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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι επιχειρήσεις, σαν ζωντανοί οικονοµικοί οργανισµοί, χαρακτηρίζονται από
ορισµένες δυνατότητες αλλά και αδυναµίες σε σχέση πάντοτε µε το περιβάλλον µέσα
στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει και να
προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κοινωνικό σύνολο και ο βαθµός επιτυχίας της,
βρίσκει την έκφραση της στην ικανότητα της να πραγµατοποιεί κέρδη. Η ικανότητα
αυτή της επιχειρήσεως, η οποία καθορίζει και την αξία της, αυξάνει την φήµη της,
την πελατεία της, κ.τ.λ., σε βαθµό που πολλές φορές τα κέρδη της να υπερβαίνουν τα
«κανονικά» κέρδη των άλλων επιχειρήσεων. Το επιπλέον αυτό κέρδος, αποτελεί την
υπεραξία της επιχείρησης και πρέπει να ερευνάται κατ’ ανάγκη σε σχέση µε το
περιβάλλον µέσα στο οποίο υφίσταται και λειτουργεί και το οποίο επηρεάζει
αποφασιστικά τις συνθήκες υπάρξεως της.
Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης προκάλεσε πρωτοφανείς αναταράξεις
στο διεθνές οικονοµικό γίγνεσθαι, και οι µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις
καλούνται πλέον να δραστηριοποιηθούν µέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον, εντός του οποίου θα πρέπει να παραµείνουν όρθιες και θα επικρατήσουν
µόνο όσες έχουν βιώσιµο µέγεθος και την απαραίτητη σύγχρονη οργάνωση. Η µόνη
διέξοδος κάτω από αυτές τις συνθήκες φαίνεται να είναι η συγχώνευση τους µε
ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, µε σκοπό την δηµιουργία µεγάλων και
σύγχρονων επιχειρηµατικών συγκροτηµάτων που θα έχουν όλα τα εχέγγυα επιβίωσης
και επιβολής τους µέσα στο νέο περιβάλλον. Το φαινόµενο αυτό έλαβε τεράστιες
διαστάσεις

σε

βαθµό που

να χαρακτηρίζεται

ως

«µανία εξαγορών και

συγχωνεύσεων» (mergermania).
Είναι φανερό ότι ο προσδιορισµός της αξίας και της υπεραξίας µιας
επιχείρησης, µέσα σε ένα άκρως απαιτητικό οικονοµικό περιβάλλον, κρίνεται
απαραίτητος για όλες τις οµάδες συµφερόντων (επενδυτές, µέτοχοι, διευθυντές,
εργαζόµενοι, πελάτες, προµηθευτές) αφού αποτελούν σηµαντικά στοιχεία που
καθορίζουν την περαιτέρω τύχη της επιχείρηση και το µέλλον των συναλλαγών της.
Η παρούσα εργασία προτίθεται να παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη εικόνα
γύρω από την σηµασία και τον υπολογισµό της υπεραξίας των επιχειρήσεων.
Συγκεκριµένα, απαρτίζεται από τις εξής ενότητες:
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•

Στην πρώτη ενότητα παρατίθενται κάποιες εισαγωγικές έννοιες ώστε να γίνει
αντιληπτή η έννοια της υπεραξίας.

•

Στην δεύτερη ενότητα γίνεται µια επισκόπηση της ερευνητικής περιοχής που
εξετάζεται στην παρούσα εργασία και των ζητηµάτων που εµπλέκονται σε
αυτήν, όπως έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία.

•

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η σηµασία της υπεραξίας από την σκοπιά
του Ελληνικού Λογιστικού σχεδίου και της Ελληνικής πραγµατικότητας, από
άποψη λογιστική, νοµική και φορολογική.

•

Στην τέταρτη ενότητα εξετάζεται η υπεραξία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που αποτελούν ένα κύριο και πλέον
αποδεκτό µέσο έκφραση της λογιστικής επιστήµης.

•

Τέλος, καταγράφονται τα συµπεράσµατα
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α
ΑΕ

= ανώνυµη εταιρία

Β
Βλ.

= βλέπε

∆
∆.Π.Χ.Π. =
∆.Λ.Π.

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

= ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ε
Ε.Γ.Λ.Σ. = Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Ε.Π.Ε.

= Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης

ΕΕ

= Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Ε.

= Ετερόρρυθµη Εταιρία

G
GAAP

= Generally Accepted Accounting Principles

I
IAS

=

International Accounting Standards

IFRS

=

International Financial Reporting Standards

Κ
Κ.Β.Σ.

= Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Κ.Φ.Ε.

= Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος
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Ν
Ν.

= Νόµος

Ν.∆.

= Νοµοθετικό ∆ιάταγµα

Ο
Ο.Ε.

= Οµόρρυθµη Εταιρία

Π
ΠΟΛ.

= Πολυγραφηµένη ∆ιαταγή της ∆ιοίκησης

S
SFAS

= Statement of financial accounting standards

6

Περιεχόµενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ............................................................................................................... 8
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ............................................................................................ 8
1.1 Εισαγωγή ............................................................................................................. 8
1.2 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΛΠ –IFRS)............ 11
1.3 US GAAP........................................................................................................... 13
1.4 Ιστορική Αναδροµή ............................................................................................... 17
1.5 Μετασχηµατισµοί Εταιριών................................................................................... 19
1.6 Η Έννοια, τα Χαρακτηριστικά και τα Είδη της Υπεραξίας της επιχείρησης ........ 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................. 34
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ............................................................................ 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................................. 40
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΛΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .......................................................................... 40
3.1 Η Έννοια Του Όρου Υπεραξία Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. ..................................... 40
3.2 Μέθοδοι Εκτιµήσεως της Υπεραξίας της Επιχείρησης ......................................... 43
3.3 Η λογιστική της Υπεραξίας .................................................................................. 47
3.4 Η Φορολόγηση Της Υπεραξίας ............................................................................. 48
3.5 Απόσβεση Υπεραξίας και Ε.Γ.Λ.Σ. ....................................................................... 59
3.6 Λογιστικό Παράδειγµα .......................................................................................... 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ............................................................................................................. 62
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ US GAAP ................... 62
4.1 Έννοια Της Υπεραξίας και ∆ΠΧΠ ........................................................................ 62
4.2 Νέα Λογιστική Μεταχείριση ή ∆ηµιουργική Λογιστική;...................................... 65
4.3 Συνέπειες Της Υιοθέτησης Του Νέου Λογιστικού Χειρισµού Της Υπεραξίας..... 68
4.4 Το Μέλλον Της Λογιστικής Αντιµετώπισης Της Υπεραξίας ............................... 69
4.5 Ελληνική Νοµοθεσία και ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης70
4.6 Αναλυτικά Θέµατα Υπεραξίας ............................................................................. 71
4.7 ∆.Λ.Π. 36 ............................................................................................................... 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ............................................................................................................. 80
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .................................................................................................... 80
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................... 82

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 Εισαγωγή
Περισσότερες από 100 χώρες παγκόσµια, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χρησιµοποιούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆ΠΧΠ – IFRS) (Grant Thornton, 2009). Ο στόχος των Προτύπων είναι η βελτίωση
της ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και η δυνατότητα σύγκρισης
αυτών προκειµένου η πρόσβαση σε κεφάλαια να είναι ευκολότερη (Chamber, 2010).
Εάν και µία σειρά λογιστικών προτύπων συνεισφέρει στη συγκρισιµότητα των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αρκετοί ερευνητές προβληµατίζονται και
πιστεύουν ότι «η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων θα περιοριστεί
στο πεδίο της εφαρµογής και θα επικρατήσει η οµοιοµορφία αντί της ποιότητας»
(Jifri & Citron, 2009).
Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται στην υπεραξία και στον υπολογισµό
αυτής όπως προτάσσουν τα IFRS 3 και IAS 36 σύµφωνα µε τα οποία η υπεραξία
πρέπει να υποβάλλεται σε έναν ετήσιο έλεγχο αποµείωσης.
Η επιλογή να µελετηθεί το θέµα της υπεραξίας οφείλεται στο ότι αφενός η
υπεραξία αντιµετωπιζόταν διαφορετικά στον Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
(αποσβένονταν) από ότι στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν θεωρούν ότι πρέπει να γίνεται απόσβεση γιατί η
αξία τους αντί να µειώνεται µπορεί να αυξάνεται µε το πέρασµα του χρόνου.
Αντίθετα, προτείνουν τον ετήσιο έλεγχο αποµείωσης της αξίας εάν και εφόσον αυτή
υφίσταται.
Βέβαια και στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν προβληµατισµοί για το εάν ο
έλεγχος αποµείωσης της υπεραξίας πραγµατοποιείται µε την ίδια επιµέλεια σε όλες
τις επιχειρήσεις παγκόσµια (Jifri & Citron, 2009). Ο λόγος που υπάρχει αυτός ο
προβληµατισµός είναι γιατί οι εύλογες αξίες των αποµειωµένων περιουσιακών
στοιχείων βασίζονται συχνά σε ιδιωτική πληροφόρηση κατ’ επέκταση στην
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προαίρεση των διοικητικών στελεχών και κατά συνέπεια ενέχει ο κίνδυνος τα
στελέχη να χειραγωγήσουν τα κέρδη.
Ένας άλλος λόγος ανησυχίας αφορά στη λειτουργία των ελεγκτικών
µηχανισµών η οποία είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα.
Η εργασία αυτή ερευνά την υπεραξία αλλά και το πώς αυτή αντιµετωπίζεται
φορολογικά στην Ελλάδα. Ο σκοπός είναι να δοθεί µία πληρέστερη εικόνα στο θέµα
της υπεραξίας καθώς και να γίνει σύγκριση µε το ήδη υφιστάµενο λογιστικό πλαίσιο.
Η εργασία τοποθετείται στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου τα ∆ΛΠ έγιναν
υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 έχοντας ως στόχο την εναρµόνιση των
λογιστικών πρακτικών µεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών κρατών.
Παραµένει βέβαια το ερώτηµα εάν η «de jure» εναρµόνιση των λογιστικών
προτύπων

οδήγησε

σε

«de

facto»

εναρµόνιση

των

χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων. Σύµφωνα µε έρευνες που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίοδο
2005 - 2006 διαπιστώθηκε ότι η απόφαση αποµείωσης της υπεραξίας συνδέεται µε
κίνητρα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι οι
επιχειρήσεις κάνουν τις αποµειώσεις τους όταν τα κέρδη είναι «απροσδόκητα» υψηλά
ή όταν είναι «απροσδόκητα» χαµηλά (Li & Sloan, 2009). Κάτι παρόµοιο, συνέβαινε
και στην Ελλάδα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά δεν υπάρχουν
σχετικές έρευνες εάν κάτι τέτοιο ισχύει και σε ποιο βαθµό µε την εφαρµογή των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αυτό θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει
αντικείµενο µίας περαιτέρω έρευνας.
Κάτι που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι οι παραπάνω έρευνες στην ΕΕ
έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στη συχνότητα των αποµειώσεων της υπεραξίας
µεταξύ των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από τις 4 µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες και
από 4 όχι µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Παρόλα αυτά, όταν τα κίνητρα για την
αναφορά µείωσης εισοδήµατος είναι χαµηλά, οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τις
4 µεγάλες ελεγκτικές τείνουν να κάνουν περισσότερες αποµειώσεις της υπεραξίας
από ότι οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τις 4 µη µεγάλες ελεγκτικές. Όσο τα
κίνητρα για την αναφορά µείωσης εισοδήµατος αυξάνουν, η πιθανότητα αποµείωσης
της υπεραξία αυξάνει σηµαντικά αλλά µόνο για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από
τις 4 µη µεγάλες ελεγκτικές.
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Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι 4 µεγάλες ελεγκτικές είναι πιο
αποτελεσµατικές στον εξαναγκασµό των επιχειρήσεων για ην ανάληψη του ελέγχου
αποµείωσης (Chambers & Finger, 2011).
Επιπλέον, φαίνεται ότι η συχνότητα για τις αποµειώσεις της υπεραξίας δεν
είναι όµοια σε όλες τις χώρες και εξαρτάται από την ποιότητα του νοµικού
συστήµατος της χώρας.
Πιο συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες µε αδύναµο νοµικό
καθεστώς κάνουν λιγότερες αποµειώσεις σε σχέση µε τις χώρες που εδρεύουν σε
χώρες

µε

ισχυρό

νοµικό

καθεστώς

(Chambers

&

Finger,

2011).

Το

νοµικό/φορολογικό καθεστώς είναι ιδιαίτερα πλήρες εάν και αρκετά γραφειοκρατικό
όπως θα δούµε παρακάτω. Θα αποτελούσε κι αυτό αφορµή περαιτέρω έρευνας για το
ελληνικό περιβάλλον.
Η αποµείωση της υπεραξίας είναι και το κύριο θέµα των διεθνών λογιστικών
προτύπων που αναφέρονται σε αυτή. Από αρκετές έρευνες, εξάγεται το συµπέρασµα
ότι οι έλεγχοι αποµείωσης δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη των επιχειρήσεων να
εµπλέκονται σε χειραγώγηση των κερδών. Ένα επιπλέον συµπέρασµα είναι ότι οι
έλεγχοι αυτοί δεν εφαρµόζονται οµοιόµορφα από όλους τους ελεγκτές και από όλες
τις χώρες.
Ενώ ο σκοπός εισαγωγής ενός ∆ΛΠ είναι να βελτιωθεί η ποιότητα και η
συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, παρόλα αυτά φαίνεται ότι
οι ευκαιρίες για χειραγώγηση των κερδών συνεχίζουν να υπάρχουν και έχουν βρει
τον κατάλληλο τρόπο συνύπαρξης µε τα πρότυπα.
Φαίνεται λοιπόν, ότι τα πλεονεκτήµατα εφαρµογής υψηλής ποιότητας
λογιστικών προτύπων, όπως αυτή που τα ∆ΛΠ ισχυρίζονται ότι διαθέτουν, δεν είναι
σε πλήρη ισχύ λόγω των διαφορών στην ποιότητα των ελέγχων και των νοµικών
ρυθµίσεων.
Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία µε τους
ακόλουθους τρόπους. Αρχικά, συνεισφέρει στην ολοένα αυξανόµενη βιβλιογραφία
για τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Συνεισφέρει επίσης
στη βιβλιογραφία για την υπεραξία και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης που αναφέρονται σε αυτήν συγκρίνοντάς τα µε το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο αλλά και αναφέροντας ότι ισχύει γι’ αυτήν στην Ελληνική
Φορολογία.
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Η δοµή της εργασίας έχει ως ακολούθως. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται
οι εισαγωγικές έννοιες, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια επισκόπηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας, στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτηµα της υπεραξίας σύµφωνα µε
το ΕΓΛΣ και την ελληνική πραγµατικότητα και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται
το ζήτηµα της υπεραξίας βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης. Τέλος, καταγράφονται τα συµπεράσµατα.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που καλείται να απαντήσει η παρούσα
διπλωµατική εργασία είναι τα παρακάτω:
•

Πως αντιµετωπίζεται η υπεραξία στο πλαίσιο της ελληνικής
πραγµατικότητας αναφορικά µε τη λογιστική, νοµική και φορολογική
της αντιµετώπιση;

•

Πως αντιµετωπίζεται η υπεραξία από τα ∆ΠΧΠ και τα US GAAP;

•

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα εφαρµοζόµενα λογιστικά
πρότυπα και κανόνες;

•

Ποιο είναι το µέλλον του λογιστικού χειρισµού της υπεραξίας;

1.2 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΛΠ –
IFRS)

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι ένα σύνολο
λογιστικών προτύπων που αναπτύχθηκε από έναν ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικό
οργανισµό που ονοµάζεται International Accounting Standards Board (IASB).
Ο σκοπός των ∆ΛΠ είναι να παρέχουν ένα παγκόσµιο λογιστικό πλαίσιο
σχετικά µε το πώς οι εισηγµένες επιχειρήσεις θα προετοιµάζουν και θα παρουσιάζουν
στο κοινό τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Τα ∆ΛΠ παρέχουν µία γενική
καθοδήγηση σχετικά µε την προετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
και δεν θέτουν κανόνες για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του κάθε κλάδου
(Churyk, 2005).
Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων είναι πολύ σηµαντική για τις µεγάλες
εταιρείες που έχουν θυγατρικές σε διάφορες χώρες. Η υιοθέτηση παγκόσµια κοινών
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προτύπων θα απλοποιήσει τις λογιστικές διαδικασίες δίνοντας τη δυνατότητα σε µία
επιχείρηση να χρησιµοποιήσει µία κοινή γλώσσα αναφοράς. Παράλληλα, οι
επενδυτές και οι ελεγκτές θα µπορούν να έχουν µία συνεκτική εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης.
Πάνω από 100 χώρες χρησιµοποιούν τα ∆ΛΠ για τις εισηγµένες επιχειρήσεις
και ακόµα περισσότερες χώρες αναµένεται να µεταβούν στα ∆ΛΠ µέχρι το 2015. Οι
υποστηρικτές των ∆ΛΠ ως διεθνές πρότυπο υποστηρίζουν ότι το κόστος εφαρµογής
των ∆ΛΠ θα µπορούσε να αντισταθµιστεί από τις δυνατότητες για τη βελτίωση της
συµµόρφωσης και έτσι οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας να είναι
καλύτερες (Seetharman et al., 2005).
Αναφορικά µε την υπεραξία, οι διαδικασίες των ∆ΛΠ προβλέπουν ότι η
υπεραξία θα υπόκειται σε µέτρηση συνεχώς, στο κόστος, και σε ετήσιους ελέγχους
για αποµείωση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. Πρόκειται για µια σηµαντική απόκλιση από
τις διατάξεις του ∆ΛΠ 22, τα οποία αντιµετώπιζαν την υπεραξία ως ένα χαµένο
περιουσιακό στοιχείο, που χρειάζονταν απόσβεση.
Η αρνητική υπεραξία προκύπτει όταν το κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο
από την εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων
και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρείας. Αν και η εµφάνισή της είναι
σπάνια, µπορεί να προκύψει σε περίπτωση απόκτησης ζηµιογόνων µονάδων ή αν η
πώληση δίνει την ευκαιρία στην εταιρεία να αποκτήσει κάτι σε τιµή ευκαιρίας. Η
αρνητική υπεραξία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 3, πρέπει να εµφανιστεί άµεσα στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για την συγκεκριµένη περίοδο. Η απαίτηση αυτή
διαφέρει επίσης σηµαντικά από τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές που
επέτρεπαν την κατανοµή της αρνητικής υπεραξίας σε µια σειρά από περιουσιακά
στοιχεία, ή επέτρεπε να αποσβένονται στη διάρκεια µιας περιόδου (Duangploy et al.,
2005).
Η υπεραξία, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποσβένεται, µε ισχύ από την 31η
Μαρτίου 2004, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των ∆ΛΠ και τώρα θεωρείται ότι είναι
ένα περιουσιακό στοιχείο µε απεριόριστη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, απαιτείται η
εφαρµογή ενός αυστηρού ελέγχου αποµείωσης της αξίας, είτε σε ετήσια βάση, ή όταν
παραστεί ανάγκη, σε βραχύτερo χρονικό διάστηµα, για να εκτιµηθεί η διάβρωση στην
αξία. Σε περίπτωση αποµείωσης, η κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης χρεώνεται µε
το ποσό αποµείωσης για να διασφαλιστεί η άµεση ανάδειξη των εξαγορών που δεν
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έγιναν µε καλούς όρους. Η λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας, όπως προβλέπεται
από το ∆ΛΠ 3, δεν είναι ενός περιουσιακού στοιχείου που χάνει αξία αλλά ενός µε
απεριόριστη διάρκεια ζωής και µε µια τιµή που συνδέεται µε την απόδοση της
µονάδας.

1.3 US GAAP

Τα Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) αναφέρονται στους
λογιστικούς κανόνες που χρησιµοποιούνται στις ΗΠΑ για την οργάνωση, την
παρουσίαση και την αναφορά των οικονοµικών καταστάσεων για µια ποικιλία των
φορέων που συµπεριλαµβάνουν ατοµικές και εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
εταιρείες, µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και κυβερνήσεις (Bens, 2006). Ο όρος
περιορίζεται στις ΗΠΑ και γι’ αυτόν το λόγο η συντοµογραφία του είναι US GAAP.
Θεωρητικά µιλώντας, ο όρος «GAAP» καλύπτει όλο τον λογιστικό τοµέα και όχι
µόνο τις ΗΠΑ.
Οι βασικοί στόχοι των US GAAP
Ως βασικό µέρος των US GAAP, η χρηµατοοικονοµική αναφορά θα πρέπει να
παρέχει πληροφόρηση ως ακολούθως (Lander & Reinstein, 2003):
H παρεχόµενη πληροφόρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιαστεί στους
πιστωτές και τους πιθανούς επενδυτές πέραν των άλλων χρηστών προκειµένου να
λάβουν πειστικές αποφάσεις σχετικά µε τις επενδύσεις, πιστωτικές και παρόµοιες
οικονοµικές δραστηριότητες.
Η παρεχόµενη πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχει στους πιστωτές και στους
πιθανούς επενδυτές τη δυνατότητα εκτίµησης των λογαριασµών και την πιθανή
αβεβαιότητα των αναµενόµενων εισπράξεων.
Η πληροφόρηση θα πρέπει να σχετίζεται µε τους οικονοµικούς πόρους, τις απαιτήσεις
για τους πόρους αυτούς καθώς και για τις τυχόν αλλαγές τους.
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Η παρεχόµενη πληροφόρηση θα πρέπει να βοηθά στη λήψη µακροχρόνιων
οικονοµικών αποφάσεων.
Η πληροφορία θα πρέπει να βοηθά την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικής απόδοσης.
Η πληροφορία θα πρέπει διατηρείται σε αρχεία.
Βασικές παραδοχές των US GAAP
Τα US GAAP διαθέτουν τέσσερις βασικές παραδοχές για την επίτευξη των στόχων
τους. Αυτές είναι οι ακόλουθες (Schultze, 2005):
Λογιστική οντότητα
Η λογιστική οντότητα προϋποθέτει ότι η επιχείρηση είναι µία οντότητα ξεχωριστή
από τους ιδιοκτήτες της και δεν συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις. Τονίζεται ιδιαίτερα
ότι τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να τηρούνται σε ξεχωριστή κατάσταση από τα
προσωπικά έξοδα.
Going Concern
Αυτή η παραδοχή προϋποθέτει ότι η επιχείρηση θα βρίσκεται σε λειτουργία
επ’αόριστω. Επίσης, πιστοποιεί τις µεθόδους αποσβέσεων και κεφαλαιοποίησης
περιουσιακών στοιχείων.
Αρχή της Νοµισµατικής Αρχής
Η παραδοχή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ακλόνητου νοµίσµατος προκειµένου
να υπάρχει συνέχεια η ίδια µονάδα καταγραφής.
Αρχή της τρίτης Περιόδου
Η παραδοχή αυτή δηλώνει ότι οι οικονοµικές δραστηριότητες της επιχείρησης
µπορούν να διαιρεθούν σε προσοµοιωµένες χρονικές περιόδους. Όταν ετοιµάζονται
οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε τη χρήση των GAAP, ένας µεγάλος αριθµός
Αµερικανικών και άλλων επιχειρήσεων ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σχετικά µε
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το πώς πρέπει να αναφέρουν τις επιχειρηµατικές συναλλαγές βασιζόµενες στους
κανόνες των GAAP.
Σύµφωνα µε το αµερικάνικο πρότυπο, η υπεραξία είναι ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο και αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της
εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
ενδεχόµενων υποχρεώσεων. Μια πρόσφατη ανάλυση της PricewaterhouseCoopers
(PWC) εκτιµά ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 75%
του τιµήµατος των εξαγοραζόµενων εταιρειών κατά τα τελευταία χρόνια (Carlin et
al.,2010). Οι ιστορίες του λογιστικού χειρισµού της υπεραξίας στις ΗΠΑ και στο
Ηνωµένο Βασίλειο έχουν ακολουθήσει παρόµοια προσέγγιση, ακόµη και αν η
ανάπτυξή τους δεν συνέβηκε την ίδια στιγµή. Στο παρελθόν, δηλαδή, πριν από το
2001, οι εταιρείες στις ΗΠΑ µπορούσαν να δοµήσουν συναλλαγές απόκτησης
χρησιµοποιώντας την επιλογή «συνάθροισης συµφερόντων» (pooling of interests) ή
τη λογιστική µέθοδο αγοράς. Η µέθοδος «συνένωση συµφερόντων» για τις εξαγορές
και συγχωνεύσεις επιτρέπει στις εταιρείες να απέχουν από τη διάκριση του αγοραστή
και του πωλητή, και δεν συνεπάγονταν την καταγραφή της τιµής της αγοράς (Carlin
et al., 2010).
Η υπεραξία αποτιµάται από την εταιρεία και υπό αυτές τις συνθήκες, θα
µπορούσε να αποσβεστεί σε ισόποσες δόσεις πάνω από σαράντα χρόνια. Αλλαγές
σηµειώθηκαν στη διαδικασία της λογιστικής των ΗΠΑ µε την έκδοση δύο νέων
λογιστικών προτύπων, των 141 και 142. Η µέθοδος «συνένωση συµφερόντων»
εξαλείφθηκε από τις 30 Ιουνίου 2001 και έγινε υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις
να χρησιµοποιούν τη λογιστική µέθοδο αγοράς για όλες τις λογιστικές τους
συναλλαγές. Τα αιτήµατα από τη βιοµηχανία οδήγησαν επίσης στην διάλυση της
πρακτικής απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων πάνω από σαράντα χρόνια,
κυρίως λόγω του προτύπου 142. Ενώ η υπεραξία έτσι έγινε, µε συγκεκριµένους
τρόπους, ένα µόνιµο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο δεν θα µειωθεί σε αξία µε την
πάροδο των χρόνων, κατέστη σηµαντικό για τις εταιρείες να το ελέγξουν την
αποµείωσή της κάθε χρόνο για να διασφαλιστεί ότι η αξία της επιχείρησης, (όπως
φαίνεται στον ισολογισµό), αντικατοπτρίζει όντως την πραγµατική αξία του
στοιχείου.
Σύµφωνα µε το λογιστικό πρότυπο 142 (Schultze, 2005), κατέστη αναγκαίο
να επανεξετασθεί η υπεραξία για αποµείωση, είτε σε επίπεδο λειτουργίας, δηλαδή σε
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ένα τµήµα της επιχείρησης, ή σε ένα χαµηλότερο οργανωτικό επίπεδο. Η αποµείωση
πρέπει να είναι µια ετήσια λογιστική άσκηση, και µπορεί να συµβεί ακόµη και σε
συντοµότερα χρονικά διαστήµατα, αν τα γεγονότα δείχνουν ότι η ανάκτηση της
λογιστικής αξίας χρειάζεται επαναξιολόγηση.
Η διαδικασία για την εκτίµηση της αποµείωσης σύµφωνα µε το IFS 142
αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τη σύγκριση της
υπολογιζόµενης εύλογης αξίας του τµήµατος της επιχείρησης µε τη λογιστική αξία
της σχετικής µονάδας, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας. Σε περίπτωση που η
λογιστική αξία της µονάδας υπερβαίνει την εύλογη αξία της, δεν απαιτείται να γίνει
περαιτέρω άσκηση και η αποτίµηση της υπεραξίας παραµένει αµετάβλητη. Αν, όµως,
η εύλογη αξία της µονάδας αναφοράς είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία της, η
διαδικασία αποµείωσης της υπεραξίας απαιτεί την εφαρµογή ενός δεύτερου σταδίου
(Schultze, 2005). Ο υπολογισµός της αποµείωσης της υπεραξίας, σύµφωνα µε τα US
GAAP, γίνεται µέσω του προσδιορισµού της υπέρβασης της λογιστικής αξίας της
υπεραξίας πάνω από την εύλογη αξία. Ο υπολογισµός για αυτό είναι απλός και
αποτελείται από τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας της υπεραξίας κατανέµοντας
την εύλογη αξία στα διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της
µονάδας και η ίδια διαδικασία για τον υπολογισµό της υπεραξίας χρησιµοποιείται και
για συνδυασµό επιχειρήσεων.
Η υπολογισµένη διάβρωση στην υπεραξία πρέπει να αποτυπώνεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης ως χρέωση αποµείωσης στον
υπολογισµό του εισοδήµατος. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να προκύψει
αρνητική υπεραξία λόγω της καθήλωσης σε µία τιµή µικρότερη από εκείνη που
δικαιολογείται από την αποτίµηση των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. Οι
Αµερικανικές λογιστικές διαδικασίες καθορίζουν κατηγορηµατικά την αντιµετώπιση
της αρνητικής υπεραξίας. Η υπέρβαση της εύλογης αξίας πάνω από την τιµή αγοράς,
απαιτεί την κατανοµή της, κατ 'αναλογία, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από
τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιλεγεί για την πώληση, τις
προπληρωµένες επενδύσεις για σύνταξη, και τους αναβαλλόµενους φόρους.
Οποιαδήποτε αρνητική υπεραξία που αποµένει µετά την άσκηση αυτή βρίσκει
αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις ως έκτακτο κέρδος (Sevin et al., 2007).
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1.4 Ιστορική Αναδροµή

Πριν το 2001, η υπεραξία σε παγκόσµια κλίµακα αντιµετωπίζονταν ως κάτι άυλο, η
απόσβεση του οποίου θα πρέπει να γίνεται µε βάση κάποιο σταθερό συντελεστή και
αυτό γιατί αντιµετωπίζονταν ως π.χ. ένα µεταφορικό µέσο (πάγιο στοιχείο) του
οποίου η αξία µε την πάροδο του χρόνου µειώνεται µέχρι που εξαφανίζεται. Το 2001
µε την υιοθέτηση του προτύπου SFAS 142 στην Αµερική και το 2005 στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη άρχισε η εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36. Αυτό
συνέβηκε γιατί έγινε αντιληπτό ότι η πτώση που πιθανόν να παρατηρηθεί στην αξία
της υπεραξίας µπορεί να µη γίνεται µε συστηµατικό τρόπο και κατά συνέπεια ούτε η
απόσβεσή της είναι σταθερή (Wang, 2011). ∆εν είναι όµως βέβαιο ότι η υπεραξία
υπόκειται σε µείωση, αντίθετα, όπως έχει αποδειχτεί σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί
να σηµείωνε άνοδο άρα δεν θα έπρεπε να υπόκειται σε απόσβεση.
Έγινε επίσης αντιληπτό, ότι µε το να υπόκειται η υπεραξία σε απόσβεση,
δίνονταν η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να µεταβάλλουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα
αφού ως γνωστόν οι αποσβέσεις επηρεάζουν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Για
να αποφευχθεί το γεγονός αυτό και ειδικότερα µετά την εφαρµογή του SFAS 142 και
του Λογιστικού Προτύπου 36, ανακοινώθηκε το Πρότυπο ∆ΠΧΑ 3 προκειµένου να
αποφευχθεί η πιθανότητα χειραγώγησης των κερδών.
Η λογική πίσω από τα πρότυπα αυτά είναι ότι η υπεραξία δεν θα πρέπει να
αποσβένεται αλλά αντίθετα θα πρέπει να υπάρχει ένας ετήσιος έλεγχος αποµείωσή
της. Προκειµένου αυτός να είναι επιτυχής θα πρέπει η συνολική αξία της υπεραξίας
να κατανέµεται στις αντίστοιχες µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών. Εάν
διαπιστωθεί ότι η εύλογη αξία είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία της µονάδας
τότε θα πρέπει να γίνεται αποµείωση της υπεραξίας σύµφωνα µε το ποσό της
προαναφερθείσας διαφοράς.
Το Αµερικανικό Πρότυπο SFAS 142 προβλέπει ότι µπορεί να γίνει και
δεύτερος έλεγχος όπου σύµφωνα µε αυτόν γίνεται σύγκριση µεταξύ της εύλογης
αξίας µε τη λογιστική αξία της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών και το ποσοστό
της αποµείωσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων
της τρέχουσας χρήσης (Schultze, 2005).
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Αµέσως µετά την εφαρµογή του ∆ΛΠ 36 έγιναν αρκετές έρευνες σχετικά µε
την αποτελεσµατικότητά του (Churyk, 2005, Li & Shroff et al., 2004) και
διαπιστώθηκε ότι όντως ήταν αποτελεσµατικό. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι ο έλεγχος
αποµείωσης της υπεραξίας ήταν επίσης πιο αποτελεσµατικός σε σχέση µε τις
µεθόδους που εφαρµόζονταν προηγούµενα (Wines et al., 2007). Επιπρόσθετα, ο
προσδιορισµός της ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας γίνεται πιο εύκολα και κατά
συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις θα είναι κοντύτερα στην πραγµατικότητα (Jifri
& Citron, 2009).
Σε όλα αυτά υπήρχε και αντίλογος, ο οποίος επικεντρωνόταν κυρίως στο
γεγονός ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα µπορούν να
δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους. Τι
εννοούµε όµως λέγοντας χειραγώγηση των κερδών; Σύµφωνα µε τους Sevin &
Schroeder (2005) χειραγώγηση των κερδών υφίσταται όταν η διοίκηση προσπαθεί να
επηρεάσει προς όφελός της τα βραχυπρόθεσµα καθαρά κέρδη. Οι λόγοι που µία
επιχείρηση επιθυµεί κάτι τέτοιο είναι για να επηρεάσει την αγορά µετοχών, για να
επιτύχει ευνοϊκότερες συνθήκες στο δανεισµό της, για να µπορέσουν τα στελέχη να
επιτύχουν περισσότερες αποζηµιώσεις και µπόνους καθώς και να επιτύχει
ευνοϊκότερη για την ίδια φορολόγηση.
Ο επιµερισµός της υπεραξίας στις µονάδες που δηµιουργούν ταµειακές ροές
δεν είναι εύκολος και εγείρονται ερωτήµατα (Haydn & Hughes, 2006) σχετικά µε το
κόστος που µπορεί να συνεπάγεται για µία επιχείρηση η δηµιουργία µίας τέτοιας
διαδικασίας. Προκειµένου να αποφευχθεί αυτός ο σκόπελος, οι Carlin et al. (2010)
προτείνουν οι µονάδες ταµειακών ροών να γίνεται σε µεγαλύτερο επίπεδο.
Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας επίσης δεν αποτελεί µία εύκολη υπόθεση
γιατί προκειµένου να υπολογισθεί µπορεί να ανατεθεί ο υπολογισµός της σε
εξωτερικούς συνεργάτες ή να την αναλύσουν εσωτερικά µε τη διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου. Τα ερωτήµατα που εγείρονται έχουν να κάνουν µε το κατά πόσο
κάτι τέτοιο θα υπόκειται σε υποκειµενικό υπολογισµό ο οποίος θα εκτείνεται και
στον υπολογισµό µελλοντικών κερδών και εσόδων. Το πρόβληµα αυτό είναι
ιδιαίτερα σοβαρά όσον αφορά στις µονάδες παραγωγής των ταµειακών ροών οι
οποίες είναι εσωτερικές και δεν διαπραγµατεύονται στην αγορά άρα κατά συνέπεια ο
υπολογισµός της υπεραξίας θα είναι υποκειµενικός και θα υπόκειται στην
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αξιολόγηση της διοίκησης της επιχείρησης. Το πρόβληµα όµως αφορά πέραν των
µονάδων και στην αποτίµηση των άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Αρκετές έρευνες έχουν υποδείξει ότι το πρόβληµα δεν έγκειται µόνο στον
έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας και τις διαδικασίες που αυτός απαιτεί αλλά και στο
εάν πραγµατοποιείται αποµείωση όταν πρέπει. Σύµφωνα µε ερευνητές (Li & Sloan,
2009) οι επιχειρήσεις τείνουν να παρουσιάζουν ζηµίες αποµείωσης όταν οι ταµειακές
ροές που οφείλονται στην υπεραξία µειώνονται.
Κάτι που επίσης επισηµάνθηκε σε έρευνες (Ramanna & Watts, 2010) είναι ότι
τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν προέβαιναν σε αποµείωση της υπεραξίας εάν κάτι
τέτοιο συνεπάγονταν µείωση των µπόνους τους.
Άλλοι ερευνητές (Chambers, 2010) οι οποίοι µελέτησαν εταιρείες που είτε δεν
εµφάνιζαν υψηλά κέρδη είτε είχαν κάποιες ζηµίες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι
εταιρείες γενικά προτιµούν να εµφανίζουν κέρδη παρά ζηµίες γι’ αυτό τον λόγο
προτιµούν να µην αποµειώνουν την υπεραξία εάν κάτι τέτοιο θα έκανε την εταιρεία
να εµφανίζει ζηµίες ή να παρουσιάσει λιγότερα κέρδη.
Βλέπουµε λοιπόν ότι ο µη υπολογισµός της αποµείωσης της υπεραξίας µπορεί
να οφείλεται είτε σε θέµατα εταιρικής εικόνας είτε σε θέµατα που άπτονται των
προσωπικών συµφερόντων των στελεχών. Όταν όµως δεν υπολογίζεται κατά ορθό
τρόπο, τότε το κοινό και κατά συνέπεια και οι επενδυτές παραπληροφορούνται. Ο
ρόλος λοιπόν των ορκωτών λογιστών αποκτά µία επιπρόσθετη βαρύτητα.

1.5 Μετασχηµατισµοί Εταιριών

Πλείστοι όσοι ορισµοί έχουν δοθεί από διαφόρους συγγραφείς για την επιχείρηση.
Επιχείρηση καλείται η ποριστική οικονοµική µονάδα, που αποτελεί, µέσα στην
κεφαλαιοκρατική αγορά και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν, την αυτοτελή
και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών ( φύσεως – εργασίας κεφαλαίου ) και διαχείριση συναλλαγών, µε τις οποίες τελικά επιδιώκει την
πραγµατοποίηση του µέγιστου δυνατού κέρδους. Το κέρδος αυτό πρέπει να
υπερβαίνει την αντίστοιχη αµοιβή για την αντιµισθία της διοικητικής ή εκτελεστικής
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εργασίας. Γίνεται σχεδόν καθολικά αποδεκτό ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της
επιχειρήσεως είναι τα ακόλουθα:
Η επιχείρηση είναι οικονοµική µονάδα1 που προϋποθέτει οπωσδήποτε µόνιµο
και έλλογο συνδυασµό συντελεστών παραγωγής.
Η επιχείρηση είναι οικονοµικώς αυτοτελής (αυτοτέλεια λογαριασµών),
διοικητικώς αυθύπαρκτος, νοµικώς εν µέρει αυτόνοµος και τέλος οικονοµική µονάδα
ποριστική (ιδιωφελής).
Η επιχείρηση παράγει για άγνωστο καταναλωτικό κοινό και συνεπώς δρα «επ’
αδήλω µέλλοντι».
Η επιχείρηση γεννήθηκε και δρα µέσα σε ένα κοινωνικοοικονοµικό
περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την αποτίµηση σε χρήµα και αυτών ακόµη των
χρηµατοοικονοµικά αστάθµητων παραγόντων και γενικά την κερδοσκοπία.
Για την διεξαγωγή των εργασιών της, και την παραγωγή αποτελέσµατος, κάθε
επιχείρηση διαθέτει διάφορα οικονοµικά αγαθά που έχουν χρηµατική αξία και τα
οποία καλούνται περιουσιακά στοιχεία. Στη οικονοµική επιστήµη τα περιουσιακά
στοιχεία συγκροτούν το λεγόµενο ενεργητικό της επιχειρήσεως (assets).

Τα

κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων είτε
εισφέρθηκαν στην επιχείρηση από τους φορείς της (µετόχους, εταίρους,
επιχειρηµατία), και καλούνται ίδια κεφάλαια, είτε οφείλονται σε τρίτους και είναι οι
λεγόµενες υποχρεώσεις προς τρίτους.
Ο συνδυασµός των δύο παραπάνω ορισµών, κεφάλαια και οι υποχρεώσεις
προς τρίτους, συνιστούν το παθητικό της επιχειρήσεως.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ως πραγµατικό παθητικό θεωρούνται µόνο οι
υποχρεώσεις προς τρίτους. Τα ίδια κεφάλαια συνιστούν την καλούµενη καθαρή
περιουσία ή καθαρή θέση της επιχείρησης και είναι η διαφορά µεταξύ ενεργητικού και
υποχρεώσεων προς τρίτους κατά το ακόλουθο σχήµα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ = ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1

Οικονοµική µονάδα καλείται ο συστηµατικός συνδυασµός των συντελεστών της παραγωγής
(φύσεως-εργασίας-κεφαλαίου), δια του οποίου αποσκοπείτε η κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών
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Η επιχείρηση κατά την διάρκεια της ζωής και της δράσης της
προσαρµοζόµενη στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και στις νέες προκλήσεις και σε
συνδυασµό µε την ταχύτητα των οικονοµικών συναλλαγών και την τεχνολογική
εξέλιξη αναζητεί νέες µορφές λειτουργίας και ανάπτυξης µέσω της αλλαγής νοµικού
τύπου ή µέσω της συγχώνευσης µε άλλες επιχειρήσεις µε στόχο να ανταποκριθεί στα
ζητήµατα που προκύπτουν από την σύγχρονη τεχνικοοικονοµική εξέλιξη.
Τα είδη των µετασχηµατισµών είναι τα ακόλουθα (Grant Thornton, 2009):
1. Μετατροπή εταιριών

Μετατροπή ή µετασχηµατισµός (µε τη νοµική έννοια) καλείται η µεταβολή της
νοµικής µορφής (του νοµικού ενδύµατος) µιας εταιρείας, σε άλλο τύπο χωρίς
εκκαθάριση (και βέβαια, χωρίς διανοµή της εταιρικής περιουσίας). Συνεπώς µε τη
µετατροπή δε δηµιουργείται νέο νοµικό πρόσωπο, άλλα παραµένει η ταυτότητα του
νοµικού προσώπου της παλιάς εταιρείας, (δηλαδή, απλά συνεχίζεται η παλιά εταιρεία
µε διαφορετική εταιρική µορφή), οι δε εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καµία ειδικότερη διατύπωση
για τη συνέχιση τους.

2. Συγχώνευση εταιριών

Η συγχώνευση των εταιριών αποτελεί την συµπαγέστερη µορφή συγκεντρώσεως των
επιχειρήσεων. Με την συγχώνευση µία ή και περισσότερες εταιρίες εξαφανίζονται ως
αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και η περιουσία τους µεταβιβάζεται είτε σε µία
νεοϊδρυόµενη είτε σε µία υπάρχουσα εταιρία. Με την συγχώνευση των εταιριών
επέρχεται η νοµική ένωση αυτών, έτσι ώστε αντί να υπάρχουν δύο ή περισσότερα
νοµικά πρόσωπα, να υπάρχει εφεξής µόνο ένα, στο οποίο ενώνονται τα περιουσιακά
στοιχεία των εξαφανιζόµενων νοµικών προσώπων.
Το παραπάνω αποτέλεσµα θα µπορούσε να επέλθει και στην περίπτωση που
οι υπάρχουσες εταιρίες «διαλυθούν», η περιουσία τους «εκκαθαριστεί» και
διανεµηθεί στους µετόχους και οι οποίοι στη συνέχεια την εισφέρουν στη νέα εταιρία
ή σε µια υπάρχουσα εταιρία, η οποία αυξάνει τα κεφάλαια της ακολουθώντας τη
νόµιµη διαδικασία.
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Η διάλυση και εκκαθάριση των εταιριών όµως, απαιτεί χρόνο και έξοδα λόγω
της φορολογίας που συνοδεύει τη διανοµή στους µετόχους της περιουσίας της
διαλυόµενης εταιρίας και την εκ νέου εισφορά αυτής στην απορροφούσα ή την νέα
εταιρία, κυρίως όταν µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών
περιλαµβάνονται και ακίνητα, τα οποία θα πρέπει να πωληθούν και µεταγενέστερα να
αγοραστούν εκ νέου. Έτσι, οι συναλλαγές αξίωσαν όπως, µε µια πράξη, η περιουσία
µιας ή περισσότερων εταιριών µεταβιβάζεται σαν ένα σύνολο σε µια νεοϊδρυόµενη
εταιρία ή απορροφάται από µια υπάρχουσα εταιρία και µάλιστα χωρίς φορολογικές ή
άλλες επιβαρύνσεις.
Την παραπάνω αξίωση των συναλλαγών ευνόησε ο νοµοθέτης πολλών χωρών
και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες, µε µια ενιαία πράξη, να επιταχύνουν την ένωση
των περιουσιών τους, χωρίς να απαιτείται διάλυση και εκκαθάριση αυτών και
επιπλέον χωρίς να υποβάλλονται σε φόρους και τέλη που συνεπάγεται η εκκαθάριση
και διανοµή του προϊόντος εκκαθαρίσεως στους µετόχους και η επανεισφορά αυτού
στη νέα ή απορροφούσα εταιρία.
Με βάση το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, η συγχώνευση ανωνύµων εταιριών
είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µε έναν από τους εξής τρόπους:
•

Τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης µιας ή περισσότερων ανωνύµων εταιριών
από άλλη ανώνυµη εταιρία, η οποία απορρόφηση διέπεται από τα άρθρα 68-77
του Ν.2190/1920. Στην συγκεκριµένη περίπτωση οι απορροφούµενες εταιρίες
διαλύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση αυτών, παύουν να υπάρχουν ως
νοµικά πρόσωπα, και το σύνολο της περιουσίας τους µεταβιβάζεται σε άλλη
υφιστάµενη

εταιρία,

την

απορροφούσα,

ενώ

στους

µετόχους

των

απορροφούµενων εταιριών δίνονται µετοχές της απορροφούσας και ενδεχοµένως
ένα ορισµένο χρηµατικό ποσό.
•

Τη συγχώνευση µε τη λύση δύο ή περισσότερων ανωνύµων εταιριών και
τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρίας, που διέπεται από το άρθρο 80 του
Ν.2190/1920. Σε αυτήν την πράξη δύο ή περισσότερες ανώνυµες εταιρίες,
λύονται χωρίς εκκαθάριση, µεταβιβάζουν στην ανώνυµη εταιρία, την οποία
συνιστούν, το σύνολο της περιουσίας τους έναντι απόδοσης στους µετόχους της,
µετοχών εκδιδόµενων από την νέα εταιρία και ενδεχοµένως και ενός χρηµατικού
ποσού προς συµψηφισµό των µετοχών που δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται
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στους µετόχους των λυόµενων εταιριών, και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών
αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτών των
εταιριών.
•

Την εξαγορά µιας ή περισσότερων ανωνύµων εταιριών από άλλη ανώνυµη
εταιρία, που εξοµοιώνεται µε απορρόφηση και διέπεται από το άρθρο 79 του
Ν.2190/1920. Πράγµατι η διάταξη του άρθρου 79 ορίζει ότι για να συντρέχει
περίπτωση εξαγοράς πρέπει ολόκληρη η περιουσία µιας ή περισσότερων
ανωνύµων εταιριών (εξαγοραζόµενων) να µεταβιβαστεί σε άλλη ανώνυµη εταιρία
(εξαγοράζουσα). ∆εν νοείται ως εξαγορά, η αγορά από άλλη ανώνυµη εταιρία
των περιουσιακών στοιχείων άλλης εταιρίας που εισπράττει το αντίτιµο αυτών
και η οποία δεν λύεται αλλά συνεχίζει τη λειτουργία της. Απαιτείται µεταβίβαση
του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της εξαγοραζόµενης
εταιρίας. Το νοµικό πρόσωπο της εξαγοραζόµενης εταιρίας παύει να υπάρχει και
εξαφανίζεται χωρίς όµως να προηγηθεί εκκαθάριση αυτής, αλλά στα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις της την διαδέχεται η εξαγοράζουσα εταιρία. Οι µέτοχοι των
εξαγοραζόµενων εταιριών δεν καθίστανται µέτοχοι της εξαγοράζουσας εταιρίας,
αλλά λαµβάνουν την αξία των µετοχών τους και έτσι λύεται η σχέση τους.
Και στις τρείς αυτές µορφές συγχώνευσης ανωνύµων εταιριών παρατηρείται

το φαινόµενο της λήξεως της υπάρξεως του νοµικού προσώπου µιας ή περισσότερων
ανωνύµων εταιριών, χωρίς προηγούµενη διαδικασία εκκαθαρίσεως αυτών, και της
µεταβιβάσεως της περιουσίας (περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις) των
εξαφανιζόµενων ανωνύµων εταιριών σε άλλη ανώνυµη εταιρία, που υπάρχει ή που
πρώτο συνίσταται (καθολική διαδοχή).
Ο Ν.2190/1920, ρυθµίζει την κατά καθολική διαδοχή (κυριολεκτική)
συγχώνευση, αλλά µόνο µεταξύ της Α.Ε. και συνεπώς δεν µπορεί να συγχωνευθεί
π.χ. Α.Ε. µε Ε.Π.Ε. εκτός αν η δεύτερη µετατραπεί προηγουµένως σε Α.Ε. ή αν
προηγηθεί λύση και εκκαθάριση της Ε.Π.Ε. και στη συνέχεια να µεταβιβαστεί η
εταιρική περιουσία στην Α.Ε.
Η χωρίς καθολική διαδοχή συγχώνευση (καταχρηστική), δηλαδή η
εκκαθάριση των συγχωνευµένων εταιριών, σύµφωνα µε το δίκαιο που διέπει καθεµία,
και η εισφορά της περιουσίας τους σε άλλη εταιρία που ιδρύεται ή αυξάνει το
κεφάλαιο της, είναι δυνατή ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή των εταιριών που
συγχωνεύονται ή προέρχονται από τη συγχώνευση.
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∆εν είναι δυνατή η κυριολεκτική συγχώνευση µε αλλοδαπή εταιρία. Τα
περιουσιακά στοιχεία της αλλοδαπής εταιρίας είναι δυνατό να εισαχθούν και να
εισέρθουν στην ηµεδαπή εταιρία που ιδρύεται ή αυξάνει το κεφάλαιο της ή να
αγοραστούν από αυτήν, αλλά κατά ειδική διαδοχή.
Λογιστικά ο νόµος αυτός στις παραγράφους 2 και 3 ορίζει ότι οι διαφορές που
προκύπτουν θα πρέπει να καταχωρούνται απευθείας στα περιουσιακά στοιχεία του
ενοποιηµένου ισολογισµού και τα οποία εµφανίζουν τρέχουσα αξία µε µεγαλύτερη ή
µικρότερη εσωτερική λογιστική αξία. Ο λογαριασµός «∆ιαφορές Ενοποίησης»
εµφανίζει τις θετικές και αρνητικές διαφορές που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό. Η χρέωση και πίστωση του λογαριασµού αυτού θα γίνεται ως
αντιστοίχως: θα χρεώνεται όταν υπάρχουν θετικές διαφορές και θα πιστώνεται όταν
υπάρχουν αρνητικές διαφορές. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο είναι χρεωστικό, τότε
αυτό θα εµφανίζεται στις «Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» του ενοποιηµένου
ισολογισµού. Η απόσβεσή του σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται είτε µία φορά είτε
σε περισσότερες της µία χρήσεις τµηµατικά, οι χρήσεις όµως αυτές δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια. Η επιχείρηση θα µπορεί να αφαιρέσει το ποσό των
διαφορών ενοποίησης κατευθείαν από τα αποθεµατικά. Ο νόµος όµως παρουσιάζει
δύο λογαριασµούς, την «Φήµη και Πελατεία» για τον ετήσιο ισολογισµό αλλά και τις
«∆ιαφορές ενοποιήσεως» για τους ενοποιηµένους ισολογισµούς µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται µία αντίφαση.
Ο λογιστικός χειρισµός αφορά και στα δικαιώµατα της µειοψηφίας. Εάν για
παράδειγµα, η επιχείρηση αποφασίσει να εµφανίσει δικαιώµατα µειοψηφίας για την
υπεραξία

τότε

αυτή

θα

εµφανιστεί

στο

λογαριασµό

«Λοιπές

Ασώµατες

Ακινητοποιήσεις» στο 100% της αξίας. Στην περίπτωση όµως που δεν εµφανίσει
δικαιώµατα µειοψηφίας για την υπεραξία τότε αυτή θα εµφανιστεί στο ποσοστό της
αξίας της που αντιστοιχεί στη συµµετοχή.
Στην περίπτωση, τώρα που το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι πιστωτικό,
τότε αυτό εµφανίζεται στα «Ίδια Κεφάλαια» του ενοποιηµένου ισολογισµού. Μπορεί
όµως και να µεταφερθεί στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης µόνο στην
περίπτωση που το υπόλοιπο αντιστοιχεί σε πρόβλεψη δυσµενούς εξέλιξης των
µελλοντικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία απόκτησης
καθώς και στην περίπτωση που αντιστοιχεί πραγµατοποιηµένο κέρδος.
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Το άρθρο 103 παρ. 4 του Ν. 2190/20 ορίζει επίσης το τι θα πρέπει να
ακολουθηθεί στις γνωστοποιήσεις που πρέπει να κάνει η επιχείρηση. Πιο
συγκεκριµένα ορίζει ότι η αρχική διαφορά ενοποίησης είτε είναι χρεωστική είτε είναι
πιστωτική καθώς και οι αποσβέσεις της και τα ποσά όπως αυτά διαµορφώθηκαν κατά
τη λήξης της προηγούµενης χρήσης, θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Παράλληλα, η
γνωστοποίηση αφορά και στις µεταβολές στα ποσά που γίνονται στη χρήση που λήγει
και στα σύνολά τους όπως αυτά διαµορφώνονται στο τέλος της λήγουσας χρήσης.

3. ∆ιάσπαση εταιριών

Η έννοια της διασπάσεως ανώνυµης εταιρίας ορίζεται από το άρθρο 81 του
Ν.2190/1920 ως της πράξεως µε την οποία µια ανώνυµη εταιρία (διασπώµενη) λύεται
και, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και διανοµή της περιουσίας της, µεταβιβάζει
σε άλλες υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες ανώνυµες εταιρίες (επωφελούµενες) το
σύνολο της περιουσίας της έναντι απόδοσης στους µετόχους της, µετοχών που
εκδίδονται από τις επωφελούµενες εταιρίες και ενδεχοµένως, καταβολής ενός
χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών των οποίων δικαιούνται,
µε αποτέλεσµα να εξαφανιστεί το νοµικό πρόσωπο της διασπώµενης εταιρίας.
Τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε µετασχηµατισµό είτε µε
συγχώνευση είτε µε εξαγορά είναι τα ακόλουθα:
Το κίνητρο της ορθολογικής οργανώσεως και επεκτάσεως των επιχειρήσεων: οι
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις πιθανώς να προσδοκούν την επέκταση των
δραστηριοτήτων τους µε την είσοδο σε νέες εγχώριες ή διεθνείς αγορές. Είναι
ακόµη δυνατό οι συγχωνευόµενες εταιρίες να επιδιώκουν την διαφοροποίηση
τους, δηλαδή την επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους σε
κερδοφόρες κατηγορίες προϊόντων ή την καθετοποίηση τους. Εξάλλου η
απορρόφηση µιας επιχειρήσεως από µια ευδοκιµώς λειτουργούσα επιχείρηση
παρέχει στην αναρροφούµενη επιτυχές management, έµπειρο και εξειδικευµένο
προσωπικό, τακτικούς προµηθευτές, σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και
κανάλια διανοµής των προϊόντων της. Σηµειώνεται ότι πολλές συγχωνεύσεις
εταιριών πραγµατοποιούνται προκειµένου οι συγχωνευόµενες εταιρίες να
καρπωθούν φορολογικά οφέλη όπως π.χ. τον υπολογισµό των αποσβέσεων πάνω
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στην τρέχουσα αξία των παγίων στοιχείων, την εισαγωγή της απορροφούσας ή
απορροφούµενης στο χρηµατιστήριο.
Παρά τα παραπάνω προφανή πλεονεκτήµατα, η συγχώνευση είναι δυνατό να
αποδειχθεί ότι δεν είναι ο προσφορότερος δρόµος προς επέκταση των επιχειρήσεων.
Η γρήγορη εξάπλωση των επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές
management αυτών, το οποίο να αποτύχει στην διατήρηση µιας ικανοποιητικής
χρηµατοοικονοµικής θέσεως των συνασπιζόµενων επιχειρήσεων.
Το αµυντικό κίνητρο: η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιδιώκει να ισχυροποιήσει τη
θέση της στην αγορά, ώστε να ενθαρρύνει µια πιθανή εξαγορά αυτής από κάποια
άλλη ανταγωνίστρια επιχείρηση.
Το επιθετικό κίνητρο: η επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά µιας άλλης
επιχειρήσεως πριν αυτή καταστεί ανταγωνίστρια της και έτσι αποφεύγει την
ισχυροποίηση της ανταγωνίστριας στην αγορά.
Το κερδοσκοπικό κίνητρο: µια επιχείρηση εξαγοράζει µια άλλη, µε σκοπό να
ανεβάσει την αξία της, προκειµένου, µετά την παρέλευση µιας χρονικής
περιόδου, να την πωλήσει σε τρίτους.

1.6 Η Έννοια, τα Χαρακτηριστικά και τα Είδη της Υπεραξίας της
επιχείρησης

Η επιχείρηση αποτελεί ένα οργανωµένο σύνολο από πολυάριθµα περιουσιακά
στοιχεία, των οποίων η συντονισµένη δραστηριότητα πρέπει να εξασφαλίζει την
παραγωγικότητα της εκµεταλλεύσεως τους και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων
που διατέθηκαν για την απόκτηση και την εκµετάλλευση αυτών. Το οργανωµένο
αυτό σύνολο περιουσιακών στοιχείων αποτελεί µια δρώσα οικονοµική οντότητα µε
συνεχιζόµενη δραστηριότητα (going concern) που αποκτά µια ιδιαίτερη αξία, η
οποία, κατά κανόνα, αποµακρύνεται από το άθροισµα της αξίας των επιµέρους
περιουσιακών στοιχείων που την απαρτίζουν και η οποία εξαρτάται βασικά από
την ικανότητα της οντότητας να παράγει αγαθά ή να προσφέρει υπηρεσίες, δηλαδή,
σε τελικά ανάλυση από την ικανότητα της να παράγει εισόδηµα.
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Η αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων επιτρέπει την πώληση ολόκληρης ή
µέρους µιας επιχείρησης. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις καταβάλλεται τίµηµα
µεγαλύτερο της πραγµατικής αξίας της επιχείρησης . Η διαφορά αυτή που προκύπτει
έχει καθιερωθεί να λέγεται «υπεραξία», «υπερπρόσοδος», «υπερκέρδος», «φήµη και
πελατεία» ή στις καθηµερινές συναλλαγές ως «αέρας» και «goodwill» ή «fonds de
commerce» σε διεθνές επίπεδο. Συµπερασµατικά, το κέρδος που πραγµατοποιεί η
επιχείρηση επιπλέον της κανονικής αποδόσεως των κεφαλαίων που είναι επενδυµένα
σε αυτήν, θεωρείται ως υπεραξία. Το επιπλέον αυτό κέρδος είναι αποτέλεσµα πολλών
παραγόντων, όπως η υπεροχή στο management, στην ποιότητα των προϊόντων, στην
εγκατάσταση της επιχειρήσεως, στις καλές σχέσεις µε τους πελάτες, τους
προµηθευτές, τους δανειστές, στο επιτυχηµένο marketing, στην παραγωγή “knowhow”, στον αδύναµο ή αποτελεσµατικό ανταγωνισµό κ.τ.λ. (Πρωτοψάλτης, 2005)
Οι επιχειρήσεις ξοδεύουν συνήθως σηµαντικά ποσά µε σκοπό τη δηµιουργία
υπεραξίας ή µε την προσδοκία ότι θα δηµιουργήσουν κάποιο πλεονέκτηµα που δεν
έχουν οι αντίπαλες επιχειρήσεις στην αγορά. Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει
εξακριβωθεί η αδυναµία να διαπιστωθεί η άµεση σχέση µεταξύ αυτών των δαπανών
και του δηµιουργούµενου goodwill, οι δαπάνες αυτές θεωρούνται ως έξοδα της
τρέχουσας περιόδου και βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία
πραγµατοποιούνται. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι το δηµιουργούµενο από την
κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης goodwill, δεν απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία
και τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχειρήσεως για δύο καίριους λόγους:
1) ∆εν πραγµατοποιούνται άµεσες και αναγνωρίσιµες δαπάνες για την δηµιουργία
υπεραξίας, όπως στην περίπτωση άλλων στοιχείων, π.χ. των στοιχείων που
αγοράζονται ή κατασκευάζονται από την επιχείρηση και
2) Στην έκταση που πραγµατοποιούνται δαπάνες (κόστος προωθήσεως) που είναι
δυνατόν έµµεσα να συµβάλλουν στην δηµιουργία υπερπροσόδου, οι δαπάνες
αυτές θεωρούνται έξοδα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται, γιατί κάθε
προσπάθεια διαχωρισµού αυτών σε τρέχοντα έξοδα και σε κόστος κτήσεως
υπεραξίας θα οδηγούσε σε αυθαιρεσία.
Η δυνατότητα της επιχείρησης να πραγµατοποιεί κέρδη µεγαλύτερα από την
κανονική απόδοση των επενδυµένων σε αυτή κεφαλαίων (υπερκέρδη) δεν έχει
απεριόριστη διάρκεια. Το υπερκέρδος έχει προσωρινό χαρακτήρα επειδή κατά
κανόνα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων τείνει να υποβαθµίσει το
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αναµενόµενο κέρδος µέχρι του επιπέδου του τόκου των απασχολούµενων κεφαλαίων.
Οι επενδυτές έλκονται από τη δυνατότητα πραγµατοποίησης αυξηµένων κερδών και
έτσι στους επιχειρηµατικούς κλάδους που πραγµατοποιούν υπερκανονικά κέρδη
δηµιουργούνται ανταγωνιστικές επιχειρήσεις µε συνέπεια την σµίκρυνση ή πολλές
φορές και την εξαφάνιση των υπερκανονικών κερδών, στην χειρότερη περίπτωση
ακόµη και των κανονικών κερδών.
Η διάρκεια του υπερκέρδους διαφέρει ανάλογα µε την «ποιότητα» των άυλων
στοιχείων που το δηµιουργούν. Εάν το υπερκέρδος είναι απόρροια εφευρέσεων που
έχουν κατοχυρωθεί µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σήµατα, τεχνογνωσία και γενικά
από ένα πρωτοποριακό know-how, η διάρκεια του θα είναι σχετικά µεγάλη. Σε
περίπτωση όµως, που απορρέει από εύθραυστα άυλα στοιχεία όπως είναι η φήµη που
προκλήθηκε από µεθοδευµένη διαφήµιση, ευνοϊκή συγκυρία κ.τ.λ. η υπερπρόσοδος
θα είναι εφήµερη.
Ο εµπειρογνώµονας πρέπει να εξακριβώσει ποια από τα άυλα στοιχεία
προκαλούν υπεραξία στην επιχείρηση και να αξιολογήσει εάν η προέλευση των
στοιχείων αυτών οφείλεται σε µόνιµους παράγοντες, οπότε εξασφαλίζεται µια
επιµηκέστερη διάρκεια της υπερπροσόδου, ή εάν προκύπτει λόγω κάποιων
ευκαιριακών παραγόντων, οπότε η υπερπρόσοδος θα είναι προσωρινή. Ο
προσδιορισµός των παραγόντων ως µόνιµοι ή ευκαιριακοί είναι δύσκολος ή
αδύνατος, γιατί αυτός εξαρτάται από τη φύση της επιχείρησης και τις ιδιαίτερες
συνθήκες µέσα στις οποίες δρα και αναπτύσσεται. Εποµένως, ανάλογα µε την κρίση
του εκτιµητή θα σταθµιστεί η ωφέλιµη ζωή των εν λόγω παραγόντων. Κρίνεται
σκόπιµο να αναφερθεί ότι, ο προσδιορισµός της διάρκειας της υπερπροσόδου θα γίνει
µε βάση την παρούσα κατάσταση της επιχειρήσεως και όχι µεταγενέστερη
κατάσταση, ώστε η επιχείρηση να οργανωθεί αποτελεσµατικότερα και να αποφέρει
µεγαλύτερα κέρδη. Γιατί ακόµη και αν η επιχείρηση καταφέρει να διατηρήσει τα
κέρδη της σε υψηλό επίπεδο για µια µακρά περίοδο, είναι απίθανο τα κέρδη των
αρκετά µεταγενέστερων ετών να προέρχονται από τους ίδιους παράγοντες που
υπήρχαν κατά το χρόνο εκτίµησης της υπεραξίας. Το αναµενόµενο είναι ότι το
αποκτώµενο goodwill θα εκλείψει µε το πέρας κάποιων ετών.
Πολλές µέθοδοι έχουν επινοηθεί και εφαρµόζονται στην πράξη για την
εξεύρεση της αξίας µιας επιχείρησης εκτιµώµενης ως δρώσας οικονοµικής οντότητας,
δηλαδή επιχειρήσεως µε συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
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Ορισµένοι µελετητές και πρακτικοί αντιµετώπισαν την επιχείρηση ως
οικονοµική οντότητα µε άπειρη χρονική διάρκεια που αποφέρει στους φορείς
διηνεκώς ένα εκτιµώµενο κέρδος. Η αξία της επιχειρήσεως, σύµφωνα µε την δική
τους άποψη, απαρτίζεται από τα κεφαλαιοποιηµένα µελλοντικά κέρδη και την αξία
ρευστοποιήσεως των µη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.
Άλλοι υποστήριξαν ότι, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το ύψος των
µελλοντικών κερδών, δεν είναι ορθό οι υπολογισµοί για την αξία της επιχειρήσεως να
στηρίζονται αποκλειστικά σε µελλοντικά κέρδη, αλλά πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
και η πραγµατική καθαρή θέση της επιχειρήσεως. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, η
αξία της επιχειρήσεως απαρτίζεται από την πραγµατική καθαρή θέση της, αυξηµένη
µε την υπερπρόσοδο (goodwill) που πραγµατοποιεί. ∆ηλαδή :

Αξία επιχείρησης =

Πραγµατική
καθαρή θέση

+

Goodwill

Εποµένως σε µια ενδεχόµενη πώληση της επιχείρησης, για την εκτίµηση του
τιµήµατος πώλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δυο παραπάνω στοιχεία και πιο
αναλυτικά (Πρωτοψάλτης, 2005):
i. Η πραγµατική καθαρή θέση της επιχείρησης, που επηρεάζεται και εξαρτάται από
την αξία στην οποία αποτιµούνται τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού.
Το σύνολο της καθαρής θέσης δεν είναι εύκολο να εκτιµηθεί. Υπάρχουν δύο
τουλάχιστον διαφορετικοί τρόποι αποτιµήσεως:
•

Ο όρος καθαρή θέση συχνά αναφέρεται στη λογιστική αξία, η οποία αφορά την
αρχική τιµή κτήσεως των στοιχείων του ενεργητικού, όταν αυτά αγοράστηκαν και
εφόσον έχουν γίνει επόµενες λογιστικές προσαρµογές (αποσβέσεις κτλ.)

•

Η πραγµατική αξία των στοιχείων του ενεργητικού µπορεί να αποτιµηθεί ανά
χρονική στιγµή µε βάση την αξία που έχουν αν πουληθούν ή ρευστοποιηθούν
εκείνη τη χρονική στιγµή.

ii. Η υπερπρόσοδος, που θεωρείται ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης
και προσδιορίζεται ως το επιπλέον ποσό της πραγµατικής αξία της επιχείρησης,
όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, που ο ενδιαφερόµενος είναι
διατεθειµένος να καταβάλει για την απόκτηση της.
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Η κατηγορία στην οποία εµπίπτει η υπεραξία µιας επιχείρησης εξαρτάται από
τον τρόπο µε τον οποίο αποκτήθηκε αυτή η υπεραξία. Συνεπώς η υπεραξία µιας
επιχείρησης µπορεί να διακριθεί στις εξής κατηγορίες από λογιστική άποψη (Dunse et
al., 2004):
1) Υπεραξία αποκτώµενη µέσω άλλης επιχειρήσεως (purchased goodwill)
Αυτό το είδος υπεραξίας προκύπτει µόνο όταν αγοράζεται κάποια άλλη
επιχείρηση ή όταν η ίδια συγχωνεύεται µε άλλη ή άλλες επιχειρήσεις ή ακόµη, όταν
αποκτώνται τα περιουσιακά στοιχεία ή τµήµα αυτών µιας άλλης επιχείρησης. Ο
προσδιορισµός της αξίας πώλησης µιας επιχείρησης, ξεκινάει από την αξιολόγηση
της ίδιας της περιουσίας της, η οποία περιλαµβάνει τα ενσώµατα στοιχεία της,
δηλαδή τα ακίνητα, τον εξοπλισµό, τα εµπορεύµατα κτλ. Επιπροσθέτως,
υπολογίζονται και τα άυλα στοιχεία (“blue sky” amount) τα οποία περιλαµβάνουν
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικό σήµα, πνευµατικά δικαιώµατα, υπεραξία κτλ. Σε
αυτή την περίπτωση, ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική
αξία (fair market value) των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, µείον τις
υποχρεώσεις της, και στην αξία που καταβάλλεται για την απόκτηση της επιχείρησης
(market price).
Αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την υπεραξία, δεν έχουν απαραίτητα
αποδεκτή απ’ όλους αξία, παρ’ όλα αυτά, προσθέτουν αξία στην επιχείρηση,
πείθοντας τον πιθανό αγοραστή ότι η επιχείρηση θα είναι ικανή να παράγει
µελλοντικά κέρδη υψηλότερα από το κανονικό επίπεδο. Η υπεραξία αυτή,
αναγνωρίζεται από την οικονοµική επιστήµη και απεικονίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις της επιχείρησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι: i) υπάρχει µόνο σε
περίπτωση αγοραπωλησίας επιχείρησης, ii) αντανακλάται µόνο σε εµπορική
συναλλαγή, iii) το κόστος απόκτησης της, εξαρτάται από τα µελλοντικά κέρδη της
επιχείρησης, iv) απεικονίζεται στα οικονοµικά βιβλία της επιχείρησης.

Για παράδειγµα:
•

Η επιχείρηση Χ αγοράζει την επιχείρηση Ψ έναντι 100.000€.

Περιουσιακά στοιχεία της Ψ:
Κτίρια:

45.000€

Μηχανήµατα:

10.000€
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Εµπορεύµατα: 22.000€
Συµµετοχές:

18.000€

Υποχρεώσεις: -4.000€
Καθαρή αξία αποκτούµενων στοιχείων: 91.000€
Κόστος υπεραξίας:

8.000€

Το goodwill που προήλθε από την αγορά επιχειρήσεως και φέρεται γραµµένο
στον ενεργητικό του ισολογισµού, θεωρείται ως µη αναγνωρίσιµο άυλο στοιχείο που
στερείται ατοµικών χαρακτηριστικών, επειδή είναι αποτέλεσµα πολλών οικονοµικών
παραγόντων που συνυπάρχουν στην επιχείρηση και οι οποίοι δεν µπορούν να
αποχωριστούν από αυτή.
2) Υπεραξία δηµιουργούµενη από την ίδια την επιχείρηση (non-purchased goodwillinherent goodwill)
Ο συνδυασµός της διαφήµισης, έρευνας, επιτυχηµένου management και του
καλού συγχρονισµού στην λήψη αποφάσεων από τους υπεύθυνους της επιχείρησης,
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξασφαλίσουν στην επιχείρηση µια θέση στην αγορά για
την οποία µια άλλη επιχείρηση θα ήταν διατεθειµένη να πληρώσει ένα µεγάλο ποσό
για να την αποκτήσει. Αυτή η ικανότητα της επιχείρησης είναι η λεγόµενη υπεραξία
της και κατατάσσεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα, µερικά από τα
άυλα στοιχεία αναγνωρίζονται από τους συναλλασσόµενους, όπως είναι το εµπορικό
σήµα, οι ευρεσιτεχνίες, τα πνευµατικά δικαιώµατα και λοιπά δικαιώµατα τα οποία
εκχωρούν πραγµατική αξία στην επιχείρηση και απαιτούν κάποιο κόστος που µπορεί
να υπολογιστεί. Για τα υπόλοιπα άυλα στοιχεία, όπως η φήµη και πελατεία, η
επωνυµία της επιχείρησης, η καλή γεωγραφική της θέση, η γνώση της προηγµένης
τεχνολογίας, ακόµη και οι ιδιαίτερες διεκπεραιωτικές ικανότητες των στελεχών της,
που εντάσσονται στην κατηγορία της υπεραξίας δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το
ποσό της δαπάνης που απαιτείται και για το λόγο αυτό δεν απεικονίζονται στα βιβλία
και τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.
3)

Αρνητική υπεραξία
Η αρνητική υπεραξία είναι η ωφέλεια που γνωρίζει ένας πιθανός αγοραστής

µιας επιχείρησης ή ενός περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται σε τιµή χαµηλότερη
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από την πραγµατική αξία. Αυτό συναντάται κυρίως σε µια εσπευσµένη συναλλαγή,
όπου τα περιουσιακά στοιχεία ρευστοποιούνται για την αύξηση των κεφαλαίων ή
όταν µια επιχείρηση βρίσκεται σε εκκαθάριση και πωλείται. Όταν µια επιχείρηση
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η αξία της απόκτησης της υπεραξίας µιας άλλης
επιχείρησης είναι αρνητική, εύλογα θα αναρωτηθεί
Η αρνητική υπεραξία µπορεί να προκύψει εξαιτίας ενός από τους ακόλουθους
παράγοντες:
•

Η αποκτώµενη επιχείρηση αναµένεται να πραγµατοποιήσει ζηµίες στο µέλλον.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι λογικό η αξία των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης να µειωθεί, καθώς οι ζηµιές θα είναι φανερές και αυτό θα έχει
σαν αποτέλεσµα να συµπιεστεί αναλογικά η τιµή αγοράς της επιχείρησης.

•

Ο αγοραστής πέτυχε µια «ευκαιρία». Πιθανώς η πωλούµενη εταιρία να
χρειαζόταν άµεσα ρευστότητα και έτσι η αγοράστρια επιχείρηση βρισκόµενη σε
θέση ισχύος, κατάφερε να διαπραγµατευτεί µια πραγµατικά ελκυστική τιµή.
Εναλλακτικά, η αξία της αποκτώµενης επιχείρησης για την αγοράστρια εταιρία να
είναι σηµαντικότερη από την αξία που απέδιδε η ίδια στον εαυτό της. Αυτό
πιθανώς να συµβεί όταν η αγοραζόµενη επιχείρηση ταιριάζει απόλυτα στις
δραστηριότητες της αγοράστριας.

4) Η υπεραξία ανάλογα µε τα αίτια που την προκαλούν

Η υπεραξία µπορεί να διακριθεί στους εξής τύπους, που διακρίνονται βάσει
των αιτιών που την προκαλούν (Jahmani et al., 2010):
•

Προσωπική (personal or “dog”), που συνδέεται στενά µε τον επιχειρηµατία και
χάνεται όταν αυτός αποχωρήσει από την επιχείρηση. ∆εν έχει σηµαντική αξία για
τον αγοραστή της επιχειρήσεως ακόµη και στην περίπτωση που ο πωλητής, µε
βάση τη σύµβαση, θα εξακολουθήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
επιχείρηση.

•

Προσκολληµένη (adherent or “cat”), που συνδέεται µε την περιουσία της
επιχειρήσεως (λ.χ. ακίνητα, τόπος εγκαταστάσεως), την υψηλή στάθµη του
απασχολούµενου

προσωπικού

κ.τ.λ.

αυτή

δεν

είναι

προσωπική,

είναι
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προσκολληµένη µε την επιχείρηση και ασφαλώς έχει αξία για τον υποψήφιο
αγοραστή.
•

Φευγαλέα

(fugitive

or

“rat”),

που

δεν

είναι

ούτε

προσωπική,

ούτε

προσκολληµένη, αλλά θα εξαφανιστεί αν η επιχείρηση αλλάξει χέρια. Η υπεραξία
αυτή, επίσης, έχει µηδαµινή αξία για τον ενδιαφερόµενο αγοραστή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ένα από τα σηµαντικότερα διδάγµατα της σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής θεωρίας
είναι πως, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αξία της αγοράς των µετοχών µίας
επιχείρησης είναι ίση µε το περιθώριο επί της αξίας όλων των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης µείον των υποχρεώσεών της. Εφ’ όσον τα περισσότερα
από τα περιουσιακά στοιχεία µίας επιχείρησης είναι υλικής µορφής, όπως είναι ο
εξοπλισµός, η παρατηρούµενη σχέση µεταξύ της αξίας των στοιχείων αυτών και της
αξίας της επιχείρησης είναι σχετικά απλή (Beaver, 1981). Ωστόσο, στη σύγχρονη
οικονοµία της γνώσης, η αξία της επιχείρησης κυρίως αντανακλά τα άυλα
περιουσιακά στης στοιχεία, όπως είναι τα εµπορικά σήµατα, τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, η φήµη και το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα οποία αναγνωρίζονται από τα
εκάστοτε λογιστικά πρότυπα και αρχές βάσει των οποίων αναφέρονται. Υπό αυτήν
την άποψη, έχει υποστηριχτεί πως το γεγονός της αυξανόµενης ροής της
πληροφόρησης σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων έχει
οδηγήσει τη λογιστική επιστήµη πέρα από την κλασική αρχή των συναλλαγών, ώστε
να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο σύγχρονο και πρωταρχικό ενηµερωτικό της
ρόλο (Lev, 2004).
Πράγµατι, εξετάζοντας τα πρότυπα GAAP, είτε υπό το πρίσµα της
αγγλοσαξονικής θεώρησης είτε στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία φαίνεται να είναι εν µέρει ανακριβώς αναγνωρισµένα και καταγραφόµενα
στις οικονοµικές καταστάσεις (Stolowy & Cazavan-Jeny, 2001). Αυτή η λογιστική
µεροληψία παραδοσιακά στη βιβλιογραφία έχει αποδοθεί στην τάση των λογιστικών
προτύπων να παρέχουν «ακριβή» πληροφόρηση, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το
κόστος της «σχετικής» πληροφόρησης (Canibano et al, 2000). Το πρόβληµα την
εννοιολογικής αποσαφήνισης και της ακριβούς λογιστικής αναγνώρισης των άυλων
περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας,
έχει αναγνωριστεί εδώ και δεκαετίες (Egginton, 1990).
Ως αποτέλεσµα, τα σύγχρονα συστήµατα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
αποσκοπούν στην ορθή διαχείριση των οικονοµικών χαρακτηριστικών των άυλων
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περιουσιακών στοιχείων (Powell, 2003). Εκτός αυτού, στη σύγχρονη βιβλιογραφία
έχει αναγνωριστεί ευρέως πως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τους
κρισιµότερους παράγοντες της αξίας των επιχειρήσεων και της αποδοτικότητάς τους
σε πλήθος οικονοµικών τοµέων (Hand & Lev, 2004; Henning et al, 2000), αν και τα
οφέλη της λογιστικής απεικόνισης και επικοινωνίας τους στα εξωτερικά
ενδιαφερόµενα µέρη δεν έχουν λάβει ανάλογης προσοχής (Lev, 2001). Παρόλα αυτά,
πολλές εµπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει πως οι λογιστικοί δείκτες των άυλων
περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά χρήσιµοι τόσο για τα
εξωτερικά όσο και για τα εσωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη των σύγχρονων
οργανισµών (Sougiannis, 1994; Lev, 2004; Villalonga, 2004).
Πράγµατι, όπως αναφέρει ο Powell (2003), κατά τα προηγούµενα χρόνια οι
οικονοµικές ιδιότητες των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν εξεταστεί
σποραδικά στον Ευρωπαϊκό χώρο, µε εξαιρέσεις το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία
και τη Γερµανία. Κατά την προηγούµενη δεκαετία, οι έρευνες σχετικά µε τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία επικεντρώθηκαν κυρίως σε συγκριτικές µελέτες αναφορικά µε
τα εφαρµοζόµενα λογιστικά πρότυπα και τις πρακτικές χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς του (Nixon, 1997). Το 2001, οι Stolowy & Cazavan-Jeny (2001),
εξετάζοντας τη λογιστική αντιµετώπιση και τις αποκλίσεις στη χρηµατοοικονοµική
αναφορά των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε έµφαση στις δαπάνες Έρευνας και
Ανάπτυξης, στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, στα εµπορικά σήµατα και την υπεραξία,
σε 21 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γερµανίας, της
Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, συµπεραίνουν πως η έλλειψη ενός κοινώς
αποδεκτού εννοιολογικού πλαισίου συνεπάγεται λογιστικό χειρισµό και ασυνέπειες
στην αναφορά των άυλων στοιχείων τόσο µεταξύ των χωρών όσο και σε εσωτερικό
επίπεδο. Οµοίως, οι Stolowy et al (2001) επισήµαναν την πολυπλοκότητα της
διεθνούς εναρµόνισης αναφορικά µε τις λογιστικές πρακτικές χειρισµού των άυλων
περιουσιακών στοιχείων, εξετάζοντας τη λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας και
των εµπορικών σηµάτων στη Γαλλία και τη Γερµανία.
Στο πλαίσιο αυτό, η υπεραξία και κυρίως η λογιστική της αντιµετώπιση έχει
αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα και πιο αµφιλεγόµενα ζητήµατα της
σύγχρονης λογιστικής επιστήµης. Ο κύριος λόγος αυτών των δυσκολιών που έχουν
καταγραφεί κατά τα προηγούµενα έτη αφορά τη φύση της και την ορθότητα της
αποτίµησής της, οι οποίες πλαισιώνουν κατά συνέπεια και το λογιστικό της χειρισµό.
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Οι αδυναµίες στην αποτίµησή της βασίζονται στην κοινή διαπίστωση πως η υπεραξία
αποτελεί το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που αν και δηµιουργεί
αξία, αποτιµάται µόνο σε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Έτσι, η αποτίµηση της
υπεραξίας βασίζεται σε συγκεκριµένες και περίπλοκες προϋποθέσεις, καθώς και σε
πολυσύνθετες συναλλακτικές αρχές (Davis, 1992), µε αποτέλεσµα η ρευστοποίηση
και η πώλησή της ως αυτόνοµο περιουσιακό στοιχείο να είναι σχεδόν ένα αδύνατο
εγχείρηµα.
Σηµαντικό στοιχείο για το λογιστικό χειρισµό της υπεραξίας ανά τα χρόνια
έχει αποτελέσει η εννοιολογική της φύση, είτε ως υπερκανονικό κέρδος είτε ως
υπολειµµατικό κόστος (Bryer, 2005). Η αντιµετώπιση της υπεραξίας ως
υπερκανονικό κέρδος βασίζεται στο γεγονός της µη αναγνώρισης των οικονοµικών
χαρακτηριστικών των άυλων στοιχείων µίας επιχείρησης, όπως είναι το
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, ως περιουσιακών. Ο Cooper (2007) αναφέρει
πως συνέπεια αυτού είναι η αποτίµηση των κερδών που προέρχονται από την
υπεραξία µε τον τρόπο του υπολογισµού της διαφοράς των µελλοντικών κερδών από
τα κέρδη που εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν αποκλειστικά από τα κανονικά κέρδη.
Ωστόσο, η αποτίµηση της υπεραξίας ως υπερκανονικό κέρδος στηρίζεται
αποκλειστικά σε εκτιµήσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να είναι αυθαίρετες. Εκτός
αυτού, ένα ακόµη πρόβληµα της εκτίµησης της υπεραξίας είναι η υποκειµενικότητα
της διαπραγµατευτικής ικανότητας του αγοραστή και του πωλητή, καθώς όπως
προαναφέρθηκε η υπεραξία εκτιµάται σε περίπτωση συναλλακτικού καθεστώτος.
Στο πλαίσιο αυτό, η αντιµετώπιση της υπεραξίας ως υπερκανονικό κέρδος (ή
υπολειµµατικό κόστος) εµπεριέχει τις ανεπάρκειες των µεθόδων αποτίµησης των
µελλοντικών κερδών που προέρχονται από αυτήν, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη
ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης αλλά όχι µη απτά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
δεν αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά προσδίδουν επιπλέον αξία
στην επιχείρηση µετά την εξαγορά ή οποιοδήποτε είδος επιχειρησιακής ενοποίησης
(Vincent et al, 2001). Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως η υπεραξία δε
συνεπάγεται

απαραίτητα

πλεονασµατικό

κέρδος

και

αντίθετα,

δηλαδή

το

πλεονασµατικό κέρδος δεν επιφέρει αναγκαστικά την ύπαρξη υπεραξίας. Όλα τα
προαναφερθέντα

προβληµατικά

ζητήµατα

της

αποτίµησης

της

υπεραξίας

εντατικοποιούνται αν λάβει κανείς υπόψη του και τη διαφοροποίηση µεταξύ
εσωτερικά δηµιουργούµενης και εξαγορασθείσας υπεραξίας (Sherman & Hart, 2006).
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Η διαφοροποίηση αυτή εµπεριέχει τη διαπίστωση πως ο λογιστικός χειρισµός
της υπεραξίας και γενικότερα η λογιστική της αναγνώριση προϋποθέτει την αγορά
της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Seetharaman et al (2004) επισηµαίνουν πως η
προβληµατική λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας οφείλεται στο γεγονός πως
πιθανόν ο υπολογισµός της να είναι πλαστός και να αποσκοπεί στον εξωραϊσµό της
οικονοµικής εικόνας της επιχείρησης, στη διαπίστωση πως η αποτίµησή της είναι
αυθαίρετη καθώς βασίζεται σε µη αντικειµενικές υποθέσεις αναφορικά µε τα
µελλοντικά κέρδη της, και, τέλος, στις δυσκολίες της αναγνώρισης και αποτίµησης
των εξόδων που σχετίζονται µε την υπεραξία.
Κατά τα προηγούµενα χρόνια, ο λογιστικός χειρισµός της υπεραξίας διήλθε
διαφόρων φάσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από τη στατική αντιµετώπισή της και
κατέληξαν στην πραγµατιστική (Ding et al, 2008). Σύµφωνα µε τη στατική λογιστική
αντιµετώπιση της υπεραξίας, αυτή δε θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο, καθώς δεν
έχει σταθερή αξία, ενώ η δυναµική λογιστική της αντιµετώπιση προϋποθέτει τη
θεώρηση της υπεραξίας ως περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αποσβένεται σε ένα
µακροχρόνιο διάστηµα. Σήµερα, όπου σύµφωνα µε τους Ding et al (2008) διανύεται η
πραγµατιστική

φάση

της

λογιστικής

αντιµετώπισης

της

υπεραξίας,

αυτή

αναγνωρίζεται σε πραγµατικό περιβάλλον, δηλαδή σε περιπτώσεις συνένωσης
επιχειρήσεων, ενώ εκτιµάται βάσει της υπάρχουσας και µελλοντικής οικονοµικής
συνθήκης που σχετίζεται µε αυτές τις επιχειρήσεις. Γενικά σήµερα θεωρείται πως
αυτή η αντιµετώπιση της υπεραξίας είναι η ορθότερη.
Σε γενικότερους όρους, τα βασικότερα προβλήµατα που έχουν καταγραφεί
στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναφορικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας
αφορούν τα ζητήµατα του χρόνου αναγνώρισής της, την αποτίµηση και την
εξοδοποίησή της. Ο Lev (2001) αναφέρει πως ο χρόνος αναγνώρισης της υπεραξίας
αποτελεί και το βασικότερο ζήτηµα του λογιστικού χειρισµού της, καθώς οι
οικονοµικές της επιπτώσεις επηρεάζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα µίας
επιχείρησης σε ένα µακρύ σχετικά χρονικό διάστηµα. Οι βασικότερες προσεγγίσεις
που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία για το ζήτηµα αυτό εµπεριέχουν τη
διαγραφή της υπεραξίας µετά την αναγνώρισή της άµεσα, την απόσβεση της
υπεραξίας σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και τη διατήρησή της στον
ισολογισµό µέχρι τη διαγραφή ή την αποµείωσή της.
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Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και όπως θα αναλυθεί και διεξοδικότερα στα
επόµενα κεφάλαια, ο ορθολογικός λογιστικός χειρισµός της υπεραξίας στο πλαίσιο
της διεθνούς αναγνώρισης της σηµαντικότητας των άυλων περιουσιακών στοιχείων
λαµβάνει όλο και περισσότερη σηµασία και αποτελεί κρίσιµο παράγοντα της
δηµιουργίας αξίας στη σύγχρονη οικονοµία. Η λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας
κατά τα προηγούµενα χρόνια βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην ιστορική
πληροφόρηση. Ωστόσο, το γεγονός πως η υπεραξία αντανακλά δυνατότητες για
µελλοντική ανάπτυξη και µελλοντικά κέρδη για µία επιχείρηση, προϋποθέτει µία
περισσότερο δυναµική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα ∆ΠΧΠ καθορίζουν µία
καταλληλότερη προσέγγιση της λογιστικής της υπεραξίας, καθώς υπάρχει ανάγκη
ορθολογικότερης αντιµετώπισής της, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη πως η
υπεραξία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των σύγχρονων
επιχειρήσεων, και ειδικότερα αυτών που δραστηριοποιούνται στους βιοµηχανικούς
τοµείς υψηλής τεχνολογίας.
Οι Sevin et al (2007) σηµειώνουν πως τα νέα ∆ΠΧΠ αναφορικά µε το
λογιστικό χειρισµό της υπεραξίας βελτιώνουν τη διαφάνεια της χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης, αντικατοπτρίζοντας λογιστικά την υπεραξία µε µεγαλύτερη
σαφήνεια, οδηγώντας µε τον τρόπο αυτό στην καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών
καταστάσεων

από

την

πλευρά

των

χρηστών

τους

και

στη

δηµιουργία

ορθολογικότερων προσδοκιών αναφορικά µε τα περιουσιακά στοιχεία µίας
επιχείρησης. Επίσης, οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως τα νέα αυτά πρότυπα
αποτελούν

µία

σηµαντική

ευκαιρία

µεγαλύτερης

διαφάνειας

των

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που αφορούν τη διαγραφή της υπεραξίας και τους
σχετικούς λόγους αποµείωσής της. Βέβαια, η νέα αυτή λογιστική προσέγγιση απαιτεί
από τις επιχειρησιακές µονάδες τη διεξαγωγή ετήσιων αποτιµήσεων, οι οποίες µε τη
σειρά τους αποτελούν µία ιδανική πηγή πληροφόρησης για τον προσδιορισµό της
µετοχικής αξίας.
Ωστόσο και πάλι ο Schultze (2005) αναφέρει πως δεν υπάρχουν πάντα
απόλυτα αξιόπιστα µέτρα και µεταβλητές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη
διαδικασία της αποτίµησης. Ο ίδιος ερευνητής αναφέρει πως προβλήµατα
ανακύπτουν και από το γεγονός πως η υπεραξία δε δηµιουργεί ταµειακές ροές
ανεξάρτητες από άλλα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, ο έλεγχος της αποµείωσης της
υπεραξίας δεν είναι µία απλή διαδικασία, καθώς απαιτεί λεπτοµερή κατανόηση της
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µεθοδολογίας αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και του παθητικού, κατά την
οποία η έννοια της εύλογης αξίας είναι εξαιρετικά σηµαντική. Βέβαια, ο Bens (2006)
σηµειώνει πως η εφαρµογή της έννοιας της εύλογης αξίας για περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις που δεν διαπραγµατεύονται ενεργά αυξάνει την υποκειµενικότητα
των αντίστοιχων λογιστικών καταστάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η εύλογη αξία πρέπει να αποτιµάται βάσει της καλύτερης
διαθέσιµης πληροφόρησης, λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές ανάλογων περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων και χρησιµοποιώντας τις καταλληλότερες τεχνικές, όπως
είναι η Καθαρά Παρούσα Αξία, η Θεµελιώδης Ανάλυση και η Μήτρα Τιµολόγησης
(Lander & Reinstein, 2003). Κατά τη διαδικασία αυτή, οι managers που
χρησιµοποιούν τη νέα λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας βάσει των ∆ΠΧΠ θα
πρέπει να επιτελούν ένα σηµαντικό αριθµό υποκειµενικών αποφάσεων κατά την
υποβολή της σχετικής λογιστικής πληροφόρησης, καθώς η απουσία τιµών αγοράς της
εύλογης αξίας αυξάνει την αβεβαιότητα και µειώνει παράλληλα τη χρησιµότητα της
πληροφόρησης αυτής. Συνοπτικά, η νέα λογιστική προσέγγιση της υπεραξίας βάσει
των σύγχρονων προτύπων εµπεριέχει και πάλι µία σειρά προβληµατικών ζητηµάτων,
καθώς η λανθασµένη εκτίµηση σχετικών µελλοντικών εσόδων, κερδών και λοιπών
στοιχείων που σχετίζονται µε την υπεραξία ενισχύουν την πεποίθηση της
«δηµιουργικής» λογιστικής έναντι της ορθής λογιστικής µεταχείρισής της.

39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΓΛΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1 Η Έννοια Του Όρου Υπεραξία Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.
Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. η «υπεραξία» της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην
εκτίµηση για την ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της
καλής φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της µεγάλης πίστεως στην αγορά, της
καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως 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, εµπειρία) και του
κύρους, δυναµισµού και αποτελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού
µηχανισµού (Γκίνογλου & Ταχυνάκης, 2004).
Αναλογικά,

ο

Ν.2190/1920

ορίζει

ότι

υπεραξία

µιας

επιχείρησης

δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης της οικονοµικής µονάδος
και είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τµήµατος αγοράς και της πραγµατικής
αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων.
Η υπεραξία παρακολουθείται στον λογαριασµό 16.00 του Ε.Γ.Λ.Σ. µόνο στην
περίπτωση που υπάρχει εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης επιχείρησης, η οποία µετά
από αυτή την πράξη παύει να υπάρχει ως νοµικό πρόσωπο. Αντιθέτως σε περίπτωση
αγοράς µετοχών µιας Α.Ε. ή εταιρικών µεριδίων σε περίπτωση µιας Ε.Π.Ε., όπου η
εξαγοραζόµενη εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται ως ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο µε
την µόνη διαφορά ότι η επιχείρηση «αλλάζει χέρια», η πιθανή υπεραξία που
προκύπτει, από την πώληση σε µεγαλύτερη τιµή από την χρηµατιστηριακή,
παρακολουθείται στους αρµόδιους υπολογαριασµούς του 18 (συµµετοχές και λοιπές
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις), µαζί µε την αξία κτήσης τους.
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Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την φορολογική νοµοθεσία και τον κωδ.
Ν2190/1920, πρέπει να διακρίνουµε δυο είδη υπεραξίας, που προκύπτουν από την
µετατροπή ή συγχώνευση (και µεταβίβαση) επιχειρήσεως:
1) Υπεραξία από µεταβολή των τιµών
Αναφέρεται στην διαφορά µεταξύ της πραγµατικής καθαρής θέσεως2 της
επιχείρησης και της λογιστικής καθαρής θέσεως3 της. Η υπεραξία αυτή
προσδιορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/19204 και στις
περιπτώσεις συγχωνεύσεως ή µετατροπής που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος κατά το χρόνο
συγχωνεύσεως ή µετατροπής, αλλά κατά το χρόνο διάλυσης της. Τα περιουσιακά
στοιχεία της µετατρεπόµενης ή συγχωνευόµενης εταιρίας καταχωρούνται στα
λογιστικά βιβλία της απορροφούσας ή της από µετατροπή ή συγχώνευση
προερχόµενης νέας εταιρίας, µε την αξία που προσδιορίζεται από την επιτροπή του
άρθρου 9 και η υπεραξία που προκύπτει εµφανίζεται απαραιτήτως σε ειδικούς
2

Ως πραγµατική καθαρή θέση ορίζεται η διαφορά µεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας

αποκτήσεως των δεκτικών χρηµατικής αποτιµήσεως περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των
προς τρίτους υποχρεώσεων, δηλαδή ως η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων προς τρίτους, όταν αυτά αποτιµηθούν µε βάση την αποδοτικότητα
της επιχειρήσεως και την εφαρµογή των παραδεγµένων µεθόδων.

3

Ως λογιστική καθαρή θέση ορίζεται η διαφορά µεταξύ της συνολικής λογιστικής αξίας των

δεκτικών χρηµατικής αποτιµήσεως στοιχείων του ενεργητικού και των προς τρίτους υποχρεώσεων,
που προκύπτει από τον νόµιµα καταρτισµένο ισολογισµό.

4

Σύµφωνα µε τα παγίως ακολουθούµενα, οι επιτροπές του άρθρου 9 κωδ. Ν.2190/1920

περιορίζονται στο να προσδιορίζουν την πραγµατική καθαρή θέση, ενώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προερχόµενου από την 3η οδηγία της Ε.Ε. νέου άρθρου 71, στις περιπτώσεις συγχωνεύσεως (και
διασπάσεως) εταιριών πρέπει να προσδιορίζεται η τρέχουσα αγοραία αξία της επιχειρήσεως. Τούτο
οφείλεται σε ελλειπή και λανθασµένη µεταφορά στο άρθρο 9, που έγινε σκόπιµα για να συγκροτούνται
οι συγκεκριµένες επιτροπές µόνο από υπαλλήλους του Υπουργείου Εµπορίου και όχι από
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εµπειρογνώµονες (δηλαδή ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές), όπως απαιτούν
οι Οδηγίες της Ε.Ε.
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λογαριασµούς της συγχωνευούσης ή της νέας εταιρίας. Οι ειδικοί λογαριασµοί δεν
είναι δυνατόν να είναι λογαριασµοί ουσίας, παρά µόνο ειδικό ζεύγος λογαριασµών
τάξεως, που θα ενταχθεί στους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ.
2) Υπεραξία αποδοτικότητας (goodwill)
Ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας (αγοραίας) αξίας της
επιχειρήσεως και της πραγµατικής καθαρής θέσεως που προσδιορίζεται από την
επιτροπή του άρθρου 9. κωδ.Ν.2190/1920. Η υπεραξία αυτή από την ελληνική
επιστήµη ονοµάζεται «υπερπρόσοδος».
Στην ελληνική πρακτική έχουν επικρατήσει οι όροι:
•

«αέρας», προφανώς γιατί δεν πρόκειται περί συγκεκριµένου υλικού περιουσιακού
στοιχείου ή δικαιώµατος, αλλά περί άυλου στοιχείου που συνιστά µια πραγµατική
κατάσταση και αντιπροσωπεύει κατ’ ουσία, για τον αγοραστή, απλή ελπίδα.

•

Φήµη και πελατεία, προφανώς γιατί η υπεραποδοτικότητα πηγάζει βασικώς από
την ύπαρξη πολυπληθούς πελατείας και καλής φήµης της επιχειρήσεως στην
αγορά.
Τέτοια υπεραξία υπάρχει µόνο όταν πρόκειται περί επιχειρήσεως που

λειτουργεί από ετών ευδοκίµως και αποδοτικώς, η δε µελλοντική της αποδοτικότητα
προδιαγράφεται ανοδική. Τονίζεται ότι η ύπαρξη υπεραξίας εξαρτάται, κατά κύριο
λόγο, από τις προοπτικές του µέλλοντος, δηλαδή από την προβλεπόµενη
(εκτιµώµενη) µελλοντική αποδοτικότητα.

3.2 Μέθοδοι Εκτιµήσεως της Υπεραξίας της Επιχείρησης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υπεραξία είναι το κέρδος που πραγµατοποιεί η
επιχείρηση πέραν του κανονικού ποσοστού αποδόσεως των επενδυµένων κεφαλαίων
στην επιχείρηση και ότι η υπερπρόσοδος αυτή είναι πρόσκαιρη, γιατί ο ανταγωνισµός
θα περιορίσει τα κέρδη στο κανονικό ύψος. Η χρονική περίοδος στην οποία η
επιχείρηση θα πραγµατοποιεί υπερπρόσοδο ποικίλλει και συνεπώς είναι ζήτηµα
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εκτιµήσεως της συγκεκριµένης κάθε φορά επιχειρήσεως. οι εµπειρογνώµονες
εκτιµητές χρησιµοποιούν µια περίοδο από 1 έως 8 έτη µε ένα µέσο, που συνηθίζεται
να είναι τα 5 έτη.
Ο εκτιµητής οφείλει να προσδιορίσει την αξία της υπερπροσόδου της επιχείρησης
κατά το χρόνο της εκτιµήσεως της επιχείρησης, που είναι η παρούσα αξία της
προβλεπόµενης να πραγµατοποιηθεί σε µια σειρά ετών στο µέλλον υπερπροσόδου.
Εποµένως, η αξία της υπερπροσόδου µιας επιχείρησης είναι ίση µε την αρχική αξία
ράντας πρόσκαιρης, ετήσιας, σταθερής, µε ετήσιο όρο το µέσο όρο της
πιθανολογόµενης µελλοντικής ετήσιας υπερπροσόδου της επόµενης περιόδου, µε
επιτόκιο προεξοφλήσεως ένα ποσοστό που καλείται να προσδιορίσει ο εκτιµητής.
Για τον προσδιορισµό της αξίας της υπερπροσόδου µιας επιχείρησης έχουν
προταθεί διάφορες µέθοδοι:
1. η µέθοδος του γινοµένου της υπερπροσόδου επί τα έτη της προβλεπόµενης
διάρκειας της
2. η µέθοδος της παρούσας αξίας
3. η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης των επιπλέον κερδών (της υπερπροσόδου)
4. η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης των προβλεπόµενων κερδών
Για την αποσαφήνιση όλων των εξεταζόµενων µεθόδων, θα παρουσιαστούν
οικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης που δεχόµαστε ως υφιστάµενα:
Α. Ιστορικά στοιχεία

Έτη

Καθαρά
Κέρδη χρήσης

Στοιχεία
Ενεργητικού

Υποχρεώσεις

Λογιστική
καθαρή θέση

200Χ

80.000

390.000

180.000

210.000

200Χ+1

72.000

410.000

210.000

200.000

200Χ+2

84.000

470.000

230.000

240.000

200Χ+3

82.000

450.000

160.000

290.000

200Χ+4

94.000

490.000

260.000

230.000

Σύνολο

412.000

2.210.000

1.040.000

1.170.000

442.000

208.000

234.000

Μέσος όρος 82.400
5ετίας
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Β. Προβλεπόµενα στοιχεία
Μέσα ετήσια µελλοντικά κέρδη:

84.000

Προβλεπόµενη µέση πραγµατική καθαρή θέση:

350.000

Λειτουργική καθαρή θέση:

200.000

Ποσοστό µέσης επενδυτικής αποδόσεως:

10%

Επιτόκιο προεξοφλήσεως υπερπροσόδου:

15%

Προβλεπόµενη διάρκεια υπερπροσόδου:

5 έτη

Όπου, Κ = Το µέσο µελλοντικό κέρδος της επιχείρησης
i = Κανονικό ποσοστό αποδόσεως του επενδυµένου κεφαλαίου
i΄ = Επιτόκιο προεξοφλήσεως της υπερπροσόδου
η = Αριθµός ετών στα οποία προβλέπεται η επιχείρηση να πραγµατοποιεί
υπερπρόσοδο
Λ.Κ.Θ. = Λειτουργική Καθαρή Θέση της επιχείρησης
Π.Κ.Θ. = Πραγµατική Καθαρή Θέση της επιχείρησης

1. Η µέθοδος του γινοµένου της υπερπροσόδου επί τα έτη της προβλεπόµενης
διάρκειας της
Το αβέβαιο της υπεραξίας πρέπει να εκτιµηθεί µε βάση το χρόνο που
εκτιµάται ότι αυτή θα υφίσταται στην επιχείρησης. Αυτή η µέθοδος δίνει στην
υπεραξία µια περιορισµένη διάρκεια ζωής ν ετών και της υπολογίζει την αξία της µε
τον παρακάτω τύπο:
Οπότε,

Υπεραξία = ν [ Κ – ( i x Π.Κ.Θ. )]

Υπεραξία = 5 x [84.000 – ( 10% x 350.000)] = 245.000
Η συγκεκριµένη µέθοδος δέχεται κριτική γιατί κατά το χρόνο της εκτιµήσεως

της αξία της επιχείρησης, δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ονοµαστικά
µελλοντικά κέρδη, αλλά η παρούσα αξία αυτών.
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2. Η µέθοδος της παρούσας αξίας
Κατά την µέθοδο της παρούσας αξίας, η υπεραξία της επιχειρήσεως είναι ίση
µε την αρχική αξία ράντας πρόσκαιρης, ετήσιας, σταθερής, µε ετήσιο όρο το µέσο
όρο της πιθανολογούµενης µελλοντικής ετήσιας υπερπροσόδου της επόµενης
περιόδου, µε επιτόκιο προεξοφλήσεως ένα κατάλληλο ποσοστό. Έτσι η υπεραξία
µπορεί να εξευρεθεί µε τον ακόλουθο τύπο:
Υπεραξία = [ Κ – ( i x Λ.Κ.Θ.)]
3. Η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας
Η µέθοδος αυτή, που ονοµάζεται και άµεση µέθοδος ή µέθοδος των
Αγγλοσαξόνων, στηρίζεται στην αντίληψη ότι τα αναµενόµενα κέρδη πρέπει
πρωτίστως να «ανταµείψουν» τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην αξία του καθαρού
ενεργητικού της επιχειρήσεως. Οι συµβαλλόµενοι στην συναλλαγή, συµφωνούν σε
ένα λογικό ποσοστό αποδόσεως του κεφαλαίου που θα καταβληθεί για την απόκτηση
των περιουσιακών στοιχείων «i». Με την πρώτη «ανταµοιβή» αποµένει συνήθως ένα
πλεονάζον κέρδος, η γνωστή υπερπρόσοδος της επιχείρησης. Η κεφαλαιοποίηση της
υπερπροσόδου αυτής µας δίνει την αξία του goodwill της επιχείρησης. Η
κεφαλαιοποίηση της υπερπροσόδου θα πρέπει να γίνει µε ένα ποσοστό «i’» πολύ
µεγαλύτερο του «i». Για τις ανάγκες του συγκεκριµένου παραδείγµατος, υποθέτουµε
ότι το υπόλοιπο των κερδών θα κεφαλαιοποιηθεί µε ένα ποσοστό 15%. Συνεπώς η
υπεραξία υπολογίζεται κατά αυτό τον τρόπο:

Υπεραξία = ( Κ – Π.Κ.Θ. x i ) = 84.000 – 350.000 x 10% = 326.667
i΄
15%
4. Η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης των µελλοντικών κερδών
Κατά την µέθοδο αυτή κεφαλαιοποιούνται τα κέρδη που προβλέπονται ότι θα
πραγµατοποιεί η επιχείρηση στο µέλλον µε βάση ένα ποσοστό που θεωρείται ότι
ανταποκρίνεται στην τρέχουσα µέση επενδυτική απόδοση και αυτό µας δίνει την
συνολική αξία της επιχείρησης. Αν αφαιρεθεί η προβλεπόµενη µέση καθαρή θέση της
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επιχείρησης από την συνολική της αξίας τότε προκύπτει η υπεραξία της
επιχειρήσεως. Εποµένως:

Υπεραξία = Κ - Π.Κ.Θ. = 84.000 - 350.000 = 490.000
i
10%
Η συγκεκριµένη µέθοδος υπολογισµού της υπεραξίας παρουσιάζει αδυναµία,
λόγω του γεγονότος ότι στηρίζεται αποκλειστικά στα προβλεπόµενα κέρδη και όπως
είναι γνωστό, οι προβλέψεις κρύβουν αβεβαιότητα. Επίσης προϋποθέτει ότι η
επιχείρηση στο διηνεκές θα πραγµατοποιεί τα κέρδη που λήφθηκαν ως βάση
υπολογισµού της υπεραξίας, µια υπόθεση άκρως επισφαλής.

3.3 Η λογιστική της Υπεραξίας

Η λογιστική της Υπεραξίας σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ

Στο λογαριασµό 16.00, «υπεραξία της επιχειρήσεως», του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθείται
η υπεραξία η οποία δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση όλης της
επιχείρησης και η οποία ισούται µε την διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς
και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Κατά την
συγχώνευση επιχειρήσεων η πραγµατική αξία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
Ν.2190/1920, από τριµελή επιτροπή που περιλαµβάνει ένα ορκωτό ελεγκτή, έναν
ορκωτό εκτιµητή και ένα εµπειρογνώµονα που ορίζεται από το αρµόδιο
Επιµελητήριο.
Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, υπεραξία µπορεί να προκύψει µόνο επί
εξαγοράς εταιρείας από άλλη εταιρεία. Αυτό συµβαίνει επειδή όταν γίνεται
συγχώνευση µε απορρόφηση ή µε σύσταση νέας εταιρείας, η συνολική ονοµαστική
αξία των µετοχών που εκδίδονται είναι µικρότερη της συνολικής αξίας της
αποκτώµενης από αυτή περιουσίας των εξαφανιζόµενων εταιρειών. Άλλωστε στην
αντίθετη περίπτωση θα είχαµε έκδοση µετοχών υπό το άρτιο, την οποία ξεκάθαρα
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απαγορεύει ο νόµος. Η εξαγορά γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2190/1920 και
υπάγεται στις φορολογικές διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ή ν.δ.2166/1993.

Η Λογιστική της Υπεραξίας σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.

Σε περίπτωση µεταβίβασης της επιχείρησης στο σύνολο της ή κλάδο επιχειρήσεως
στο σύνολο του εκδίδεται Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής, στο οποίο αναγράφονται
τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και η υπεραξία. Η υποχρέωση έκδοσης
τιµολογίου δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση µετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε.
Η µεταβίβαση αγαθών της επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή µέρους της από
χαριστική αιτία ή µε τη µορφή εισφοράς σε υφιστάµενο ή συνιστώµενο νοµικό
πρόσωπο, δεν αποτελεί παράδοση, άρα δεν υπόκειται σε ΦΠΑ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 § 4 του ν.2859/2000. Οι κατηγορίες οι οποίες δεν θεωρούνται
παραδόσεις

περιλαµβάνουν

τις

συγχωνεύσεις

και

τις

απορροφήσεις

των

επιχειρήσεων. Τέλος στην καθαρή αξία της µεταβίβασης υπολογίζεται χαρτόσηµο
2,4%, εκτός αν οι συγχωνεύσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί κινήτρων του ν.δ.
1297/72 ή ν. 2166/93 µία χρήσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

3.4 Η Φορολόγηση Της Υπεραξίας
Η υπεραξία που προκύπτει από την συγχώνευση ή µετατροπή επιχειρήσεων,
οποιοσδήποτε µορφής, σε ανώνυµη εταιρία ή σε εταιρία περιορισµένης ευθύνης,
διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και του ν.δ.2166/1993 καθώς και από
µια πληθώρα ερµηνευτικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί, όσον αφορά τα
φορολογικά ζητήµατα.
Κατά την συγχώνευση ή µετατροπή των επιχειρήσεων, δηµιουργείται
υπεραξία η οποία διαπιστώνεται µε απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού των συγχωνευόµενων ή µετατρεπόµενων επιχειρήσεων, από την επιτροπή
του άρθρου 9 Ν.2190/1920, η οποία όµως δεν υπόκειται σε φόρο κατά το χρόνο
συγχωνεύσεως ή µετατροπής. Η υπεραξία αυτή θα εµφανισθεί σε λογαριασµούς
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τάξεως της συγχωνεύουσας ή της νέας εταιρίας και θεωρείται ότι περιέρχεται σ’
αυτήν, οπότε και φορολογείται, κατά το χρόνο της, µε οποιονδήποτε τρόπο,
διαλύσεως της, σύµφωνα µε το αρ.13 § 1 περ. α’ του Ν.2238/94 όπως
αντικαταστάθηκε µε την §1 του άρθρου 15 του Ν.2459/97.
Γίνεται αντιληπτό ότι για να προκύψει φορολόγηση θα πρέπει να υπάρξει
µεταβίβαση εταιρίας µε αντίτιµο, δηλαδή κάποιο είδος πώλησης και όχι απλά
µετατροπή σε άλλη µορφή νοµικού προσώπου, οπότε δεν προκύπτει υπεραξία.
Σε περίπτωση µεταβίβασης α) ολόκληρης επιχείρησης µε άυλα στοιχεία
αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.τ.λ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης
καθώς και β) εταιρικών µεριδίων ή µεριδίων ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία
αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός
κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παρ. 2 του αρθ. 2 του Κ.Β.Σ., προκύπτει κέρδος ή
ωφέλεια που λογίζεται ως εισόδηµα και φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20%.
Όταν προκύψει µεταβίβαση των ανωτέρω περιπτώσεων ( α & β )

σε

συγγενείς Α’ κατηγορίας, για οποιονδήποτε λόγο (εκτός συνταξιοδότησης) προκύπτει
υπεραξία που φορολογείται µε 5% και όχι µε 1,20% επί της πραγµατικής αξίας
πώλησης. Όταν η συγγένεια είναι Β’ βαθµού, η υπεραξία φορολογείται µε 10% και
όχι µε 2,4% επί της πραγµατικής αξίας, όπως ίσχυε παλαιότερα.
Αν µεταβιβαστεί ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρίας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω
συνταξιοδότησης, χωρίς την ύπαρξη ακινήτων στην εταιρία, ο φόρος υπεραξίας είναι
µηδέν. Στην περίπτωση όµως που η µεταβίβαση περιλαµβάνει και ακίνητο, η
αντικειµενική αξία αυτού, που ισχύει την περίοδο της µεταβίβασης, φορολογείται και
προκύπτει φόρος υπεραξίας που υπολογίζεται ως εξής:
Αντικειµενική αξία ακινήτου x 5% x ποσοστό µεριδίου αποχωρούντος
Ανάλυση της σχέσης του Φόρου Μεταβίβασης και της Υπεραξίας
Όπως προαναφέρθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2238/94 περί φορολογίας εισοδήµατος
αναφέρεται στην υπεραξία. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η υπεραξία είναι το κέρδος ή
ωφέλεια που αποκοµίζεται «κατά τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών
µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί
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επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, εκτός της κοινοπραξίας τεχνικών εργών,
καθώς και µετοχών Α.Ε. µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.»
Η ωφέλεια που φορολογείται είναι η διαφορά του ποσού που εισέπραξε ο
εταίρος κατά τη µεταβίβαση της µερίδας του και του ποσού που είχε καταβάλλει για
να εισέλθει ως εταίρος στην επιχείρηση.
Στις 30/5/2003, το Υπουργείο Οικονοµικών έβγαλε µία εγκύκλιο στην οποία
διευκρινίζεται ότι ο φόρος υπεραξίας σε µία επιχείρηση επιβάλλεται µόνο όταν η
επιχείρηση έχει σταµατήσει τη λειτουργία της και όταν επαναλειτουργεί η νέα
επιχείρηση στον ίδιο χώρο και µε το ίδιο αντικείµενο µέσα σε ένα διάστηµα έξι
µηνών. Εάν όµως δεν προκύπτει καταβολή τιµήµατος τότε σύµφωνα µε την ΠΟΛ
1169/2.8.2011, τότε δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας.
Από την 1/1/2001 κατά τη µεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης ή µεριδίων σε
Ο.Ε., Ε.Ε. σε συγγενείς Α΄ βαθµού, δεν καταλογίζεται φόρος υπεραξίας.
Προκειµένου ο δικαιούχος να µην καταβάλλει τον φόρο, θα πρέπει να πάει στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ.

και να προσκοµίσει επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αίτησης

συνταξιοδότησης όπως αυτή έχει προσκοµισθεί στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Εναλλακτικά, µπορεί να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνει ότι θα
προσκοµίσει την παραπάνω αίτηση σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση
όµως που η επιχείρηση εντάσσεται στις παραπάνω νοµικές µορφές ήτοι Ο.Ε., Ε.Ε.
και έχει ακίνητα τότε δεν ισχύει το παραπάνω αλλά τα ακίνητα φορολογούνται στην
αντικειµενική τους αξία όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το έτος αποτίµησης της
επιχείρησης. Ο συντελεστής φορολόγησης ανέρχεται στο 5% στο ποσό που
µεταβιβάζεται.
Ο Νόµος προχωρά ένα βήµα παραπέρα στον ορισµό της υπεραξίας και θεωρεί
ως υπεραξία κάθε κέρδος ή ωφέλεια

«που προέρχονται από την επιχείρηση ή

µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, και φορολογείται µε συντελεστή 30%.
Κάθε ποσό το οποίο καταβάλλεται πέρα από τα µισθώµατα π.χ. για τη µίσθωση
εξοπλισµού στο ακίνητο, φορολογείται µε συντελεστή 25%.
Αυτός που οφείλει να καταβάλλει φόρο 20% κατά τη µεταβίβαση της
επιχείρησης ή του µεριδίου είναι ο πωλητής δηλαδή αυτός που θα εισπράξει το
κέρδος. Ο φόρος πρέπει να καταβληθεί αµέσως στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της επιχείρησης
που µεταβιβάζεται. Η διαδικασία σε αυτή την περίπτωση έχει ως εξής: ο αγοραστής
υποβάλλει τη σχετική δήλωση σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρωτότυπο
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παραµένει στη ∆.Ο.Υ. ενώ τα υπόλοιπα δύο θεωρούνται και δίνονται στο δικαιούχο
του κέρδους. Για τη µεταβίβαση των µετοχών θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη
δήλωση µαζί µε τους πέντε τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, ισοζύγιο των
λογαριασµών 40, 41 και 42 σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. και το εταιρικό καταστατικό
(στην περίπτωση που αυτή βρίσκεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας) και δήλωση
ακινήτων. Από τον πωλητή επίσης ζητείται µία εξουσιοδότηση για τον αριθµό των
µετοχών που µεταβιβάζονται.
Τόσο ο φόρος όσο και η υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να γίνουν πριν τη
µεταβίβαση. Εάν η δήλωση δεν επισυναφθεί, σε περίπτωση µεταβίβασης µε ιδιωτικό
συµφωνητικό, τότε ο έφορος µπορεί να αρνηθεί τη θεώρησή του. Εάν δεν υποβληθεί
η δήλωση για την εφάπαξ καταβολή του φόρου, τότε το άτοµο στο οποίο
µεταβιβάζεται το στοιχείο είναι συνυπεύθυνο µε τον εκχωρούντα στην πληρωµή του
οφειλόµενου φόρου.
Εάν η δήλωση καταβληθεί εκπρόθεσµα, επιβαρύνεται µε 2,5% φόρο επί του
οφειλόµενου ποσού για κάθε µήνα που η οφειλή θα είναι εκπρόθεσµη.
Ο εταίρος που µεταβιβάζει το µερίδιό του θα πρέπει να το δηλώσει στη
φορολογική του δήλωση του επόµενου έτους από τη µεταβίβαση. Το ποσό αυτό
φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20%. Εξυπακούεται ότι εάν δεν έχει
πληρωθεί ο φόρος τότε κατά την εκκαθάριση της δήλωσης θα υπολογιστεί και ο
φόρος 20% που αναλογεί στο κέρδος.
Υπολογισµός και Φόρος Υπεραξίας
Ο υπολογισµός του φόρου γίνεται σύµφωνα µε αυτά που ορίζει η ΠΟΛ.
1053/2003. Η εγκύκλιος 1066328 -1394 (δηµοσίευση 16/7/2003) του Υπουργείου
Οικονοµικών δίνει διευκρινήσεις στην παραπάνω ΠΟΛ.
Ατοµική Επιχείρηση
Σύµφωνα µε την παρ. 1α περ. αα’του άρθρου 13 του ΚΦΕ (ΚΝ 2238 -1994) ο
συντελεστής φορολόγησης για µία ατοµική επιχείρηση είναι 20% επί τους κέρδους ή
της ωφέλειας που προκύπτει από τη µεταβίβαση. Ο τρόπος υπολογισµού της
υπεραξίας ορίζεται στο άρθρο 1 της ΠΟΛ 1053 -1.4.2003 (Πρωτοψάλτης, 2005).
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Τρόπος υπολογισµού της υπεραξίας
Η υπεραξία υπολογίζεται ως εξής: ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ =
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

1. Τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης αξίας µεταβίβασης
Τώρα, η ελάχιστη αξία µεταβίβασης υπολογίζεται ως εξής:
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ = ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ + ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1.1. Τρόπος υπολογισµού της άυλης αξίας
Ο τύπος, για τον υπολογισµό της αυλής αξίας είναι:
ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ α= R * (1-Un) / i
όπου R = Μ.Ο.Ε. - Ε.Α.Ε. - Τ.Ι.Κ.
Μ.Ο.Ε. = ο µέσος όρος των δηλωµένων εισοδηµάτων κάθε µίας από τις πηγές κατά
τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν τη µεταβίβαση του περιουσιακού
στοιχείου και αφορούν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ε.Α.Ε. = αφορά στην ετήσια αµοιβή όπως αυτή προβλέπεται από τη συλλογική
σύµβαση των εµποροϋπαλλήλων όπως αυτή ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτος,
για υπάλληλο µε πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις επιδοµάτων
πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούµενη στην πλησιέστερη
εκατοντάδα. Προκειµένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αµοιβή αυτή
προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Τ.Ι.Κ. = Είναι

οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι

υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο του έτους που
προηγείται της µεταβίβασης.

n= το πενταετές µελλοντικό χρονικό διάστηµα για το οποίο προσδοκάται το
υπερκέρδος.
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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 €.

i: το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας.

Το ποσό α, που προκύπτει σύµφωνα µε τους παραπάνω τύπους, αναπροσαρµόζεται
ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις εξής πληροφορίες:

α) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 3 µέχρι 5, ο συντελεστής είναι 10%
β) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 5 µέχρι 10, ο συντελεστής είναι 20%
γ) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 10 µέχρι 15, ο συντελεστής είναι 30% και
δ) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 15, ο συντελεστής είναι 40%.

1.2 Τρόπος υπολογισµού της καθαρής θέσης

Ο τρόπος υπολογισµού της καθαρής θέσης είναι ο εξής:

Κ.Θ.= Π+ ΑΠΘ= ΑΠ - ΥΠ

όπου Κ.Θ. είναι η καθαρή θέση

Π σηµαίνει πάγια, η αναπόσβεστη αξία των παγίων, εκτός ακινήτων και αυτοκινήτων.

ΑΠΘ τα αποθέµατα, λαµβάνεται υπόψιν το 10% των αγορών της χρήσης που
προηγείται της µεταβίβασης.

ΑΠ οι απαιτήσεις και λαµβάνεται το 10% των πωλήσεων της χρήσης που προηγείται
της µεταβίβασης
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ΥΠ οι υποχρεώσεις και λαµβάνεται το 10% των αγορών της χρήσης που προηγείται
της µεταβίβασης

2. Κόστος απόκτησης

Το κόστος απόκτησης της επιχείρησης αφορά στο κόστος απόκτησής της από
αυτόν που τη µεταβιβάζει και σύµφωνα µε το άρθρο 3 Πολ. 1053-1.4.2003, δεν
µπορεί να είναι µικρότερο επ’ουδενί από τα 3000 Ευρώ.
Θα πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα:

1. “Αν από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει
αξία µεταβίβασης (τίµηµα) µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η
συµφωνηθείσα” (econ, 2008).

2. To Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. : Πολ. 1003/8.1.2007
για το έτος 2007 ισχύουν τα εξής:
«Το ποσοστό της ετήσιας αµοιβής, ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα € (11.350) € για τις επιχειρήσεις εµπορίας ή παραγωγής
αγαθών. Προκειµένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αµοιβή
αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας
διάρκειας είναι ίσο µε 3,53% µε αντίστοιχο συντελεστή προσαρµογής από την οικεία
ράντα 4,511 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,5.»

3. Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών µε αρ.πρ.
1053635/18.7.2005: «προκειµένου να προσδιοριστεί η φορολογητέα αξία, κατά τη
µεταβίβαση µε επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης κ.λπ., η οποία δεν τηρεί βιβλία ή
τηρεί βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, και έχει υπαχθεί στην διαδικασία
περαίωσης των άρθρων 13-17 του Ν 3296/2004, θα ληφθούν υπόψη τα µεγαλύτερα
δηλωθέντα κέρδη από το οικ. έτος 2005, και µετά, είτε αυτά προκύπτουν από τα
βιβλία είτε από την αρχική ή τη συµπληρωµατική εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη δήλωση
περαίωσης των άρθρων 13-17 του Ν 3296/2004. Σηµειώνεται ότι τα µεγαλύτερα
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δηλωθέντα κέρδη που προκύπτουν από την εµπρόθεσµη ή τις εκπρόθεσµες
συµπληρωµατικές δηλώσεις περαίωσης οικ. έτους 2004, δεν συνυπολογίζονται στον
προσδιορισµό αυτό».

Παράδειγµα:

Έστω ατοµική επιχείρηση µε τα ακόλουθα στοιχεία:

ΚΕΡ∆Η ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΚΕΡ∆Η ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ

ΧΡΗΣΗ

34.000,00 €

34.000,00 €

36.000,00 €

36.000,00 €

2002

2003

36.000,00 €

42.000,00 €

42.000,00 €

38.000,00 €

37.000,00 €

38.000,00 €

40.000,00 €

39.000,00 €

40.000,00 €

2004

2005

2006

ΣΥΝΟΛΟ

190.000,00 €

Η επιχείρηση λειτουργεί 13 χρόνια, το κόστος της ήταν σε €: 4.000,00 και από τη
χρήση 2006 εµφάνισε τα εξής στοιχεία:
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Πωλήσεις: 200.000,00

Αγορές: 60.000,00

Έξοδα: 10.000,00

Πάγια (αναπόσβεστη αξία) = 5.000,00

Ο υπολογισµός της υπεραξίας της παραπάνω επιχείρησης λόγω πώλησής της εντός
του έτους 2007 έχει ως εξής:

1. Υπολογισµός άυλης αξίας
Μέσος όρος εισοδηµάτων = 190.000,00/5 = 38.000,00

Ετήσια εµπορική αµοιβή = 21.450,00 € (εάν η επιχείρηση ήταν παροχής υπηρεσιών,
το ποσό αυτό θα ήταν 21.450,00 x 1,30 = 27.885 €, απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών µε αριθµ. πρωτ.: 1000137/3/Α0012/Πολ. 1003/8.1.2007).

Τόκοι ιδίων κεφαλαίων = 4.000,00 x 3,53% = 140

Άρα R = 38.000,00 – 21.450,00 – 140 = 35.715

α = R x (1- un) / I = 35.715 x 4,5 (Βλ. απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών µε
αριθµ. πρωτ.: 10001137/Α0012/8.1.2007) = 160.715

Προσαύξηση µε τα έτη λειτουργίας = 160.715 x 1,30 = 208.933

2. Υπολογισµός καθαρής θέσης

Π +ΑΠΘ + ΑΠ – ΥΠ = 5.000,00 + (60.000,00 x 10%) + (200.000,00 x 10%) –
(60.000,00 x 10%) = 37.000,00
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3. Υπολογισµός ελάχιστης αξίας µεταβίβασης

Άυλη αξία + Καθαρή θέση = 37.000 + 208.933 = 245.933

4. Υπολογισµός ελάχιστης υπεραξίας

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ =

245.933 – 4.000,00 = 241.933 €
Εάν το τίµηµα βάσει συµβολαίου δεν είναι µεγαλύτερο από τα 245.933 € ο φόρος θα
είναι: 241.933 x 20% = 48.387 €

Εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες µε βιβλία Β’ κατηγορίας

Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας προσδιορίζεται εάν από την ελάχιστη αξία των
στοιχείων που µεταβιβάζονται αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης και το υπόλοιπο
πολλαπλασιαστεί µε το ποσοστό που µεταβιβάζεται.
Ακολουθείται µία παρόµοια διαδικασία µε αυτή της ατοµικής επιχείρησης.
Όταν προσδιορίζεται η άυλη αξία της επιχείρησης τότε από αυτή θα αφαιρεθεί το
διπλάσιο της ετήσιας αµοιβής. Στην περίπτωση της Ε.Ε. αφαιρείται το διπλάσιο της
ετήσιας αµοιβής επί του ποσοστού συµµετοχής των οµόρρυθµων εταίρων
(Καραγιάννης, 2003).
Υπολογίζεται η αναπόσβεστη αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων και η
ελάχιστη αξία µεταβίβασης υπολογίζεται ως εξής; Η άυλη αξία προστίθεται στην
καθαρή θέση. Εάν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην αντικειµενική αξία και την τιµή
κτήσης των ακινήτων τότε προστίθεται και αυτή.

Εάν όµως το συµφωνηθέν

αντάλλαγµα όπως αναγράφεται στο συµβόλαιο ξεπερνά σε αξία το παραπάνω τότε θα
λαµβάνεται αυτό ως αξία πώλησης.
Η υπεραξία υπολογίζεται εάν από την ελάχιστη αξία µεταβίβασης αφαιρεθεί
το κόστος κτήσης

(το κεφάλαιο της επιχείρησης όπως αυτό αναγράφεται στο

συµφωνητικό ή εάν έχουν γίνει αυξοµειώσεις του κεφαλαίου τότε υπολογίζεται ο
µέσος όρος του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των πέντε ετών) και το ποσό που
προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε το µεταβιβαζόµενο ποσοστό.
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Εάν πρόκειται για συγγενείς , οι συντελεστές εφαρµόζονται στην ελάχιστη
αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου πολλαπλασιασµένο µε το ποσοστό συµµετοχής
του πωλητή.

Εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες µε βιβλία Γ’ κατηγορίας

Ακολουθείται µία παρόµοια διαδικασία µε την παραπάνω. Υπάρχουν δύο διαφορές.
Η άυλη αξία, στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των εταιρικών
αποτελεσµάτων όπως αυτά εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Η καθαρή θέση που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτή που εµφανίζεται στον ισολογισµό
της επιχείρησης πριν τη µεταβίβαση. Το κόστος απόκτησης των στοιχείων
υπολογίζεται ως αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, ανεξάρτητα από το κόστος
απόκτησής τους (Καραγιάννης, 2003).
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Όταν είναι να µεταβιβαστούν µερίδια τότε υπολογίζεται η ελάχιστη αξία των
µεριδίων αυτών. Η αξία αυτή αποτελεί το άθροισµα αφενός της άυλης αξίας όπως
αυτή προσδιορίζεται για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’κατηγορίας χωρίς όµως να
αφαιρεθεί η εµπορική αµοιβή. Στη συνέχεια προστίθενται τα ίδια κεφάλαια της
επιχείρησης όπως αυτά εµφανίζονται στον τελευταίο ισολογισµό της επιχείρησης
πριν από τη µεταβίβαση. Τέλος, προστίθεται και η διαφορά που προκύπτει ανάµεσα
στην αντικειµενική αξία των ακινήτων και της τιµής κτήσης τους όπως αυτή
εµφανίζεται στα βιβλία.
Το ποσό που προκύπτει διαιρείται µε τα µερίδια που υπάρχουν και έτσι
προκύπτει η ελάχιστη αξία του κάθε µεριδίου. Στη συνέχεια, επιλέγεται η µεγαλύτερη
αξία µεταξύ αυτής που προκύπτει από την ελάχιστη αξία του κάθε µεριδίου
πολλαπλασιαζόµενη µε τον αριθµό των µεριδίων που πρόκειται να µεταβιβαστούν
και την τιµή πώλησης που έχει συµφωνηθεί αφαιρουµένου του κόστους απόκτησης.
Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η υπεραξία των µεταβιβαζοµένων µεριδίων.
Ανώνυµος Εταιρεία (Α.Ε.) µη εισηγµένη στο Χ.Α.Α.
Στην αρχή προσδιορίζεται ο συντελεστής απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων που
είναι το αποτέλεσµα της διαίρεσης του µέσου όρου της πενταετίας των ολικών
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αποτελεσµάτων µε το µέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων. Κατόπιν, γίνεται
αναπροσαρµογή των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης όπως αυτά εµφανίζονται στον
τελευταίο ισολογισµό πριν τη µεταβίβαση, µε τον προαναφερθέντα συντελεστή
απόδοσης και το ποσό που προκύπτει το προσθέτουµε στη διαφορά µεταξύ της
αντικειµενικής αξίας των ακινήτων και της αξίας κτήσης όπως αυτή αναφέρεται στα
βιβλία της επιχείρησης. Το ποσό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι και η
ελάχιστη αξία των µετοχών το οποίο διαιρείται µε τον αριθµό των µετοχών για να
προκύψει η ελάχιστη αξία της κάθε µετοχής. Στη συνέχεια η ελάχιστη αξία της
µετοχής πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των µετοχών που µεταβιβάζονται
προκειµένου να υπολογιστεί η ελάχιστη αξία των προαναφερόµενων µετοχών. Το
φορολογητέο ποσό είναι η µεγαλύτερη αξία ανάµεσα στην ελάχιστη αξία των
µετοχών που θα µεταβιβαστούν και την αξία πώλησης των µετοχών που έχει
συµφωνηθεί.
Ο συντελεστής φορολογίας ανέρχεται στο 5% (για τη µεταβίβαση των
µετοχών) ανεξάρτητα από το εάν οι µετοχές µεταβιβάζονται σε τρίτους ή σε
συγγενείς.

3.5 Απόσβεση Υπεραξίας και Ε.Γ.Λ.Σ.

Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ η υπεραξία αποσβένεται. Η απόσβεση της υπεραξίας γίνεται
µε δύο βασικές µεθόδους, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά σε περισσότερες από µίας και
µέχρι πέντε χρήσεις. Ο Ν. 2166/1992 σχετικά µε την απορρόφηση θυγατρικής από
µητρική αναφέρει ότι: «σε περίπτωση απορροφήσεως ανώνυµης εταιρίας από άλλη
ανώνυµη εταιρία η οποία κατέχει το σύνολο (το 100%) των κοινών µετοχών της
απορροφούµενης (απορρόφηση θυγατρικής από µητρική Α.Ε.) κατά την εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 1-5 του κοινοποιούµενου νόµου, δε θα εκδίδονται νέες
µετοχές από την απορροφώσα εταιρία για το µέρος του εισφερόµενου κεφαλαίου της
απορροφώµενης, για το οποίο επέρχεται απόσβεση αυτού µε την αξία των
συµµετοχών που εµφανίζονται στα βιβλία της απορροφώσας. Εάν κατά την
απόσβεση αυτή προκύψει χρεωστική διαφορά, αυτή θα εµφανιστεί σε λογαριασµό
«∆ιαφορά προκύψασα από µετασχηµατισµό Ν. 2166/1993». Το χρεωστικό ποσό που
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προκύπτει δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που απορροφά την
άλλη. Εάν προκύψει τέτοια διαφορά (χρεωστική) η οποία να θεωρείται υπεραξία τότε
καταχωρείται στον λογαριασµό 16.00 –Υπεραξία επιχειρήσεως. Εάν δεν αφορά
υπεραξία τότε καταχωρείται στον λογαριασµό 81.02 –Έκτακτες ζηµίες.
Επίσης, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 1021577
πολ.1038/2003, η χρεωστική διαφορά που προέρχεται από τη διαφορά µεταξύ του
καταβαλλόµενου τµήµατος και της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της
απορροφώµενης εταιρίας δεν µπορεί να αναγνωρίζεται ως έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα της απορροφώσας, µπορεί ωστόσο να συµψηφιστεί µε το
σχηµατισθέν «αποθεµατικό από χρεόγραφα» και από δωρεάν λήψη µετοχών λόγω
αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων που συµµετέχει η απορροφώσα ΑΕ. Όταν,
λοιπόν, απορροφάται η θυγατρική εταιρία από τη µητρική, η ζηµία που προκύπτει δεν
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της απορροφώσας για τον προσδιορισµό των
κερδών προς φορολόγηση. Τέλος, σε γενικότερους όρους, η απόσβεση του κόστους
χρήσης της υπεραξίας είτε δε δικαιολογείται µέχρι η επιχείρηση να πραγµατοποιήσει
µεγαλύτερα του κανονικού κέρδη και έτσι πρέπει να εµφανίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις ως άυλο πάγιο στοιχείο, είτε αποσβένεται όταν εκτιµάται πως η
υπεραξία αποφέρει στην επιχείρηση κέρδη µεγαλύτερα του κανονικού. Κατά µία
τρίτη άποψη και για λόγους λογιστικής συνέπειας η έκπτωση του κόστους χρήσης της
υπεραξίας πρέπει να γίνεται από τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης κατά το χρόνο
απόκτησης.

3.6 Λογιστικό Παράδειγµα
Παρακάτω ακολουθεί ένα λογιστικό παράδειγµα εγγραφής αποτίµησης της
υπεραξίας.

Ακίνητο

Αρχική
Αξία
100.000
50.000

Α Γήπεδο
Β Γήπεδο
Συνολικά
Αναποσαρµοσµένα
Ακίνητα -Γήπεδα

Συντελεστής
Αναπροσαρµογής
1,45
-

Αντικειµενική Αναπροσαρµοσµένη
Αξία
αξία
145.000
60.000
60.000
205.000
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Υπολογισµός Υπεραξίας µετά την Αναπροσαρµογή
Υπεραξία Ακινήτων
Αναπροσαρµοσµένη Αξία 205.000
Μείον Αξία Κτήσης
150.000

55.000

Υπολογισµός Υπεραξίας για Κεφαλαιοποίηση
Λογιστική Υπεραξία
Μείον χρεωστικό υπόλοιπο λογ/µου
Κέρδη ή ζηµίες
Υπεραξία για κεφαλαιοποίηση

55.000
30.000
25.000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ
US GAAP

4.1 Έννοια Της Υπεραξίας και ∆ΠΧΠ

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού είναι η αξίωση για µελλοντικές παροχές, που δεν
έχουν φυσική ή οικονοµική ενσωµάτωση και επιφέρουν εξοικονοµήσεις κόστους
(Banegil & Sanguino, 2007). Η υπεραξία µπορεί να αναγνωριστεί ως άυλο
περιουσιακό στοιχείο µόνο αν αποκτάται σε µία συνένωση επιχειρήσεων. Η
εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία δεν µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί στον
ισολογισµό. Η υπεραξία δεν µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, επειδή δεν είναι
αναγνωρίσιµη, έχει µια απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν µπορεί να διαχωριστεί
από άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα άυλα στοιχεία είναι αναγνωρίσιµα, όταν αυτά
προκύπτουν από συµβατικά ή νοµικά δικαιώµατα ή διαχωρίζονται. Τα άυλα στοιχεία
του ενεργητικού που δεν είναι αναγνωρίσιµα αναγνωρίζονται ως µέρος της υπεραξίας
(SFAS 142.39, 2007).
Τα άυλα στοιχεία δεν µπορούν πλέον να αποδοθούν στην υπεραξία, αλλά τα
άυλα περιουσιακά στοιχεία που είναι αναγνωρίσιµα και έχουν άπειρη διάρκεια ζωής,
πρέπει να εµφανιστούν στον ισολογισµό και να αποσβένονται βάσει της εκτιµώµενης
ωφέλιµης ζωής τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε µια συνένωση
επιχειρήσεων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Η

υπόλοιπη αξία, µετά τον

εντοπισµό όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι αυτό που
αποδίδεται στην υπεραξία.
Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS 3.51, 2007)
υποστηρίζουν ότι η υπεραξία αρχικά επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους
εξαγοράς πάνω από το συµφέρον του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των
αναγνωρίσιµων

περιουσιακών

στοιχείων,

υποχρεώσεων

και

ενδεχόµενων
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υποχρεώσεων. Η αναγνώριση της υπεραξίας απαιτεί την αποτίµηση της εύλογης
αξίας των αναγνωρίσιµων άυλων και ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. Η
υπεραξία αντιπροσωπεύει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από
περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν να αναγνωριστούν ξεχωριστά (που δεν
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης) και είναι εξατοµικευµένα. Μετά την αρχική
αναγνώριση της υπεραξίας, θα πρέπει να µετράται στο κόστος το οποίο µειώνεται µε
κάθε σωρευµένη χρέωση αποµείωσης. Η υπεραξία πρέπει να ελέγχεται για
αποµείωση ετησίως ή συχνότερα αν οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι θα µπορούσε να
έχει αποµειωθεί.
Την ηµέρα της απόκτησης, η υπεραξία πρέπει να κατανέµεται σε µονάδες
δηµιουργίας ταµιακών ροών. Μια µονάδα παραγωγής ταµειακών εισροών ορίζεται
σύµφωνα µε το IFRS 36.6 ως η µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα περιουσιακών
στοιχείων που δηµιουργεί ταµιακές εισροές που είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες
από τις ταµιακές εισροές, από άλλα περιουσιακά στοιχεία και οµάδα περιουσιακών
στοιχείων (IFRS 36.6, 2007). Οι µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία
έχει επιµεριστεί υπεραξία θα παρουσιάσει το χαµηλότερο επίπεδο της οντότητας στο
οποίο κατανεµήθηκε υπεραξία. Η µονάδα ή οµάδα µονάδων δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από το τµήµα (segment), όπως τροποποιήθηκε στο IAS 14- Segment
reporting (IFRS 36.80, 2007).
Η έκπτωση στην απόκτηση (παλιότερα ονοµαζόταν αρνητική υπεραξία)
συµβαίνει όταν η συµµετοχή του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων υπερβαίνει το κόστος απόκτησης. Η έκπτωση στην αγορά σύµφωνα µε
το νέο πρότυπο αναγνωρίζεται

πλέον άµεσα στη δήλωση εισοδήµατος για την

συγκεκριµένη περίοδο (IFRS 3.56, 2007). Αυτό αποτελεί επίσης µια σηµαντική
αλλαγή, όπως τροποποιήθηκε µε το νέο IFRS 3. Σύµφωνα µε το US GAAP (SFAS
141.43, 2007) η υπεραξία καταγράφεται ως η υπέρβαση του κόστους µιας τιµής
εξαγοράς πάνω από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν. Καταγράφεται µόνο όταν το ποσό της υπεραξίας υπερβαίνει την
εύλογη αξία του. Για να ελεγχθεί η υπεραξία για αποµείωση, οι εταιρείες πρέπει
πρώτα να ορίσουν την αγορασθείσα υπεραξία στις αντίστοιχες µονάδες. Πριν από το
νέο λογιστικό χειρισµό, οι εταιρείες γενικότερα κατέγραφαν στην υπεραξία στο
σύνολό της και δεν την κατένειµαν στις επιµέρους. Μια µονάδα αναφοράς σύµφωνα
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µε το SFAS 142,30 ορίζεται ως ένα λειτουργικό τµήµα ή ένα επίπεδο κάτω από το
λειτουργικό τµήµα (το συστατικό του). Οι εταιρείες κατανέµουν την υπεραξία στις
µονάδες αναφοράς συγκρίνοντας την εκτίµηση της εύλογης αξίας της µονάδας
αναφοράς µε τις εύλογες αξίες των αναγνωρίσιµων καθαρών στοιχείων της µονάδας.
Σύµφωνα µε το SFAS 142.18, µία αποµείωση δύο-βηµάτων θα πρέπει να
χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό δυνητικής αποµείωσης της υπεραξίας και να
µετρήσει το ποσό της ζηµίας αποµείωσης που πρέπει να αναγνωριστεί (εάν υπάρχει).

1. Το πρώτο βήµα περιλαµβάνει την εκτίµηση της εύλογης αξίας της µονάδας των
εταιρειών και τη συγκρίνει µε τη λογιστική αξία της, συµπεριλαµβανοµένης της
υπεραξίας. Όταν η εύλογη αξία της µονάδας αναφοράς είναι µεγαλύτερη από τη
λογιστική αξία της, δεν υπάρχει αποµείωση και η δοκιµή ολοκληρώνεται (το δεύτερο
βήµα της αποµείωσης είναι περιττό). ∆ιαφορετικά, όταν η εύλογη αξία της µονάδας
αναφοράς είναι µικρότερη από τη λογιστική της αξία, το δεύτερο βήµα πρέπει να
γίνει για να µετρηθεί το ποσό της ζηµίας της αποµείωσης (αν υπάρχει).

2. Στο δεύτερο βήµα, η εταιρεία θα συγκρίνει τη σιωπηρή εύλογη αξία της υπεραξίας
της µονάδας αναφοράς (µε την επανάληψη της διαδικασίας που πραγµατοποιείται
κατά την απόκτηση) µε την λογιστική αξία αυτής της υπεραξίας. Αν η λογιστική αξία
υπερβαίνει την σιωπηρή εύλογη αξία αυτής της υπεραξίας, η ζηµία αποµείωσης θα
αναγνωρίζεται στο ποσό που ισούται µε την υπέρβαση. Η νέα λογιστική βάση, µετά
την αποµείωση είναι η προσαρµοσµένη λογιστική αξία της υπεραξίας.
Οι εταιρείες πρέπει να αξιολογούν την υπεραξία για αποµείωση τουλάχιστον
σε ετήσια βάση. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, που δείχνουν
επιπρόσθετη αποµείωση, ο έλεγχος αποµείωσης θα πρέπει να γίνεται συχνότερα. Οι
ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας περιλαµβάνονται ως ξεχωριστό στοιχείο στο εισόδηµα
από συνέχιση λειτουργίας της κατάστασης εισοδήµατος. Μετά την ολοκλήρωση της
αποµείωσης, απαγορεύονται οι µετέπειτα αναστροφές αναγνωρισµένων ζηµιών
αποµείωσης.
Πριν από την έγκριση της νέας λογιστικής µεταχείρισης σύµφωνα µε τα
Accounting Principles Board Option αριθµός 17 (APB Option No. 17) από τα τέλη
της δεκαετίας του 1960, ήταν απαραίτητο η υπεραξία να αποσβένεται κατά τη
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διάρκεια µιας περιόδου που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 40 έτη. Πολλές εταιρείες
υιοθέτησαν την 40-ετή περίοδο ως ωφέλιµη ζωή για την ελαχιστοποίηση της
επίδρασης των περιοδικών κερδών. Αντίθετα το προηγούµενο πρότυπο IAS 22
θεωρείται µια γραµµική απόσβεση της υπεραξίας στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
της που δεν µπορούσε να υπερβαίνει τα 20 έτη (Kristandl & Bontis, 2007).
Προχωρώντας προς το σύστηµα των ετήσιων ελέγχων αποµείωσης αντί της
απόσβεσης µια σηµαντική αλλαγή συντελέστηκε στη λογιστική για την υπεραξία.

4.2 Νέα Λογιστική Μεταχείριση ή ∆ηµιουργική Λογιστική;

Η λογιστική για την υπεραξία υπήρξε µια αµφιλεγόµενη συζήτηση για πολλά χρόνια.
Οι απόψεις διαφέρουν κυρίως όσον αφορά το κατά πόσον η υπεραξία πρέπει να
καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο, γιατί δεν αναγνωρίζουµε επίσης την
εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία και αν το ποσό της αγορασθείσας υπεραξίας
θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο απόσβεσης ή µια διαφορετική προσέγγιση. Η
νέα λογιστική αντιµετώπιση έχει αλλάξει σηµαντικά τη λογιστική προσέγγιση για την
υπεραξία. Οι αλλαγές συνάντησαν διαφορετική αποδοχή και απόψεις για µια τέτοια
προσέγγιση. Οι συντάκτες οικονοµικών καταστάσεων, οι χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων, οι ελεγκτές και οι ερευνητές έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε
την υιοθέτηση του νέου προτύπου.
Οι Sevin et al. (2007: 676) αναφέρουν ότι το νέο λογιστικό πρότυπο θα
βελτιώσει τη διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντικατοπτρίζοντας
καθαρότερα τη λογιστική για την υπεραξία, κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερη
κατανόηση από τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των προσδοκιών
αναφορικά µε τα περιουσιακά στοιχεία. Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου αποτελούν
µία ευκαιρία για την παροχή πιο διαφανών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
σχετικά µε την υπεραξία των διαγραφών και τις γνωστοποιήσεις σχετικά µε τους
λόγους που οδηγούν σε αποµείωση.
Η νέα λογιστική προσέγγιση απαιτεί οι λογιστικές µονάδες να διεξάγουν µία
ετήσια αποτίµηση της επιχείρησής τους. Η διαδικασία αυτή πρέπει είναι η ιδανική
πηγή για τον καθορισµό του ποσού της αξίας των µετόχων που δηµιουργείται κατά
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την περίοδο για την διαχείριση διαχειριστικών συστηµάτων ελέγχου που βασίζονται
στην αξία. Όσον αφορά στην υποκειµενικότητα της διαδικασίας και τις µεταβλητές
που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία αποτίµησης, δεν υπάρχουν αξιόπιστα µέτρα
µπορούν να συναχθούν από τη δοκιµή (Schultze, 2005: 279). Τα προβλήµατα
σχετίζονται επίσης µε το γεγονός ότι η υπεραξία δεν δηµιουργεί ταµιακές ροές
ανεξάρτητες από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Ο έλεγχος για την αποµείωση της υπεραξίας δεν είναι απλός. Απαιτεί
λεπτοµερή κατανόηση της µεθοδολογίας για τη µέτρηση στοιχείων ενεργητικού
(αποτίµηση) και του παθητικού. Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας είναι η
χρηµατιστηριακή τιµή της αγοράς (στην ενεργό αγορά) θα πρέπει να χρησιµοποιείται
για τη µέτρηση. Ο Bens (2006) αναφέρει ότι οι εύλογες αξίες δεν είναι άµεσα
διαθέσιµες για πολλές από τις µονάδες αναφοράς στην οποίες κατανεµήθηκε η
υπεραξία. Οι διευθυντές διαθέτουν ένα ορισµένο περιθώριο εκτιµήσεως κατά την
εφαρµογή του νέου ρόλου. Η εφαρµογή της έννοιας της δίκαιης αξίας στοιχείων του
ενεργητικού και του παθητικού που δεν υπόκεινται διαπραγµάτευσης επηρεάζουν την
αυξανόµενη υποκειµενικότητα των λογιστικών καταστάσεων.
Αν χρηµατιστηριακές τιµές δεν είναι διαθέσιµες, οι εκτιµήσεις της εύλογης
αξίας θα πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες πληροφορίες, λαµβάνοντας
υπόψη τις τιµές παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και
χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές αποτίµησης, όπως είναι η παρούσα αξία, η
επιλογή µοντέλων option-pricing, η τιµολόγηση µήτρας, η επιλογή προσαρµοσµένου
µοντέλου διάδοσης και η θεµελιώδης ανάλυση (Lander & Reinstein, 2003: 228). Οι
διευθυντές που χρησιµοποιούν το νέο λογιστικό χειρισµό λαµβάνουν ένα σηµαντικό
αριθµό υποκειµενικών αποφάσεων όταν µεταφέρουν λογιστική πληροφόρηση στους
επενδυτές. Η απουσία αξιών βασιζόµενες στην αγορά είναι πιθανό να αυξήσει την
υποκειµενικότητα και την αβεβαιότητα και αυτό θεωρείται ότι θα µειώσει τη
χρησιµότητα των πληροφοριών (Dunse et al, 2004:. 241). Οι Sevin και Schroeder
(2005: 48) θεωρούν ότι οι εκτιµήσεις της εύλογης αξίας απαιτούν από τη διοίκηση να
προβεί σε ορισµένες παραδοχές και προβλέψεις, όπως είναι τα µελλοντικά έσοδα, τα
µελλοντικά κέρδη και την πιθανότητα αποτελεσµάτων σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε χειρισµό (manipulation) των κερδών.
Ο καθορισµός µιας µονάδας λειτουργίας (σύµφωνα µε τα US GAAP) ή µίας
µονάδας δηµιουργίας Ταµειακών Ροών (µε βάση τα IFRS), αποτελεί επίσης θέµα
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υποκειµενικής κρίσης. Αντίθετα, το νέο πρότυπο απαιτεί την ανάθεση της υπεραξίας
στις µονάδες αναφοράς, θα βελτιώσει τις οικονοµικές τους καταστάσεις, οπότε σε
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η

υποκειµενική απόφαση

καθορισµού των µονάδων αναφοράς. Οι διευθυντές µπορούν να χρησιµοποιήσουν
την υποκειµενική τους κρίση στην ανάθεση υπεραξίας στις µονάδες αναφοράς, διότι
εάν µια συνένωση επιχειρήσεων δηµιουργεί συνέργιες και οφέλη σε άλλες
επιχειρήσεις, οι διευθυντές µπορούν να κατανείµουν µέρος της υπεραξίας σε άλλες
µονάδες αναφοράς (Zang, 2008: 39). Οι εταιρείες µπορεί να αντιµετωπίσουν
δυσκολίες όταν καθορίζουν τις κατάλληλες µονάδες, ή ακόµη περισσότερο, υπάρχει
επίσης η πιθανότητα ότι οι µονάδες δηµιουργούνται µε τρόπο που κρύβει µια πιθανή
αποµείωση.
Η διοίκηση µπορεί να καθορίσει τη µονάδα σε υψηλό επίπεδο για να
αποκρύψει ενδεχόµενες αποµειώσεις σε χαµηλότερα επίπεδα. Ο έλεγχος της
υπεραξίας για αποµείωση απαιτεί την εκτίµηση της εύλογης αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού και του παθητικού της καθορισµένης µονάδας. Ο έλεγχος της υπεραξίας
για αποµείωση στις µονάδες που δηµιουργήθηκαν συνεπάγεται περισσότερες
λεπτοµερείς µετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εν λόγω
µονάδας. Η εκτίµηση των εύλογων αξιών, σχετίζεται επίσης µε υψηλό κόστος. Για να
λάβει κάτι τέτοιο ένα τέλος µπορούµε να αναµένουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις,
οι µονάδες αναφορές θα καθορίζονται σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο. Τόσο
το ∆ΛΠ 36 και το SFAS 142 δεν επιτρέπει οι µονάδες αναφοράς σύµφωνα µε τα US
GAAP και οι µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών σύµφωνα µε τα IFRS να
αναφέρονται σε υψηλότερο επίπεδο από το τµήµα που αναφέρεται.
Στο νέο λογιστικό χειρισµό αφθονούν οι υποκειµενικές αποφάσεις. Το πέρασµα στην
εκτίµηση των εύλογων αξιών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
αναβαθµίζει και τη δυνατότητα δηµιουργικής λογιστικής.
Παρά το γεγονός ότι µερικοί ερευνητές δηλώνουν ότι το κύριο αποτέλεσµα
της εφαρµογής του νέου λογιστικού χειρισµού είναι η καλύτερη ενηµέρωση των
χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων, τα προβλήµατα σχετικά µε τη νέα
λογιστική προσέγγιση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο λόγος για την υιοθέτηση του
νέου προτύπου ήταν η βελτίωση του περιεχοµένου των πληροφοριών σχετικά µε τη
διαγραφή υπεραξίας. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να εξεταστεί εάν η νέα λογιστική
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προσέγγιση παρέχει πραγµατικά καλύτερη πληροφόρηση σχετικά µε την υπεραξία ή
είναι µια νέα δυνατότητα δηµιουργικής λογιστικής.

4.3 Συνέπειες Της Υιοθέτησης Του Νέου Λογιστικού Χειρισµού Της
Υπεραξίας

Η υπεραξία δεν αποσβένεται πλέον, αλλά ελέγχεται ετησίως για αποµείωση, ή πιο
συχνά εάν τα γεγονότα δείχνουν ότι µπορεί να αποµειωθεί. Κάθε καθορισµένη ζηµία
αποµείωσης αναφέρεται σήµερα στην κατάσταση εισοδήµατος. Αυτό αποτελεί
σηµαντική αλλαγή από την απαιτούµενη λογιστικοποίηση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22,
γιατί η απόσβεση της υπεραξίας δεν επιτρέπεται πλέον. Επειδή η υπεραξία δεν
πρόκειται να αποσβεστεί πια, τα αναφερόµενα ποσά της υπεραξίας δεν θα µειώνονται
κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα όπως συνέβαινε προηγουµένως.
Η απόσβεση της υπεραξίας σύµφωνα µε το προηγούµενο λογιστικό πρότυπο
ήταν µια σταθερή και σχετικά µικρή χρέωση για παρατεταµένη χρονική περίοδο
(κατά την ωφέλιµη διάρκεια ζωής). Η νέα λογιστική προσέγγιση βασίζεται στην
παραδοχή ότι πολύ σπάνια η υπεραξία µειώνεται σε αξία. Σε αντίθεση µε την
απόσβεση υπεραξίας, η υπεραξία αποµείωσης ζηµίας µπορεί να είναι σχετικά µεγάλη
(Duangploy et al, 2005:. 23). Όπως προκύπτει, µπορούµε να αναµένουµε
περισσότερη αστάθεια σε δηλωθέντα εισοδήµατα, επειδή οι ζηµίες αποµείωσης
µπορούν να συµβούν ακανόνιστα και σε διαφορετικές ποσότητες. Όπως αναφέρεται,
οι διαγραφές αποµείωσης δηµιουργούν αστάθεια στα κέρδη, αν και δεν έχουν
επιπτώσεις στην ταµειακή ροή. Παρ 'όλα αυτά τα ποσά αποµείωσης είναι το σήµα της
απώλειας της οικονοµικής αξίας. Έχουν σηµαντική επίδραση στο ενεργητικό και το
εισόδηµα.
Η προηγούµενη απαίτηση να αποσβένεται η υπεραξία κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης οικονοµικής ζωής µείωνε τα παρουσιαζόµενα κέρδη και τον δείκτη κερδών
ανά µετοχή (Dunse et al, 2004:. 239). Η συνέπεια του νέου λογιστικού χειρισµού
είναι το υψηλότερο καθαρό εισόδηµα (χωρίς αποσβέσεις) µε διακριτές διαγραφές που
µειώνουν τα περιουσιακά στοιχεία και το κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, οι δείκτες
απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων και

απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων θα
67

πρέπει να αυξηθούν. Τα χαµηλότερα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού θα
έχουν επίδραση στους δείκτες χρέους, οι οποίοι, κατά συνέπεια, θα αυξηθούν.
Μια σηµαντική αλλαγή υψηλής σηµασίας για τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων ήταν επίσης η παύση της λογιστικής µεθόδου συνάθροισης
συµφερόντων για συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες µέχρι τη στιγµή της συνένωσης
απέφευγαν την αναγνώριση και την αποµείωση της υπεραξίας (και την
αντικατάσταση των αποσβέσεων υπεραξίας µε τον έλεγχο για αποµείωσης). Από την
υιοθέτηση του νέου προτύπου όλοι οι επιχειρηµατικές συνενώσεις υπολογίζονται µε
βάση την ίδια µέθοδο.

4.4 Το Μέλλον Της Λογιστικής Αντιµετώπισης Της Υπεραξίας

Μέχρι στιγµής η λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας έχει αλλάξει σηµαντικά.
Προηγουµένως, η υπεραξία αποσβένονταν µε βάση την ωφέλιµη ζωή, ενώ σήµερα
ελέγχεται για αποµείωση. Σχετικά µε τον νέο χειρισµό, όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως, υποκειµενικές αποφάσεις θα µπορούσαν να παίξουν σηµαντικό ρόλο
σχετικά µε την επιµέτρηση της υπεραξίας. Όσον αφορά στην προηγούµενη
προσέγγιση δεν υπάρχουν αποδείξεις σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή της αγορασθείσας
υπεραξίας.
Ποια στοιχεία υπήρχαν σχετικά µε το ότι η ωφέλιµη ζωή δεν θα µπορούσε να
υπερβεί τα 40 έτη (ή τα 20 έτη σύµφωνα µε τα IFRS); Παρά το γεγονός ότι η
λογιστική µεταχείριση έχει αλλάξει και η υπεραξία δεν αποσβένεται πλέον, η
κατάλληλη προσέγγιση για τη µέτρηση της υπεραξίας δεν υπάρχει ακόµα. ∆εν
υπάρχει ακόµα η κατάλληλη προσέγγιση για τη µέτρηση των άυλων περιουσιακών
στοιχείων (Banegil και Sanguino, 2007). Ζούµε σε µια οικονοµία όπου τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία διαδραµατίζουν έναν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο. Τις
τελευταίες δεκαετίες η σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει αρχίσει να
αυξάνεται. Αν δεν είµαστε σε θέση να αναγνωρίσουµε κατάλληλα και να µετρήσουµε
τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) δεν θα είµαστε
σε θέση να τα διαχειριστούµε αποτελεσµατικά.
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Μέχρι σήµερα λίγα έχουν γραφτεί για την εσωτερικώς δηµιουργούµενη
υπεραξία, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες παράγουν υπεραξία µε την ανάπτυξη τους,
την αποκατάσταση των σχέσεων µε τους προµηθευτές και τους υπαλλήλους τους. Η
υπεραξία αναγνωρίζεται µόνο στην περίπτωση που αγοράζεται σε µια συνένωση
επιχειρήσεων. Η αγορασθείσα υπεραξία µπορεί επίσης να ορίζεται και ως εσωτερικώς
δηµιουργούµενη υπεραξία η οποία, κατά την ηµέρα της εξαγοράς, µετριέται
αντικειµενικά από πλευρά του αγοραστή. Όπως αναφέρεται στο SFAS 142
(SFAS142.B84, 2007), η εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία δεν µπορεί να
αναγνωριστεί ως περιουσιακό στοιχείο, γιατί δεν έχει ταµιακές ροές που να
συνδέονται αποκλειστικά µε αυτή.
Όπως αναφέρεται στο IFRS (IAS 38.50, 2007), οι διαφορές µεταξύ της
αγοραίας αξίας µιας οντότητας και της λογιστικής αξίας των αναγνωρίσιµων
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της, δεν αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία τα
οποία ελέγχονται από µια εταιρεία (η διαφορά µπορεί να συλλάβει διάφορους
παράγοντες που να επηρεάζουν την αξία της εταιρείας). ∆εν έχει σηµειωθεί ακόµα
κάποια πρόοδος στον τοµέα αυτό. ∆υστυχώς, εξακολουθεί να µην υπάρχει ένας
γενικά αποδεκτός ορισµός της υπεραξίας. Οι Kristandl και Bontis (2007) δείχνουν ότι
οι έρευνες που σχετίζονται µε τα άυλα στοιχεία πάσχουν από ένα θεµελιώδες
πρόβληµα, το οποίο είναι η έλλειψη κοινής ορολογίας. Όλοι οι ορισµοί αναφέρουν
την υπεραξία ως άυλη (immaterial), δεδοµένου ότι δεν παράγει ταµειακές ροές από
µόνη της και αντιπροσωπεύει τα µελλοντικά οφέλη. Αλλά εξακολουθεί να µην
υπάρχει κανένας γενικά αποδεκτός ορισµός σχετικά µε το ποια είναι τα "συστατικά"
της υπεραξίας.

4.5 Ελληνική Νοµοθεσία και ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως υπάρχουν διαφορές στην Ελληνική Νοµοθεσία
και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Μία πρώτη διαφορά, την επισηµάναµε ήδη, αφορά στην ορολογία όπου ο Ν.
2190/20 µία αναφέρεται στις «∆ιαφορές Ενοποίησης» στον ενοποιηµένο ισολογισµό
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και ως «Φήµη και Πελατεία» στους ετήσιους ισολογισµούς. Αντίθετα στα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, έχουµε έναν όρο και αυτός είναι
«Υπεραξία Επιχείρησης» (Πρωτοψάλτης, 2005).
Σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όταν υπάρχουν διαφορές
ενοποίησης αυτές συµπεριλαµβάνονται στις «Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις».
Κατά συνέπεια, η υπεραξία δεν υπολογίζεται ξεχωριστά αλλά µαζί µε τα υπόλοιπα
άυλα στοιχεία.
Στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, η υπεραξία στον
ισολογισµό υπολογίζεται ξεχωριστά και διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα άυλα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Το ∆.Π.Χ.Α. 3, όπως συζητήσαµε, αναφέρεται
στους τρόπους αναγνώρισης και αποτίµησης της υπεραξίας. Το ∆ΛΠ 38
παρακολουθεί τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ενώ το ∆ΛΠ 36 αναφέρεται στο σύνολο
των περιουσιακών στοιχείων και στην αποµείωσή τους.
Η σηµαντικότερη διαφορά στην Ελληνική νοµοθεσία και στα ∆ΛΠ έγκειται
στο θέµα της απόσβεσης. Στην Ελληνική νοµοθεσία οι διαφορές ενοποίησης
αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά µέσα σε πέντε έτη, µε τη µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης. Σε αντίθεση στα ∆ΛΠ η υπεραξία δεν υπόκειται σε απόσβεση
γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα µειωθεί µε το πέρασµα του χρόνου. Μπορεί και να
αυξηθεί. Αντί της απόσβεσης, στο ∆ΛΠ 36, η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε
ετήσια βάση εάν και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Ο τρόπος χειρισµού
της υπεραξίας και της απόσβεσης αυτής, βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας, αφήνει
σοβαρά περιθώρια στις επιχειρήσεις για χειραγώγηση των κερδών.

4.6 Αναλυτικά Θέµατα Υπεραξίας

Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3 όταν µία επιχείρηση αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο, η
επιχείρηση τη στιγµή απόκτησής του θα πρέπει να το αναγνωρίσει και να το
αποτιµήσει. Ο υπολογισµός της υπεραξίας

θα είναι το υπερβάλλον ποσό που

προκύπτει ανάµεσα στο άθροισµα και την καθαρή αξία (Lewis & Pendrill, 2004).
Το άθροισµα αναφέρεται στο αντικείµενο που µεταβιβάστηκε, το οποίο
αποτιµάται στην εύλογη αξία του την ηµεροµηνία απόκτησης, στο ποσό που
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αντιστοιχεί σε δικαιώµατα µειοψηφίας που τυχόν να υπάρχουν στην αποκτώµενη και
εάν υπήρχε περίπτωση συνένωσης των επιχειρήσεων τότε το άθροισµα αναφέρεται
στην εύλογη αξία που είχαν τα συµµετοχικά δικαιώµατα της επιχείρησης που αποκτά
στην αποκτώµενη πριν την συνένωση.
Η καθαρή αξία υπολογίζεται την ηµεροµηνία απόκτησης, σύµφωνα µε το
∆.Π.Χ.Α. 3 και αφορά στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που
αποκτά η επιχείρηση.
Σύµφωνα µε το παραπάνω ότι µεταβιβάζεται υπολογίζεται στην εύλογη αξία
του. Ειδικότερα, η εύλογη αξία αφορά τα αποκτηµένα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις καθώς και τα συµµετοχικά δικαιώµατα που έχει εκδώσει η επιχείρηση
που αποκτάται. Υπάρχει όµως η πιθανότητα να υπάρχει διαφορά µεταξύ της
λογιστικής και της εύλογης αξίας την ηµεροµηνία που αποκτάται το αντάλλαγµα.
Τότε, η επιχείρηση που το αποκτά θα πρέπει να επαναϋπολογίσει το αντάλλαγµα και
ότι αυτό αφορά π.χ. στοιχεία, υποχρεώσεις στην εύλογη αξία του από την ηµέρα της
απόκτησης και να δει εάν υπάρχουν τυχόν ζηµίες ή κέρδη (Lewis & Pendrill, 2004).
Αναφορικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας, αυτά αποτιµώνται είτε στην εύλογη
αξία τους είτε µε αναλογικό τρόπο δηλαδή τι ποσοστό κατέχουν στα καθαρά
αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης επιχείρησης. Κατά συνέπεια,
ανάλογα µε τον τρόπο που θα επιλεγεί δηλ. στην εύλογη αξία ή στα καθαρά
αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία αλλάζει και η υπεραξία που θα παρουσιασθεί
στις οικονοµικές καταστάσεις.
Στην συγχώνευση επιχειρήσεων, αυτό που έχουµε είναι µεταφορά
συµµετοχικών δικαιωµάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι ευκολότερο να υπολογιστεί
η εύλογη αξία της αποκτώµενης επιχείρησης από την εύλογη αξία των συµµετοχικών
δικαιωµάτων της αποκτώσας. Για να µην υπάρχει αυτή η δυσκολία, η υπεραξία
υπολογίζεται βάσει της εύλογης αξίας των συµµετοχικών δικαιωµάτων της
αποκτώµενης επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους.
∆εν σηµαίνει όµως ότι πάντα οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων γίνονται πάντα
µε τη µεταβίβαση ανταλλάγµατος. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση που αποκτά
θα πρέπει να αποτιµά την εύλογη αξία των συµµετοχικών της δικαιωµάτων στην
επιχείρηση που αποκτά κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Θα χρησιµοποιείται
µία τεχνική αποτίµησης (Καραγιάννης, 2003).
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Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου κατά την περίοδο της εξαγοράς να
διαπιστωθεί ότι ο υπολογισµός της υπεραξίας αντί για θετικό να δίνει αρνητικό
αποτέλεσµα. Με άλλα λόγια πρόκειται για αγορά ευκαιρίας γιατί τα στοιχεία που
αποκτώνται είναι σε µικρότερη αξία από την πραγµατική. Τέτοιες περιπτώσεις
έχουµε σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης.
Η αναγνώριση όµως της αρνητικής υπεραξίας που συνεπάγεται αυτή η
περίπτωση, πρέπει να ακολουθήσει ορισµένα στάδια. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να
διερευνήσει εάν έγινε κάποιο λάθος και να δει εάν αποκτήθηκαν κάποια καινούρια
περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο της αναθεώρησης. Το δεύτερο στάδιο απαιτεί
την αναγνώριση των διαδικασιών αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν,.
Εάν και µετά την επανεξέταση, διαπιστωθεί ότι η αρνητική υπεραξία
εξακολουθεί να υφίσταται τότε θα πρέπει να αποδοθεί κέρδος στην επιχείρηση που
αποκτά και να µεταφερθεί στα αποτελέσµατα της αποκτώσας επιχείρησης.
Εάν µέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς δεν έχει γίνει η αποτίµηση τότε το
∆.Π.Χ.Α. 3 υποχρεώνει την επιχείρηση που αποκτά να εµφανίσει στις καταστάσεις
της όλα τα στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν έχει υπολογισθεί, µε προσωρινά
στοιχεία.
Η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση µπορεί να αναπροσαρµόσει τα
προσωρινά

ποσά

καλείται

περίοδος

επιµέτρησης.

Όταν

η

επιχείρηση

αναπροσαρµόσει τις αξίες της τότε αυτές θα πρέπει να δείχνουν τα καινούρια
δεδοµένα. Η αναπροσαρµογή αυτή θα πρέπει να γίνει µε προσεκτικό τρόπο. Όταν η
επιχείρηση αποφανθεί ότι δεν υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες τότε τερµατίζεται
και η περίοδος επιµέτρησης, η οποία σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3 δεν µπορεί να
ξεπερνά το ένα έτος.
Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τους
παράγοντες που διαµορφώνουν και αποτελούν υπεραξία που έχει αναγνωρισθεί. Θα
πρέπει επίσης να γνωστοποιεί την εύλογη αξία του ανταλλάγµατος την ηµεροµηνία
που έχει µεταβιβασθεί (ηµεροµηνία απόκτησης) καθώς και την εύλογη αξία στην
ηµεροµηνία απόκτησης οποιασδήποτε κατηγορίας συναλλάγµατος. Θα πρέπει επίσης
να πληροφορεί για το ποσό της υπεραξίας που εκπίπτει φορολογικά. Σε περίπτωση
που έχει πραγµατοποιηθεί µία αγορά ευκαιρίας η επιχείρηση, θα πρέπει στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων να αναφέρει το ποσό του κέρδους καθώς και τους
λόγους για τους οποίους πραγµατοποιήθηκε το κέρδος. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
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αναφέρει όλες τις ζηµίες αποµείωσης (σωρευτικές) που έχουν συντελεστεί στην
περίοδο αναφοράς καθώς και την όποια υπεραξία που έχει δηµιουργηθεί εκτός από
την περίπτωση που η αξία µίας οµάδας διάθεσης καταχωρείται για να πωληθεί. Θα
πρέπει επίσης να πληροφορεί για την υπεραξία που έχει δηµιουργηθεί και δεν
συµπεριλαµβάνεται στην οµάδα διάθεσης η οποία να την έχει καταχωρήσει ως
προοριζόµενη προς πώληση (Καραγιάννης, 2003).
Αναφορικά µε τις ζηµίες και σύµφωνα µε το πρότυπο, η επιχείρηση θα πρέπει
να αναφέρει όλες τις ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την περίοδο αναφοράς,
Σε περίπτωση που δεν έχει επιµεριστεί η υπεραξία στις µονάδες δηµιουργίας
ταµειακών ροών θα πρέπει να αναφερθεί ο λόγος για τον οποίο δεν
πραγµατοποιήθηκε ο επιµερισµός. Θα πρέπει επίσης να πληροφορεί για την αξία της
υπεραξίας που επιµερίστηκε σε µία µονάδα όταν το µέγεθος αυτής είναι αρκετά
µεγάλο και ξεπερνά τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας της επιχείρησης
(Haydn & Hughes, 2006).
Στο πρότυπο αυτό υπάρχουν και ορισµένες µεταβατικές διατάξεις οι οποίες
αφορούν την συνένωση/συγχώνευση επιχειρήσεων που έχει συµβεί πριν την
εφαρµογή του Προτύπου.
Πιο συγκεκριµένα, όταν έχει προηγηθεί η συνένωση, στην αρχή της
λειτουργίας του Προτύπου, θα πρέπει η λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει
προκύψει από την συνένωση να είναι και η λογιστική αξία της υπεραξίας την
ηµεροµηνία εφαρµογής του Προτύπου. Κατ’ αυτό τον τρόπο η επιχείρηση θα είναι σε
θέση να απαλείψει τη λογιστική αξία οποιασδήποτε συσσωρευµένης απόσβεσης της
υπεραξίας καθώς και όποια µείωση της υπεραξίας έχει συµβεί.
Η υπεραξία που έχει αναγνωρισθεί προηγουµένως ως µείωση της καθαρής
θέσης, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο την στιγµή που θα έχει
αρχίσει να εφαρµόζεται το συγκεκριµένο Πρότυπο. Εάν η επιχείρηση διαθέσει τµήµα
της επιχείρησης ή ολόκληρη την επιχείρηση (και να συνδέεται η υπεραξία µε το
τµήµα ή ολόκληρη την επιχείρηση), δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει την υπεραξία στα
αποτελέσµατα. Το ίδιο θα συµβεί και όταν η µονάδα των ταµειακών ροών, η
υπεραξία της οποίας υποστεί αποµείωση.
Η απόσβεση που προέρχεται από προηγούµενη συνένωση επιχειρήσεων θα
πρέπει να παύσει και να ελεγχθεί η υπεραξία για αποµείωση (Lander & Reinstein,
2003).
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Εάν είχε αναγνωρισθεί αρνητική υπεραξία, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να
αναγνωρίσει την αρνητική υπεραξία από τη στιγµή που θα εφαρµοσθεί το Πρότυπο
και θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις
νέον.
Μεταξύ του αρχικού και του αναθεωρηµένου Προτύπου σηµειώνονται οι
ακόλουθες διαφορές. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη αφορά έγκειται στα έξοδα τα οποία
έχουν δηµιουργηθεί κατά τη συνένωση των επιχειρήσεων. Στο αρχικό Πρότυπο τα
έξοδα αυτά µπαίνουν στο κόστος απόκτησης ενώ στο αναθεωρηµένο Πρότυπο τα
έξοδα καταχωρούνται στα κέρδη ή τις ζηµίες στην οποία πραγµατοποιούνται.
Ο τρόπος υπολογισµού της υπεραξίας αποτελεί άλλη µία διαφορά µεταξύ του
αρχικού και του αναθεωρηµένου Προτύπου. Το αρχικό Πρότυπο έδινε έµφαση στην
αναλογία των καθαρών µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων και δεν
συµπεριλάµβανε τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων κατά την ηµεροµηνία που αυτά µεταβιβάζονταν αλλά ούτε προέβλεπε την
περίπτωση ύπαρξης συµµετοχικών δικαιωµάτων πριν την απόκτηση του ελέγχου
(Lander & Reinstein, 2003).
Το αναθεωρηµένο Πρότυπο υπολογίζει την υπεραξία ως τη διαφορά µεταξύ
της εύλογης αξίας των µεταβιβασθέντων ανταλλαγµάτων και την καθαρή αξία των
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων. Εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε σταδιακές
αποκτήσεις, τότε σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Πρότυπο, θα πρέπει να
συνυπολογίσει την εύλογη αξία των συµµετοχικών δικαιωµάτων που πιθανόν να
υπήρχαν πριν την ηµεροµηνία απόκτησης.
Μία τελευταία διαφορά µεταξύ των δύο Προτύπων έγκειται στο γεγονός ότι
το αναθεωρηµένο Πρότυπο ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν νέες γνωστοποιήσεις
στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης.

4.7 ∆.Λ.Π. 36

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στην «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».
Αναφέρεται στον έλεγχο που πρέπει να κάνει η επιχείρηση στο τέλος της περιόδου
αναφοράς. Ο έλεγχος αυτός εξετάζει εάν έχει γίνει κάποια µείωση της αξίας των
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περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν
κάτι τέτοιο, θα πρέπει η επιχείρηση να υπολογίζει το ποσό που είναι ανακτήσιµο.
Ο χειρισµός της υπεραξίας όµως αποτελεί µία ιδιαίτερη περίπτωση γιατί εάν
και είναι ανεξάρτητη ως περιουσιακό στοιχείο δεν παύει όµως να είναι συνδεδεµένη
µε κάποια ενσώµατα ή άυλα στοιχεία από τα οποία και να προέκυψε. Επειδή λοιπόν
είναι ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει και αυτή να υποβάλλεται µαζί
µε τα άλλα στοιχεία, σε έλεγχο αποµείωσης. Ενώ δεν δηµιουργεί η ίδια ταµειακές
ροές, δηµιουργούν τα στοιχεία µε τα οποία είναι συνδεδεµένη. Κατά συνέπεια,
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36, η υπεραξία θα πρέπει να επιµερίζεται στην περίπτωση
συνένωσης των επιχειρήσεων από την ηµεροµηνία απόκτησης και να επιµερίζεται
ακολούθως στις µονάδες που δηµιουργούν ταµειακές ροές για την επιχείρηση
(Seetharanam et al., 2005). Οι µονάδες αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε µέγεθος
ένα «λειτουργικό τοµέα» όπως αυτός ορίζεται από το ∆.Λ.Π. 8.
Εάν η επιχείρηση αποφασίσει, µετά τον καταµερισµό της υπεραξίας σε
µονάδες, να προχωρήσει στη διάθεση κάποιας λειτουργίας της τότε η υπεραξία της
λειτουργίας αυτής θα πρέπει να συµπεριληφθεί στη λογιστική αξία της λειτουργίας
για να διαπιστωθεί εάν η µεταβίβαση της λειτουργίας έγινε µε κέρδος ή ζηµία. Το
∆ΛΠ 36 δίνει σε αυτή την περίπτωση τη δυνατότητα στην επιχείρηση να µπορεί να
χρησιµοποιήσει µία άλλη µέθοδο η οποία θα δώσει µία ακριβέστερη εικόνα της
υπεραξίας. Εάν η επιχείρηση προχωρήσει σε εσωτερική αναδιοργάνωση των
τµηµάτων της τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει την καινούρια µέθοδο, όπως
προαναφέρθηκε για να υπολογίσει την υπεραξία.
Σε περίπτωση που η υπεραξία αφορά µία µονάδα αλλά δεν έχει υπολογισθεί
σε αυτή τότε ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας θα γίνει εάν και εφόσον υπάρχουν οι
σχετικές ενδείξεις. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος θα γίνεται βάσει της λογιστικής
αξίας της µονάδας και του ανακτήσιµου ποσού της. Εάν όµως έχει κατανεµηθεί
κανονικά στη µονάδα, τότε ο έλεγχος θα εξετάζει τη λογιστική αξία της µονάδας, την
υπεραξία αυτής και το ανακτήσιµο ποσό που έχει αποκτήσει η µονάδα. Στην
περίπτωση που το ανακτήσιµο ποσό υπερβαίνει τη λογιστική αξία της µονάδας τότε
θεωρείται ότι η υπεραξία δεν έχει υποστεί αποµείωση. Εάν όµως η λογιστική αξίας
της µονάδας υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό τότε υπάρχει ζηµία στην αποµείωση.
Στην περίπτωση δικαιωµάτων µειοψηφίας τα οποία µπορεί να υπάρχουν στη
συγχώνευση των επιχειρήσεων, είναι προφανές ότι υπάρχει υπεραξία σε αυτά η οποία
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ναι µεν θα εµφανίζεται στο ανακτήσιµο ποσό της µονάδας ταµειακών ροών που
αφορούν αλλά δεν θα εµφανίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής (Καραγιάννης, 2003). Κατά συνέπεια, όταν γίνεται έλεγχος αποµείωσης της
αξία θα πρέπει να προστεθεί η υπεραξία αυτή στη συνολική υπεραξία και στη
συνέχεια να συγκριθεί µε το ποσό που αποκτάται. Σύµφωνα µε το Πρότυπο, στην
περίπτωση ζηµίας υπολογίζεται ως ζηµία αποµείωσης µόνο η ζηµία που αντιστοιχεί
στη µητρική εταιρεία και όχι αυτή που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα µειοψηφίας.
Ο ετήσιος έλεγχος αποµείωσης µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή αλλά θα
πρέπει να γίνεται το ίδιο χρονικό διάστηµα κάθε έτος. Οι διαφορετικές µονάδες
µπορεί να ελέγχονται σε διαφορετικούς χρόνους εάν όµως έχει γίνει συνένωση
επιχειρήσεων και µέρος της υπεραξίας επιµερίστηκε στις µονάδες την τρέχουσα
χρονική περίοδο τότε ο έλεγχος αποµείωσης θα πρέπει να λάβει χώρα πριν από το
τέλος της χρονικής περιόδου (Καραγιάννης, 2003).
Ο έλεγχος γίνεται σταδιακά µε τη λογική από το µικρότερο στο µεγαλύτερο.
Πιο συγκεκριµένα, ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων µιας µονάδας προηγείται
πριν από τον έλεγχο της υπεραξίας της µονάδας. Σε περίπτωση που έχουµε οµάδα
µονάδων ταµειακών ροών, γίνεται πρώτα έλεγχος αποµείωσης των µονάδων και στη
συνέχεια γίνεται έλεγχος αποµείωσης της οµάδας.
Ζηµία
Ως ζηµία αποµείωσης καλείται όταν το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας είναι
µικρότερο από τη λογιστική της αξία. Ο καταµερισµός της ζηµίας γίνεται ως εξής:
πρώτα γίνεται η µείωση της λογιστικής αξίας της υπεραξίας της µονάδας και στη
συνέχεια η ζηµία επιµερίζεται στα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας.
Αφού γίνει ο επιµερισµός, η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει
να είναι µικρότερη από τη µεγαλύτερη αξία της αξίας λόγω χρήσης, της εύλογης
αξίας των περιουσιακών στοιχείων µείον το κόστος πώλησης και τέλος του µηδενός.
Η επιχείρηση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 πρέπει να µετρά την υπεραξία την
ηµεροµηνία που αποκτάται το περιουσιακό στοιχείο µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης
(Wines et al., 2007). Σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης, η ζηµία
αυτή δεν θα πρέπει να αλλάζει σε µεταγενέστερη χρονική περίοδο.
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Παράδειγµα
Μία επιχείρηση αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο την 1η Ιανουαρίου 20Χ1 για 1.757
µονάδες. Η φορολογική βάση της ηµεροµηνίας αυτής ισούται µε το κόστος κτήσης
του περιουσιακού στοιχείου και η εναποµείνασα ζωή του στοιχείου είναι πέντε έτη.
Το κόστος εκπίπτει φορολογικά στο τέλος του 20Χ1. Ο φορολογικός συντελεστής
είναι 20%.
Το προεξοφλητικό επιτόκιο για το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να
υπολογιστεί µετά τον φόρο και εκτιµάται ότι είναι 10%. Ο πίνακας ταµειακών ροών
για το περιουσιακό στοιχείο πριν την επιβολή φόρου έχει ως εξής:

Ταµειακές
ροές

20X1

20X2

20X3

20X4

20X5

800

600

500

200

100

προ

φόρων

Ανάλυση
Η αξία χρήσης (value in use) την 1η Ιανουαρίου 20Χ1 προσδιορίζεται µε τη
χρήση ταµειακών ροών µετά φόρων και µετά-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Αυτή
προσδιορίζεται, ως εξής:

20Χ1
Ταµειακές ροές 800

20Χ2

20Χ3

20Χ4

20Χ5

600

500

200

100

προ φόρων
Κόστος κτήσης

(1.757)

0

0

0

0

Φόρος 20%

(191)

120

100

40

20

480

400

160

80

396

301

109

50

Ταµειακές ροές 991
µετά φόρων
Προεξοφλητικό 901
επιτόκιο 10%
VIU

1.757
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Αντίθετα η αξία σε χρήση (value in use) εάν υπολογιστεί χρησιµοποιώντας
ταµειακές ροές προ φόρων και ένα προεξοφλητικό επιτόκιο «προ-φόρου»
υπολογίζεται µε αναγωγή του µετά φόρου επιτόκιο και έχει ως εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρου (µε αναγωγή) = 10% /(1-20%) =12,5%
20Χ1
Ταµειακές ροές 800
προ φόρων
Προεξοφλητικό 711
@ 12,5%
VIU
1.717

20Χ2
600

20Χ3
500

20Χ4
200

20Χ4
100

475

351

125

55

Η VIU καθορίζεται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που
υπολογίζεται µε αναγωγή του µετά φόρου επιτοκίου υποτιµά την αληθινή VIU του
περιουσιακού στοιχείου κατά 40. Αυτό συµβαίνει επειδή ανάγοντας το µετά-φόρου
προεξοφλητικό επιτόκιο αγνοείται η µεταβλητότητα του πραγµατικού φορολογικού
συντελεστή που προκαλείται από τη δυνατότητα της επιχείρησης να εκπέσει
φορολογικά το πλήρες κόστος του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος του 20Χ1.
Το «σωστό», προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο µπορεί καλύτερα να προκύψει από
την επανάληψη, δηλ. µε τον καθορισµό του πραγµατικού προεξοφλητικού επιτοκίου
το οποίο εφαρµοζόµενο στις απροεξόφλητες (undiscounted) προ φόρων ταµιακές
ροές, καταλήγουν στο ακόλουθο ποσό µετά φόρων της VIU:

20X1
Ταµειακές ροές 800

20X2

20X3

20X4

20X5

600

500

200

100

485

364

131

59

προ φόρων
Προεξοφλητικό 718
@ 11.2%
VIU

1.757

Το παραπάνω παράδειγµα έδειξε ότι το 11.2% είναι το «σωστό»
προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων γιατί η VIU που υπολογίζεται χρησιµοποιώντας
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το επιτόκιο αυτό στις ταµειακές ροές προ φόρων

είναι η ίδια µε τη VIU που

υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τις µετά φόρων ταµειακές ροές και το µετά φόρων
προεξοφλητικό επιτόκιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η υπεραξία της επιχείρησης βασίζεται στην ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά
κέρδη λόγω της φήµης της, του εξειδικευµένου ανθρώπινου κεφαλαίου της, της
εκτεταµένης πελατείας και πίστης στην αγορά που δραστηριοποιείται, της
αποτελεσµατικής οργανωσιακής της δοµής και των λοιπών πλεονεκτηµάτων της
έναντι των ανταγωνιστών της αναφορικά µε τις προοπτικές εξέλιξής της. Ο
λογιστικός χειρισµός της υπεραξίας έχει αποτελέσει ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα
ζητήµατα της σύγχρονης λογιστικής επιστήµης, καθώς έχει καταγραφεί πλήθος
απόψεων τόσο αναφορικά µε τη φύση της όσο και σε σχέση µε τις µεθόδους και τις
καλύτερες πρακτικές διαχείρισής της. Η αντιπαράθεση για τη λογιστική διαχείριση
της υπεραξίας υφίσταται ακόµα και σήµερα, παρά τη διεθνή σύγκλιση των
λογιστικών προτύπων και κανόνων, οι οποίοι αποσκοπούν στην επίτευξη του σκοπού
της διαφάνειας και της ακριβούς εικόνας της οικονοµικής κατάστασης των
σύγχρονων επιχειρήσεων.
Ζούµε σε µια οικονοµία της γνώσης όπου τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
έχουν όλο και αυξανόµενη σηµασία. Η υπεραξία ως άυλο περιουσιακό στοιχείο για
τις επιχειρήσεις αποτελεί ένα µελλοντικό όφελος, και θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να
µετριέται και να ελέγχεται καταλλήλως. Η νέα λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας
άλλαξε σηµαντικά τη λογιστική της υπεραξία. Η υπεραξία δεν αποσβένεται πλέον,
αλλά ελέγχεται για αποµείωση. Με την εισαγωγή του IFRS 3 ένα σηµαντικό βήµα
έγινε προς την κατεύθυνση των αµερικανικών προτύπων. Η εφαρµογή του νέου
λογιστικού προτύπου επέφερε δύο σηµαντικές αλλαγές: η υπεραξία δεν αποσβένεται
πλέον και η µέθοδος συγκέντρωση ενδιαφέροντος (pooling of interest method) δεν
είναι πλέον σε χρήση.
Ωστόσο, παρά την ποιοτική αναβάθµιση που επιχειρείται µέσω της
υιοθέτησης των νέων προτύπων, τα τελευταία αµφισβητούνται, κυρίως λόγω των
αµφιβολιών σχετικά µε την προθυµία και την ικανότητα των επιχειρήσεων να
εφαρµόσουν τις αρχές τους. Εκτός αυτού, στρεβλώσεις πιθανόν να παρουσιάζονται
εξαιτίας των λογιστικών µεθόδων της εύλογης αξίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την
υιοθέτηση υποκειµενικών υποθέσεων και παράλληλα αποτελεί κεντρικό άξονα της
λογιστικής της υπεραξίας. Εάν και τα IFRS κινούνται στην κατεύθυνση των US
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GAAP παραµένουν παρόλα αυτά κάποιες σηµαντικές διαφορές. Το έργο της
σύγκλισης συνεχίζεται και σύντοµα το αναθεωρηµένο πρότυπο θα τεθεί σε χρήση, το
οποίο θα αναβάλει την πλειονότητα των υπολοίπων διαφορών και θα εξασφαλίσει
την συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρά το νέο λογιστικό χειρισµό υπάρχουν πολλές συζητήσεις σχετικά µε τον
σκοπό. Οι απόψεις διαφέρουν όσον αφορά στο περιεχόµενο των πληροφοριών
επιβάρυνσης της αποµείωσης και του υποκειµενικού µέρους του νέου λογιστικού
χειρισµού. Το ίδιο συµβαίνει και µε το καλύτερο πληροφοριακό περιεχόµενο των
πληροφοριών, των γνωστοποιήσεων, των διαγραφών, τα προβλήµατα σχετικά µε τη
µέτρηση της υπεραξίας και τις συνεπειών της υιοθέτησης των νέων προτύπων στις
οικονοµικές καταστάσεις. Η υπεραξία υπήρξε θέµα αµφιλεγόµενης συζήτησης για
πολλά χρόνια. Παρά τις πολλές προσπάθειες που γίνονται, εξακολουθεί να µην
υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός της υπεραξίας σε όλο τον κόσµο. Παρά τις
προσπάθειες του FASB και του IASB δεν υπάρχει µέχρι τώρα µία καθολικά
αποδεκτή λογιστική µεταχείριση. Φαίνεται ότι ο χειρισµός της υπεραξίας θα
παραµείνει αµφιλεγόµενος µεταξύ των ακαδηµαϊκών, των οικονοµικών στελεχών και
των ελεγκτών και στο µέλλον.
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