 

και 16.03 αντίστοιχα, αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους 

είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία.  

Τα ποσά της κατηγορίας λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις των λογαριασµών 

δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώµατα, 

αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις, µέσα στο χρόνο που καθορίζεται 

συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε άυλου παγίου στοιχείου.4 

Τα έξοδα των λογαριασµών 16.10 έως 16.14 και 16.17 έως 16.19, που   
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αποτελούν τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, τα έξοδα ερευνών ορυχείων, 

µεταλλείων και λατοµείων, τα έξοδα λοιπών ερευνών, τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου και 

έκδοσης οµολογιακού δανείου, τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων, τα έξοδα 

αναδιοργανώσεως, τους τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου και τα λοιπά έξοδα 

πολυετούς αποσβέσεως, αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους 

είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 και παράγραφος 3 του νόµου 2190/1920, οι 

συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων που καταχωρούνται 

στο λογαριασµό 16.15, αποσβένονται τµηµατικά ανάλογα µε την υπόλοιπη κανονική 

χρονική διάρκεια του δανείου ή της πίστωσης. Επίσης ορίζεται ότι οι διαφορές 

εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών που παρακολουθούνται στον λογαριασµό 16.16 

του Ε.Γ.Λ.Σ., αποσβένονται µε τµηµατικές ισόποσες δόσεις µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας εξόφλησης του οµολογιακού δανείου.  

Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς 

απόσβεσης» απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι µικρότερο από το άθροισµα των προαιρετικών 

αποθεµατικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέο.5  

Στο λογαριασµό 16.99 παρακολουθούνται οι αποσβεσµένες ασώµατες 

ακινητοποιήσεις και τα αποσβεσµένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως. Σε περίπτωση 

ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

µεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους 

λογαριασµούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται.6 

Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

περικλείουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και παύει τη στιγµή που το σύνολο των 

διενεργηµένων αποσβέσεων για κάθε πάγιο στοιχείο είναι ίσο µε την αποσβεστέα αξία 

του στοιχείου αυτού πλην µιας µονάδας, ανεξάρτητα αν το άυλο περιουσιακό στοιχείο 

συνεχίζει να χρησιµοποιείται από την επιχείρηση και να επηρεάζει την οικονοµική ζωή 

αυτής.  

Κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 42ε οι αποσβέσεις των στοιχείων του 
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παγίου ενεργητικού και των εξόδων εγκατάστασης καταχωρούνται στο ενεργητικό, 

αφαιρετικά από την αξία κτήσης ή ιδιοκατασκευής του κάθε στοιχείου του 

ισολογισµού, ώστε για κάθε λογαριασµό να εµφανίζεται η αξία κτήσης ή 

ιδιοκατασκευής, οι σωρευµένες µέχρι το τέλος της χρήσεως αποσβέσεις και η 

αναπόσβεστη αξία του στοιχείου. Γι' αυτό και λέγεται ότι οι αποσβέσεις δηµιουργούν 

αφανή αποθεµατικά, µε την έννοια ότι δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µαζί µε τα 

άλλα αποθεµατικά, προσαυξάνοντας τα ίδια κεφάλαια, αλλά αποµειώνουν την αξία του 

ενεργητικού.7  

 

3.5.2: Πώληση Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου  

 

Στην περίπτωση που ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πωληθεί θα πρέπει να διαγραφεί 

οριστικά από τoν ισολογισµό της επιχείρησης.  

Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την διάθεση ενός άυλου στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου και πρέπει να καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων κατά την ηµεροµηνία που διαγράφεται το περιουσιακό στοιχείο. 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή µεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασµού 

που παρακολουθείται το περιουσιακό στοιχείο που εκποιήθηκε, οι συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και το αντίτιµο πώλησης του. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

θεωρούνται έκτακτα και δεν αναγνωρίζονται στο κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Εάν 

προκύψει κέρδος καταχωρείται στον λογαριασµό 81.03.05 ενώ η ζηµία στον 

λογαριασµό 81.02.05. 

 

3.5.3: Παραχώρηση της Χρήσης Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου  

 

Στην περίπτωση παραχώρησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, το κόστος κτήσεως 

του συνεχίζει να εµφανίζεται στον οικείο υπολογαριασµό του 16, που παρακολουθείται 

το συγκεκριµένο στοιχείο και υποβάλλεται στις προβλεπόµενες από τον νόµο 

αποσβέσεις.  
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Τα δεδουλευµένα έσοδα που προκύπτουν από την πράξη αυτή καταχωρούνται 

στην πίστωση του λογαριασµού 75.03 «έσοδα από προνόµια και διοικητικές 

παραχωρήσεις».  

Σηµειώνεται δε ότι στην περίπτωση αυτή δεν συνίσταται µεταβίβαση της 

κυριότητας του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 

3.5.4: Παύση της Χρήσης Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου  

 

Σε περίπτωση οριστικής παύσεως της χρησιµοποιήσεως άυλου περιουσιακού στοιχείου, 

πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεως του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής 

µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζηµίες».1 

Ειδικότερα στην περίπτωση παύσης της χρήσης ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, µεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασµού που παρακολουθείται το 

περιουσιακό στοιχείο που δεν χρησιµοποιείται πλέον στην παραγωγική δυναµικότητα 

της επιχείρησης, για λόγους απόσυρσης ή άλλες αιτίες, οι συσσωρευµένες αποσβέσεις 

του. Το αποτέλεσµα που προκύπτει θεωρείται ζηµία και µεταφέρεται στη χρέωση του 

λογαριασµού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζηµίες».  

 

3.6: Προσάρτηµα  

 

Κάθε επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιεί στο προσάρτηµα ορισµένα 

στοιχεία σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία θα µελετήσουµε στη 

παρούσα ενότητα. Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι η ενότητα αυτή δεν 

παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές µε τις πληροφορίες που οφείλει να γνωστοποιεί 

κάθε επιχείρηση για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία της, µε τη δηµοσίευση των 

οικονοµικών της καταστάσεων.  

Στις επόµενες παραγράφους λοιπόν αναφερόµαστε στα όσα ορίζει η ελληνική 

νοµοθεσία σχετικά µε την πληροφόρηση που οφείλουν οι επιχειρήσεις να παρέχουν για 

τα πάγια στοιχεία τους.  

Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στις αποσβέσεις των παγίων  
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στοιχείων πρέπει να αναφέρονται στο προσάρτηµα. Ειδικότερα για τον καθένα από 

τους λογαριασµούς των παγίων στοιχείων που εµφανίζονται στο ενεργητικό 

αναφέρονται χωριστά εκτός από την αξία κτήσεως ή το κόστος ιδιοκατασκευής, 

προσαυξηµένα µε τις προσθήκες και βελτιώσεις, οι αποσβέσεις της χρήσης, οι τυχόν 

διορθώσεις που έγιναν µέσα στη χρήση στις αποσβέσεις των προηγούµενων χρήσεων, 

οι συνολικές αποσβέσεις µέχρι την ηµεροµηνία του κλεισίµατος του ισολογισµού και η 

αναπόσβεστη αξία κατά την ηµεροµηνία αυτή.1 

Η ως άνω ανάπτυξη δεν αποτελεί παρά ανάλυση των κονδυλίων του 

ισολογισµού, στον οποίο επίσης εµφανίζεται το ιστορικό κόστος, οι αποσβέσεις και η 

εναποµένουσα αναπόσβεστη αξία.1  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. 

 

4.1: Αρχική Αναγνώριση  

 

Η ελληνική νοµοθεσία δεν θέτει σαφή κριτήρια για την αναγνώριση ενός περιουσιακού 

στοιχείου του ενεργητικού ως άυλου και την καταχώρηση του στα λογιστικά βιβλία των 

επιχειρήσεων.   
Ειδικότερα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα δικαιώµατα όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, 

εµποροβιοµηχανικά σήµατα ή πνευµατική ιδιοκτησία και στις πραγµατικές 

καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις όπως η πελατεία, η φήµη και η καλή οργάνωση της 

οικονοµικής µονάδας, δηλαδή αυτό που αποκαλούµε ως υπεραξία ή αλλιώς φήµη και 

πελατεία. Επιπλέον γίνεται ακόµα µια διάκριση των άυλων παγίων στοιχείων, σε αυτά 

που αποκτώνται από τρίτους και σε αυτά που δηµιουργούνται από την ίδια την 

επιχείρηση.  

 

Βιβλίο  
1
Ευάγγελος Περάκης, “Το δίκαιο της Ανώνυµης Εταιρείας κατ' άρθρο ερµηνεία του 

Κ.Ν. 2190/1920”, Τόµος 2, Γ έκδοση, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ.1720. 
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Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στα λογιστικά 

βιβλία των επιχειρήσεων τα άυλα στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους, ενώ τα 

δηµιουργούµενα από την ίδια την οικονοµική οντότητα απεικονίζονται λογιστικά, µόνο 

όταν για την δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά 

αποσβένονται τµηµατικά και όχι εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο.  

Αντίθετα το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 θέτει σαφή κριτήρια για την αρχική 

αναγνώριση και καταχώριση ενός άυλου στοιχείου στα λογιστικά βιβλία της 

οικονοµικής οντότητας. Ειδικότερα για να αναγνωρίσει µια οικονοµική οντότητα ως 

άυλο ένα περιουσιακό της στοιχείο και να το καταχωρίσει πρέπει να συγκεντρώνει τα 

εξής τρία χαρακτηριστικά, την αναγνωρισιµότητα, τον έλεγχο και την ύπαρξη 

µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. Επίσης το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει πως ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο είναι αναγνωρίσιµο µόνο εάν είναι πιθανόν ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε αυτό θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα 

καθώς και το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ενσωµατώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που 

αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο αποτελούν καταχωρούµενα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε το λογισµικό, τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τις άδειες αλιείας. Αντίθετα αυτά που δεν ενσωµατώνουν 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αποτελούν άυλα στοιχεία και συνεπώς δεν 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία µιας επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή 

συνιστούν στοιχεία της καλούµενης ως “υπεραξίας”. Παραδείγµατα αποτελούν η 

εκπαίδευση και εµπειρία του προσωπικού καθώς και οι πελατειακές σχέσεις.  

Παρατηρούµε σχετικώς ότι, ούτε η επαγγελµατική εµπειρία του προσωπικού της 

εταιρείας ούτε οι σχέσεις αυτής µε την πελατεία της είναι δυνατό να αποτιµηθούν 

µεµονωµένα και να εµφανιστούν διακεκριµένα στον ισολογισµό της εταιρείας.1    

Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν θέτει σαφή κριτήρια 

βάση των οποίων να γίνεται επιστηµονικός διαχωρισµός των άυλων παγίων στοιχείων 

που αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία από την καλούµενη 

«υπεραξία» που συνίσταται από άυλα στοιχεία τα οποία όµως δεν καταχωρούνται στα 

βιβλία, αφού δεν συγκεντρώνουν τα προαναφερόµενα κριτήρια που ορίζει το πρότυπο.  

 

Βιβλίο  
1
Εµµανουήλ Σακέλλη, “∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανάλυση και εφαρµογή σε 

συνδυασµό µε το γενικό λογιστικό σχέδιο και την εµπορική και φορολογική νοµοθεσία, 
πρακτικές εφαρµογές”, τόµος Α, εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα, 2002, σελ.795-796. 
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Η ασάφεια αυτή έχει σοβαρές συνέπειες στην εκτίµηση της αξίας της επιχείρησης που 

έρχεται σε συγχώνευση µε άλλες επιχειρήσεις από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων του 

άρθρου 9 του νόµου 2190/1920, η οποία επιµένει να εκτιµά τη σχέση ανταλλαγής των 

µετοχών των συγχωνευόµενων εταιριών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το goodwill των 

συγχωνευόµενων επιχειρήσεων.1 

 

4.2: Αρχική Καταχώριση  

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 η αρχική καταχώριση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο κόστος κτήσεως του, στο οποίο πρέπει να γίνεται η 

αρχική αποτίµηση του αποκτώµενου άυλου στοιχείου. Για να προσδιοριστεί το κόστος 

της αρχικής αναγνώρισης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να εξεταστεί ο 

τρόπος απόκτησης του, διότι για κάθε περίπτωση το αρχικό κόστος είναι διαφορετικό. 

Ένα άυλο στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί µεµονωµένα ή κατά την αγορά µιας 

επιχείρησης ή δωρεάν µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης ή µέσω ανταλλαγής µε κάποιο 

άλλο ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ακόµα να δηµιουργηθεί και από την ίδια την 

επιχείρηση. Το πρότυπο διευκρινίζει αναλυτικά τον τρόπο εξεύρεσης του αρχικού 

κόστους ενός άυλου στοιχείου καθώς και τα κόστη που το απαρτίζουν για κάθε 

περίπτωση χωριστά.  

Αντίθετα στην ελληνική νοµοθεσία δεν υπάρχει αυτή η διάκριση και τα 

πράγµατα είναι πολύ πιο απλά. Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους υπολογαριασµούς του πρωτοβάθµιου 

λογαριασµού 16 ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43ε
 
και παράγραφο 3 του νόµου 2190/1920, 

στους υπολογαριασµούς αυτούς περιλαµβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την 

απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από 

την εταιρεία για τη δηµιουργία τους.  

Αναφορικά λοιπόν µε τα παραπάνω σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µεµονωµένα αποτελείται 

από την τιµή αγοράς του, στην οποία περιλαµβάνονται οι εισαγωγικοί δασµοί και οι µη 

επιστρεπτέοι φόροι αγοράς µετά την αφαίρεση των εµπορικών εκπτώσεων και 

µειώσεων τιµών. Επιπλέον συµπεριλαµβάνεται κάθε άµεσα επιρριπτέο κόστος 

προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόµενη χρήση του. Σύµφωνα 

µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα πολλά από αυτά τα κόστη που αναφέραµε µπορούν 
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να συµπεριληφθούν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και η αξία κτήσης του αγαθού 

αποτελείται µόνο από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε και τυχόν έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση τους, όπως δικηγορικές αµοιβές.  

Επιπλέον σύµφωνα µε το πρότυπο µια επιχείρηση για να εκτιµήσει αν ένα 

δηµιουργούµενο από την ίδια άυλο περιουσιακό στοιχείο πληρεί τα κριτήρια για 

καταχώρηση, διαχωρίζει τη δηµιουργία του σε φάση έρευνας και φάση ανάπτυξης. Οι 

δαπάνες έρευνας δεν αποτελούν άυλα στοιχεία αλλά αναγνωρίζονται άµεσα στα 

αποτελέσµατα της χρήσης και µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποτελούν το κόστος του και από την 

ηµεροµηνία που ικανοποιούνται τα κριτήρια αναγνώρισης του, διότι µόνο τα έξοδα που 

αφορούν το στάδιο ανάπτυξης µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Αντίθετα σύµφωνα µε 

τα ελληνικά δρώµενα κεφαλαιοποιείται όλο το κόστος δηµιουργίας τους, εφόσον για τη 

δηµιουργία τους πραγµατοποιήθηκαν αξιόλογα έξοδα, τα οποία υπόκεινται σε 

τµηµατική ετήσια απόσβεση.   

Συνοψίζοντας αξίζει να αναφέρουµε ότι το πρότυπο 38 σε αντίθεση µε την 

ελληνική νοµοθεσία, παρέχει πλήθος οδηγιών, επεξηγήσεων και διευκρινήσεων σχετικά 

µε την αρχική καταχώρηση των άυλων παγίων στοιχείων για όλες τις περιπτώσεις 

απόκτησης τους ενώ παράλληλα σε ορισµένες περιπτώσεις υιοθετεί και τον όρο της 

«εύλογης αξίας» και προτείνει µεθόδους για την αξιόπιστη επιµέτρηση της.  

 

4.3: Μεταγενέστερη αποτίµηση  

 

Η αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων µετά την αρχική αναγνώριση είναι 

µια πολύ σηµαντική παράµετρος, διότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

επηρεάζουν δραµατικά την αξιόπιστη αποτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων. Η αξία 

µιας επιχείρησης είναι σπανίως ίση µε την λογιστική της αξία και οι λόγοι που οδηγούν 

σε αυτή τη διαπίστωση πηγάζουν κυρίως από διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

προσαυξάνουν την αξία της επιχείρησης όπως οι διαφοροποιήσεις στις αξίες 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ αξιών του ισολογισµού και πραγµατικών αγοραίων 

αξιών.  

Τα ∆.Λ.Π. αντιµετωπίζουν ευνοϊκότερα το παραπάνω ζήτηµα διότι παρέχουν 

την ευχέρεια της αναπροσαρµογής ή αλλιώς επανεκτίµησης της αξίας των άυλων 

παγίων στοιχείων. Με τη µέθοδο της αναπροσαρµογής επιτυγχάνεται η ισότητα της 
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λογιστικής αξίας του άυλου στοιχείου µε την εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Επιπρόσθετα η παραπάνω ισότητα επιτυγχάνεται και από την εφαρµογή 

του λογιστικού χειρισµού αποµείωσης της αξίας των άυλων παγίων στοιχείων, όπως 

προβλέπεται από το ∆.Λ.Π. 36.  

Αντίθετα η µέθοδος της αναπροσαρµογής που προβλέπει την αποτίµηση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων στη τρέχουσα αξία δεν επιτρέπεται από την ελληνική 

νοµοθεσία, όπως επίσης και η αποµείωση της αξίας αυτών.  

Συνεπώς η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. αντιµετωπίζει το παραπάνω ζήτηµα 

δηµιουργώντας πλησιέστερη εικόνα προς την τρέχουσα αξία µιας επιχείρησης σε σχέση 

µε τις εθνικές νοµοθεσίες, διότι παρέχει την ευχέρεια προσαρµογής των περιουσιακών 

στοιχείων προς τις τρέχουσες αξίες.  

 

4.4: Αποσβέσεις   

 

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα όσα ορίζονται για τις αποσβέσεις των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και στα δύο λογιστικά συστήµατα.  

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε περιορισµένη 

ωφέλιµη ζωή αποσβένεται ενώ µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται αλλά 

υπόκεινται σε έλεγχο µείωσης της αξίας του, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. Το ποσό της 

απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή πρέπει 

να κατανέµεται σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του, η 

οποία δεν µπορεί να υπερβεί την εικοσαετία.  

Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα ορίζουν τον τρόπο απόσβεσης για κάθε 

κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων χωριστά. Συνοψίζοντας τα δικαιώµατα 

εκµετάλλευσης ορυχείων, µεταλλείων και λατοµείων καθώς επίσης και οι λοιπές 

παραχωρήσεις αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους είτε 

τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία, τα παρεχόµενα µε σύµβαση άυλα πάγια 

στοιχεία αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις, µέσα στο χρόνο που 

καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε άυλου παγίου στοιχείου ενώ για τα 

προστατευόµενα από το νόµο άυλα στοιχεία η απόσβεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόµενης από νόµο προστασίας, σε περίπτωση που η 

προστασία αυτή έχει περιορισµένη διάρκεια.  
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Μια ακόµα διαφορά που συµπεραίναµε είναι ότι σύµφωνα µε την ελληνική 

νοµοθεσία δεν τίθεται ανώτατο χρονικό όριο απόσβεσης όπως συµβαίνει µε τα ∆.Λ.Π. 

Για παράδειγµα το αντάλλαγµα για την εξαγορά σήµατος, του οποίου η προστασία 

είναι απεριόριστη δεν έχει περιορισµό στα έτη αποσβέσεως και αρκεί η απόσβεση να 

διενεργείται σε ισόποσες, εκ των προτέρων καθορισµένες δόσεις.   

Επίσης το πρότυπο 38 θέτει κάποιες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες είναι δυνατή 

η αναθεώρηση της µεθόδου και περιόδου απόσβεσης. Ειδικότερα υποχρέωση των 

επιχειρήσεων αποτελεί η επανεξέταση της περιόδου και µεθόδου απόσβεσης ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους. Στην 

περίπτωση που η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι διαφορετική θα πρέπει 

να µεταβάλλουµε ανάλογα και την περίοδο απόσβεσης. Επιπλέον εάν υπάρχει 

σηµαντική µεταβολή στο πρόγραµµα των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείου, θα πρέπει να γίνει µεταβολή της µεθόδου 

απόσβεσης και επιλογή εκείνης που εµφανίζει αξιόπιστα τον τρόπο µε τον οποίο 

λαµβάνονται τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το άυλο στοιχείο στην 

επιχείρηση.   

Αντίθετα σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η µέθοδος απόσβεσης 

που επιλέγει κάθε οικονοµική οντότητα πρέπει να εφαρµόζεται πάγια και δεν παρέχεται 

η δυνατότητα αναθεώρησης ούτε της µεθόδου απόσβεσης αλλά ούτε και της περιόδου 

απόσβεσης.  

Ουσιαστική διαφορά µεταξύ της ελληνικής νοµοθεσίας και των ∆.Λ.Π. αποτελεί 

η αντιµετώπιση της υπεραξίας. Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. δεν προβλέπεται απόσβεση της 

υπεραξίας αλλά υπόκειται σε έλεγχο για τυχόν αποµείωση της αξίας της. Αντίθετα το 

Ε.Γ.Λ.Σ. σε συνδυασµό µε τον νόµο 2190/1920 ορίζει ότι η υπεραξία αποσβένεται είτε 

εφάπαξ είτε τµηµατικά, ισόποσα όµως σε περισσότερες χρήσεις που δεν είναι δυνατόν 

να υπερβαίνουν τις πέντε. 

 

4.5: Γνωστοποιήσεις  

 

Σκοπός των ∆.Λ.Π είναι η αξιόπιστη πληροφόρηση των επενδυτών και η εξυπηρέτηση 

της λειτουργικότητας των χρηµατιστηριακών αξιών. Για τον λόγο αυτό σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π. κάθε οικονοµική οντότητα πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιεί στις 

οικονοµικές τις καταστάσεις ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά της 
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στοιχεία. Μάλιστα το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει ένα πλήθος πληροφοριών, επεξηγήσεων και 

διευκρινήσεων που πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιεί κάθε επιχείρηση µε τη 

δηµοσίευση των οικονοµικών της καταστάσεων στο επενδυτικό κοινό αλλά και σε κάθε 

άλλο ενδιαφερόµενο για την πορεία της επιχείρησης. Στο κεφάλαιο δύο έχει γίνει 

αναλυτική αναφορά όλων αυτών των γνωστοποιήσεων που θέτει υποχρεωτικά το 

πρότυπο και πρέπει να εφαρµόζονται από όλες τις οικονοµικές οντότητες.  

Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η ποσότητα αλλά και η ποιότητα των 

πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα, δηµοσιεύονται και αφορούν τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, είναι αµελητέα σε σύγκριση µε τα 

∆.Λ.Π. Αυτό οφείλεται θα λέγαµε στο γεγονός ότι στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

προτάσσεται η προστασία της βιωσιµότητας της επιχείρησης ως κυττάρου της 

οικονοµίας έναντι της αξιόπιστης πληροφόρησης των επενδυτών και των υπόλοιπων 

κοινωνικών εταίρων της επιχείρησης.    

 

4.6: Φορολογική Αντιµετώπιση Άυλων Παγίων Στοιχείων  

 

4.6.1: Κ.Β.Σ. 

 

Ο νόµος 2859 «κύρωση κώδικα φόρου προστιθέµενης αξίας», κωδικοποιηµένος µέχρι 

και τον νόµο 3845/2010 ορίζει τα ακόλουθα.  

Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται 

κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 

έως 7. Η πράξη αυτή µπορεί να συνίσταται ιδίως σε: 

A. µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, 

B. υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή µιας πράξης ή κατάστασης.1 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παραπάνω νόµου ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται 

και η µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού. Ως άυλα αγαθά 

νοούνται οι άδειες εκµετάλλευσης εµπορικών και βιοµηχανικών σηµάτων, τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα λοιπά 

παρόµοια δικαιώµατα.  
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Συνεπώς στην περίπτωση µεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων, για την παροχή υπηρεσίας σε επιτηδευµατίες και σε 

νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

Ειδικότερα η µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού 

συνιστά εµπορική δραστηριότητα και θα πρέπει να εκδίδεται τιµολόγιο παροχής 

υπηρεσιών.  

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιµολόγιο εκδίδεται µε την ολοκλήρωση 

της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο που 

καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που 

παρασχέθηκε. Πάντως, το τιµολόγιο δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής 

περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.2  

 

4.6.2: Φ.Π.Α.  

 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις (π.χ. διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά ή βιοµηχανικά 

σήµατα κ.λ.π.) θεωρούνται και από άποψη Φ.Π.Α. ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και 

ισχύουν και γι’ αυτά τα όσα ισχύουν για τα ενσώµατα πάγια.1 

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί στην προηγούµενη ενότητα, το άρθρο 

8 του νόµου 2859/2000 ορίζει ότι, ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται και η µεταβίβαση ή 

παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού διότι συνιστά εµπορική δραστηριότητα 

και θα πρέπει να εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Από άποψη Φ.Π.Α., κάθε 

τέτοια συναλλαγή θεωρείται παροχή υπηρεσίας και υπόκειται σε Φ.Π.Α µε το 

µεγαλύτερο ισχύοντα συντελεστή, 23%.  

Επιπλέον η µεταβίβαση αντιπροσώπευσης οίκου εξωτερικού που 

πραγµατοποιείται µε αντάλλαγµα θεωρείται πράξη παροχής υπηρεσιών και υπάγεται σε  

Φ.Π.Α.1  

Το άρθρο 14 του νόµου 2859/2000 ορίζει τα ακόλουθα για παροχή υπηρεσιών
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από
 
µεσάζοντες προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα. Ειδικότερα ο τόπος παροχής 

υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από πρόσωπα που µεσολαβούν, ενεργώντας στο 

όνοµα και για λογαριασµό άλλων προσώπων, στην περίπτωση που ο λήπτης των 

υπηρεσιών αυτών είναι µη υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο: 

A. Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγµατοποίησης της πράξης 

την οποία αφορά η µεσολάβηση είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε τον 

παρόντα νόµο. 

B. ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγµατοποίησης της 

πράξης την οποία αφορά η µεσολάβηση δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, 

σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.2 

Επεξηγώντας την προηγούµενη παράγραφο η µεταβίβαση ή παραχώρηση της 

χρήσης ενός άυλου αγαθού σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ελληνική 

επικράτεια υπόκειται σε Φ.Π.Α στην Ελλάδα, ασχέτως αν πραγµατοποιείται από 

πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος.  

Υπεύθυνος για την απόδοση του φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

(περίπτωση γ) του άρθρου 35 του ίδιου νόµου είναι ο φορολογικός αντιπρόσωπος του 

εγκατεστηµένου εκτός Ελλάδος υποκείµενου στον φόρο, για τις πραγµατοποιούµενες 

από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της 

χώρας.2 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογικός αντιπρόσωπος την υποχρέωση 

έχει ο λήπτης αγαθών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις ε, στ και η της 

ίδιας παραγράφου.  

 

4.6.3: Φορολογία Εισοδήµατος  

 

Στην παρούσα ενότητα θα µελετήσουµε την φορολογία εισοδήµατος που προκύπτει 

από την µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, όπως ορίζεται στον 

κώδικα φορολογίας εισοδήµατος που επικρατεί και εφαρµόζεται στην χώρα µας.    

Ας µελετήσουµε αρχικά την περίπτωση της µεταβίβασης άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Σύµφωνα µε τον νόµο 2238, κωδικοποιηµένος µε τις τελευταίες 

τροποποιήσεις που επέφερε ο νόµος 4002 στις 18/08/2011, το κέρδος ή ωφέλεια που  
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προκύπτει από τη µεταβίβαση άυλων αγαθών φορολογείται αυτοτελώς.  

Συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 και περίπτωση β του άρθρο 13 «αυτοτελής 

φορολόγηση εισοδήµατος από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα» ορίζονται τα ακόλουθα: 

Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από 

την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε 

την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης 

ή υποµίσθωσης ή του προνοµίου ή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων 

παρόµοιων δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 

οχηµάτων ή µοτοσυκλετών δηµόσιας χρήσης που µεταβιβάζονται. Με εκχώρηση 

εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα.1 

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η µεταβίβαση 

άυλων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης 

και δεν συνιστά µια µεµονωµένη πράξη. Στην περίπτωση αυτή τα έσοδα που 

προέρχονται από τις πράξεις αυτές αποτελούν εισόδηµα που προέρχεται από την 

συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης και φορολογούνται ως εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις.   

Στην περίπτωση της µεταβίβασης άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποτελεί 

µεµονωµένη πράξη και φορολογείται αυτοτελώς, για τον προσδιορισµό του φόρου 

λαµβάνεται ως βάση το αντίτιµο της συναλλαγής αυτής, το οποίο αναγράφεται σε 

συµβόλαιο που έχε καταρτιστεί ελεύθερα και οικειοθελώς και τον χρόνο που 

καθίσταται απαιτητή και καταβλητέα η συµφωνηθείσα αντιπαροχή.  

Ό δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρµογή 

αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ 

µε την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας 

όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το 

περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή εκχώρηση του 

οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα 

από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της 

ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη µεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, 

ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του  
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εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν 

αναγράφονται στο σώµα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο 

πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την 

εκχώρηση του δικαιώµατος ή του εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης. 

(άρθρο 13, παράγραφος 1, περίπτωση γ).1  

Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα 

αναφερόµενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο 

του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί µε βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το 

πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

συνυπεύθυνο µε τον µεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωµή του φόρου που 

οφείλεται.(άρθρο 13, παράγραφος 1, περίπτωση γ).1  

Σύµφωνα µε τον νόµο 2238, κωδικοποιηµένος µε τις τελευταίες τροποποιήσεις 

που επέφερε ο νόµος 4002 στις 18/08/2011, το κέρδος ή ωφέλεια που προκύπτει από τη 

παραχώρηση της χρήσης άυλων αγαθών αποτελεί κέρδος από την άσκηση εµπορικής 

εκµεταλλεύσεως και υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος.  

Εξαίρεση µόνο αποτελούν τα παρακάτω όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 και 

παράγραφος 5 του νόµο 2238, κωδικοποιηµένος µε τις τελευταίες τροποποιήσεις που 

επέφερε ο νόµος 4002 στις 18/08/2011.  

Οι αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 

επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε 

φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση στην 

Ελλάδα, για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών µεθόδων παραγωγής, 

τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, σηµάτων και 

προνοµίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσµάτων ερευνών, κινηµατογραφικών 

και τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές, αναπαραγωγής 

βιντεοκασετών, πνευµατικής ιδιοκτησίας, αναδηµοσίευσης άρθρων και µελετών και 

λοιπών συναφών δικαιωµάτων, φορολογούνται αυτοτελώς µε τους ακόλουθους 

συντελεστές.  

� 25% για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 

επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην  
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� Ελλάδα κινηµατογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για 

ραδιοφωνικές εκποµπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών. 

� 25% για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα ή αµοιβές των λοιπών περιπτώσεων της 

παραγράφου αυτής. 1   

Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο 

εισοδήµατος για τα εισοδήµατα του αυτά. 1   

Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά 

µεταξύ του ποσού της αποζηµίωσης, δικαιώµατος ή αµοιβής, που δικαιούται να λάβει 

και του παρακρατούµενου φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής. Η παρακράτηση του 

φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή την καταβολή της αποζηµίωσης ή 

του δικαιώµατος ή της αµοιβής στο δικαιούχο και η απόδοσή του γίνεται µε σχετική 

δήλωση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο 

του επόµενου από την παρακράτηση µήνα. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την 

παροχή του ποσού συναλλάγµατος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο 

εξωτερικό των αποζηµιώσεων, δικαιωµάτων και αµοιβών που αναφέρονται στην 

παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο 

∆ηµόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα αυτά.1  

Στα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τα οποία 

καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας 

κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους - 

µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση συνδεδεµένης εταιρείας κράτους - µέλους 

ευρισκόµενη σε άλλο κράτος - µέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος.1 

Κλείνοντας και αυτήν την ενότητα αξίζει να αναφέρουµε και την περίπτωση της 

προσβολής άυλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπόκειται σε φορολογία 

εισοδήµατος. Το ποσό της αποζηµίωσης που εισπράττει η επιχείρηση κατόπιν 

δικαστικής απόφασης για την προσβολή άυλου περιουσιακού της στοιχείου (π.χ. 

επωνυµίας, σήµατος κ.λ.π.) καταχωρείται σε κατάλληλο υπολογαριασµό του 81.01 

«έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. Για την 
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είσπραξη της αποζηµίωσης αυτής εκδίδεται τιµολόγιο του άρθρο 12 παράγραφος 3 του 

Κ.Β.Σ.2 
 
Στην επόµενη παράγραφο παραθέτουµε αυτούσια την παράγραφο 3 του άρθρου 

12 του προεδρικού διατάγµατος 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», 

κωδικοποιηµένο µε τις τελευταίες αλλαγές που επέφερε ο νόµος 3943/2011.   

Ο επιτηδευµατίας εκδίδει τιµολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονοµικές 

ενισχύσεις, αποζηµιώσεις, επιστροφές έµµεσων φόρων, δασµών, τελών, τόκων, 

εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, ως 

είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου, εφόσον αυτός 

εγγράφως έλαβε γνώση τής πίστωσης αυτής.3  

 

4.6.4: Υπεραξία Επιχείρησης (Goodwill)  

 

4.6.4.1: ∆ιατάξεις του Κ.Β.Σ. και Φ.Π.Α.  

 

Στην παρούσα υποενότητα θα µελετήσουµε την αντιµετώπιση της υπεραξίας, γνωστής 

και ως Goodwill, από άποψη Φ.Π.Α. και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όταν µεταβιβάζεται επιχείρηση στο 

σύνολο της ή µέρος αυτής υποχρεωτικά εκδίδεται τιµολόγιο- δελτίο αποστολής, στο 

οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις της καθώς επίσης και το ποσό της υπεραξίας.  

Από άποψη Φ.Π.Α. και όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του 

νόµου 2859/2000, δε θεωρείται ως παράδοση αγαθών η µεταβίβαση αγαθών 

επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή µέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή µε τη 

µορφή εισφοράς σε υφιστάµενο ή συνιστώµενο νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή 

το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρµογή του νόµου αυτού, ότι 

υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που 

µεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή, αν το πρόσωπο που µεταβιβάζει ή το  
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πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 

έκπτωσης του φόρου.1 

 

4.6.4.2: Φορολογία Εισοδήµατος
1  

 

Από άποψη φορολογίας εισοδήµατος η υπεραξία επιχείρησης αποτελεί εισόδηµα που 

φορολογείται αυτοτελώς. Συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 του άρθρο 13 «αυτοτελής 

φορολόγηση εισοδήµατος από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα» ορίζονται τα ακόλουθα:   

Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή 20% κάθε 

κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση υποκαταστήµατος επιχείρησης ή 

ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, 

προνόµια κ.λπ.  

Επιπρόσθετα φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα µε συντελεστή 

20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή 

µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή 

επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων (όπως αυτή ορίζεται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). 

Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση µεριδίων 

ηµεδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής της από 

την κατώτατη πραγµατική αξία που έχουν κατά το χρόνο µεταβίβασης. Για τον 

προσδιορισµό της κατώτατης πραγµατικής αξίας των µεριδίων που µεταβιβάζονται, ως 

κατώτατη πραγµατική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαµβάνεται το άθροισµα: 

1. των ιδίων κεφαλαίων της, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη 

µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό 

2. της άυλης αξίας της 

3. της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά το µέρος που η αξία του καθενός 

από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο µεταβίβασης στη 

φορολογία µεταβίβασης ακινήτων, υπερβαίνει την αξία κτήσης του.  
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4. των αυξήσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν µεσολαβήσει από το χρόνο 

σύνταξης του τελευταίου επίσηµου ισολογισµού µέχρι το χρόνο µεταβίβασης 

των µεριδίων ή των µειώσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο          

χρονικό διάστηµα. 

Συγκεκριµένα, για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας, αφαιρούνται οι τόκοι των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο του 

επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας, που 

εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο του έτους που προηγείται της µεταβίβασης, από το µέσο όρο 

των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης των 5 τελευταίων, πριν από τη µεταβίβαση, 

ισολογισµών και το ποσό που προκύπτει αναπροσαρµόζεται αρχικά µε την εφαρµογή 

της σταθερής ληξιπρόθεσµης ράντας (α = R x 1-un/i).  

Επεξηγώντας την παραπάνω ράντα, α είναι το ποσό που προκύπτει µετά την 

αναπροσαρµογή και αποτελεί την άϋλη αξία της επιχείρησης, R το ποσό που 

αναπροσαρµόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης, n είναι το 

πενταετές µελλοντικό χρονικό διάστηµα για το οποίο προσδοκάται υπερκέρδος, un = 

1/(1+i)n 
η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου µετά από το πιο πάνω 

µελλοντικό διάστηµα n είναι ένα λεπτό του ευρώ και τέλος το i είναι το επιτόκιο των 

εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας. 

Έπειτα το αποτέλεσµα που προκύπτει προσαυξάνεται µε κάποιους ποσοστιαίους 

συντελεστές ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας 3 

 

Έτη λειτουργίας  Συντελεστές  

Πάνω από 3 µέχρι 5 10% 

Πάνω από 5 µέχρι 10 20% 

Πάνω από 10 µέχρι 15 30% 

Πάνω από 15 40% 
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Σε περίπτωση που νόµιµα έχουν καταρτιστεί λιγότεροι των 5 ισολογισµών, 

λαµβάνονται υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω ισολογισµών. Όταν η εταιρεία 

της οποίας µεταβιβάζονται τα µερίδια έχει προέλθει από µετατροπή ή συγχώνευση 

άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από 3 ισολογισµούς, πριν από τη 

µεταβίβαση των µεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του µέσου όρου των ολικών 

αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης, λαµβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισµών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα 

αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισµούς των 

επιχειρήσεων που έχουν µετασχηµατισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να 

συγκεντρωθούν 3 ισολογισµοί.  

Προκειµένου για µεταβιβάσεις µεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ως κόστος απόκτησης των 

µεταβιβαζόµενων µεριδίων λαµβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, 

ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους.  

Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις µε βιβλία Β κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που µεταβιβάζουν µερίδια, ως κόστος απόκτησης 

λαµβάνεται η ελάχιστη αξία µεταβίβασης των µεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά 

την απόκτησή τους, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 1030366/10307/ 

Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του 

άρθρου 3 του νόµου 3091/2002 ή της 1119720/1980/ Α0012/ ΠΟΛ.1259/1999, η οποία 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 3 του νόµου 2753/1999, 

ανάλογα µε το χρόνο απόκτησής τους, κατά περίπτωση.  

Αν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το 

χρόνο έναρξης ισχύος της προγενέστερης από τις πιο πάνω αποφάσεις, ως αξία κτήσης 

λαµβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρµογή 

των διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος ή κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή 

σε περίπτωση µη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.  

Όταν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της 

εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ως κόστος απόκτησης των µεριδίων αυτών  
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λαµβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. 

Εάν µέχρι το χρόνο µεταβίβασης των µεριδίων έχει λάβει χώρα τυχόν αύξηση ή 

µείωση του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του κεφαλαίου 

των 5 προηγούµενων χρήσεων πριν από τη µεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την 

οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις 5 χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο 

µέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων.  

Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει 

αξία µεταβίβασης µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η συµφωνηθείσα.  

Όλα τα ανωτέρω ( παράγραφος 1, περίπτωση α) εφαρµόζονται και για 

µεταβιβάσεις µεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης από ηµεδαπά 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη 

µεταβίβαση µεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το 

κόστος απόκτησής τους από τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µεριδίων. 

Με µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή µεριδίων εξοµοιώνεται και η µη 

συµµετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας 

περιορισµένης ευθύνης. 

Αν µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω 

συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όµως η 

οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της 

στοιχεία, η αντικειµενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίµησης της 

επιχείρησης, φορολογείται µε συντελεστή 5% επί του ποσοστού του µεριδίου που 

µεταβιβάζεται.  

Αν µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο προσωπικής 

εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης από δικαιούχο µε βαθµό συγγένειας της 

Α' κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόµου 2961/2001 η υπεραξία 

φορολογείται µε συντελεστή 5% .Για τις ίδιες µεταβιβάσεις από δικαιούχους µε βαθµό 

συγγένειας της Β΄ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του νόµου 2961/2001 η 

υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή 10%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Π.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

5.1: Τρόπος Απεικόνισης των Άυλων Παγίων Στοιχείων στον 

Ισολογισµό Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, στον ισολογισµό εµφανίζονται δύο βασικές 

κατηγορίες άυλων στοιχείων. Η µία αφορά τα έξοδα εγκατάστασης, δηλαδή έξοδα που 

παγιοποιούνται, επειδή καταρχήν θεωρούνται ότι αφορούν περισσότερες από µία 

χρήσεις και τα οποία κατά κανόνα αποσβένονται ισόποσα σε διάστηµα από ένα έως 

πέντε χρόνια. Σε αυτά τα έξοδα όµως, µπορεί να περιλαµβάνονται και κόστη που 

αφορούν λογισµικό, τα οποία αποσβένονται ανάλογα µε τους φορολογικούς 

συντελεστές που έχουν καθοριστεί για το λογισµικό ή και άλλα στοιχεία που 

αποσβένονται µε διαφορετικό τρόπο.1  
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται οι ασώµατες ακινητοποιήσεις, οι 

οποίες αποτελούν άυλα αγαθά που αποκτήθηκαν από τρίτους η δηµιουργήθηκαν από 

την ίδια την επιχείρηση.  

Στα πλαίσια της αναλυτικής λογιστικής είναι δυνατόν να παρακολουθείται η 

παραγωγή άυλων στοιχείων εσωτερικά από την εταιρεία και αυτά στη συνέχεια να 

µεταφέρονται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. ∆εν υπάρχουν όµως ειδικά κριτήρια που 

να καθορίζουν τις δυνατότητες κεφαλαιοποίησης εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων 

στοιχείων.1 

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα δικαιώµατα, όπως διπλώµατα  
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ευρεσιτεχνίας, εµποροβιοµηχανικά σήµατα ή πνευµατική ιδιοκτησία και στην δεύτερη 

πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως η πελατεία, η φήµη, η πίστη, η 

καλή οργάνωση της οικονοµικής µονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων 

αγαθών, δηλαδή στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την έννοια του 

γνωστού όρου της «υπεραξίας» ή «φήµης και πελατείας» της οικονοµικής µονάδας. 

Συνεπώς το goodwill συνιστά άυλο περιουσιακά στοιχείο για την ελληνική 

νοµοθεσία ενώ σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. η υπεραξία διαχωρίζεται από τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και εµφανίζεται µεµονωµένα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

των επιχειρήσεων.  

Η µέθοδος της αναπροσαρµογής που προβλέπει την αποτίµηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στη τρέχουσα αξία, όπως ορίζεται στο ∆.Λ.Π. 16 καθώς και η 

αποµείωση της αξίας αυτών, που συνιστά λογιστικός χειρισµός επιτρεπόµενος από το 

πρότυπο 36, απαγορεύονται από την ελληνική νοµοθεσία. Για τον λόγο αυτό τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων µε την αξία 

κτήσεως τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις τους. Σηµειώνεται ακόµα ότι τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα ορίζουν διαφορετικό τρόπο απόσβεσης για κάθε 

κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων. Συνοπτικά τα παρεχόµενα µε σύµβαση 

άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις, µέσα στο χρόνο 

που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε άυλου παγίου στοιχείου ενώ 

για τα προστατευόµενα από το νόµο άυλα στοιχεία η απόσβεση πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόµενης από νόµο προστασίας, σε 

περίπτωση που η προστασία αυτή έχει περιορισµένη διάρκεια.  

Ειδικότερα τα έξοδα εγκατάστασης και οι ασώµατες ακινητοποιήσεις 

εµφανίζονται στον ισολογισµό σε τρεις στήλες. Στην πρώτη εµφανίζεται η αξία κτήσης 

ή ιδιοκατασκευής τους. Στη δεύτερη στήλη οι σωρευµένες µέχρι το τέλος της χρήσεως 

αποσβέσεις, γι' αυτό και λέγεται ότι οι αποσβέσεις δηµιουργούν αφανή αποθεµατικά, 

µε την έννοια ότι δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µαζί µε τα άλλα αποθεµατικά, 

προσαυξάνοντας τα ίδια κεφάλαια, αλλά αποµειώνουν την αξία του ενεργητικού. Στην 

τρίτη στήλη εµφανίζεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο τους.  

Σηµειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση απαξίωσης άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, η ελληνική νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας πρόβλεψης, 

δηλαδή µείωσης της αξίας τους.  
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Τέλος αξίζει να αναφέρουµε ότι οι γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις σχετικά µε τα άυλα πάγια στοιχεία είναι ελάχιστες σε σύγκριση µε τα 

∆.Λ.Π. Σύµφωνα µε το άρθρο 42ε
 
και παράγραφος 8 του νόµου 2190/1920, στο 

προσάρτηµα πρέπει να γίνεται ανάλυση της κίνησης των παγίων και των αποσβέσεων 

τους, για τους λογαριασµούς που εµφανίζονται στον ισολογισµό.  

 

5.2: Τρόπος Απεικόνισης των Άυλων Παγίων Στοιχείων στις 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.  

 

Στην παρούσα ενότητα θα µελετήσουµε τον τρόπο εµφάνισης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Καταρχήν θεωρούµε αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. δεν 

υπάρχουν έξοδα εγκατάστασης. Για παράδειγµα σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα το λογισµικό, όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενη ενότητα, εµφανίζεται 

στον ισολογισµό των επιχειρήσεων στα έξοδα εγκατάστασης ενώ βάση του ∆.Λ.Π. 38 

παρακολουθείται και εµφανίζεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

Το ουσιαστικότερο όµως είναι ότι, ότι αποτελεί έξοδο εγκατάστασης σύµφωνα 

µε την ελληνική νοµοθεσία δεν αποτελεί άυλο πάγιο στοιχείο βάση των ∆.Λ.Π. 

Μάλιστα σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. λίγα έξοδα εγκατάστασης αποτελούν άυλα πάγια 

στοιχεία ενώ τα περισσότερα µεταφέρονται σε άλλους λογαριασµούς.  

Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου και διάφορα άλλα έξοδα που εµφανίζονται 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία στα έξοδα εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 

µεταφέρονται σε µείωση της καθαρής θέσης. Το ίδιο συµβαίνει µε τα έξοδα 

κεφαλαιοποίησης τόκων ή συναλλαγµατικών διαφορών, τα οποία σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π. εµφανίζονται στο κόστος των παγίων ή των αποθεµάτων που αφορούν.  

Επίσης το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει κάποιες περιπτώσεις εξόδων που δεν µπορούν να 

αποτελέσουν άυλα περιουσιακά στοιχεία, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που 

ορίζει το πρότυπο, όπως για παράδειγµα τα έξοδα αναδιοργάνωσης, τα οποία σύµφωνα 

µε την ελληνική νοµοθεσία παρακολουθούνται στα έξοδα εγκατάστασης, 

κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται. Σύµφωνα µε το πρότυπο 38 τα έξοδα αυτά 

πρέπει να µεταφέρονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα.   
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Το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει µε πληρότητα και σαφήνεια τις προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια που πρέπει να συγκεντρώνει ένα πάγιο στοιχείο για να χαρακτηριστεί ως άυλο 

και να εµφανιστεί στον ισολογισµό ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι πολλά άυλα 

πάγια στοιχεία καλύπτονται από άλλα πρότυπα, όπως για παράδειγµα οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις που συνιστούν άυλο στοιχείο και καλύπτονται από το πρότυπο 

12.   

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής 

θέσης στο ενεργητικό σε µια στήλη µε το αναπόσβεστο υπόλοιπο τους. Επίσης η 

υπεραξία που σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα αποτελεί µέρος των 

ασώµατων ακινητοποιήσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π θα πρέπει να εµφανίζεται στον 

ισολογισµό µεµονωµένα.  

Με το πρότυπο 38 παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων στο κόστος τους µείον τις αποσβέσεις τους και τυχόν προβλέψεις ή σε αξίες 

αναπροσαρµογής, δηλαδή παρέχει την ευχέρεια της επανεκτίµησης της αξίας των 

άυλων παγίων στοιχείων, µε την οποία επιτυγχάνεται η ισότητα της λογιστικής αξίας 

του άυλου στοιχείου µε την εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί η κραυγαλέα διαφορά µεταξύ της ελληνικής 

νοµοθεσίας και τον ∆.Λ.Π. όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται σχετικά µε τα άυλα πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων. Το πρότυπο 38 

περιλαµβάνει πλήθος πληροφοριών, επεξηγήσεων και διευκρινήσεων που πρέπει 

υποχρεωτικά να γνωστοποιεί κάθε επιχείρηση µε τη δηµοσίευση των οικονοµικών της 

καταστάσεων στο επενδυτικό κοινό αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο για την 

πορεία της επιχείρησης. Η ποιότητα αλλά και η ποσότητα των πληροφοριών αυτών στα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι σχεδόν αµελητέα. 

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει άλλωστε και σε προηγούµενη ενότητα ο λόγος είναι 

ότι στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα προτάσσεται η προστασία της βιωσιµότητας της 

επιχείρησης ως κυττάρου της οικονοµίας έναντι της πληροφόρησης των επενδυτών και 

της εξυπηρέτησης της λειτουργικότητας των χρηµατιστηριακών αξιών, που συνιστά το 

κύριο στόχο των ∆.Λ.Π.   

Συµπερασµατικά όλες αυτές οι διαφορές που διαπιστώσαµε παραπάνω και 

αφορούν τον διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης και απεικόνισης των άυλων αγαθών 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δηµιούργησαν έντονα προβλήµατα στις 

κεφαλαιαγορές αλλά και στην ίδια τη λογιστική επιστήµη. Αξίζει να αναφέρουµε ότι 

βάση της παραπάνω µελέτης τα ∆.Λ.Π. αντιµετωπίζουν ευνοϊκότερα τα προβλήµατα 
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αυτά διότι το πλαίσιο που παρέχουν για την αντιµετώπιση των άυλων στοιχείων είναι 

σαφώς πληρέστερο και διαχέεται από περισσότερη σαφήνεια σε σύγκριση µε τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα.  

Σε επόµενες ενότητες θα προσπαθήσουµε να διασαφηνίσουµε την παραπάνω 

διαπίστωση, αποκαλύπτοντας ποιοι αριθµοδείκτες επηρεάζονται από την εµφάνιση ή 

µη των άυλων περιουσιακών στοιχείων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και κατ’ 

επέκταση πως επηρεάζεται η αξία της επιχείρησης.  

 

5.3: Ποιοι Αριθµοδείκτες Επηρεάζονται  

 

Οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες αποτελούν ένα σπουδαίο εργαλείο για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της οικονοµική απόδοσης µιας επιχείρησης, τη 

λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τον έλεγχο των χρηµατοδοτήσεων και πολλούς άλλους 

σκοπούς.  

Είναι γεγονός όµως ότι πολλές φορές οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες δεν µας 

δίνουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήµατα µας. Αυτό δεν συµβαίνει γιατί έχουµε κάνει 

λάθος σε κάποιο υπολογισµό αλλά γιατί πολλοί λογαριασµοί του ισολογισµού δεν 

αντιστοιχούν σε πραγµατικές αξίες.  

Οι διαφοροποιήσεις στις αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων µεταξύ 

αξιών του ισολογισµού και πραγµατικών αγοραίων αξιών αποτελεί συχνό φαινόµενο. 

Οι λόγοι πηγάζουν από διάφορες αιτίες. Ήδη σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε 

στις κραυγαλέες διαφορές µεταξύ της ελληνικής νοµοθεσίας και των ∆.Λ.Π. για την 

αντιµετώπιση των άυλων αγαθών και ειδικότερα ως προς την αποτίµηση τους και την 

εµφάνιση τους στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Μάλιστα τονίσαµε ότι τα ∆.Λ.Π. 

αντιµετωπίζουν ευνοϊκότερα το παραπάνω ζήτηµα διότι προβλέπουν την 

αναπροσαρµογή της αξίας των άυλων αγαθών καθώς επίσης και την αποµείωση της 

αξίας αυτών, όπως αυτή ορίζεται από το πρότυπο 36. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 

στην αποτίµηση τους ενώ παράλληλα το πρόβληµα οξύνεται µε την έλλειψη κοινών 

αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης.  

Η µη αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων για όλους τους παραπάνω λόγους όπως επίσης και η απουσία τους από τις 
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χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή η µη καταγραφή πολλών άυλων περιουσιακών 

στοιχείων ως στοιχείων του ενεργητικού, µειώνουν ή αυξάνουν αντίστοιχα το σύνολο 

του ενεργητικού. Παράλληλα αυτό έχει επιπτώσεις και στα ίδια κεφάλαια µε δεδοµένη 

τη λογιστική ισότητα Ε = Π + ΚΘ. Η αξία του ενεργητικού καθώς επίσης και των ιδίων 

κεφαλαίων αποτελούν τις βάσεις για τον υπολογισµό πολλών αριθµοδεικτών, όπως 

τους αριθµοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τον δείκτη 

καθαρής θέσης προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, τον δείκτη παγιοποίησης 

περιουσίας, των δείκτη αυτοχρηµατοδότησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 

τον δείκτη χρέους. Επίσης επηρεάζονται και οι δείκτες ρευστότητας που µετράνε την 

επάρκεια των πηγών µετρητών µιας επιχείρησης για να αντιµετωπίσει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, όπως ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης (Κ.Ε - Β.Υ/Σ.Ε). 

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος στο παραπάνω ζήτηµα είναι οι αποσβέσεις. Η 

µη αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των παγίων συνεπάγεται λανθασµένος 

υπολογισµός των αποσβέσεων. Αυτό έχει άµεση επιρροή στα καθαρά κέρδη των 

επιχειρήσεων και στα ίδια κεφάλαια µέσω του λογαριασµού υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

Επηρεάζονται λοιπόν άµεσα οι δείκτες αποδοτικότητας της εταιρείας όπως ο δείκτης 

καθαρού περιθωρίου κέρδους, περιθωρίου κέρδους εκµετάλλευσης και οι δείκτες ROI, 

ROA και ROE.  

Μια άλλη κατηγορία δεικτών που επηρεάζεται από τα καθαρά κέρδη και δεν 

αναφέρθηκε προηγουµένως είναι οι αριθµοδείκτες αποτίµησης. Αποτελεί µια πολύ 

σηµαντική κατηγορία δεικτών, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τις εταιρείες 

που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Οι δείκτες αυτοί συγκρίνουν την αγοραία τιµή 

της µετοχής µε τα κέρδη της επιχείρησης και µε τη λογιστική αξία της µετοχής. 

∆είχνουν τι πιστεύουν οι επενδυτές για τις επιδόσεις και τις προοπτικές της 

επιχείρησης. Οι αριθµοδείκτες της κατηγορίας αυτής που χρησιµοποιούνται ευρέως 

είναι ο αριθµοδείκτης EPS και P/E. Ο δείκτης EPS υπολογίζεται αν διαιρέσουµε τα 

κέρδη που αναλογούν στους µετόχους µε τον αριθµό των υφιστάµενων µετοχών και ο 

δείκτης P/E αν διαιρέσουµε την τιµή της µετοχής µε τα κέρδη ανά µετοχή. Στο σηµείο 

αυτό λοιπόν έχουν γίνει κατανοητά τα έντονα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο 

χρηµατιστήριο ως απόρροια της διαφορετικής αντιµετώπισης της άυλης περιουσίας από 

τις επιχειρήσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αλλά και οι τεράστιες συνέπειες που έχει 

στη διαµόρφωση της τιµής των µετοχών η µη εµφάνιση των άυλων αγαθών στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.   
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Επίσης η υπερεκτίµηση της υπεραξίας έχει αντίκτυπο στα καθαρά κέρδη και 

στα ίδια κεφάλαια, επηρεάζοντας συνεπώς τον υπολογισµό όλων των αριθµοδεικτών 

που έχουµε ήδη αναφέρει προηγουµένως.    

Η ανακριβή καταγραφή της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

επηρεάζει όµως και άµεσα τον υπολογισµό πολλών αριθµοδεικτών, όπως τον δείκτη 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας των παγίων, ο οποίος υπολογίζεται αν διαιρέσουµε τις 

πωλήσεις µε το µέσο όρο των παγίων. Είναι ένας δείκτης άµεσα συνδεδεµένος µε τα 

πάγια στοιχεία και δηλώνει τον βαθµό χρησιµοποίησης των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων στη διαµόρφωση του όγκου των πωλήσεων. 

Εν συντοµία λοιπόν θα λέγαµε ότι η εµφάνιση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις επηρεάζει όλες τις κατηγορίες των 

αριθµοδεικτών. Η παραπάνω διαπίστωση πηγάζει από το γεγονός ότι, η µη 

αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως 

επίσης και η απουσία τους από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή η µη καταγραφή 

πολλών άυλων περιουσιακών στοιχείων ως στοιχείων του ενεργητικού, µειώνουν ή 

αυξάνουν αντίστοιχα το σύνολο του ενεργητικού και της καθαρής θέσης, τα οποία 

αποτελούν τις βάσεις για τον υπολογισµό όλων των αριθµοδεικτών.  

 

5.4: Πως Επηρεάζεται η Αξία της Επιχείρησης 

 

Στην προηγούµενη ενότητα περιγράψαµε πως η εµφάνιση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις επηρεάζει τους αριθµοδείκτες και είπαµε πως 

η αξία των άυλων παγίων στοιχείων διαµορφώνουν το σύνολο του ενεργητικού και της 

καθαρής θέσης, που αποτελούν σηµαντικές αξίες για τον υπολογισµό όλων των 

αριθµοδεικτών. Στην παρούσα ενότητα θα δείξουµε πως η εµφάνιση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισµό, αφού επηρεάζει όλους τους αριθµοδείκτες, 

επηρεάζει και κατ΄ επέκταση την αποτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων.  

Θα λέγαµε πως και σε αυτήν την περίπτωση θα κάναµε την ίδια διαπίστωση. Η 

µη αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως 

επίσης και η απουσία τους από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή η µη καταγραφή 

πολλών άυλων περιουσιακών στοιχείων ως στοιχείων του ενεργητικού, µειώνουν ή 

αυξάνουν αντίστοιχα το σύνολο του ενεργητικού και της καθαρής θέσης, που 

αποτελούν σηµαντικές αξίες για την αποτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων.  
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Υπάρχουν πολλοί αποδεκτοί τρόποι υπολογισµού της αξίας µιας επιχείρησης. 

Ένας από τους παλαιότερους είναι η µέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης, 

σύµφωνα µε την οποία η αξία µιας επιχείρησης είναι ίση µε τα ίδια κεφάλαια της. 

Ειδικότερα αν από το ενεργητικό αφαιρέσουµε το παθητικό θα έχουµε µια εικόνα της 

περιουσιακής θέσης, µε δεδοµένη τη λογιστική ισότητα Ε = Π + Κ.Θ. Η αξία µιας 

επιχείρησης όµως είναι σπανίως ίση µε την λογιστική της αξία και οι λόγοι πηγάζουν 

κυρίως από διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσαυξάνουν την αξία της 

επιχείρησης όπως η ύπαρξη φήµης και πελατείας, η οποία δεν περιλαµβάνεται στο 

ενεργητικό.  

Μια άλλη µέθοδος για τον υπολογισµό της αξίας µιας επιχείρησης αποτελεί η 

αξία ρευστοποίησης ή αντικατάστασης. Στην ουσία µε την µέθοδο αυτή η αξία της 

επιχείρησης είναι ίση µε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, δηλαδή η 

επιχείρηση αξίζει όσο η ρευστοποίηση όλων των παγίων στοιχείων της.  

Άλλες µεθόδους αποτελούν η µέθοδος της προεξόφλησης των ταµειακών ροών 

και η µέθοδος Multiple Models. Σύµφωνα µε την τελευταία ως βάση υπολογισµού της 

αξίας µιας επιχείρησης λαµβάνονται τα κέρδη της εταιρείας πολλαπλασιαζόµενα µε τον 

αριθµοδείκτη P/E. Ήδη στην προηγούµενη ενότητα αναφέραµε ότι η µη 

αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των παγίων συνεπάγεται λανθασµένος 

υπολογισµός των αποσβέσεων και αυτό έχει αντίκτυπο στα καθαρά κέρδη των 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στους αριθµοδείκτες αποτίµησης.  

Η µέθοδος της προεξόφλησης των ταµειακών ροών είναι από τις πιο αποδεκτές 

καθώς στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων συνυπολογίζει και άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό αλλά προσαυξάνουν την αξία της 

επιχείρησης σε µεγάλο βαθµό.  

Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαµε πως υπάρχουν πολλές µέθοδοι αποτίµησης µιας 

επιχείρησης. Οι πιο διαδεδοµένες όµως στηρίζονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

των επιχειρήσεων, ισχύει δηλαδή το παλιό ρητό ότι µια επιχείρηση αξίζει όσο τα 

υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της, ενώ άλλες βασίζονται στα κέρδη τους ή σε 

εκτιµήσεις µελλοντικών κερδών. Όπως είδαµε παραπάνω σε όλες τις περιπτώσεις η µη 

αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Για τον λόγο αυτό θα συνιστούσαµε για τον 

υπολογισµό της αξίας των επιχειρήσεων να µην επικεντρωνόµαστε στις αξίες µε τις 

οποίες εµφανίζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αλλά κυρίως στους παράγοντες που 

τις διαµορφώνουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

6.1: Συµπεράσµατα  

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αποτύπωση του ρόλου της αποτίµησης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Για τον σκοπό αυτόν, ερευνήσαµε την εξέλιξη και αντιµετώπιση των άυλων 

παγίων στοιχείων διαχρονικά σε διεθνές επίπεδο και στη συνέχεια µελετήσαµε το 

πλαίσιο αποτίµησης τους βάση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και της νοµοθεσίας 

της χώρας µας.   

Οι διαφορές που διαπιστώσαµε ήταν πολλές και ουσιαστικές και το 

συµπέρασµα που εξάγαµε ήταν ότι όλες αυτές οι ανοµοιοµορφίες, ασάφειες, 

ανακρίβειες και παραλείψεις µεταξύ των λογιστικών συστηµάτων, δηµιούργησαν 

έντονα προβλήµατα στις κεφαλαιαγορές αλλά και στην ίδια την λογιστική επιστήµη.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

αντιµετωπίζουν ευνοϊκότερα το παραπάνω ζήτηµα, για πολλούς λόγους. Καταρχήν σε 

αντίθεση µε την ελληνική νοµοθεσία, θέτουν σαφή κριτήρια για την αρχική 

αναγνώριση και καταχώρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, προσφέροντας 

πλήθος επεξηγήσεων και διευκρινήσεων ενώ παράλληλα παρέχουν µια γκάµα 

πληροφοριών, που πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιούνται από κάθε οικονοµική 

οντότητα, ως προς την αξιόπιστη πληροφόρηση των επενδυτών αλλά και των 

υπόλοιπων ενδιαφεροµένων για την απόδοση της επιχείρησης.  

Το ουσιαστικότερο όµως είναι ότι παρέχουν την ευχέρεια της αναπροσαρµογής 

ή αλλιώς επανεκτίµησης της αξίας των άυλων παγίων στοιχείων, δηµιουργώντας 

πλησιέστερη εικόνα προς την τρέχουσα αξία µιας επιχείρησης σε σχέση µε την 

ελληνική νοµοθεσία. Η µέθοδος αναπροσαρµογής όπως επίσης και η αποµείωση της 

αξίας των άυλων αγαθών, συνιστούν λογιστικούς χειρισµούς ως προς την αποτίµηση 

τους, απαγορευµένους από την νοµοθεσία της χώρας µας.  
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Η αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι µια πολύ σηµαντική 

παράµετρος, διότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν 

δραµατικά την αξιόπιστη αποτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων. Η αξία µιας 

επιχείρησης είναι σπανίως ίση µε την λογιστική της αξία και οι λόγοι που οδηγούν σε 

αυτή τη διαπίστωση πηγάζουν κυρίως από διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

προσαυξάνουν την αξία της επιχείρησης, όπως οι διαφοροποιήσεις στις αξίες άυλων 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ αξιών του ισολογισµού και πραγµατικών αγοραίων 

αξιών. Με τους παραπάνω λογιστικούς χειρισµούς επιτυγχάνεται η ισότητα της 

λογιστικής αξίας του άυλου στοιχείου µε την εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Γεγονός που συντελεί κατά κύριο λόγο στην αποτίµηση της αξίας των 

επιχειρήσεων αλλά και άρρηκτα συνδεδεµένο µε την περαιτέρω χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.  

∆ιαπιστώσαµε ακόµα βάση της παραπάνω έρευνας ότι υπάρχουν πολλές 

µέθοδοι αποτίµησης µιας επιχείρησης. Οι πιο διαδεδοµένες όµως στηρίζονται στα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Ισχύει δηλαδή το παλιό ρητό ότι µια 

επιχείρηση αξίζει όσο τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της. Όπως καταλαβαίνουµε 

λοιπόν η απεικόνιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες αξίες συντελεί 

στην αξιόπιστη αποτίµηση των επιχειρήσεων.  

Άλλες πάλι βασίζονται στα κέρδη τους ή σε εκτιµήσεις µελλοντικών κερδών. Σε 

όλες όµως τις περιπτώσεις δείξαµε πως η µη αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως επίσης και η απουσία τους από τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή η µη καταγραφή πολλών άυλων περιουσιακών 

στοιχείων ως στοιχείων του ενεργητικού, µειώνουν ή αυξάνουν αντίστοιχα το σύνολο 

του ενεργητικού και της καθαρής θέσης, που αποτελούν σηµαντικές αξίες για την 

αποτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων.  

Την ίδια ακριβώς διαπίστωση κάναµε και ως προς τον ρόλο της αποτίµησης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων, χρησιµοποιώντας ως χρηµατοοικονοµικό εργαλείο τους 

αριθµοδείκτες. Οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες αποτελούν ένα σπουδαίο 

εργαλείο για την εξαγωγή συµπερασµάτων από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της οικονοµική απόδοσης µιας 

επιχείρησης, τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τον έλεγχο των χρηµατοδοτήσεων και 

πολλούς άλλους σκοπούς. Παρατηρήσαµε όµως ότι πολλές φορές οι 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες δεν µας δίνουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήµατα µας. 
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Αυτό δεν συµβαίνει γιατί έχουµε κάνει λάθος σε κάποιο υπολογισµό αλλά γιατί πολλοί 

λογαριασµοί του ισολογισµού δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικές αξίες.  

Οι διαφοροποιήσεις στις αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων µεταξύ 

αξιών του ισολογισµού και πραγµατικών αγοραίων αξιών πηγάζουν από διάφορες 

αιτίες. Ήδη σε προηγούµενες παραγράφους αναφερθήκαµε στις κραυγαλέες διαφορές 

µεταξύ της ελληνικής νοµοθεσίας και των ∆.Λ.Π. ως προς την αποτίµηση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και την εµφάνιση τους στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Ακόµα θα πρέπει να συµπληρώσουµε πως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στην αποτίµηση τους, που πηγάζουν από την ίδια τη φύση τους, 

ενώ παράλληλα το παραπάνω πρόβληµα οξύνεται και µε την έλλειψη κοινών 

αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης.  

Παρ’ όλα αυτά, όπως και στην περίπτωση της αποτίµησης των επιχειρήσεων θα 

λέγαµε πως ισχύει ο ίδιος κανόνας. Η µη αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως επίσης και η απουσία τους από τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή η µη καταγραφή πολλών άυλων περιουσιακών 

στοιχείων ως στοιχείων του ενεργητικού, ως απόρροια όλων των παραπάνω λόγων, 

µειώνουν ή αυξάνουν αντίστοιχα το σύνολο του ενεργητικού και της καθαρής θέσης, τα 

οποία αποτελούν τις βάσεις για τον υπολογισµό όλων των αριθµοδεικτών.  

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος στο κανόνα αυτόν αποτελούν οι αποσβέσεις. 

Η µη αντιπροσωπευτική καταγραφή της αξίας των παγίων συνεπάγεται λανθασµένος 

υπολογισµός των αποσβέσεων και αυτό έχει άµεση επιρροή στα καθαρά κέρδη των 

επιχειρήσεων, επηρεάζοντας άµεσα τους δείκτες αποδοτικότητας της εταιρείας αλλά 

και τους δείκτες αποτίµησης, που δείχνουν τι πιστεύουν οι επενδυτές για τις επιδόσεις 

και τις προοπτικές της επιχείρησης. Στο σηµείο αυτό λοιπόν έχουν γίνει κατανοητά τα 

έντονα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο χρηµατιστήριο ως απόρροια της 

διαφορετικής αντιµετώπισης της άυλης περιουσίας από τις επιχειρήσεις σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο αλλά και οι τεράστιες συνέπειες που έχει στη διαµόρφωση της τιµής 

των µετοχών η µη εµφάνιση των άυλων αγαθών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.   

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω, θα συνιστούσαµε για την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων να µην 

επικεντρωνόµαστε στις αξίες µε τις οποίες εµφανίζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

αλλά κυρίως στους παράγοντες που τις διαµορφώνουν.  
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6.2: Προτάσεις για Περαιτέρω ∆ιερεύνηση του Θέµατος  

 

Βάση της µελέτης που προηγήθηκε, η αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την ελληνική νοµοθεσία διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Μελετήσαµε το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τα ελληνικά και τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, ανακαλύψαµε τις διαφορές τους και επικεντρωθήκαµε στα 

προβλήµατα που αυτές δηµιούργησαν στην ανάλυση των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. Κλείνοντας λοιπόν την παρούσα εργασία, κρίναµε σκόπιµο να 

συµπεριλάβουµε στην τελευταία αυτή ενότητα κάποιες δικές µας προτάσεις για την 

αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων.  

Καταρχήν θα ήθελα να επισηµάνω πως οι διαφορές που παρουσιάζουν τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα σε σχέση µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα οφείλονται σε µια 

κύρια αιτία. Θεωρώ πως στα διεθνή λογιστικά πρότυπα προτάσσεται η αξιόπιστη 

πληροφόρηση ενώ στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. 

Μήπως λοιπόν βρίσκεται εδώ η λύση όλων των παραπάνω ζητηµάτων.  

Κατά τη γνώµη µου, αυτό που πρέπει να προέχει είναι η αξιόπιστη 

πληροφόρηση των επενδυτών αλλά και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων µιας 

επιχείρησης, διότι µόνο αυτό µπορεί να εξασφαλίσει τη λειτουργικότητα των 

χρηµατιστηριακών αξιών αλλά και την γενικότερη ευηµερία των επιχειρήσεων και κατ’ 

επέκταση της οικονοµίας.  

Θα πρότεινα λοιπόν την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από 

όλες ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις, ακόµα και από τις πιο µικρές που τηρούν βιβλία β’ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως ένα πλαίσιο που αντιµετωπίζει ευνοϊκότερα τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και κατ’ επέκταση τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από αυτά.     

Σαφώς τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε σχέση µε τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα, αποτελούν µια πιο πλήρη προσέγγιση, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχεται από περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα. Αυτό 

δεν σηµαίνει όµως ότι και αυτά δεν παρουσιάζουν αδυναµίες. Ως παράδειγµα θα 

µπορούσα να αναφέρω την µη ύπαρξη διεθνών λογιστικών προτύπων για τις µικρές 

επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατ’ συνέπεια την 

ανυπαρξία ενός πλαισίου που να διέπει τον λογιστικό χειρισµό των άυλων 
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περιουσιακών στοιχείων αυτών των επιχειρήσεων, αφού ούτε βάση της ελληνικής 

νοµοθεσίας προβλέπεται κάτι τέτοιο.  

Ως εκ τούτου και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, δεν εµφανίζουν πουθενά στα λογιστικά βιβλία τους την 

άϋλη περιουσία τους και σαφώς µεταφέρουν λανθασµένες πληροφορίες ως προς την 

απόδοση τους στους αποδέκτες των πληροφοριών αυτών. Όπως καταλαβαίνουµε τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία σε τέτοιες επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούνται ως οδηγοί 

αξίας αλλά κυρίως για παραπλανητικούς λόγους. Παράλληλα δηµιουργούνται και άλλα 

προβλήµατα καθώς οι εταιρείες αυτές δεν δύναται να είναι συγκρίσιµες µε άλλες σε 

εθνικό επίπεδο ενώ ακόµα συµβάλλουν σηµαντικά στην διαµόρφωση της αγοράς ως 

κύτταρα της κοινωνικής οικονοµίας της χώρας µας. Θα θεωρούσα λοιπόν πιο δίκαιο 

αλλά και πιο σωστό να υπάρχει οµοιοµορφία µεταξύ των επιχειρήσεων και αυτό µπορεί 

να επιτευχθεί µόνο µε την κοινή και αποδεκτή εφαρµογή λογιστικών κανόνων και 

προτύπων. 

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει µια συλλογική προσπάθεια αντιµετώπισης αυτών των 

αδυναµιών, µε την τροποποίηση των ήδη υπάρχοντων διεθνών λογιστικών προτύπων ή 

ακόµα και την έκδοση νέων ενώ ταυτόχρονα θα συνιστούσα για την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων να µην 

επικεντρωνόµαστε στις αξίες µε τις οποίες εµφανίζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

αλλά κυρίως στους παράγοντες που τις διαµορφώνουν.  
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