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Περίληψη 
 

Ο ρόλος των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 

και έχει γίνει σηµαντικότερος για την λειτουργία και την ευηµερία πολλών τύπων 

επιχειρήσεων. Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να αναλυθούν οι κανόνες που 

διέπουν τη λογιστική παρακολούθηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα 

µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38, ενώ στο εµπειρικό κοµµάτι της εργασίας, που 

θα συνδέσει τα άυλα µε το θέµα της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων 

των εισηγµένων στο ΧΑΑ επιχειρήσεων, στόχος είναι να εξεταστεί το πώς βλέπουν οι 

επενδυτές τις οικονοµικές πληροφορίες που προέρχονται από επιχειρήσεις που είναι 

πιθανό να χρησιµοποιούν τα άυλα µε σκοπό να παραποιήσουν τις καταστάσεις τους 

σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις που είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν κάτι αντίστοιχο. 

Αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο θα είναι εισαγωγικό, ενώ στο δεύτερο θα γίνει 

αναφορά στους ορισµούς των άυλων περιουσιακών στοιχείων και στις διακρίσεις 

τους µε βάσει την διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια στα πλαίσια της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, θα εξηγηθεί η έννοια της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, 

καθώς και θα αναλυθούν οι τεχνικές εντοπισµού των παραποιηµένων  καταστάσεων, 

όπως αυτές προκύπτουν από τη διεθνή αρθρογραφία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζει το  

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 και αφορά την αναγνώριση, την αντιµετώπιση, την 

αρχική και µεταγενέστερη αποτίµηση και την παρουσίαση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, και θα δοθούν ορισµένα πρακτικά παραδείγµατα ώστε να γίνουν 

κατανοητές οι βασικότερες ρυθµίσεις του προτύπου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι σηµαντικότερες διαφορές των 

ελληνικών και διεθνών προτύπων όσον αφορά τα άυλα στοιχεία. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, θα διερευνηθεί  το πώς βλέπουν οι επενδυτές τις 

πληροφορίες, όπως η λογιστική αξία και τα κέρδη των εισηγµένων επιχειρήσεων που 

είναι πιθανό να χρησιµοποιούν τα άυλα µε σκοπό να παραποιήσουν τις καταστάσεις 

τους σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις που είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν κάτι 

αντίστοιχο. Για την µελέτη που θα αφορά τα έτη 2005-2012 θα χρησιµοποιηθεί το 

στατιστικό πρόγραµµα E-views και το υπόδειγµα που θα χρησιµοποιηθεί θα 

βασίζεται στο µοντέλο του Ohlson. 
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Η εργασία ολοκληρώνεται µε την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων που θα 

προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το σηµερινό παγκόσµιο οικονοµικό-επιχειρηµατικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως 

έντονα µεταβαλλόµενο. Ριζικές αλλαγές έχουν  επιβληθεί στις επιχειρήσεις, τα 

τελευταία χρόνια, από τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης, των νέων τεχνολογιών 

και του αυξηµένου ανταγωνισµού. Αναλύοντας τις επιχειρηµατικές αποφάσεις, 

στρατηγικές - τακτικές συµπεραίνεται ότι η µεγιστοποίηση της αξίας µιας 

επιχείρησης παραµένει ο κυρίαρχος στόχος της (Efthymoglou and Economou, 1992).  

Προκειµένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά 

τους και να µεγιστοποιήσουν την αξία τους, πρέπει συνεχώς να προσφέρουν νέα και 

βελτιωµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ο συνδυασµός 

διαφόρων υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων, η σωστή διαχείριση των 

οποίων οδηγεί σε νέους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αποφέρει κέρδη. 

Τα υλικά ή ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία έχουν φυσική υπόσταση και γίνονται 

εύκολα αντιληπτά. Τα άυλα ή ασώµατα όµως, είτε δεν έχουν φυσική υπόσταση ή 

έχουν µια αξία που δεν επικοινωνεί µε την φυσική υπόσταση που έχουν. Η αξία ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι συνάρτηση των δικαιωµάτων ή των προνοµίων 

που σχετίζονται µε την κυριότητά τους.  

Η άυλη περιουσία των επιχειρήσεων δεν είναι κάτι νέο που εµφανίστηκε 

πρόσφατα στις ανάγκες της επιχείρησης. Ενώ βρισκόταν πάντα, στην λειτουργία και 

τον στρατηγικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων, εν τούτοις από τα µέσα της δεκαετίας 

του ’90 άρχισαν να απασχολούν ιδιαίτερα την επαγγελµατική  Κοινότητα Λογιστών 

και Επιχειρήσεων Παροχής Συµβουλευτικών Οικονοµικών Υπηρεσιών. Ο ρόλος τους 

έχει αυξηθεί και έχει γίνει σηµαντικότερος για την λειτουργία και την ευηµερία 

πολλών τύπων επιχειρήσεων. Ακαδηµαϊκοί, φορείς χάραξης πολιτικής και ο Τύπος 

κάνουν λόγο για µε νέα κοινωνία που βασίζεται στην γνώση, στην οποία η αξία δεν 

δηµιουργείται µόνο από την ανάθεση κεφαλαίου ή του εργατικού δυναµικού αλλά 

κυρίως από την παραγωγικότητα και την καινοτοµία. Η κοινωνία αυτή κυριαρχείται 

από τους «εργάτες της γνώσης» (Webster and Jensen, 2006). Οι αποκλίσεις µεταξύ 

αγοραίων και λογιστικών αξιών των επιχειρήσεων φανερώνουν την ολοένα και 

αυξανόµενη σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων  (Kaufmann and Schneider, 

2004). 
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Το αυξανόµενο ενδιαφέρον της επιστηµονικής και επιχειρηµατικής 

κοινότητας για τα άυλα µπορεί να εξηγηθεί από διάφορες προσεγγίσεις (Kaufmann 

and Schneider, 2004). Ενδεικτικά, από  επιχειρηµατικής απόψεως, οι επιχειρήσεις 

δέχονται πιέσεις τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον 

προκειµένου να διαχειριστούν και να αποτιµήσουν τα άυλα περιουσιακά τους 

στοιχεία. Οι εξωτερικοί χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων, από µετόχους µέχρι και τους τρίτους που συναλλάσσονται µε την 

επιχείρηση (τράπεζες, πελάτες κλπ) έχουν ελάχιστη πληροφόρηση σχετικά µε την 

άυλη περιουσία, καθώς αυτή δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Παρόλο το γεγονός ότι η ύπαρξη των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

δεν αποτελεί την µόνη αιτία της απόκλισης µεταξύ αγοραίας και λογιστικής αξίας των 

επιχειρήσεων, υπάρχει η τάση, οι χρηµατοοικονοµικές αγορές να λαµβάνουν σοβαρά 

υπόψη τα άυλα στοιχεία. Η παροχή πληροφοριών για την άυλη περιουσία στους 

δυνητικούς επενδυτές δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση στην 

προσπάθεια εύρεσης  κεφαλαίου. Η ελλιπής πληροφόρηση αντιθέτως οδηγεί σε µη 

σωστή κατανοµή κεφαλαίων, καθώς στερείται η γνώση ενός ουσιώδους και πολύ 

σηµαντικού κοµµατιού της περιουσίας των επιχειρήσεων. Αυτό  συντελεί σε υψηλά 

κόστη για την οικονοµία γενικότερα και σε χαµηλή ανταγωνιστικότητα σε εθνικό 

επίπεδο (Edvinsson and Malone, 1997). 

Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, η ελλιπής πληροφόρηση για την άυλη περιουσία 

όσων  βρίσκονται στο εσωτερικό µιας επιχείρησης, µπορεί να οδηγήσει σε µη 

κατάλληλη κατανοµή των διαθέσιµων πόρων της. Είθισται, αναφέρουν οι Gu and Lev 

(2001), οι διοικούντες µιας επιχείρησης στην πλειοψηφία τους να χρησιµοποιούν 

πληροφοριακά συστήµατα EIS (Executive Information Systems)  που βασίζονται 

αποκλειστικά σε αµιγώς οικονοµικά στοιχεία και όχι άυλα (Kaufmann and Schneider, 

2004). 

Η παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθεί περεταίρω µε την σηµαντικότητα των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και τη διοίκησή τους, αλλά θα  δοθεί περισσότερη 

βαρύτητα στη λογιστική τους. Στόχος είναι να παρουσιαστούν, να αναλυθούν και να 

γίνουν κατανοητοί οι κυριότεροι κανόνες που διέπουν τη λογιστική παρακολούθηση 

των άυλων στοιχείων, σύµφωνα µε το  ∆ΛΠ 38, που  εφαρµόζεται υποχρεωτικά στην 

Ελλάδα από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρείες, ενώ θα γίνει και αναφορά 

στις αλλαγές που η τήρησή του έφερε σε σύγκριση µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. Επιπλέον, το εµπειρικό κοµµάτι της εργασίας θα αφορά το θέµα της  
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σκόπιµης παραποίησης του ισολογισµού των εισηγµένων εταιρειών στο ΧΑΑ, µέσω 

της χειραγώγησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων, από το 2005, οπότε και 

εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα  και 

ειδικότερα σκοπός είναι να διερευνηθεί το πώς βλέπουν οι επενδυτές τις πληροφορίες 

που προέρχονται από επιχειρήσεις που είναι πιθανό να παραποιούν τις καταστάσεις 

τους σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις που είναι λιγότερο πιθανό να το κάνουν. Πριν 

γίνει αναφορά στο ∆ΛΠ 38 κρίνεται αναγκαίο στην επόµενη ενότητα, στα πλαίσια 

της βιβλιογραφικής επισκόπησης να δοθεί η έννοια των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και οι διακρίσεις τους, καθώς και να αναλυθούν  η έννοια της απάτης ή 

παραποίησης οικονοµικών καταστάσεων και οι µέθοδοι εντοπισµού τους.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Εννοιολογική Προσέγγιση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Όπως και σε άλλα πεδία έρευνας, έτσι και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, στη 

διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει µια πληθώρα όρων αλλά και πληθώρα ορισµών για 

κάθε όρο. Πολλοί επιστήµονες και εφαρµοστές του λογιστικού και ελεγκτικού 

επαγγέλµατος προσπάθησαν να προσεγγίσουν το θέµα από διαφορετική οπτική γωνία 

ο καθένας , χωρίς µέχρι στιγµής να έχει δοθεί ένας οριστικός ορισµός του τι είναι 

άυλα στοιχεία.  

Σύµφωνα µε τον Kristandl (2006), οι κυριότεροι όροι που  χρησιµοποιούνται 

στη διεθνή βιβλιογραφία, για την ερµηνεία και αναγνώριση των άυλων είναι: 

1. Άυλα  Περιουσιακά Στοιχεία (Intagible Assets) 

2. ∆ιανοητικά Περιουσιακά Στοιχεία (Intellectual Assets) 

3. ∆ιανοητική ή Πνευµατική Ιδιοκτησία (Intellectual Property) 

4. ∆ιανοητικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital) 

5. Γνωστικά Περιουσιακά Στοιχεία (Knowledge Based Assets) 

6. Γνωστικό Κεφάλαιο (Knowledge Capital) 
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Για τους όρους αυτούς δεν έχει προσδιοριστεί αν είναι συνώνυµοι ή αν ο ένας 

αποτελεί κοµµάτι του άλλου. Ανάλογα µε την οπτική που παρακολουθεί ο κάθε 

συγγραφέας αυτή την περιουσία χρησιµοποιεί τον αντίστοιχο όρο. Ο όρος ∆ιανοητικό 

Κεφάλαιο για παράδειγµα συναντάται κυρίως στην βιβλιογραφία της επιστήµης των 

Ανθρώπινων Πόρων και ο όρος Γνωστικά Περιουσιακά Στοιχεία χρησιµοποιείται  

από τους Οικονοµολόγους. Ο όρος Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία προέρχεται από την 

επιστήµη της Λογιστικής και θεωρείται από πολλούς συγγραφείς, όπως ο 

Andrienssen (2004) πιο στενός από τους υπόλοιπους, καθώς αφορά τα αναγνωρίσιµα 

από το εκάστοτε ισχύον λογιστικό σύστηµα άυλα στοιχεία και όχι όλα τα συστατικά 

στοιχεία του ∆ιανοητικού Κεφαλαίου.  

  Σε µια πολύ αρχική προσέγγιση να δοθεί ορισµός, πολλοί ερευνητές 

χρησιµοποίησαν το όρο  ∆ιανοητικό Κεφάλαιο και την παρακάτω εξίσωση για να τον 

περιγράψουν (Kristandl, 2006) : 

 

∆ιανοητικό Κεφάλαιο= Χρηµατιστηριακή Αξία – Λογιστική Αξία 

 

Ο ορισµός αυτός συνάντησε πολλούς επικριτές καθώς θεωρήθηκε πολύ απλός για να 

περιγράψει µια τόσο σύνθετη έννοια, όπως είναι τα άυλα. Ο Garsia-Ayuso (2003), 

αναφέρει ότι η άυλη περιουσία δεν αποτελεί τον µοναδικό προσδιοριστικό παράγοντα 

της διαφοράς µεταξύ χρηµατιστηριακής και λογιστικής αξίας, αλλά ότι υπάρχουν 

πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως τα υποεκτιµηµένα υλικά και τα λοιπά  

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή οι «ανωµαλίες» της αγοράς, όπως το 

φαινόµενο του Ιανουαρίου (Kristandl, 2006).   

Συχνή είναι  στη βιβλιογραφία και η χρήση ενός αρνητικού-αντίθετου 

ορισµού για τα άυλα. Αυτά καθορίζονται ως ό,τι δεν είναι απτό (tangible). Ως εκ 

τούτου, οι ορισµοί είναι πολύ συχνά αντι-ορισµοί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων.  

Η αρνητική οριοθέτηση σύµφωνα και πάλι µε τον Garsia-Ayuso µπορεί να 

χαρακτηριστεί  παραπλανητική, παρά βοηθητική. 

 Αποφεύγοντας τις παραπάνω δύο προσεγγίσεις οριοθέτησης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και στην προσπάθεια τους, ορισµένοι  συγγραφείς να 

δώσουν ένα σαφή ορισµό προτίµησαν να δουλέψουν περιγραφικά. Περιγράφοντας 

δηλαδή είτε τη φύση και  τα χαρακτηριστικά των άυλων στοιχείων είτε τα συστατικά 

τους µέρη. Ο Kristandl (2006) υποστηρίζει ότι είναι ευκολότερο να απαντηθεί το 
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ερώτηµα «σε ποιες κατηγορίες είναι δυνατόν να χωριστούν τα άυλα και το 

διανοητικό κεφάλαιο;» παρά το ερώτηµα «τι είναι άυλα και διανοητικό κεφάλαιο;» 

  Ο Stewart το 1997 αντιµετωπίζει το διανοητικό κεφάλαιο  ως ένα πνευµατικό 

υλικό της επιχείρησης που περιλαµβάνει, γνώση, εµπειρία, πληροφόρηση, τα οποία 

αθροιστικά  δηµιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και αξία (Kristandl, 2006). 

Αντίστοιχα, οι Edvinsson/Malone το ίδιο έτος χρησιµοποιούν τον όρο διανοητικό 

κεφάλαιο για να περιγράψουν γνώση, εµπειρία, αλλά και  την τεχνολογία που έχει 

αναπτύξει η επιχείρηση, τις σχέσεις της µε τους πελάτες και λοιπές επαγγελµατικές 

δεξιότητες. Ο Sveiby, ένα χρόνο αργότερα χρησιµοποιεί τον όρο άυλα στοιχεία, ως 

αόρατα στοιχεία που περιλαµβάνουν δεξιότητες των εργαζοµένων , εσωτερική 

οργανωσιακή δοµή της επιχείρησης και εξωτερική δοµή.  

 Μια πιο διαφορετική προσέγγιση ορισµού των άυλων είναι αυτή του Upton  

το 2001, (Kristandl, 2006) που αναφέρεται σε µη χρηµατοοικονοµικές αποκαλύψεις, 

τους δείκτες, τους αριθµοδείκτες και άλλες πληροφορίες που δεν εµφανίζονται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Υποστηρίζει ότι είναι στοιχεία της επιχείρησης 

που δεν είναι ούτε υλικά, ούτε χρηµατοοικονοµικά και δεν µπορούν να θεωρηθούν 

περιουσιακά στοιχεία  τις επιχείρησης, παρόλα αυτά είναι σηµαντικά στοιχεία 

επιτυχίας της. 

Ο Lev (2001),  καθηγητής του Stern School of Business του New York  

University, που ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τα άυλα στοιχεία, χρησιµοποιεί τους 

παραπάνω όρους που αναφέρει ο Kristandl,  ως συνώνυµους. Υποστηρίζει ότι από 

όποια  επιστήµη και οπτική αν µελετούνται, αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς πράγµα, 

δηλαδή σε απαιτήσεις προς µελλοντικές παροχές, που δεν έχουν φυσική-υλική ή 

χρηµατοοικονοµική υπόσταση (εξαιρεί δηλαδή µετοχές ή οµόλογα που έχουν 

χρηµατοοικονοµική υπόσταση). Παραδείγµατα είναι η φήµη και  το όνοµα (brand 

name), τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (patents),  τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας (copyrights), τα εµπορικά σήµατα (trademarks), το κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης (R & D), καθώς και σύµφωνα µε τους Reilly και  Schweihs (1998) το 

λογισµικό Η/Υ, οι βάσεις δεδοµένων, οι λίστες πελατών, οι τεχνικές ανάπτυξης 

σχέσεων µε τους πελάτες, τα δικαιώµατα franchise,  οι συµφωνίες µε τους 

εργαζοµένους.  

 Το 2003, σε µια σηµαντική συλλογική διακρατική προσπάθεια µε στόχο να 

θέσει όρια  για τη µέτρηση και απεικόνιση των άυλων στοιχείων, το πρόγραµµα 

MERITUM, πρότεινε την χρήση των όρων  Άυλα, ∆ιανοητικό Κεφάλαιο και Άυλα 
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Περιουσιακά Στοιχεία (Kristandl, 2007).  Ως άυλα ορίστηκαν οι µη 

χρηµατοοικονοµικές πηγές πιθανών µελλοντικών ωφελειών, χωρίς υλική υπόσταση, 

τα οποία ελέγχονται από την επιχείρηση και είτε µπορούν, είτε δεν µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής ανεξάρτητα από τα άλλα εταιρικά περιουσιακά 

στοιχεία.  Το διανοητικό κεφάλαιο   περιλαµβάνει όλα τα είδη των άυλων, το σύνολο 

του ανθρώπινου δυναµικού, της οργανωσιακής δοµής και των πηγών της επιχείρησης 

καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο όλα αυτά χρησιµοποιούνται. Τέλος, στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβάνονται όποια από τα παραπάνω στοιχεία 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία από τα ισχύοντα λογιστικά µοντέλα 

παγκοσµίως. 

 Την ποικιλία των εννοιολογικών προσεγγίσεων και την διαφορετικότητα των 

ορισµών για τα άυλα, µεταξύ των διαφόρων κρατών µελέτησε ο  καθηγητής Herve 

Stolowy το 1999. Ο Stolowy, εξέτασε τα λογιστικά συστήµατα  21 χωρών τόσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , όσο και εκτός Ευρώπης,  και κατέληξε ότι η κάθε χώρα 

προσπαθούσε να αναπτύξει ένα δικό της εννοιολογικό πλαίσιο για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε τις δικές της ανάγκες. Παρά τις προσπάθειες 

καµία χώρα δεν κατάφερε να υιοθετήσει έναν συγκεκριµένο ορισµό, αλλά ο ορισµός 

τους ακολουθείται από έναν κατάλογο αναγνωρισµένων άυλων πόρων. Στην έλλειψη 

οµοιογένειας σε εθνικό επίπεδο, οφείλεται κατά τον Stolowy,  η έλλειψη 

οµοιογένειας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Συµπερασµατικά, αυτό που συνάγεται από την πλειονότητα των ερευνών είναι 

ότι  τα άυλα είναι στοιχεία που στερούνται φυσικής και χρηµατοοικονοµικής 

υπόστασης, έχουν ορισµένη ή αόριστη ζωή, αποκτούνται ή δηµιουργούνται 

εσωτερικά, δεν είναι εύκολα εµπορεύσιµα, δεν εµφανίζονται όλα στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, δεν υπάρχει µια κοινά αποδεκτή λογιστική 

αντιµετώπιση από όλες τις χώρες, δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 

επιχείρηση που τα κατέχει  και ευθύνονται για µελλοντικά κέρδη.  
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Υπεραξία – Goodwill 

 

 

Η λογιστική της υπεραξίας είναι αδιαµφισβήτητα ένα από τα πιο επίµαχα θέµατα 

στην ιστορία της «µοντέρνας λογιστικής» (Gravas et al, 2011). Η υπεραξία αποτελεί 

ένα σηµαντικό άυλο περιουσιακό στοιχείο για πολλές επιχειρήσεις και κυρίως αυτές 

που ασχολούνται µε τη βιοµηχανία που βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία και τη 

γνώση. (Jerman and Manzin, 2008). 

Η υπεραξία µιας επιχείρησης, ορίζεται ως η  διαφορά που τυχόν παρατηρείται 

µεταξύ του κόστους επένδυσης σε αυτήν κατά την εξαγορά της, δηλαδή του 

χρηµατικού αντιτίµου στο οποίο συµφωνείται η συναλλαγή και της εσωτερικής αξίας 

απόκτησης, δηλαδή της λογιστικής αξίας στην οποία αποτιµάται βάσει των βιβλίων 

της. Η υπεραξία αυτή µπορεί να προκύπτει από πιθανώς υποτιµηµένα ή υπερτιµηµένα 

στοιχεία του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων, ή να οφείλεται σε φήµη και πελατεία. 

Σε µια άλλη προσέγγιση που έκανε ο Spacek το 1964, η υπεραξία ορίζεται  ως 

η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών κερδών µιας επιχείρησης, που 

υπερβαίνουν τη φυσιολογική απόδοση των περιουσιακών της στοιχείων (Gravas et al, 

2011). 

Ο Kristandl (2006), τονίζει ότι δεν θα πρέπει η έννοια της υπεραξίας να 

συγχέεται µε τις έννοιες των άυλων περιουσιακών στοιχείων και του διανοητικού 

κεφαλαίου. Η υπεραξία αναφέρει, περιλαµβάνει κάποια στοιχεία που αποτελούν άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, αλλά περιλαµβάνει και άλλα που δεν είναι. Η υπεραξία 

προκύπτει υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις µόνο στην περίπτωση της απόκτησης µια 

εταιρείας και αποτελεί προϊόν διαπραγµατεύσεως της τιµής εξαγοράς µεταξύ των δύο 

αντισυµβαλλοµένων, του πωλητή και του αγοραστή δηλαδή της επιχείρησης. 

Η υπεραξία στα πλαίσια των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξετάζεται από 

το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αναφοράς 3. Το ∆.Π.Χ.Α 3 είχε σκοπό να 

αντικαταστήσει το ∆.Λ.Π 22- Ενοποιηµένες επιχειρήσεις, και να καθορίσει την 

παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων µιας επιχείρησης στην περίπτωση της 

πραγµατοποίησης συνένωσης επιχειρήσεων. Καθορίζει ότι η αποκτώσα επιχείρηση 

θα αποτιµήσει όλα τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 

αποκτώµενης επιχείρησης  στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης και θα 

κατανείµει εκεί το κόστος απόκτησης, ενώ η τυχόν διαφορά θα αποτελεί υπεραξία. 
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Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιµάται στο αρχικό κόστος  µείον τις 

πιθανές σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Εξετάζεται ετησίως, τουλάχιστον, για 

αποµείωση αξίας και δεν αποσβένεται. 

 

 

∆ιακρίσεις  Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Μετά το πρόβληµα της επιλογής ενός κατάλληλου όρου και ορισµού για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, το ερώτηµα που προκύπτει είναι σε ποιες κατηγορίες αυτά 

διακρίνονται.  Αντίστοιχα µε τους ορισµούς, ποικίλες είναι και οι κατηγορίες των 

άυλων που προτάθηκαν από διάφορους συγγραφείς. Οι περισσότερες κατηγορίες 

σύµφωνα µε τους Kaufmann και Schneider (2004) είναι πολύ ευρείες και παραµένουν 

σε ένα πολύ αφηρηµένο στάδιο, χωρίς να ξεκαθαρίζεται πλήρως  ποιο άυλο στοιχείο 

ανήκει σε ποια κατηγορία. 

 Μια αρχική διάκριση των άυλων που φαίνεται να έχει επηρεάσει πολλούς 

µετέπειτα ερευνητές, όπως είναι ο Stewart (1998) και ο Mouritsen et al (2002) είναι 

αυτή του Edvinsson το 1997. (Kaufmann and Schneider, 2004). Σύµφωνα µε αυτόν, 

το ∆ιανοητικό Κεφάλαιο απαρτίζεται από το ανθρώπινο και από το δοµικό κεφάλαιο.  

 Ο Richard Hall,  σε άρθρο του το 1992 ταξινοµεί τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία σε περιουσιακά στοιχεία και δεξιότητες. Στα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν 

τα εµπορικά σήµατα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι συµβάσεις, οι βάσεις 

δεδοµένων κλπ , ενώ στις δεξιότητες, η τεχνογνωσία των εργαζοµένων, η οργανωτική 

κουλτούρα κλπ. 

 Οι Hendriksen και Van Breda, διέκριναν τα άυλα, σε παραδοσιακά άυλα 

περιουσιακά στοιχεία  (πχ φήµη και πελατεία) και σε µεταφερόµενα έξοδα (πχ 

διαφήµιση) (Grojer, 2001) 

 Σύµφωνα µε τους Blair και Wallman εντοπίζονται τρία επίπεδα άυλων 

(Wilson and Stenson, 2008): 

• Αυτά που ανήκουν σε κάποιον και µπορούν να πωληθούν (δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας) 

• Αυτά που µπορούν να ελεγχθούν µόνο και όχι να πωληθούν (φήµη) 
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• Αυτά που δεν ελέγχονται πλήρως από την επιχείρηση (ανθρώπινο κεφάλαιο) 

 

Επίσης, οι Gu και  Lev το 2001, ονοµάζουν 5 διαφορετικούς τοµείς άυλων 

περιουσιακών στοιχείων , την έρευνα και ανάπτυξη, τη διαφήµιση, τις δαπάνες του 

κεφαλαίου, τα πληροφοριακά συστήµατα και τα τεχνολογικά αποκτήµατα. 

Σύµφωνα µε τον Farok J Contractor, σε άρθρο του το 2000, τα άυλα 

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα άυλα στοιχεία που έχουν επίσηµα 

καταχωρηθεί ως δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (πατέντες, brandname κλπ). Η 

δεύτερη κατηγορία αποτελείται τόσο από τα πάνω επίσηµα καταχωρηµένα 

πνευµατικά δικαιώµατα , όσο και από τα άυλα που δεν είναι επίσηµα καταχωρηµένα, 

είναι όµως κωδικοποιηµένα µε τη µορφή σχεδίων, λογισµικό, βάση δεδοµένων, 

σχεδιαγράµµατα, τύπους, εγχειρίδια και γραπτά εµπορικά µυστικά. Τέλος, η τρίτη 

κατηγορία περιλαµβάνει  µη κωδικοποιηµένο ανθρώπινο και επιχειρηµατικό 

κεφάλαιο (πχ know how, ατοµικές δεξιότητες εργαζοµένων κλπ). 

Οι Bukh et al (2001) σε µια προσπάθεια να συγκρίνουν τις διάφορες 

κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όλες οι 

κατηγοριοποιήσεις έχουν τρία κοινά στοιχεία (Kaufmann and Schneider, 2004):  

1. τη σύνδεση µε τους εργαζόµενους 

2. τις διαδικασίες και τις δοµές 

3. τους πελάτες 

 

Μια πιο πρόσφατη προσπάθεια διάκρισης των άυλων έγινε από το  

Αµερικανικό Συµβούλιο Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής (FASB).  Οι 

κατηγορίες αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε: 

• την τεχνολογία 

• τους πελάτες 

• την αγορά 

• το εργατικό δυναµικό 

• τις συµβάσεις 

• τον οργανισµό 

• τον νόµο/τους θεσµούς. 



10 
 

Η διάκριση αυτή είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπήρξε πιο βοηθητική και κατανοητή, 

καθώς το FASB κατόρθωσε η µία κατηγορία να µην επικαλύπτει την άλλη, κάτι που 

δεν συνέβαινε µε την πλειοψηφία των προηγούµενων προσπαθειών (Kaufmann and 

Schneider, 2004) . 

 

 

Παραποίηση Οικονοµικών Καταστάσεων   

 

 

Τα µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που έχουν εµφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην 

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, όπως Lucent, Xerox, Enron, WoldCom, έχουν έλθει 

να προσθέσουν µια νέα µορφή κινδύνου στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα: την 

παραποίηση λογιστικών καταστάσεων. Τα σκάνδαλα αυτά κόστισαν σε επενδυτές, 

πιστωτές, εργαζόµενους κ.λ.π. πάνω από 500 δισ. ∆ολάρια κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών. Η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων έχει κλονίσει την 

εµπιστοσύνη όλων των εµπλεκοµένων φορέων στη λειτουργία της αγοράς, τόσο στις 

ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη.  

Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τον Καθηγητή 

του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του ΑΠΘ Χαράλαµπο Σπαθή, αναφέρεται  

«στον σκόπιµο  χειρισµό στοιχείων τους, όπως η υπερτίµηση στοιχείων ενεργητικού, 

πωλήσεων και κερδών ή η υποτίµηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζηµιών µε σκοπό 

να επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος τους». Ο χειρισµός αυτός  (manipulation), που στις 

ΗΠΑ αναφέρεται µε τον όρο fraud, δηλαδή απάτη, σκοπό έχει την σηµαντική 

αλλοίωση της ορθής εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων. 

 Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο240, όπως αυτό έχει αναµορφωθεί 

ορίζει την παραποίηση, ως «την εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα 

άτοµα της διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα 

την ψεύτικη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων».  Επίσης, στο ∆ιεθνές 

Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 ο όρος απάτη (fraud) αποδίδεται µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών. 

• Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 
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• Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω 

καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

• Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών. 

• Λανθασµένη εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και αρχών. 

 

Το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών, αποδίδει στο πρότυπο SAS 

99 (2004) την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων ως «απάτη» µέσα από τη 

σκόπιµη παράβλεψη λογαριασµών ή παραποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά της 

λογιστικής απάτης σύµφωνα µε τους Rezaee και Riley (2010) είναι : 

• Νόθευση, παραποίηση ή αθέµιτη τροποποίηση οικονοµικών µεγεθών, 

υποστηρικτικών εγγράφων, ή επιχειρηµατικών συναλλαγών. 

• Σκόπιµα εσφαλµένες δηλώσεις, παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις γεγονότων, 

εµπορικών συναλλαγών, λογαριασµών και άλλων σηµαντικών 

πληροφοριών από τις λογιστικές καταστάσεις. 

• Σκόπιµα κακή εφαρµογή, ερµηνεία και εκτέλεση των λογιστικών 

προτύπων, αρχών και των πρακτικών που χρησιµοποιούνται για την 

αναγνώριση και αναφορά οικονοµικών και επιχειρησιακών συναλλαγών. 

• Εσκεµµένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή παρουσίαση ανακριβών 

λογιστικών προτύπων, αρχών και πρακτικών. 

• Χρήση λογιστικών τεχνασµάτων για τη διαχείριση παράνοµων κερδών. 

• Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται µέσα στα όρια των 

νόµων, αλλά είναι εύκολο να µεταβληθούν µέσα από τα «παραθυράκια» 

αυτών. 

 

 Ως µέσα για την παραποίηση των καταστάσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι 

µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον όρο δηµιουργική λογιστική (creative accounting). 

Η δηµιουργική λογιστική εκµεταλλεύεται τα κενά των λογιστικών προτύπων για να 

απεικονίσει ψευδώς µια καλύτερη εικόνα µιας εταιρείας. Οι πρακτικές της 

δηµιουργικής λογιστικής αποτελούν ιδιαίτερο σηµείο συζήτησης στους οικονοµικούς 

κύκλους και ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας. 

 Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η παραποίηση οικονοµικών 

καταστάσεων αφορά  όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, αλλά οι µεγαλύτερες 
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επιπτώσεις αναφέρονται στους κλάδους real estate, στη βιοµηχανία, στις τράπεζες, 

στις εταιρείες πετρελαιοειδών , στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο υγείας 

(Wells, 1997).   Τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται το φαινόµενο σε όλο και 

περισσότερες χώρες µέσω της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και του διεθνούς 

εµπορίου (Vanasco, 1998). 

 Ποια είναι όµως τα  αίτια της λογιστικής απάτης; Ιστορικά το φαινόµενο της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων συνδέεται µε πολιτικές, οικονοµικές και 

κοινωνικές παραµέτρους (Σπαθής, 2002).  Οι Bayou και  Reinstein  σε άρθρο τους 

(2001) αναφέρουν ότι για τη διερεύνηση του φαινοµένου πρέπει να ληφθούν υπόψη  

η φύση του οικονοµικού συστήµατος, τα συστατικά στοιχεία της λογιστικής απάτης, 

το περιβάλλον καθώς και οι δοµές της κοινωνίας. Ένα οικονοµικό περιβάλλον σε 

περίοδο κρίσης, µε έντονο το στοιχείο του παγκόσµιου ανταγωνισµού,  όπως είναι η 

οικονοµική κατάσταση σήµερα στην Ελλάδα, είναι το περιβάλλον που ευνοεί τις 

απάτες. Αυτό γιατί οι επικεφαλής των εταιρειών βρίσκονται υπό τόσο µεγάλη πίεση 

για να παρουσιάσουν στοιχεία ανάπτυξης και να κρύψουν στοιχεία χρέους, ώστε 

καταφεύγουν στην παραποίηση των λογιστικών τους βιβλίων, όπως αναφέρει η 

τελευταία Έκθεση για την Οικονοµική Απάτη της πολυεθνικής εταιρείας παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών Ernst & Young.  

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, αναφέρει ο Σπαθής (2002), το φαινόµενο συνδέεται 

µε την πίεση που ασκείται στα στελέχη (πχ για την αύξηση της τιµής της µετοχής, για 

την άντληση κεφαλαίων από το χρηµατιστήριο, για τον δανεισµό από τις τράπεζες) 

και µε τα προσωπικά οφέλη τους, καθώς και µε την ύπαρξη χαλαρού εσωτερικού 

ελέγχου. 

Το ελεγκτικό πρότυπο SAS Νο. 82 (παράγραφο 16-17) επισηµαίνει τρεις βασικές 

κατηγορίες κινδύνου για την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων: 

• Χαρακτηριστικά ∆ιοίκησης. Περιλαµβάνουν διοικητικές ικανότητες, 

πιέσεις, στυλ, διαθέσεις και στάσεις ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τις 

διαδικασίες έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, την ύπαρξη 

τυχόν στενών σχέσεων µεταξύ διοίκησης και ελεγκτών.  

• Συνθήκες Κλάδου. Περιλαµβάνουν το οικονοµικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και νέες θεσµικές απαιτήσεις στη 

φορολογία ή στους λογιστικούς κανόνες. Για παράδειγµα η αλλαγή για 

υποχρέωση των εισηγµένων επιχειρήσεων να συντάσσουν τις λογιστικές 
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καταστάσεις τους µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µπορεί να µεταβάλει 

σηµαντικά τις καταστάσεις αυτές (π.χ. τρόπος αποτίµησης άυλων 

περιουσιακών στοιχείων). 

• Λειτουργικά Χαρακτηριστικά. Περιλαµβάνουν τη φύση και την 

πολυπλοκότητα των συναλλαγών της επιχείρησης µε άλλες επιχειρήσεις 

και την οικονοµική της κατάσταση όπως, για παράδειγµα ταµειακή 

στενότητα, χαµηλή κερδοφορία, ύπαρξη συσσωρευµένων ζηµιών ή η 

πίεση να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια ώστε να διατηρήσει τη 

χρηµατοοικονοµική θέση της. 

 

Οι Montgomery et al. (2002) αναφέρονται στο «τρίγωνο» της απάτης 

προκειµένου να σκιαγραφήσουν τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Το τρίγωνο της 

απάτης περιλαµβάνει τρία σηµεία: 

• τις πιέσεις /κίνητρα (Incentives /Pressure) για τη δηµιουργία παραποιήσεων 

των λογιστικών καταστάσεων. 

• τις ευκαιρίες (Opportunity) που ωθούν περισσότερο στην παραποίηση όπως 

για παράδειγµα ανύπαρκτος εσωτερικός έλεγχος. 

• τη συµπεριφορά, αιτιολόγηση (Attitude /Rationalization) δηλαδή, ένα σύνολο 

ηθικών αξιών που δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα που εµπλέκονται µε την 

παραποίηση να την αιτιολογήσουν. 

 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παραποιήσεις εµφανίζονται µε 

υπερτιµήσεις στοιχείων του ενεργητικού, όπως αποθεµάτων, ενσώµατων πάγιων και 

άυλων υλικών, των οποίων η περίπτωση θα εξεταστεί ή και µε καταχωρήσεις 

ανύπαρκτων κονδυλίων. Χαρακτηριστικό είναι, αναφέρει ο Σπαθής, ότι τα παραπάνω 

εµφανίζονται κυρίως στο τέλος του έτους ή στο τέλος των τριµήνων, ενώ όπως πάλι ο 

ίδιος αναφέρει οι παραποιήσεις εµφανίζονται σε εταιρείες ανεξαρτήτως µεγέθους. 

Σε µια µελέτη που αφορά τις ΗΠΑ και εξετάστηκαν οι περιπτώσεις 

παραποιηµένων καταστάσεων εταιρειών για τη δεκαετία 1987-1997 (Beasley et al., 

1999), προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα:  

• Η παραποίηση παρατηρείται κυρίως τις µικρού και µεσαίου µεγέθους 

εταιρείες 
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• Στην παραποίηση, που κατευθύνεται από τη διοίκηση, έχει άµεση 

εµπλοκή ο οικονοµικός διευθυντής 

• Σηµαντικό ποσοστό των µελών του ∆.Σ. ταυτίζεται µε τους κύριους 

µετόχους της εταιρείας 

• Στις εταιρείες αυτές υπάρχουν καταστάσεις οικονοµικής δυσχέρειας 

(financial distress) 

• Στις εταιρείες αυτές παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στη µετοχική 

σύνθεση και  ασυνήθιστες κινήσεις µε τις µετοχές τους στο 

χρηµατιστήριο 

• Ο έλεγχος σε αυτές τις εταιρείες είναι ανεπαρκής 

 

 

Η παραποίηση οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και ο ρόλος των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 

 

Στην Ελλάδα, σε πρώτο στάδιο είχαν εµφανιστεί κυρίως περιπτώσεις 

παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού µέσω δηµοσίευσης ανακριβών στοιχείων από 

εταιρείες εισηγµένες και το θέµα της παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων 

άρχισε να συνδέεται µε τη χρηµατιστηριακή αγορά και µε το ρόλο των ελεγκτικών 

εταιρειών. (Σπαθής, 2002). Το 2005 η Ελευθεροτυπία σε άρθρο της κάνει λόγο για 2 

στις 3 εισηγµένες ότι παρουσιάζουν πλασµατικές καταστάσεις.  Ο λόγος αυτός ήταν, 

µεταξύ άλλων, που η χώρα ήταν από τις πρώτες που υιοθέτησαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.  Οι Hope et al (2006) αναφέρουν πως σε χώρες όπως η Ελλάδα, στις οποίες 

η προστασία των επενδυτών είναι µη ισχυρή, είθισται να υιοθετούνται ανώτερα 

λογιστικά πρότυπα σε µια προσπάθεια βελτίωσης των λογιστικών συστηµάτων, των 

πολιτικών γνωστοποιήσεων και επιτάχυνσης της οικονοµικής τους ανάπτυξης. Ο Ball 

(2001) βέβαια θεωρεί πως ποιοτικά λογιστικά συστήµατα δεν διασφαλίζουν και 

ποιοτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.  

 Στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο Σπαθής, οι παραποιήσεις αρχικά είχαν στόχο 

κυρίως τη µείωση της φορολογίας µέσα από τη διόγκωση των εξόδων. Αργότερα, µε 
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την είσοδο πολλών επιχειρήσεων στο Χρηµατιστήριο και την ολοένα και αυξανόµενη 

ενασχόληση του επενδυτικού κοινού, η προσπάθεια εστιάστηκε στην αύξηση των 

εσόδων και της τιµής της µετοχής και στην ταχεία ανάπτυξη τους. Το θέµα  της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων απασχόλησε των Μπαραλέξη (2001) ο 

οποίος µέσω έρευνας  µε ερωτηµατολόγιο κατέληξε στα εξής βασικά συµπεράσµατα. 

Οι πλέον συχνές παραποιήσεις αφορούν τις προβλέψεις, είτε για επισφαλείς 

απαιτήσεις είτε για αποζηµιώσεις προσωπικού, τις αποσβέσεις, τα αποθέµατα και την 

αποτίµησή τους, αλλά και την µη σωστή καταχώρηση ανά χρήση των εσόδων-

εξόδων. 

 Τα τελευταία χρόνια  και µε την Ελλάδα να έχει εισέλθει στην έκτη διαδοχική 

χρονιά ύφεσης τα κίνητρα και οι στόχοι του φαινοµένου της παραποίησης έχουν 

αλλάξει. Η διεύρυνση των ζηµιών για την πλειοψηφία των εισηγµένων επιχειρήσεων 

σε συνδυασµό µε τον υπερδανεισµό έχουν αυξήσει τον αριθµό των επιχειρήσεων που 

εµφανίζουν ή κινδυνεύουν να εµφανίσουν αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Εποµένως, οι 

επιχειρήσεις εστιάζονται περισσότερο στη κάλυψη των ζηµιών, του χρέους και στην 

εµφάνιση θετικών Ιδίων Κεφαλαίων, σε µια προσπάθεια αποφυγής της πτώχευσης, 

σταθεροποίησης της τιµής της µετοχής και άντλησης κεφαλαίων από το 

χρηµατιστήριο ή από τις τράπεζες µε ευνοϊκούς όρους. 

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία από την πλευρά τους, συµπεριλαµβανοµένων 

των εξόδων Έρευνας και Ανάπτυξης και της Υπεραξίας,  µπορούν να παίξουν 

σηµαντικό ρόλο στην παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. Η απεικόνισή 

τους είναι ένα λογιστικό θέµα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τόσο τις επιχειρήσεις 

όσο και τις ρυθµιστικές αρχές, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους. Η λογιστική 

αντιµετώπισή τους στην Ελλάδα, βάσει του ∆.Λ.Π  38, που θα παρουσιαστεί στη 

συνέχεια, επιτρέπει σε ορισµένα σηµεία τη διαφορετική αντιµετώπιση από κάθε 

επιχείρηση και ως αποτέλεσµα τη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

ανάλογα µε τις προθέσεις των διοικήσεων.  

Για παράδειγµα, κάποια άυλα κεφαλαιοποιούνται, ενώ άλλα µεταφέρονται 

στα έξοδα. Μπορεί σκόπιµα να κεφαλαιοποιηθούν έξοδα που δεν πληρούν τον 

ορισµό και να προσαυξήσουν την περιουσία ή να µεταφερθούν στο αποτέλεσµα 

παρουσιάζοντας µια επιθυµητή αύξηση ή µείωση των δηµοσιευµένων κερδών.  

 Επίσης, η ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως θα δούµε 

στη συνέχεια, προσδιορίζεται από την οικονοµική οντότητα και ανάλογα µε το αν 

είναι περιορισµένη ή αόριστη καθορίζονται οι αποσβέσεις, αλλά  και η αποτίµηση 
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των άυλων στον ισολογισµό. Αφήνονται περιθώρια δηλαδή για διαφορετικές 

ερµηνείες της ωφέλιµης ζωής από τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε το συµφέρον τους, µε 

αποτέλεσµα την χειραγώγηση των κερδών τους και την ωραιοποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 Επιπλέον, άυλα όπως οι άδειες ευρεσιτεχνίας, η φήµη, η υπεραξία, η 

εµπιστοσύνη των πελατών κ.α. είναι αξίες που δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε 

ακρίβεια. Η µέθοδος καταγραφής τους στον ισολογισµό  βρίσκεται επίσης στη 

διακριτική ευχέρεια των στελεχών.  Έτσι υπάρχει και στην περίπτωση αυτή 

πρόσφορο έδαφος για παραποίηση της πραγµατικής κατάστασης των επιχειρήσεων. 

 

 

Μέθοδοι ∆ιερεύνησης Της Παραποίησης Των Οικονοµικών 

Καταστάσεων Βάσει Της ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας  

 

 

Η αποκάλυψη παραποιήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση όπως τονίζει ο καθηγητής 

Σπαθής και η εµπειρία απλά των ελεγκτών δεν αρκεί. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί πολλές εξελιγµένες τεχνικές και υποδείγµατα για τον εντοπισµό τους, που 

χρησιµοποιούν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές µεταβλητές µε τη βοήθεια 

εξελιγµένων τεχνικών της στατιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας. Στις 

βασικότερες εργασίες ανάπτυξης υποδειγµάτων παραποίησης λογιστικών 

καταστάσεων χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές πολυµεταβλητής παλινδρόµησης, 

πολυκριτήριας ανάλυσης, ευφυών συστηµάτων και υβριδικών συστηµάτων, ενώ 

ευρέως χρησιµοποιήθηκαν αναλυτικές διαδικασίες ανάλυσης αριθµοδεικτών 

(Blocher, Calderon and Green, Loebbecke κλπ ). 

 Το 1998, οι Fanning και  Cogger ανέπτυξαν µέσων των νευρωνικών δικτύων 

ένα µοντέλο µε οκτώ µεταβλητές για την ανίχνευση διοικητικής απάτης. Τα 

νευρωνικά δίκτυα αποτελούν την εξέλιξη του επιστηµονικού χώρου της τεχνητής 

νοηµοσύνης, δηλαδή της επιστήµης που ασχολείται µε τη µελέτη των πνευµατικών 

ικανοτήτων µέσω της χρήσης υπολογιστών. Το δείγµα τους περιελάµβανε 102 

εισηγµένες επιχειρήσεις της Αµερικής που είχαν λάβει παρατήρηση για αλλοίωση 

των οικονοµικών καταστάσεων κατά τη διαδικασία του ελέγχου και 102 εισηγµένες 
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µε µη παραποιηµένες καταστάσεις. Στην µελέτη τους σύγκριναν το µοντέλο τους µε 

άλλα µοντέλα που βασίστηκαν στη διακριτική ανάλυση (discriminant analysis) ή στη 

λογιστική παλινδρόµηση (logistic regression) και ισχυρίστηκαν ότι το δικό τους 

µοντέλο είχε καλύτερη απόδοση. 

 Οι Laitinen  και Laitinen το ίδιο έτος χρησιµοποίησαν τη λογιστική 

παλινδρόµηση µε δεδοµένα από εισηγµένες εταιρείες στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. Η 

λογιστική παλινδρόµηση βασίζεται σε µια αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας, η 

τιµή της οποίας δίνει την πιθανότητα µία από τις εναλλακτικές δραστηριότητες να 

ανήκει σε µία από τις εξεταζόµενες δραστηριότητες. Στην ανάλυση τους, 

επιλέχθηκαν 17 κριτήρια, µεταξύ των οποίων οι καθαρές πωλήσεις, τα καθαρά κέρδη, 

η απόδοση του κεφαλαίου κ.λ.π. και έδειξαν ότι οι εταιρείες που παρουσίαζαν 

χαµηλή κερδοφορία, υψηλό βαθµό υποχρεώσεων, χαµηλό ποσοστό Ιδίων 

Κεφαλαίων, µικρό αριθµό εργαζοµένων και αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης είναι αυτές 

που λαµβάνουν ενδείξεις για παραποίηση.  

 Ένα µοντέλο λογιστικής παλινδρόµησης χρησιµοποίησαν και οι Bell και 

Carcello (2000), οι οποίοι προσπάθησαν να εντοπίσουν την πιθανότητα ύπαρξης 

παραποιηµένων λογιστικών καταστάσεων µέσω των παραγόντων κινδύνου  απάτης. 

Κατέληξαν ότι οι σηµαντικότεροι παράγοντες κινδύνου µεταξύ άλλων είναι ο µη 

ισχυρός εσωτερικός έλεγχος, η ραγδαία ανάπτυξη, η ανεπαρκής κερδοφορία, η 

αδικαιολόγητη έµφαση στην επίτευξη των στόχων κερδοφορίας, η ανέντιµη 

διαχείριση από τη διοίκηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιωτικό ή δηµόσιο). 

 Στην Ελλάδα ο πρώτος που επιχείρησε να προσεγγίσει το θέµα ήταν ο Σπαθής 

το 2002 . Μαζί µε τους Ντούµπο και Ζοπουνίδη, συγκέντρωσαν δεδοµένα από 76 

εισηγµένες στο Χ.Α.Α. βιοµηχανικές ΑΕ, από τις οποίες οι 38 συγκαταλέχθηκαν στις 

παραποιηµένες και οι 38 στις µη παραποιηµένες εταιρείες. Ο διαχωρισµός αυτός 

βασίστηκε στις παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, στις κατατάξεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των εταιρειών στις κατηγορίες «υπό επιτήρηση» και «υπό 

παρακολούθηση» και σε φορολογικές παραβάσεις µε σηµαντικές επιπτώσεις στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Στη συνέχεια για τη δηµιουργία του υποδείγµατος 

εντοπισµού παραποίησης λογιστικών καταστάσεων χρησιµοποίησαν την 

πολυκριτήρια µεθοδολογία UTADIS, η οποία χρησιµοποιείται όταν σκοπός είναι η 

ταξινόµηση εναλλακτικών σε προκαθορισµένες κατηγορίες Η µέθοδος αυτή αποδίδει 

υψηλή βαθµολόγηση στις εναλλακτικές δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας και 

σταδιακά χαµηλότερη βαθµολόγηση στις δραστηριότητες που ανήκουν στις 
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χαµηλότερες κατηγορίες. Ένα χρόνο αργότερα, το 2003 οι ίδιοι συγγραφείς 

ανέπτυξαν ένα υπόδειγµα πρόβλεψης της παραποίησης χρησιµοποιώντας την ίδια 

µέθοδο ταξινόµησης UTADIS.  

 To 2005, οι Doumpos et al. σύγκριναν την αποτελεσµατικότητα ανάπτυξης 

υποδειγµάτων ελέγχου της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων µέσω των 

µηχανών διανύσµατος υποστήριξης (Support Vector Machines- SVM). Η SVM είναι 

µια µέθοδος επιβλεπόµενης µηχανικής µάθησης για την επίλυση προβληµάτων 

ταξινόµησης. Επίσης, εξέτασαν την αποτελεσµατικότητα των υποδειγµάτων αυτών 

σε σχέση µε το χρόνο. 

 Σε µια πιο πρόσφατη µελέτη  οι Sun  και Lee (2006) χρησιµοποίησαν την 

τεχνική της εξόρυξης δεδοµένων (Data Mining) για την πρόβλεψη πτώχευσης 

εταιρειών. Από τη µελέτη αυτή προέκυψε ότι η τεχνική αυτή είναι αξιόπιστη  και 

εφαρµόσιµη και στον εντοπισµό απάτης στις οικονοµικές καταστάσεις. Παρόµοιες 

τεχνικές ακολούθησαν και οι Kirkos, Spathis και Manolopoulos (Ata and Seyrek, 

2009). 

  Το 2007 τέλος, οι Gaganis et al εφάρµοσαν για πρώτη φορά τη µεθοδολογία 

ταξινόµησης των πιθανοτικών νευρωνικών δικτύων (Probabilistic Neural Networks – 

PNN) για την ανάπτυξη ενός υποδείγµατος πρόβλεψης παραποιηµένων λογιστικών 

καταστάσεων. Η µεθοδολογία αυτή χρησιµοποιείται για την αναγνώριση προτύπων 

καθώς και την ταξινόµηση και οµαδοποίηση δεδοµένων. Για την εργασία αυτή 

συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για την περίοδο 1997-2004 από 1363 βιοµηχανικές 

εταιρείες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Από τα αποτελέσµατα 

προέκυψε η υπεροχή των PNN έναντι της λογιστικής παλινδρόµησης και των 

τεχνικών νευρωνικών δικτύων των Fanning  και Cogger (1998). 

 Στην παρούσα µελέτη, θα χρησιµοποιηθούν αριθµοδείκτες χρέους για τον 

εντοπισµό εισηγµένων επιχειρήσεων που πιθανόν παραποιούν τον ισολογισµό τους 

µε τη χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα δηµιουργηθεί ένα υπόδειγµα για 

την διερεύνηση του πως οι επενδυτές αντιµετωπίζουν τις πληροφορίες που 

προέρχονται από τις επιχειρήσεις αυτές, που  θα βασιστεί στο µοντέλο του Ohlson 

(1995),  για το οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στο  κεφάλαιο 5 της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 38 

 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 

 

 

Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης και η αλληλεπίδραση των χρηµατιστηριακών 

αγορών αύξησαν περισσότερο κατά τις τελευταίες δεκαετίες  τις ανάγκες για 

παγκοσµίως κοινά αποδεκτά και συγκρίσιµα λογιστικά πρότυπα και διαδικασίες 

(Παζάρσκης et al, 2011). Η ιλιγγιώδης εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε σε 

κατάρριψη των αποστάσεων, παρατηρήθηκε η σύγκλιση διεθνών επιχειρήσεων για τη 

δηµιουργία παγκόσµιων πρωταγωνιστών, ενώ οι µετακινήσεις κεφαλαίων άρχισαν να 

περνούν τα εθνικά σύνορα. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι η χρηµατοοικονοµική 

αποτίµηση µιας επιχείρησης δεν πρέπει να γίνεται µε απόλυτο τρόπο, αλλά πάντα µε 

συγκρίσεις. Όλα αυτά ενίσχυσαν τις απαιτήσεις των επενδυτών για άµεση, περιεκτική 

και αξιόπιστη πληροφόρηση και έθεσαν την αναγκαιότητα ύπαρξης παγκόσµιων 

µέτρων σύγκρισης (benchmarking). Έτσι, δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην εφαρµογή 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν την κωδικοποίηση των γενικά 

αποδεκτών λογιστικών αρχών, κανόνων και µεθόδων, κανονισµών, διαδικασιών και 

πολιτικών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε οµοιοµορφία καταρτίσεως των 

λογιστικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή και οµοιόµορφη πληροφόρηση των 

χρηστών τους, είτε αυτοί είναι µέτοχοι, είτε επενδυτές, εργαζόµενοι κλπ 

Τα ∆ΛΠ άρχισαν να εκδίδονται για πρώτη φορά το 1973, από την τότε 

νεοσυσταθείσα Επιτροπή ∆ΛΠ (International Accounting Standards Committee, 

I.A.S.C.). Σκοποί της Επιτροπής ορίστηκαν : 

• Η διαµόρφωση και δηµοσίευση Λογιστικών Προτύπων που πρέπει να 

τηρούνται κατά την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και η προώθηση της 

παγκόσµιας αποδοχής και τήρησής τους 
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• Η συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση και την εναρµόνιση των 

προτύπων (Barth et al., 2008) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε το σηµαντικό ρόλο των ∆ΛΠ το 2002 µε 

τον Κανονισµό 1606/2002. Η έκδοση αυτού θεωρήθηκε ως «λογιστική επανάσταση» 

(accounting revolution) στην ΕΕ (Daske, 2006). O κανονισµός,  όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 1, στοχεύει στην υιοθέτηση και τη χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων στην 

Κοινότητα προκειµένου να εναρµονισθούν οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που 

παρουσιάζονται από τις εταιρείες, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο 

διαφάνειας και συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων και, ως εκ τούτου, η 

αποτελεσµατική λειτουργία των κεφαλαιαγορών της Κοινότητας και της εσωτερικής 

αγοράς. Ακολούθησαν από τότε τροποποιήσεις και νέοι κανονισµοί µε στόχο τη 

συνεχή προσαρµογή των προτύπων στις ανάγκες και τους στόχους που έρχονται να 

καλύψουν. Από το 2005 όλες οι εισηγµένες εταιρίες της ΕΕ (συµπεριλαµβανοµένων 

των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) πρέπει να εφαρµόζουν διεθνή 

λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεών τους. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν 

αυτές τις επιχειρήσεις να εφαρµόζουν αυτό το σύστηµα στις εταιρικές καταστάσεις 

τους. Θα είναι ακόµη δυνατόν να επιβάλλουν τη νέα νοµοθεσία σε µη εισηγµένες 

τράπεζες ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

Η Ελλάδα είναι µέλος της Επιτροπής ∆ΛΠ και το Σώµα Ορκωτών Λογιστών 

(Σώµα των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από το 1993) ως µέλος επίσης της 

Επιτροπής ανέλαβε την υποχρέωση να εισάγει στην Ελλάδα, να µεταφράσει, να 

εκδώσει και να επιδιώξει την εφαρµογή των ∆ΛΠ. Τα πρότυπα θεσµοθετήθηκαν για 

πρώτη φορά µε το άρθρο 1 του Ν.2992/2002. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS) εφαρµόζονται στη χώρα µας κατά την κατάρτιση των 

δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστάσεων: (α) Ισολογισµό (β) Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων (γ) Κατάσταση Μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων (δ) Κατάσταση 

ταµιακών ροών (ε) Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, ως εξής: 

- Υποχρεωτικά από τις Ανώνυµες Εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

- Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν τη µορφή Ανωνύµου 

Εταιρίας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόµο ελεγκτές τους από το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 
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Στην Ελληνική Νοµοθεσία ο νόµος 2190/1920 είναι αυτός που µέχρι την 

εφαρµογή των ∆ΛΠ καθόριζε τις λογιστικές αρχές. Με την εφαρµογή των ∆ΛΠ 

άλλαξε λογιστικός χειρισµός ορισµένων περιπτώσεων και γεγονότων. Μεταξύ άλλων 

ο λογιστικός χειρισµός των άυλων περιουσιακών στοιχείων, που ορίζεται βάσει του 

∆ΛΠ 38 ,έχει διαφορετική αντιµετώπιση,  που θα αναλυθεί στη συνέχεια.  

 

 

Εισαγωγή Στο ∆ΛΠ 38 

 

 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38, µε τίτλο «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» εκδόθηκε 

το 2004 σε αντικατάσταση του αρχικού ∆ΛΠ 38 που είχε εκδοθεί το 1998. Το 

πρότυπο εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονοµικές 

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

των άυλων στοιχείων του ενεργητικού. 

 Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει και να γνωστοποιήσει τις µεθόδους 

λογιστικού χειρισµού των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε τα οποία δεν 

ασχολείται ιδιαιτέρως κανένα άλλο πρότυπο. Συγκεκριµένα, ορίζει τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, αναφέρει το πεδίο εφαρµογής του,  καθορίζει τα κριτήρια µε 

τα οποία γίνεται τόσο η αρχική αναγνώριση, όσο και η µεταγενέστερη επιµέτρησή 

τους, τον τρόπο απόσβεσής τους, τον τρόπο που τα άυλα µπορούν να αποκτηθούν ή 

να δηµιουργηθούν, ασχολείται µε θέµατα όπως η υπολειµµατική τους αξία, οι 

δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και οι µεταγενέστερες δαπάνες που αφορούν τα άυλα 

και τέλος αναφέρει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση.  

 

 

Πεδίο Εφαρµογής 

 

 

Το ∆ΛΠ 38 προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισµό των ασώµατων περιουσιακών 

στοιχείων συµπεριλαµβανοµένων των κοστών ερευνών και ανάπτυξης, εκτός της 
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υπεραξίας. Η υπεραξία, αποκλείστηκε σύµφωνα µε τους Hussein  και Seow (2002) 

γιατί το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) θέλησε να επικεντρωθεί το 

πρότυπο σε θέµατα που αφορούν τα άυλα, χωρίς να µπλέξει περίπλοκα θέµατα 

ενοποιήσεων και αποκτήσεων εταιρειών. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του προτύπου, αυτό δεν 

εφαρµόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις : 

• ∆εν καλύπτει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που ρυθµίζονται από άλλα πρότυπα. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται: 

1. Τα άυλα που είναι αποθέµατα. ∆ηλαδή κατέχονται για πώληση κατά τη 

συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης και εµπίπτουν στο ∆.Λ.Π. 2 

2. Τα άυλα που αφορούν την κατασκευή έργων και πραγµατεύονται από το 

∆.Λ.Π 11  

3. Τα άυλα που αφορούν µισθώσεις, οι οποίες εµπίπτουν στο ∆.Λ.Π 17-

Μισθώσεις. Το ∆.Λ.Π 38, όµως εφαρµόζεται στην περίπτωση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται βάση µιας σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) , όπως δικαιώµατα που αφορούν 

µισθωτικές συµφωνίες για θεατρικά έργα, κινηµατογραφικές ταινίες, 

ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά δικαιώµατα, βιντεοσκοπήσεις και άλλα 

στοιχεία, τα οποία αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π 17, 

διότι µετά την αρχική αναγνώριση ο µισθωτής διαπραγµατεύεται ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται βάσει της σύµβασης µίσθωσης.  

4. Τα άυλα που µεταφέρθηκαν προς πώληση 

5. Άυλα που αφορούν παροχές προς εργαζοµένους και ρυθµίζονται από το 

∆.Λ.Π 19 

6. Άυλα που σχετίζονται µε ασφαλιστικές εταιρίες του ∆.Π.Χ.Π 4 και 

προκύπτουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια 

7. Τα αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία (∆.Λ.Π 12) 

 Αν άλλο είναι εποµένως το πρότυπο που ορίζει τον λογιστικό χειρισµό για έναν 

ειδικό τύπο άυλου περιουσιακού στοιχείου, η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει 

εκείνο το πρότυπο αντί του παρόντος. 

• ∆εν εφαρµόζεται για τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, όπως αυτά 

ορίζονται από το ∆.Λ.Π 32- Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Παρουσίαση. Η 

αποτίµηση και καταχώριση τους καθορίζεται από το ∆.Λ.Π 39, ενώ και για κάποια 
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άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, η αναγνώριση και επιµέτρηση 

καλύπτεται από τα ∆.Λ.Π. 27-Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις , ∆.Λ.Π. 28-Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και ∆.Λ.Π. 31- 

Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 

• ∆εν αφορά την αναγνώριση και επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων που 

προέρχονται από εξερεύνηση και αξιολόγηση (∆ΠΧΑ 6- Εξερεύνηση και 

αξιολόγηση µεταλλευτικών πόρων)  

• ∆εν αφορά δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού 

αερίου και όµοιων µη ανανεώσιµων πόρων. 

 

Το ∆.Λ.Π 38 εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, σε µια σειρά δαπανών που 

αφορούν τη διαφήµιση, εκπαίδευση, εκκίνηση, έρευνα και ανάπτυξη. Οι 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης κατευθύνονται προς την ανάπτυξη της 

γνώσης και µπορεί να καταλήξουν σε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο µε φυσική 

υπόσταση. Ο λογιστικός χειρισµός τους όµως αντιµετωπίζεται από το ∆.Λ.Π 38 

καθώς το φυσικό στοιχείο του περιουσιακού στοιχείου είναι δευτερεύον ως προς το 

άυλο συνθετικό στοιχείο του, που είναι η γνώση που ενσωµατώνεται σε αυτό. 

Επιπλέον, µια άλλη παράµετρος που σχετίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του 

προτύπου και πρέπει να εξεταστεί είναι αν κάποιο άυλο στοιχείο είναι µπλεγµένο µε 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις, δηλαδή αν περιλαµβάνεται µέσα σε ένα στοιχείο µε 

φυσική υπόσταση. Για παράδειγµα ένας ψηφιακός δίσκος µαγνητικής εγγραφής (στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισµικού), µια νοµική τεκµηρίωση (στην περίπτωση 

µιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας) ή φιλµ. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιοριστεί αν ένα περιουσιακό 

στοιχείο που ενσωµατώνει συγχρόνως άυλα και υλικά στοιχεία, πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 - Ενσώµατα πάγια ή ως ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο 38. Αυτό που εξετάζεται είναι 

ποιο στοιχείο είναι περισσότερο σηµαντικό και αν µπορεί να χωριστεί το άυλο ώστε 

να εµφανιστούν ξεχωριστά. Για παράδειγµα, αν ένα µηχάνηµα έχει σύµφυτο µε αυτό 

λογισµικό που δεν χωρίζεται, τότε είναι ενσώµατο πάγιο, αν όµως χωρίζεται 

εµφανίζεται ξεχωριστά. Ένας δίσκος από την άλλη που έχει µικρή αξία και έχει 

ενσωµατωµένο λογισµικό µεγάλης αξίας, είναι άυλο στοιχείο. 
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Ορισµοί  

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αναφερθήκαµε σε ένα πλήθος ορισµών 

και όρων για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτοί συναντούνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Στο σηµείο αυτό όµως, θα δοθεί ο ορισµός που δίνει ο συγγραφέας του 

προτύπου 38 στην παράγραφο 8:  

 

«Άυλο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται κάθε αναγνωρίσιµο, µη χρηµατικό πάγιο, χωρίς 

φυσική υπόσταση που κρατείται για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή 

υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς» 

 

Για το πρότυπο 38, εποµένως  τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, δεν είναι απτά και δε 

µπορούν να γίνουν αντιληπτά, ωστόσο η αξία τους µπορεί να ποσοτικοποιηθεί.  

 Παραδείγµατα άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία συναντώνται 

καθηµερινά αποτελούν το ηλεκτρονικό λογισµικό, οι άδειες, τα δικαιώµατα 

ευρεσιτεχνίας και πνευµατικής ιδιοκτησίας, το πελατολόγιο, οι παραχωρήσεις, οι 

εισαγωγικές ποσοστώσεις, τα µερίδια αγοράς, τα δικαιώµατα έρευνας αγοράς κλπ. 

Αυτά τα είδη που έχουν ως κοινό στοιχείο ότι υπάρχει µικρή ή καθόλου φυσική 

ουσία, έχουν µια οικονοµική ζωή µεγαλύτερη του ενός έτους.  

Στην ίδια παράγραφο 8 του ∆.Λ.Π 38 γίνεται αναφορά σε κάποιες βασικές 

έννοιες που διακρίνουν τόσο τα πάγια υλικά στοιχεία, όσο και τα άυλα και είναι 

χρήσιµες για την ανάλυση του προτύπου. Συγκεκριµένα ορίζονται οι έννοιες:  

 

• Ενεργός Αγορά 

 

 Μια ενεργός αγορά είναι µια αγορά όπου όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις 

συντρέχουν: 

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

β) πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές µπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε 

στιγµή και 

γ) οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό. 
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• Η ηµεροµηνία της συµφωνίας  

 

Για µια συνένωση επιχειρήσεων, είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία 

επιτυγχάνεται µια ουσιαστική συµφωνία µεταξύ των συνενωµένων µερών και, στην 

περίπτωση των οικονοµικών οντοτήτων των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται 

δηµόσια, η ηµεροµηνία που ανακοινώνεται στο κοινό. Σε περίπτωση επιθετικής 

εξαγοράς εταιρείας, η πρώτη ηµεροµηνία κατά την οποία επιτυγχάνεται ουσιαστική 

συµφωνία µεταξύ των συνενωµένων µερών είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία 

επαρκής αριθµός των ιδιοκτητών του αποκτώµενου έχουν αποδεχθεί την προσφορά 

του αποκτώντος, ώστε ο αποκτών να αποκτά των έλεγχο του αποκτώµενου. 

 

• Απόσβεση  

 

Είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Το πρότυπο κάνει 

λόγο για χρήση εκείνης της µεθόδου που αντανακλά αντικειµενικότερα την µείωση 

της αξίας του άυλου. Αν αυτή δε µπορεί να βρεθεί µε αξιόπιστο τρόπο , τότε 

χρησιµοποιείται η σταθερή µέθοδος απόσβεσης, η οποία σταµατά όταν το άυλο 

µεταφερθεί στα κατεχόµενα προς πώληση.  

 

• Ωφέλιµη ζωή 

 

Είναι: 

α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να 

είναι διαθέσιµο για χρήση από την οικονοµική οντότητα ή 

β) το πλήθος των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων που η οικονοµική οντότητα 

αναµένει να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο. 

Το πρότυπο κάνει λόγο τόσο για αόριστη όσο και για περιορισµένη Ωφέλιµη Ζωή. Η 

επιχείρηση είναι σε θέση να επιλέξει τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου που κατέχει ανάλογα µε το βάθος χρόνου στο οποίο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.  
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• Αποσβέσιµο ποσό 

 

Είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το 

κόστος µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του. 

 

• Η υπολειµµατική αξία  

 

Είναι η αξία που η οικονοµική οντότητα εκτιµά ότι θα λάµβανε επί του 

παρόντος από την εκποίηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου, µετά την αφαίρεση 

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

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

 

• Ένα περιουσιακό στοιχείο  

 

Είναι ένας πόρος: 

α) που ελέγχεται από µια οικονοµική οντότητα ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

γεγονότων και 

β) από τον οποίο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να εισρεύσουν στην 

οικονοµική οντότητα 

 

• Χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Είναι χρήµατα που κατέχονται και περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να 

εισπραχθούν σε καθορισµένα ή προσδιορίσιµα ποσά χρήµατος. 

 

• Λογιστική αξία  

 

Είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον 

ισολογισµό µετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευµένων αποσβέσεων και 

σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. 

 

• Κόστος  
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Είναι τα µετρητά ή τα ταµιακά ισοδύναµα που καταβάλλονται ή η εύλογη 

αξία άλλου ανταλλάγµατος που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού 

στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του. 

 

• Συγκεκριµένη αξία σε σχέση µε την οντότητα  

 

Είναι η παρούσα αξία των ταµιακών ροών, που η οικονοµική οντότητα 

αναµένει να προκύψουν από τη συνεχιζόµενη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 

από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του ή του ποσού µε το οποίο 

αναµένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισµό µιας υποχρέωσης. 

 

• Εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου  

 

Είναι το ποσό για το οποίο αυτό το περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 

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

των συνθηκών της αγοράς σε καθαρά εµπορική βάση. 

 

• Ανάπτυξη 

 

Είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα 

πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, 

συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη 

της εµπορικής παραγωγής ή χρήσης. 

 

• Έρευνα  

 

Είναι πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση που 

αναλαµβάνεται µε την προσµονή της απόκτησης νέας επιστηµονικής ή τεχνικής 

γνώσης και αντίληψης. Παραδείγµατα ερευνητικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 

παράγραφο 56 του ∆.Λ.Π. 38 είναι: 

α) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων 

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

άλλων γνώσεων 
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γ) η αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα 

ή υπηρεσίες και 

δ) η διαµόρφωση, ο σχεδιασµός, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των δυνατών 

εναλλακτικών λύσεων για νέα ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 

συστήµατα ή υπηρεσίες. 

 

• Ζηµία αποµείωσης 

 

Είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 

 

 

Τα Κριτήρια Αναγνώρισης των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Τα αναγνωρίσιµα ασώµατα στοιχεία έχουν πολλά κοινά µε τα ενσώµατα και η 

λογιστική για αυτά είναι όµοια (Φάκος, 2009). Η αναγνώριση ενός στοιχείου ως άυλο 

απαιτεί την απόδειξη ότι πληρείται ο ορισµός του άυλου περιουσιακού στοιχείου και 

ότι αυτό δεν συγχέεται µε την υπεραξία, που αποκτάται σε µια εξαγορά επιχείρησης. 

Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταχωρούνται µόνο εκείνα τα άυλα που 

συγκεντρώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης, δηλαδή:  

• Αυτά που έχουν µια ταυτότητα ξεχωριστή από τις άλλες πτυχές της 

επιχείρησης 

• Αυτά που ελέγχονται από την επιχείρηση ως αποτέλεσµα 

παρελθουσών δράσεων της  

• Όταν πιθανολογείται ότι αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

που αποδίδονται στο άυλο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην 

εταιρία 

• Όταν το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µετρηθεί 

αξιόπιστα. 
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Για να πληρείται εποµένως ο ορισµός του άυλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να 

συγκεντρώνονται τα 3 βασικά κριτήρια Α) Αναγνωρισιµότητα, Β) Έλεγχος και 

Γ)Ύπαρξη µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. 

 Η αναγνωρισιµότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του ∆.Λ.Π 38 

επιτυγχάνεται όταν το περιουσιακό στοιχείο : 

Α) είναι διαχωριστέο. ∆ηλαδή, µπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό κοµµάτι και να 

αποκοπεί από την οικονοµική οντότητα και να πωληθεί, µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, 

ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε σχετικό συµβόλαιο, 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση και όταν 

Β) προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ασχέτως αν τα δικαιώµατα 

αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την οικονοµική οντότητα ή από άλλα 

δικαιώµατα και δεσµεύσεις. 

 Αναφορικά µε το δεύτερο κριτήριο, ο έλεγχος υπάρχει αν η επιχείρηση 

λαµβάνει τα µελλοντικά οφέλη που απορρέουν από τον υποκείµενο πόρο, 

αποκλείοντας τρίτα πρόσωπα, φυσικά και νοµικά, από την εκµετάλλευση και την 

πρόσβαση στις ωφέλειες αυτές. Ο έλεγχος απορρέει συνήθως από την κατοχή 

νοµικών δικαιωµάτων που είναι εκτελεστά δικαστικώς (copyrights). Εν απουσία 

αυτών, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της τεχνογνωσίας,  είναι δυσκολότερο 

να αποδειχτεί ο έλεγχος.  Όµως, όπως αναφέρει ο συγγραφέας του προτύπου, το 

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

οικονοµική οντότητα µπορεί να είναι σε θέση να ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη µε κάποιον άλλον τρόπο. 

 Ως προς το κριτήριο του ελέγχου το πρότυπο στις παραγράφους 14, 15 και 16 

παρέχει τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 

• Η περίπτωση των τεχνικών γνώσεων και των γνώσεων της αγοράς, από τις 

οποίες απορρέουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Η επιχείρηση ελέγχει αυτά 

τα οφέλη αν, για παράδειγµα, η γνώση προστατεύεται µε νοµικά δικαιώµατα 

πχ συγγραφικά δικαιώµατα, έναν περιορισµό µιας εµπορικής συµφωνίας ή µε 

ένα νοµικό καθήκον των εργαζοµένων να διατηρούν εχεµύθεια 

• Η περίπτωση που η επιχείρηση έχει µια οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού 

και είναι σε θέση να αναγνωρίζει πρόσθετες εξειδικεύσεις του προσωπικού, οι 

οποίες οδηγούν σε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από εκπαίδευση. Συνήθως η 

επιχείρηση έχει ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα αναµενόµενα µελλοντικά 
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οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από µια οµάδα εξειδικευµένου 

προσωπικού έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να πληρούν τον ορισµό ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου. Για έναν όµοιο λόγο, ορισµένο διευθυντικό ή τεχνικό 

χάρισµα είναι απίθανο να πληροί τον ορισµό ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, εκτός αν αυτό προστατεύεται από νόµιµα δικαιώµατα χρήσης του 

και αναµένονται από αυτό µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.  

• Η περίπτωση που η επιχείρηση έχει στην κατοχή της ένα χαρτοφυλάκιο 

πελατών ή ένα µερίδιο αγοράς και αναµένει ότι οι πελάτες θα συνεχίσουν να 

συναλλάσσονται µε την οικονοµική οντότητα. Και στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος πάνω στα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη όταν 

δεν υπάρχουν νοµικά δικαιώµατα.   Επίσης, εν απουσία νοµικών δικαιωµάτων 

για την προστασία των πελατειακών σχέσεων, πράξεις συναλλαγών για τις 

ίδιες ή παρόµοιες µη συµβατικές πελατειακές σχέσεις (εκτός αν αποτελούν 

µέρος µιας συνένωσης επιχειρήσεων) αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είναι 

παρ’ όλα αυτά ικανή να ελέγξει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

απορρέουν από τις πελατειακές σχέσεις. Επειδή οι πράξεις συναλλαγών αυτές 

αποδεικνύουν επίσης ότι οι πελατειακές σχέσεις διαχωρίζονται, οι σχέσεις 

αυτές εµπίπτουν στον ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

 

Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποτελούν το τρίτο κριτήριο 

αναγνώρισης των άυλων στοιχείων αφορούν έσοδα από την πώληση προϊόντων ή 

υπηρεσιών, εξοικονόµηση κόστους ή άλλα οφέλη που προέρχονται από τη χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου από την οικονοµική οντότητα. Ένα παράδειγµα, που 

αναφέρει ο συγγραφέας του προτύπου είναι η πνευµατική ιδιοκτησία σε µια 

παραγωγική διαδικασία, που µπορεί να µειώσει τα µελλοντικά κόστη παραγωγής 

µάλλον παρά να αυξήσει τα µελλοντικά έσοδα.   

Για την εκτίµηση της πιθανότητας των µελλοντικών ωφελειών, όπως αναφέρει 

ο Τζανάτος (2008), απαιτείται κρίση της διοίκησης, για την οποία θα πρέπει να 

χρησιµοποιεί αποδείξεις, κατά προτίµηση εξωτερικές.  

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38, τα τρία βασικά κριτήρια της 

αναγνωρισιµότητας, του ελέγχου και των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών, είναι 

απαραίτητα για την περιγραφή ενός άυλου στοιχείου, έτσι ώστε να επιτραπεί η 

χρηµατική του µέτρηση και στη συνέχειά  να καταχωρηθεί στο ενεργητικό του 
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ισολογισµού µαζί µε τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. ∆ιαφορετικά, αν δεν 

πληρούνται τα κριτήρια, οι δαπάνες απόκτησης ή εσωτερικής δηµιουργίας 

αναγνωρίζονται ως έξοδα µε την πραγµατοποίησή τους.  

 

 

Προβλήµατα Που Προκύπτουν Κατά Την Αναγνώριση 

 

 

Το ερώτηµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι κατά πόσο µε τα παραπάνω 

κριτήρια η αναγνώριση των άυλων περιουσιακών στοιχειών γίνεται σωστά. Από τη 

διεθνή βιβλιογραφία φανερώνεται ότι τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την 

αναγνώριση είναι αρκετά. Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω τα προβλήµατα, όπως 

αυτά παρουσιάζονται σε άρθρο των Hussein  και Seow (2002). 

 Αρχικά, αναφέρεται ότι εξαιτίας του κριτηρίου του «ελέγχου» πιθανόν να 

αποκλειστούν από την αναγνώριση άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ένα έµπειρο 

ανθρώπινο δυναµικό ή η ικανοποίηση των πελατών και να µην αποκλειστούν άλλα, 

όπως  οι λίστες πελατών. Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι η ικανοποίηση πελατών έχει 

µικρότερη αξία από τις λίστες  πελατών.  

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω δύο είναι τα χαρακτηριστικά του 

ελέγχου, ο διαχωρισµός  και η ύπαρξη συµβατικών ή νοµικών δικαιωµάτων. Ο 

διαχωρισµός, υποστηρίζουν οι Hussein και Seow δεν θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο, 

καθώς µε αυτό τον τρόπο δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζονται και κάποια υλικά-

ενσώµατα στοιχεία, που ήδη αναγνωρίζονται. Όσο για τα συµβατικά δικαιώµατα, αν 

και παρέχουν στον ιδιοκτήτη του άυλου τον έλεγχο, δεν εγγυώνται απαραίτητα την 

αξία του περιουσιακού στοιχείου, καθώς τεχνολογικές αλλαγές και αλλαγές στην 

αγορά καθιστούν τόσο τα άυλα, όσο και τα ενσώµατα στοιχεία απαρχαιωµένα. 

 Στο ίδιο άρθρο, υποστηρίζεται ότι δεν έχει βρεθεί τρόπος έως τώρα για την 

εφαρµογή διαφορετικών κριτηρίων αναγνώρισης ανάµεσα στα εσωτερικά 

δηµιουργούµενα άυλα και σε αυτά που αποκτούνται από τρίτους. 

 Οι Hussein και Seow, επίσης, εντοπίζουν την ύπαρξη δύο «κενών» στην 

προσπάθεια αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το πρώτο κενό, το 

ονοµάζουν «χρονικό» και υποστηρίζουν ότι εµφανίζεται ανάµεσα στη διαδικασία 
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δηµιουργίας του άυλου στοιχείου και στον χρόνο της τελικής εισροής των 

οικονοµικών οφελών στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει πως αν το δηµιουργούµενο άυλο 

δεν δείξει από την αρχή το ενδεχόµενο εισροής µελλοντικών οφελών, είναι πιθανό τα 

έξοδα δηµιουργίας του να µη λογιστούν σαν άυλο. Το δεύτερο κενό είναι το κενό 

«συσχέτισης» που εµφανίζεται µόνο στα άυλα και όχι στα ενσώµατα στοιχεία. Αυτό 

υπάρχει ανάµεσα στο κόστος δηµιουργίας ενός άυλου στοιχείου και στο ύψος των 

µελλοντικών οικονοµικών εισροών. 

 Το σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα, κατά  τους Hussein και Seow, είναι η 

ανικανότητα των εταιριών να προσδιορίσουν και αναγνωρίσουν τα άυλα στοιχεία. Οι 

µάνατζερ, υποστηρίζουν, δε µπορούν να θεωρήσουν κάτι ως άυλο, όταν δεν µπορούν 

σήµερα να το µετρήσουν και διοικήσουν. 

 

 

Αναγνώριση Μεταγενέστερων ∆απανών 

 

 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες είναι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την αρχική 

αναγνώριση ενός αποκτηθέντος άυλου περιουσιακού στοιχείου ή µετά την 

ολοκλήρωση ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείο και 

αφορούν συµπληρώσεις του στοιχείου ή αντικαταστάσεις τµηµάτων του.  

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 20 του παρόντος προτύπου, η φύση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

δεν υφίστανται µεταγενέστερες δαπάνες. Επιπρόσθετα, είναι συχνά δύσκολο να 

αποδίδονται τέτοιες µεταγενέστερες δαπάνες απευθείας σε ένα ορισµένο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα σύνολο. Συνεπώς, µόνο σπανίως 

οι µεταγενέστερες δαπάνες θα αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου. 

Ειδικά,  µεταγενέστερες δαπάνες σε σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και 

περιοδικών, τίτλους εκδόσεων, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε ουσία 

αναγνωρίζονται πάντοτε στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Αυτό 

συµβαίνει διότι η δαπάνη δεν µπορεί να διαχωριστεί από τη συνολική δαπάνη 

ανάπτυξης της επιχείρησης. 
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Αναγνώριση Ενός Εξόδου 

 

 

Το πρότυπο 38, στην παράγραφο 68 ορίζει ότι οι δαπάνες για ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο αναγνωρίζονται ως έξοδα, τον χρόνο που αυτές πραγµατοποιούνται.  

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που  : 

α) η δαπάνη αποτελεί µέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου και 

πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης που περιγράφτηκαν παραπάνω και 

β) όταν το στοιχείο αποκτάται µετά από µια συνένωση επιχειρήσεων και δεν µπορεί 

να αναγνωριστεί ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. (Η περίπτωση αυτή εµπίπτει στις 

διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3). 

  

 Στην περίπτωση που οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται, παρέχουν µεν 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, αλλά παράλληλα, δε δηµιουργείται ή αποκτάται  

κάποιο περιουσιακό στοιχείο που µπορεί να αναγνωριστεί, οι δαπάνες αυτές 

αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. Το πρότυπο αναφέρει ως 

παραδείγµατα: 

• Τις δαπάνες για έρευνα, εκτός και αν αποτελούν µέρος του κόστους µιας 

συνένωσης 

• Τα έξοδα για δραστηριότητες εκκίνησης (κόστη εγκατάστασης, δαπάνες για 

εκκίνηση νέων λειτουργιών, το λανσάρισµα νέων προϊόντων κλπ), εκτός και 

αν αυτά περιλαµβάνονται στο κόστος στοιχείου των ενσώµατων παγίων 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 

• Τις δαπάνες εκπαίδευσης 

• Τις δαπάνες διαφήµισης και προώθησης 

• Τις δαπάνες για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου 

µιας επιχείρησης. 
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Τέλος, αναφορικά µε τις δαπάνες, το πρότυπο τονίζει ότι εάν αρχικά 

αναγνωριστούν ως έξοδα, δεν µπορούν εν συνεχεία να  αναγνωριστούν ως µέρος του 

κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία.  

 

 

Μορφές Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Μια από τις διακρίσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µπορεί να γίνει µε βάση 

τον τρόπο δηµιουργίας τους. Το ∆.Λ.Π 38 χρησιµοποιεί αυτό το κριτήριο και 

διακρίνει τα άυλα σε: 

• Εσωτερικά δηµιουργούµενα και 

• Εξωτερικά δηµιουργούµενα 

 

Τα εσωτερικά δηµιουργούµενα είναι αυτά που δηµιουργηθήκαν µέσα στην 

επιχείρηση µέσω της έρευνας και ανάπτυξης. Τα εξωτερικά από την άλλη πλευρά 

είναι αυτά που δηµιουργήθηκαν στο εξωτερικό της επιχείρησης και στη συνέχεια 

αποκτήθηκαν µε κάποιο τρόπο.  

Τα εξωτερικά δηµιουργούµενα, τα διακρίνει περαιτέρω ανάλογα µε τον τρόπο 

που αποκτήθηκαν. Έτσι υπάρχουν τα άυλα που αποκτήθηκαν µε: 

• ∆ιακεκριµένη απόκτηση 

• Ως µέρος συνένωσης επιχειρήσεων 

• Μέσω κρατικής επιχορήγησης 

• Μέσω ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων  

• Εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία 

Οι µορφές των άυλων αυτών θα παρουσιαστούν στη συνέχεια αναλυτικά, 

καθώς και ο τρόπος που αυτά αποτιµούνται. 
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Αρχική Αποτίµηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Η αποτίµηση όλων των εξωτερικά δηµιουργούµενων άυλων  περιουσιακών στοιχείων 

γίνεται αρχικά στο κόστος τους (§24).   

 

 

∆ιακεκριµένη απόκτηση 

 
 
 Στην διακεκριµένη απόκτηση, η τιµή αγοράς του άυλου αντικατοπτρίζει τις 

προσδοκίες για την αξία των µελλοντικών ωφελειών που θα εισρεύσουν. ∆ηλαδή, το 

κόστος του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την ποσότητα των αναµενόµενων 

εισροών και µπορεί συνήθως να επιµετράτε αξιόπιστα. Αυτό συµβαίνει ειδικά όταν 

το τίµηµα της αγοράς είναι µε τη µορφή µετρητών ή άλλων χρηµατικών 

περιουσιακών στοιχείων Συνεπώς, το κριτήριο της αναγνώρισης της παραγράφου 21, 

θεωρείται πάντοτε ότι ικανοποιείται για αυτά τα άυλα στοιχεία  

Το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που αγοράζεται µεµονωµένα 

αποτελείται από την τιµή αγοράς του και συµπεριλαµβάνει κάθε εισαγωγικό δασµό 

και κάθε µη επιστρεπτέο φόρο αγοράς, µετά την αφαίρεση των εµπορικών 

εκπτώσεων και µειώσεων τιµής. Επιπλέον περιλαµβάνει και κάθε άµεσα επιρριπτέο 

κόστος προετοιµασίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόµενη 

χρήση του (π.χ. επαγγελµατικές αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες,  το κόστος των 

δοκιµών της ορθής λειτουργίας κλπ).  

Στην περίπτωση που η πληρωµή δεν είναι της µετρητοίς, αλλά αναβάλλεται 

πέραν των κανονικών πιστωτικών ορίων, το κόστος του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου είναι η ισοδύναµη τοις µετρητοίς τιµή. Η διαφορά µεταξύ της ισοδύναµης 

τιµής σε µετρητά και του συνολικά καταβαλλόµενου τιµήµατος αναγνωρίζεται ως 

έξοδο τόκου. Εναλλακτικά κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε όσα ισχύουν µε το ∆.Λ.Π 

23 – Κόστος ∆ανεισµού. 

Όπως και µε τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία, η κεφαλαιοποίηση του 

κόστους  άυλου περιουσιακού στοιχείου παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στην 

κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. 
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Οποιοδήποτε κόστος κατά τη λειτουργία ή επαναλειτουργία του άυλου πρέπει να 

εξαιρείται από το κόστος του στοιχείου αυτού.  Οµοίως, οι αρχικές λειτουργικές 

ζηµίες, όπως εκείνες που πραγµατοποιούνται καθώς αναπτύσσεται η ζήτηση για την 

παραγωγή του περιουσιακού στοιχείου δεν µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Αντίθετα, 

οποιεσδήποτε δαπάνες γίνονται για την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου  µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. 

 

 

Απόκτηση ως µέρος συνένωσης επιχειρήσεων 

 
 

Στην απόκτηση ενός άυλου ως µέρος συνένωσης επιχειρήσεων, το κόστος του 

είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οι µέθοδοι προσδιορισµού 

της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι: 

• Η χρησιµοποίηση των τιµών που διαµορφώνονται σε µια ενεργό 

αγορά.  Οι χρηµατιστηριακές τιµές σε µια ενεργό αγορά παρέχουν την 

πιο αξιόπιστη εκτίµηση της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου.  Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή είναι συνήθως η 

τρέχουσα τιµή προσφοράς. Αν αυτή δεν υπάρχει, η τιµή της πλέον 

πρόσφατης όµοιας συναλλαγής µπορεί να παρέχει µια βάση από την 

οποία να εκτιµάται η εύλογη αξία, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε 

µια ουσιώδης µεταβολή στις οικονοµικές συνθήκες µεταξύ της 

ηµεροµηνίας της συναλλαγής και της ηµεροµηνίας κατά την οποία 

εκτιµάται η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

• Στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται ενεργός αγορά, είναι το ποσό 

που η εταιρία θα πλήρωνε για την απόκτηση του σε µια ακριβοδίκαιη 

συναλλαγή µεταξύ µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και 

αξιοποιούν όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες 

• Η χρήση ειδικών µεθόδων προσδιορισµού της εύλογης αξίας, όπως η 

προεξόφληση εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών από το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο 

Και σε αυτή την περίπτωση ικανοποιείται πάντοτε το κριτήριο της πιθανότητας για 

αναγνώριση.  
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Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα, ο αποκτών αναγνωρίζει το άυλο περιουσιακό στοιχείο του αποκτώµενου 

κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης ξεχωριστά από την υπεραξία, άσχετα αν το 

περιουσιακό στοιχείο είχε αναγνωριστεί από τον αποκτώντα πριν τη συνένωση 

επιχειρήσεων. Το θέµα που προκύπτει εδώ, είναι το κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα 

αξιόπιστης αποτίµησης.  Όταν, για τις εκτιµήσεις που χρησιµοποιούνται για την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, υπάρχει µια σειρά 

πιθανών αποτελεσµάτων µε διαφορετικές πιθανότητες, η αβεβαιότητα αυτή 

εντάσσεται στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας του στοιχείου, αντί να αποδεικνύει 

την αδυναµία αξιόπιστης επιµέτρησης της. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που 

αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων έχει περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, υπάρχει µια 

µαχητή θέση ότι η εύλογη αξία του µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. 

Η µόνη περίπτωση µη εφικτής  αξιόπιστης αποτίµησης της εύλογης αξίας ενός 

αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι όταν 

το αυτό προκύπτει από νοµικά ή άλλα συµβατικά δικαιώµατα και: 

• δεν µπορεί να διαχωριστεί ή 

• µπορεί να διαχωριστεί αλλά δεν υπάρχει ιστορικό ή απόδειξη πράξεων 

συναλλαγών για τα ίδια ή παρόµοια περιουσιακά στοιχεία και η 

εκτίµηση της εύλογης αξίας µε διαφορετικό τρόπο θα είχε ως 

αποτέλεσµα  τη χρήση µη µετρήσιµων µεταβλητών. 

Εάν το κόστος του άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται ως µέρος ενός 

επιχειρηµατικού συνδυασµού δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, τότε αυτό το 

στοιχείο δεν αναγνωρίζεται διακεκριµένα, αλλά περιλαµβάνεται στην υπεραξία. 

Στην περίπτωση που ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε µε 

εξαγορά επιχειρήσεως µπορεί να διαχωρίζεται, αλλά µόνο σε συνδυασµό µε άλλα 

ενσώµατα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία, ο αποκτών αναγνωρίζει την οµάδα των 

περιουσιακών στοιχείων ως ένα ενιαίο σύνολο, ξεχωριστά από την υπεραξία, αν οι 

µεµονωµένες εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων της οµάδας δεν µπορούν να 

επιµετρηθούν αξιόπιστα. (π.χ. ένας τίτλος περιοδικού µπορεί να µην µπορεί να 

πωληθεί ξεχωριστά από τη σχετιζόµενη βάση δεδοµένων των συνδροµητών). 

Αν κατά την εξαγορά µια επιχείρηση αποκτά ένα εν εξελίξει έργο έρευνας και 

ανάπτυξης και αυτό αναγνωριστεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, τότε οι 
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µεταγενέστερες δαπάνες που θα αφορούν το έργο αυτό θα έχουν την εξής 

αντιµετώπιση:  

• Θα αναγνωριστούν ως έξοδα όταν πραγµατοποιηθούν αν πρόκειται για 

δαπάνες που αφορούν την έρευνα 

• Θα αναγνωριστούν  ως έξοδα όταν πραγµατοποιηθούν, αν πρόκειται για 

δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη και δεν πληρούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισης ως άυλο περιουσιακό στοιχείο της παραγράφου 57 που θα δούµε 

στη συνέχεια  

• Θα προστίθενται στη λογιστική αξία της έρευνας σε εξέλιξη ή του έργου 

ανάπτυξης που αποκτήθηκε, αν είναι δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη, η 

οποία πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης της παραγράφου 57. 

Τέλος, να αναφερθεί η περίπτωση που κατά τη συνένωση, µια επιχείρηση 

αποκτά µια οµάδα συµπληρωµατικών άυλων περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν 

ένα σήµα, των οποίων οι µεµονωµένες εύλογες αξίες δεν επιµετρούνται αξιόπιστα. Ο 

συγγραφέας του προτύπου, ορίζει στην παράγραφο 37 ότι  ο αποκτών αναγνωρίζει ως 

ενιαίο περιουσιακό στοιχείο την οµάδα των συµπληρωµατικών άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Αν οι µεµονωµένες εύλογες αξίες των συµπληρωµατικών περιουσιακών 

στοιχείων µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα, ο αποκτών δύναται να τις 

αναγνωρίσει ως ενιαίο περιουσιακό στοιχείο, εφόσον τα µεµονωµένα περιουσιακά 

στοιχεία έχουν παρόµοιες ωφέλιµες ζωές. 

 

 

Απόκτηση µέσω κρατικής επιχορήγησης 

 
 

Στην απόκτηση µέσω κρατικής επιχορήγησης, ένα άυλο αποκτάται δωρεάν ή 

έναντι τεκµαρτής αντιπαροχής, µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης. Το κράτος, 

δηλαδή, µεταβιβάζει ή διαθέτει σε µια εταιρία άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως 

δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώµατα πρόσβασης σε 

άλλους περιορισµένους πόρους. Για την αρχική αναγνώριση υπάρχουν δύο 

δυνατότητες (∆.Λ.Π. 20- Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση 

της κρατικής υποστήριξης) : 
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1. η οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να αναγνωρίσει τόσο, το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο όσο και την επιχορήγηση στην εύλογη αξία  

2. η οικονοµική οντότητα µπορεί να αναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο 

αρχικά σε µια τεκµαρτή αξία προσαυξηµένη µε κάθε δαπάνη που αφορά την 

προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό 

προορίζεται. 

 

 

Απόκτηση µε ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων 

 
 

Στην περίπτωση της απόκτησης µε ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, 

µπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων άυλων περιουσιακών στοιχείων µε 

µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασµό χρηµατικών και µη 

χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων.  Το κόστος του άυλου που αποκτάται, 

επιµετρείται στην εύλογη αξία, εκτός αν η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται 

εµπορικής ουσίας ή δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία κανενός από 

τα ανταλλάξιµα περιουσιακά στοιχεία. Στην περίπτωση που δε µπορεί να επιµετρηθεί 

η εύλογη αξία, το κόστος του άυλου επιµετράται στη λογιστική αξία του 

παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Το πρότυπο στην παράγραφο 46 διευκρινίζει πως προσδιορίζεται η ύπαρξη 

εµπορικής ουσίας. Αυτό γίνεται µε εξέταση της πιθανότητας µεταβολής των 

ταµιακών ροών λόγω της ανταλλαγής. Συγκεκριµένα εµπορική ουσία υπάρχει εάν : 

1. η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταµιακών ροών του 

παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από τη σύνθεση των 

ταµιακών ροών του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου ή 

2. η συγκεκριµένη αξία σε σχέση µε την οντότητα του τµήµατος των 

επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της οικονοµικής 

οντότητας µεταβάλλεται ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής και 

3. η διαφορά των ανωτέρω 1) και 2)  είναι σηµαντική σε σχέση µε την 

εύλογη αξία των ανταλλασσόµενων περιουσιακών στοιχείων 
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Εσωτερικώς ∆ηµιουργούµενη Υπεραξία 

 

 

Η εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία προκύπτει όταν πραγµατοποιούνται 

δαπάνες για να δηµιουργήσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, αλλά αυτές δεν 

καταλήγουν στη δηµιουργία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που πληροί τα 

κριτήρια αναγνώρισης αυτού του ∆.Λ.Π 38. Η υπεραξία αυτή δεν αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο καθώς δεν είναι αναγνωρίσιµη πηγή πόρων, δηλαδή δεν 

διαχωρίζεται ούτε προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, που 

ελέγχεται από την εταιρία και µπορεί να υπάρξει αξιόπιστη αποτίµηση  στο κόστος. 

 

 

Εσωτερικώς ∆ηµιουργούµενα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα άυλα της κατηγορίας αυτής είναι αυτά που 

δηµιουργούνται µέσα στην επιχείρηση µέσω της έρευνας και ανάπτυξης. Είναι τις 

περισσότερες φορές δύσκολο να αποτιµηθούν, καθώς υπάρχει πρόβληµα ως προς τη 

διαπίστωση ότι υπάρχει ένα αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο, που θα 

δηµιουργήσει αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Επιπλέον, το κόστος τους 

δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, όπως απαιτείται από τα κριτήρια αναγνώρισης. 

Πολλές φορές µάλιστα, το κόστος δηµιουργίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

εσωτερικά, δεν µπορεί να διαχωριστεί από το κόστος συντήρησης ή ενίσχυσης της 

εσωτερικώς δηµιουργούµενης υπεραξίας της οικονοµικής οντότητας ή των 

τρεχουσών καθηµερινών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 Μια οικονοµική οντότητα για να εκτιµήσει εάν ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο που έχει δηµιουργηθεί στο εσωτερικό της, πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης, 

κατατάσσει τη δηµιουργία του σε δύο φάσεις, στην φάση έρευνας και στη φάση 

ανάπτυξης. Αν δεν είναι εφικτός ο διαχωρισµός των δυο φάσεων, η εταιρία 

µεταχειρίζεται τις δαπάνες αυτού του προγράµµατος εσωτερικώς δηµιουργούµενου 

άυλου περιουσιακού στοιχείου σαν να πραγµατοποιήθηκαν µόνο για τη φάση 

έρευνας. 
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 Η φάση της έρευνας αποτελείται από δραστηριότητες που αποσκοπούν: 

• στην απόκτηση νέων γνώσεων,  

• στην αναζήτηση, εκτίµηση και τελική επιλογή, εφαρµογών πορισµάτων 

έρευνας ή άλλων γνώσεων,  

• στην  αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 

συστήµατα ή υπηρεσίες 

• στη διαµόρφωση, τον σχεδιασµό, την αξιολόγηση και την τελική επιλογή των 

δυνατών εναλλακτικών λύσεων για νέα ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, 

προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες. 

 

Στη φάση αυτή δεν µπορεί να αποδειχτεί ότι υπάρχει πιθανότητα εισροής 

µελλοντικών ωφελειών. Εποµένως, η οικονοµική οντότητα δεν µπορεί να 

αναγνωρίσει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο καθώς δεν πληρούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισης. Οι δαπάνες έρευνας αναγνωρίζονται πάντοτε ως έξοδα, όταν 

πραγµατοποιούνται και µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

 Η φάση της ανάπτυξης αποτελείται από δραστηριότητες που αφορούν (§58) : 

• τον σχεδιασµό, την κατασκευή και δοκιµή προ-παραγωγής ή προ-

χρησιµοποίησης πρωτοτύπων και προτύπων 

• τον σχεδιασµό εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών που 

εµπερικλείουν νέα τεχνολογία 

• τον σχεδιασµό, την κατασκευή και λειτουργία µιας πιλοτικής εγκατάστασης, 

µη οικονοµικώς δυνατής για εµπορική παραγωγή και 

• τον σχεδιασµό, την κατασκευή και δοκιµή µιας επιλεγµένης εναλλακτικής 

λύσης για νέα ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 

συστήµατα ή υπηρεσίες. 

Στη φάση της ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος, που είναι 

περισσότερο  προωθηµένη από τη φάση της έρευνας, µια επιχείρηση µπορεί, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, να αναγνωρίζει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο και να 

αποδεικνύει την πιθανότητα δηµιουργίας µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 57 του προτύπου, θα προβαίνει σε 

αναγνώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αν αποδείξει ότι υπάρχουν τα 

ακόλουθα : 
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1. τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

2. πρόθεση ολοκλήρωσης του άυλου στοιχείου 

3. ικανότητα χρήσης ή πώλησής του 

4. διαθεσιµότητα πόρων για την ολοκλήρωση. Αυτή αποδεικνύεται  από 

ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα που παρουσιάζει τους τεχνικούς, 

οικονοµικούς και άλλους πόρους που απαιτούνται και την ικανότητα 

της επιχείρησης να εξασφαλίσει αυτούς τους πόρους. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, η επιχείρηση αποδεικνύει τη διαθεσιµότητα της 

εξωτερικής χρηµατοδότησης µε την εξασφάλιση ενδείξεων για τη 

θέληση του δανειστή να χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα 

5. ικανότητα αξιόπιστης αποτίµησης 

6. πως το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα φέρει µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη και η επιχείρηση θα µπορεί να αποδείξει την ύπαρξη µιας 

αγοράς για το προϊόν του άυλου περιουσιακού στοιχείου ή την 

εσωτερική χρησιµότητά του  

Στο σηµείο αυτό να αναφερθεί, αναφορικά µε τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα 

άυλα ότι τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα σήµατα, µάρκες και στοιχεία όµοια, δεν 

αναγνωρίζονται ως άυλα και δεν κεφαλαιοποιούνται. Αυτό γιατί οι δαπάνες για τη 

δηµιουργία τους δεν µπορούν να διαχωριστούν από τις δαπάνες ανάπτυξης της 

εταιρείας ως συνόλου.  Ωστόσο, αυτό βρίσκει πολλούς επικριτές, που θεωρούν ότι η 

εσωτερικά δηµιουργούµενη µάρκα-επωνυµία (brand) έχει στρατηγική αξία για µια 

επιχείρηση, καθώς φανερώνει την πραγµατική αξία και ικανότητα της στην αγορά. 

Υποστηρίζουν ότι υπάρχει ασυνέπεια στο πρότυπο ως προς την αντιµετώπιση των 

επωνυµιών (brands), καθώς επιτρέπεται η αναγνώριση της αποκτούµενης σε εξαγορά-

συνένωση επωνυµίας και όχι η εσωτερικά δηµιουργούµενη (Bean and Jarnagin, 

2001). 
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Προσδιορισµός Του Κόστους Ενός Εσωτερικώς ∆ηµιουργούµενου 

Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου 

 

 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτιµάται αρχικά 

στο κόστος. Το κόστος ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού 

στοιχείου είναι το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν, µε έναρξη την 

ηµεροµηνία που για πρώτη φορά: α) πιθανολογείται ότι αναµενόµενα οφέλη που 

αποδίδονται στο άυλο αυτό θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και β) το κόστος του θα 

αποτιµάται αξιόπιστα. Το κόστος αυτό, σε γενικές γραµµές απαρτίζεται από τρία 

βασικά συστατικά στοιχεία κόστους(αναλώσεις υλικών, άµεσα εργατικά, γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα) και από κάθε άµεσα επιρριπτόµενη ή έµµεσα επιµεριζόµενη σε 

αυτό δαπάνη. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης 

της αναγνώρισης,  αναγνωρίζονται ως έξοδα. 

 Στο πρότυπο, στην παράγραφο 67, αναφέρεται ρητά ποια στοιχεία δεν 

αποτελούν συνθετικά στοιχεία του κόστους. Αυτά είναι : 

α) τα έξοδα πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά έξοδα, εκτός αν αυτές οι δαπάνες 

µπορούν άµεσα να αποδοθούν στην προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για 

χρήση 

β) οι καθαρά διαπιστωµένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζηµίες που 

πραγµατοποιούνται προτού ένα περιουσιακό στοιχείο επιτύχει την προγραµµατισµένη 

απόδοση και 

γ) οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού για να λειτουργεί το περιουσιακό στοιχείο. 

 

 

Κόστος ∆ανεισµού 

 

 

Το κόστος δανεισµού, που αφορά άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

ενός προετοιµαζόµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου, κεφαλαιοποιείται ως τµήµα 

του κόστους του άυλου στοιχείου, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει 
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µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Ο χειρισµός του 

κόστους δανεισµού εµπίπτει στις διατάξεις του ∆.Λ.Π 23. 

 Εφόσον, ο δανεισµός κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά για την απόκτηση ενός 

προετοιµαζόµενου άυλου στοιχείου, το ποσό του κόστους δανεισµού που 

κεφαλαιοποιείται, πρέπει να προκύπτει αν από το πραγµατικό κόστος που 

αναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου για το δανεισµό αυτό, αφαιρεθούν τα 

τυχόν έσοδα από την προσωρινή τοποθέτηση αυτών των δανείων (Φάκος, 2009). 

 Εάν ο δανεισµός είναι γενικός και χρησιµοποιείται για την απόκτηση ενός 

προετοιµαζόµενου άυλου στοιχείου, το ποσό του κόστους δανεισµού που 

κεφαλαιοποιείται προσδιορίζεται µε τη χρήση ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης στις 

επενδυτικές δαπάνες για αυτό το περιουσιακό στοιχείο (Φάκος, 2009). Το επιτόκιο 

κεφαλαιοποίησης είναι ο µέσος σταθµικός όρος του κόστους δανεισµού σε σχέση µε 

τα υφιστάµενα υπόλοιπα των δανείων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, εξαιρουµένων των δανείων που αφορούν αποκλειστικά την απόκτηση ενός 

προετοιµαζόµενου άυλου στοιχείου. 

 Ο χρόνος της κεφαλαιοποίησης του κόστους δανεισµού αρχίζει όταν 

πραγµατοποιείται η επενδυτική δαπάνη για το περιουσιακό στοιχείο, όταν υπάρχει 

επιβάρυνση µε το κόστος δανεισµού και όταν βρίσκονται σε εξέλιξη οι 

δραστηριότητες προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου. Η κεφαλαιοποίηση, από 

την άλλη, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια εκτεταµένων περιόδων, όταν η ενεργός 

ανάπτυξη έχει διακοπεί. 

 

 

Αποτίµηση Μετά Την Αρχική Καταχώρηση 

 

 

Μετά την αρχική αποτίµηση, όλες οι εταιρίες είναι υποχρεωµένες, σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 38 να προβούν σε µεταγενέστερη αποτίµηση. Αυτή η αποτίµηση γίνεται και 

στα εσωτερικά και στα εξωτερικά δηµιουργούµενα άυλα και παρουσιάζει πολλές 

οµοιότητες µε τη λογιστική των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων που εµπίπτει 

στο ∆.Λ.Π 16.  

Η αποτίµηση ενός άυλου στοιχείου µετά την αρχική του καταχώριση γίνεται 

είτε µε τη µέθοδο του κόστους, είτε µε τη µέθοδο  αναπροσαρµογής. 



45 
 

 

 

Μέθοδος κόστους 

 
 

Όταν ένα στοιχείο αναγνωριστεί ως άυλο και καταχωρηθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις, δηµιουργείται η υποχρέωση για µεταγενέστερη αποτίµηση. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά η αποτίµηση αυτή γίνεται στο κόστος 

κτίσης. Συγκεκριµένα, η αξία µε την οποία θα εµφανίζεται πλέον στις 

οικονοµικές καταστάσεις θα είναι το κόστος κτίσης µειωµένο µε τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 

 

Μέθοδος αναπροσαρµογής 

 
 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η λογιστική αξία του κάθε άυλου περιουσιακού 

στοιχείου πρέπει να αναπροσαρµόζεται τακτικά ώστε κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού να µη διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του. Η συχνότητα 

των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τη µεταβλητότητα των εύλογων αξιών των 

άυλων στοιχείων. Για την αποτίµηση στην εύλογη αξία απαραίτητη είναι η 

ύπαρξη ενεργούς αγοράς σύµφωνα µε το πρότυπο, κάτι το οποίο είναι ασύνηθες 

για τα άυλα, µε ελάχιστες εξαιρέσεις (άδειες ταξί, αλιευτικές άδειες κλπ). 

Επιπλέον, δε επιτρέπεται από τη µέθοδο η αρχική καταχώριση µε ποσό άλλο 

εκτός του κόστους. Αν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε η 

αναπροσαρµοσµένη αξία που θα εµφανιστεί στον ισολογισµό θα υπολογιστεί ως 

εξής : 

 

Αναπροσαρµοσµένη αξία = Εύλογη αξία την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής- 

Μεταγενέστερη συσσωρευµένη απόσβεση- 

Μεταγενέστερη συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης 

 

 

Με τη µέθοδο της αναπροσαρµογής δεν επιτρέπεται η επανεκτίµηση άυλων 

που δεν έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί ως περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, σε 
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περίπτωση που έχει καταχωρηθεί προηγουµένως µέρος του κόστους ενός άυλου 

στοιχείου, επειδή το υπόλοιπο µέρος δεν πληρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης, τότε η 

µέθοδος αναπροσαρµογής µπορεί να εφαρµόζεται στο σύνολο του κόστους αυτού του 

στοιχείου. Η µέθοδος, τέλος, εφαρµόζεται και στα αποκτηθέντα µέσω κρατικής 

επιχορήγησης άυλα, που έχουν αρχικά καταχωρηθεί µε ένα τεκµαρτό ποσό. 

 Όπως ισχύει και για τα ενσώµατα πάγια, αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αναπροσαρµόζεται, τότε δύο πράγµατα µπορεί να συµβούν. Είτε θα 

αναπροσαρµοστούν τόσο η αξία κτίσης όσο και οι αποσβέσεις και θα προκύψει η νέα 

αναπροσαρµοσµένη αναπόσβεστη αξία του άυλου στοιχείου, είτε οι συσσωρευµένες 

αποσβέσεις πριν την αναπροσαρµογή θα αχθούν στην πίστωση της προ της 

αναπροσαρµογής αξίας κτίσεως του άυλου στοιχείου και η αναπόσβεστη αξία του 

παγίου πριν την αναπροσαρµογή θα επαναδιατυπωθεί στο αναπροσαρµοσµένο ποσό 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 Στην περίπτωση που για ένα άυλο στοιχείο χρησιµοποιείται η µέθοδος της 

αναπροσαρµογής και ξαφνικά πάψει να υπάρχει ενεργός αγορά, το πρότυπο ορίζει ότι 

ξεκινάµε από την τελευταία αναπροσαρµοσµένη αξία και διενεργούµε πλέον 

αποσβέσεις. Αν συµβεί το αντίθετο, δηλαδή δεν υπήρχε ενεργός αγορά και ξαφνικά 

υπάρχει, το άυλο στοιχείο µπορεί να αρχίσει να αναπροσαρµόζεται. 

 Τώρα, ο λογιστικός χειρισµός της διαφοράς αναπροσαρµογής έχει ως εξής: 

• Η πιστωτική διαφορά αναπροσαρµογής των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

µεταφέρεται στην Καθαρή Θέση σε αποθεµατικό ή µεταφέρεται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης, µόνο αν προηγούµενα αυτά είχαν επιβαρυνθεί µε 

χρεωστική διαφορά και µέχρι το αυτό το ποσό. 

• Η χρεωστική διαφορά αναπροσαρµογής µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα 

Χρήσης, εκτός αν υπάρχει αποθεµατικό  στην Καθαρή Θέση, οπότε 

συµψηφίζεται. 

• Το αποθεµατικό µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα Χρήσης , αν αποσυρθεί η 

πωληθεί το άυλο στοιχείο 

• Αν το άυλο στοιχείο αποσβένεται και έχει αποθεµατικό, τότε µεταφέρεται από 

το αποθεµατικό στα αποτελέσµατα εις νέον , χωρίς να περάσει από τα 

Αποτελέσµατα Χρήσης, η διαφορά  ανάµεσα στην απόσβεση της αξίας 

κτήσης και τη συνολική απόσβεση. 
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Ωφέλιµη Ζωή Ενός Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου 

 

 

Η ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

λογιστική αντιµετώπισή τους. Είναι αυτή που καθορίζει τις αποσβέσεις  και εποµένως 

την αποτίµηση των άυλων στοιχείων.  

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να έχουν ωφέλιµη ζωή περιορισµένη ή 

αόριστη. Αόριστη δε σηµαίνει απεριόριστη, αλλά πάρα πολύ µεγάλη. Σε αυτή δεν 

υπάρχει προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο 

αναµένεται να δηµιουργήσει καθαρές ταµιακές εισροές για την οικονοµική οντότητα.  

Σε ποια κατηγορία ανήκει το κάθε άυλο στοιχείο θα πρέπει να προσδιορίζεται 

από την οικονοµική οντότητα, καθώς από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα διενεργηθούν 

αποσβέσεις. Σύµφωνα µε το πρότυπο, µόνο τα άυλα µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή 

αποσβένονται. Αν το άυλο έχει περιορισµένη ωφέλιµη ζωή θα πρέπει επιπλέον, να 

προσδιορίζεται και η διάρκεια ή ο αριθµός των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων που 

αποτελούν εκείνη την ωφέλιµη ζωή. 

 Υπάρχουν τόσο οικονοµικοί όσο και νοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Οι οικονοµικοί παράγοντες 

προσδιορίζουν την περίοδο κατά την οποία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

λαµβάνονται από την οικονοµική οντότητα. Η περίοδος κατά την οποία η οικονοµική 

οντότητα ελέγχει την πρόσβαση στα οφέλη αυτά µπορεί να περιορίζεται από 

νοµικούς παράγοντες. Η ωφέλιµη ζωή είναι η βραχύτερη των περιόδων που 

προσδιορίζεται από αυτούς τους παράγοντες. Για τον καθορισµό της αξιολογούνται: 

1. η προσδοκώµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την οικονοµική 

οντότητα  

2. ο κύκλος παραγωγικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου βάσει εξωτερικών 

αποδείξεων πχ. Πληροφορίες για εκτιµήσεις ωφέλιµης ζωής παρόµοιων 

περιουσιακών στοιχείων, που χρησιµοποιούνται µε παρόµοιο τρόπο 

3. η τεχνική ή άλλη απαξίωση 

4. η σταθερότητα της αγοράς που σχετίζεται µε το άυλο 

5. προβλέψεις για τους ανταγωνιστές υπάρχοντες ή δυνητικούς 
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6. οι δαπάνες συντήρησης του περιουσιακού στοιχείου και η ικανότητα και 

πρόθεση της οικονοµικής οντότητας να τις καλύψει 

7. τα νοµικά, χρονικά και άλλα όµοια όρια για τη χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου (πχ οι ηµεροµηνίες λήξης σχετικών µισθώσεων) 

8.  αν  συνδέεται η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου µε την  ωφέλιµη 

ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας. 

 

Στην παράγραφο 94, το πρότυπο αναφέρει την ειδική περίπτωση που τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία ανακύπτουν από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα. Η 

ωφέλιµη ζωή αυτών των άυλων δεν µπορεί να υπερβαίνει την περίοδο που ισχύουν τα 

συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα. Αν για τα δικαιώµατα αυτά προβλέπεται 

ανανέωση, περιλαµβάνεται στην ωφέλιµη ζωή, αν αποδεικνύεται ότι είναι πολύ 

πιθανό ότι θα γίνει και χωρίς σηµαντικό κόστος. 

Τέλος, να αναφερθεί ότι είναι σηµαντικό η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου που δεν αποσβένεται, να επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο για 

να προσδιοριστεί αν οι συνθήκες εξακολουθούν να  την καθιστούν αόριστη. Αν δεν 

την καθιστούν, τότε η µεταβολή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής από αόριστη σε 

περιορισµένη πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µεταβολή λογιστικής εκτίµησης, 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 – Λογιστικές αρχές και µέθοδοι, µεταβολές των λογιστικών 

εκτιµήσεων και λάθη.  

Η επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου από 

αόριστη σε περιορισµένη αποτελεί ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να 

έχει υποστεί αποµείωση αξίας, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. Συνεπώς, η οικονοµική 

οντότητα εξετάζει το περιουσιακό στοιχείο για αποµείωση αξίας συγκρίνοντας το 

ανακτήσιµο ποσό του, όπως προσδιορίστηκε σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36, µε τη 

λογιστική αξία του και αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε θετική διαφορά σε σχέση µε το 

ανακτήσιµο ποσό ως ζηµία αποµείωσης. 
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Απόσβεση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Με Περιορισµένη Ωφέλιµη 

Ζωή 

 

 

 Το αποσβέσιµο ποσό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη 

ζωή κατανέµεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Η απόσβεση 

εξαρτάται από αυτή τη διάρκεια και µεταφέρεται καταρχήν στα Αποτελέσµατα 

Χρήσης, εκτός αν αυτό ή άλλο πρότυπο επιτρέπει ή απαιτεί η απόσβεση να 

συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. 

 Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιµο 

προς χρήση, δηλαδή βρίσκεται στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για 

τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος 

απόσβεσης αντικατοπτρίζει το ρυθµό µε τον οποίο τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

αναµένεται να αναλωθούν από την οικονοµική οντότητα. Αν αυτός ο ρυθµός δεν 

µπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα, χρησιµοποιείται η σταθερή µέθοδος. Γενικά, οι 

µέθοδοι απόσβεσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνουν τη σταθερή 

µέθοδο, τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται επιλέγεται βασιζόµενη στον προσδοκώµενο ρυθµό 

ανάλωσης των αναµενόµενων µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών, που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο και εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε 

περίοδο, εκτός αν υπάρχει µια µεταβολή σε αυτόν τον προσδοκώµενο ρυθµό.  

Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε την παράγραφο  θα 

παύει κατά τη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ εκείνης που το περιουσιακό στοιχείο 

κατατάσσεται ως κατεχόµενο προς πώληση και εκείνης κατά την οποία παύει να 

αναγνωρίζεται το περιουσιακό στοιχείο.  

 Η απόσβεση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνήθως αναγνωρίζεται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης. Ωστόσο, κάποιες φορές τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

που ενσωµατώνονται σε ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή 

άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση της απόσβεσης 

αποτελεί τµήµα του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και περιλαµβάνεται 

στη λογιστική αξία του. Για παράδειγµα, η απόσβεση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν σε µια παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνονται 

στη λογιστική αξία των αποθεµάτων (§99). 
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Η περίοδος απόσβεσης πρέπει να επανεξετάζεται  τουλάχιστον στο τέλος κάθε 

οικονοµικού έτους και να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις µεταβολές της αναµενόµενης 

ωφέλιµης ζωής. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και µε την µέθοδο απόσβεσης. Θα πρέπει 

να ελεγχθεί εάν έχει υπάρξει κάποια ουσιώδης µεταβολή στον προσδοκώµενο ρυθµό 

των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό 

στοιχείο, και η µέθοδος απόσβεσης να µεταβάλλεται έτσι ώστε να αντανακλά το 

διαµορφωµένο ρυθµό. Τέτοιες µεταβολές θα αντιµετωπίζονται λογιστικά ως 

µεταβολές της λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8. 

 

 

Υπολειµµατική Αξία Ενός Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου 

 

 

Η υπολειµµατική αξία, είναι η αξία που έχει το άυλο περιουσιακό στοιχείο αν 

εκποιηθεί, όταν αυτό εκτιµάται ότι είναι στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. Η αξία 

αυτή αφαιρείται από το κόστος του άυλου στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή  

προκειµένου να προσδιοριστεί το αποσβέσιµο ποσό του. 

Η υπολειµµατική αξία είναι µηδενική για τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη 

ωφέλιµη ζωή, σύµφωνα µε την παράγραφο 100 του προτύπου. Αυτό δεν ισχύει στις 

περιπτώσεις που : 

1. Υπάρχει δέσµευση τρίτου να αγοράσει το άυλο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής 

2. Υπάρχει ενεργός αγορά για το άυλο 

Η υπολειµµατική αξία επανεκτιµάται στη λήξη του κάθε έτους τουλάχιστον, 

και σε περίπτωση µεταβολής, αυτή αντιµετωπίζεται ως µεταβολή λογιστικής 

εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 8- Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών 

εκτιµήσεων και λάθη. 

Τέλος να αναφερθεί ότι το πρότυπο διευκρινίζει, ότι η υπολειµµατική αξία 

µπορεί να αυξηθεί σε ποσό ίσο ή µεγαλύτερο της λογιστικής αξίας του. Αν αυξηθεί, η 

επιβάρυνση απόσβεσης είναι µηδενική, εκτός και έως ότου η υπολειµµατική αξία του 

µειωθεί µεταγενέστερα σε ποσό µικρότερο της λογιστικής αξίας του. 
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 Αποσύρσεις Και ∆ιαθέσεις 

 

 

Έχει αναφερθεί και παραπάνω ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο παύει να 

αναγνωρίζεται και διαγράφεται: 

• Όταν δεν αναµένονται άλλα οικονοµικά οφέλη από τη χρήση του 

• Κατά τη διάθεσή του (πώληση, σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης ή δωρεά). Το αντάλλαγµα που πρέπει να ληφθεί κατά τη 

διάθεση του άυλου αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία. Αν η 

πληρωµή του άυλου περιουσιακού στοιχείου αναβληθεί, το 

αντάλλαγµα που λήφθηκε αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναµη τιµή 

µετρητοίς του. Η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού ποσού του 

ανταλλάγµατος και της ταµιακής τιµής µετρητοίς αναγνωρίζεται ως 

έσοδο τόκου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18, αντανακλώντας την πραγµατική 

απόδοση της απαίτησης (§116) 

 

Από την παύση της αναγνώρισης προκύπτει ένα κέρδος ή µία ζηµία, ανάλογα 

µε το πρόσηµο της  διαφοράς µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου.  Η διαφορά θα αναγνωρίζεται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσεως, εκτός και αν πρόκειται για σύναψη σύµβασης πώλησης και 

επαναµίσθωσης, οπότε το ∆.Λ.Π 17 ορίζει διαφορετικά. Τα κέρδη δεν θα 

αναγνωρίζονται ως ακαθάριστα έσοδα. 

Η απόσβεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη 

ζωή δεν παύει όταν παύει να χρησιµοποιείται το άυλο, εκτός αν το περιουσιακό 

στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως ή κατατάσσεται ως κατεχόµενο για πώληση (§117). 

 

 

Γνωστοποιήσεις 

 

 

Όπως είθισται σε όλα τα πρότυπα, έτσι και το ∆.Λ.Π 38 κλείνει µε τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις τις οποίες οφείλουν να κάνουν οι επιχειρήσεις που έχουν στην 



52 
 

κατοχή τους άυλα περιουσιακά στοιχεία. Οι γνωστοποιήσεις αποτελούν σηµαντική 

προσθήκη των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς συµβάλουν στην αύξηση της 

πληροφόρησης των χρηστών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Οι σηµαντικότερες γνωστοποιήσεις που επιβάλει το πρότυπο 38 είναι : 

• η διάκριση µεταξύ εσωτερικώς και εξωτερικώς δηµιουργούµενων άυλων  

• η πληροφόρηση για την ωφέλιµη ζωή του κάθε άυλου και αν αυτή είναι 

περιορισµένη ή  αόριστη 

• οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν και οι µέθοδοι απόσβεσης 

• η προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευµένη απόσβεση 

έναρξης και τέλους περιόδου 

• το συγκεκριµένο κονδύλιο της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων 

χρήσης που περιλαµβάνει την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων  

• µια συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της περιόδου 

που δείχνει προσθήκες άυλων στοιχείων 

• τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση  

• αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές 

• ποια είναι τα αποµειωµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

• οι ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ή που αναστράφηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη 

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

• οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν και αφορούν τα άυλα στοιχεία 

• το είδος και το ποσό µιας µεταβολής στην εκτίµηση που είτε έχει µια 

ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα περίοδο είτε αναµένεται να έχει µια 

ουσιαστική επίδραση στις επόµενες περιόδους. 

• Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί ως έχοντα αόριστη 

ωφέλιµη ζωή και τους λόγους που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της 

αόριστης ωφέλιµης ζωής 

• µια περιγραφή, τη λογιστική αξία και την αποµένουσα περίοδο απόσβεσης 

κάθε µεµονωµένου άυλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι ουσιαστικό 

στις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας 
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• τα άυλα που αποκτήθηκαν µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης 

• το ποσό των συµβατικών δεσµεύσεων για την απόκτηση άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 

Στην παράγραφο 124 το πρότυπο αναφέρει ότι για τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία που αντιµετωπίζονται λογιστικά σε αναπροσαρµοσµένα ποσά, η οικονοµική 

οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρµογής 

2. τη λογιστική αξία των αναπροσαρµοσµένων άυλων στοιχείων 

3. τη λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν είχε επιµετρηθεί η 

αναπροσαρµοσµένη κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων µετά 

την αναγνώριση, µε τη µέθοδο του κόστους της παραγράφου 74 

4. το ποσό του «πλεονάσµατος αναπροσαρµογής» που αφορά στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία κατά την έναρξη και λήξη της λογιστικής 

περιόδου, υποδεικνύοντας τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου και οποιονδήποτε περιορισµό στη διανοµή του 

υπολοίπου στους µετόχους 

5. τις µεθόδους και τις σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόσθηκαν για την 

εκτίµηση των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων 

Για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, η οικονοµική οντότητα πρέπει να 

γνωστοποιεί το άθροισµα των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης που αναγνωρίστηκε ως 

ένα έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Η οικονοµική οντότητα τέλος ενθαρρύνεται και όχι υποχρεώνεται να δίνει 

πληροφορίες : 

• για κάθε πλήρως αποσβεσµένο άυλο περιουσιακό στοιχείο που είναι 

ακόµη σε χρήση και 

• µια σύντοµη περιγραφή των σηµαντικών άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που ελέγχονται από την οικονοµική οντότητα, αλλά δεν 

αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια αναγνώρισης ή γιατί είχαν αγοραστεί ή δηµιουργηθεί πριν 

από την έναρξη ισχύος του ∆.Λ.Π 38  που εκδόθηκε το 1998. 

 

Ενώ οι εποπτικές αρχές παλεύουν να αυξήσουν, από τη µεριά τους οι 

επιχειρήσεις για διάφορους λόγους παλεύουν να µειώσουν την ποσότητα της 
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πληροφόρησης Οι περισσότερες εταιρείες, ακόµη και αυτές που είναι εντάσεως 

άυλων περιουσιακών στοιχείων αποφεύγουν συνειδητά ή ασυνείδητα να 

ακολουθήσουν τους κανόνες γνωστοποίησης που ορίζει το πρότυπο. Αυτό γίνεται 

φανερό από µια πρόχειρη δειγµατοληπτική έρευνα.  

 

 

Παραδείγµατα 

 

 

Στην ενότητα αυτή θα δοθούν αριθµητικά παραδείγµατα για την κατανόηση 

των κανόνων που ορίζει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στην σχετική βιβλιογραφία. 

 

Παράδειγµα 1 

 

 Η εταιρία ΑΒ αγόρασε από την εταιρία Γ ένα εµπορικό σήµα αξίας 800000 

Ευρώ. Μπορεί να αναγνωρίσει η ΑΒ το σήµα αυτό ως άυλο στοιχείο; 

 

 Λύση 

 

 Το κόστος του σήµατος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα από την ΑΒ. 

Εποµένως, εφόσον τηρούνται τα δύο γενικά κριτήρια, δηλαδή το σήµα θα αποφέρει 

µελλοντικά  οικονοµικά οφέλη στην ΑΒ και το κόστος του µπορεί να αποτιµηθεί 

αξιόπιστα, µπορεί να αναγνωριστεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

 

 

 

Παράδειγµα 2 

 

Την 01/01/20Χ1 η εταιρεία  Α αγοράζει πνευµατικά δικαιώµατα αντί του ποσού 

20 εκατ. ευρώ πληρωτέα την 31/12/20Χ2. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 10%.  
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Λύση  

 

Η παρούσα αξία την 01/01/20Χ1 είναι 20.000.000,00/(1+0,1)2 =16.528.926,00 

Οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

01/01/20Χ1 

Άυλο στοιχείο 16.528.926,00  

Πιστωτές  16.528.926,00 

 

31/12/20Χ1 

Τόκοι (16.528.926,00*10%) 1.652.892,00  

Πιστωτές  1.652.892,00 

 

31/12/20Χ2 

Τόκοι 

(16.528.926,00+1.652.892,00)*10% 

1.818.182,00  

Πιστωτές  1.818.182,00 

 

31/12/20Χ2 

Πιστωτές 20.000.000,00  

∆ιαθέσιµα  20.000.000,00 

 

 

 

Παράδειγµα 3 

 

 Την 1/1/200Χ η εταιρία Α εξαγόρασε το 100% της εταιρίας Β, καταβάλλοντας 

υπεραξία. Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Β περιλαµβάνονταν   

Α) ένα ισοδύναµο ανταγωνιστικό σήµα άλλου σήµατος, το οποίο αγοράστηκε πρόσφατα 

στην αγορά αντί του ποσού των 20 εκατ. 

Β) µια κυβερνητική άδεια για εξόρυξη πολύτιµου µεταλλεύµατος που είχε παραχωρηθεί 

δωρεάν στη Β.  
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Ποια από τα παραπάνω άυλα πρέπει να αναγνωριστούν στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της Α ; 

 

Λύση 

 

 Το σήµα µπορεί να αναγνωριστεί για 20 εκατ., ενώ δε µπορεί να αναγνωριστεί 

η κυβερνητική άδεια, δεδοµένου ότι δεν πληρώθηκε από τη Β οποιοδήποτε ποσό για 

την απόκτησή της και δεν υπάρχει ενεργός αγορά για την αποτίµησή της. Η αξία της 

κυβερνητικής άδειας θα θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στην υπεραξία. 

 

 

 

Παράδειγµα 4 

 

 Η εταιρεία Α έχει δηµιουργήσει ένα πολύ κερδοφόρο σήµα δαπανώντας 

τεράστια ποσά σε διαφήµιση, έρευνα, µισθούς κλπ. Μπορεί η εταιρεία να αναγνωρίσει 

τις δαπάνες ως άυλο περιουσιακό στοιχείο; 

 

 Λύση 

 

 Το ∆.Λ.Π 38 απαγορεύει την κεφαλαιοποίηση των εσωτερικά 

δηµιουργούµενων σηµάτων. Η οικονοµική µονάδα για να εκτιµήσει ένα εσωτερικά 

δηµιουργούµενο άυλο πληροί τα κριτήρια για καταχώριση, κατατάσσει την 

δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου σε µια φάση έρευνας και µια φάση 

ανάπτυξης. Αν δεν µπορεί η επιχείρηση να διαχωρίσει τις δύο φάσεις δηµιουργίας 

του, µεταχειρίζεται τις δαπάνες αυτού του προγράµµατος σαν να πραγµατοποιήθηκαν 

µόνο στη φάση έρευνας και εποµένως µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 

 

 

 

Παράδειγµα 5 

 

Μια οικονοµική οντότητα αναπτύσσει µια νέα παραγωγική διαδικασία. Κατά τη 

διάρκεια του 20Χ1 οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ήταν 1000 ευρώ, από τις οποίες 
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900 ευρώ πραγµατοποιήθηκαν πριν από την 1η ∆εκεµβρίου 20Χ1 και 100 ευρώ 

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 1ης ∆εκεµβρίου 20Χ1 και 31ης ∆εκεµβρίου 20Χ1. Η 

οικονοµική οντότητα είναι σε θέση να αποδείξει ότι, κατά την 1η ∆εκεµβρίου 20Χ1, η 

παραγωγική διαδικασία πληρούσε τα κριτήρια για αναγνώριση ως ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Το ανακτήσιµο ποσό της τεχνογνωσίας που 

ενσωµατώθηκε στη διαδικασία (συµπεριλαµβάνοντας µελλοντικές ταµιακές εκροές για 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν αυτή είναι διαθέσιµη για χρήση) εκτιµάται ότι είναι 

500 ευρώ. 

 

Λύση 

 

Στο τέλος του 20Χ1, η παραγωγική διαδικασία καταχωρίζεται ως ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο µε ένα κόστος 100,00 ευρώ, που περιλαµβάνει δηλαδή τις 

δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από την ηµεροµηνία που τα κριτήρια αναγνώρισης 

πληρούνταν, την 1η ∆εκεµβρίου 20Χ1.  

Οι δαπάνες των 900,00 ευρώ που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την 1η 

∆εκεµβρίου 20Χ1 αναγνωρίζονται ως έξοδα, γιατί τα κριτήρια αναγνώρισης δεν 

πληρούνταν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Αυτές οι δαπάνες δεν αποτελούν µέρος του 

κόστους της παραγωγικής διαδικασίας που αναγνωρίστηκε στον ισολογισµό. 

 

 

 

Παράδειγµα 6 (συνέχεια από το προηγούµενο) 

 

Κατά τη διάρκεια του 20X2, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ήταν 2000 

ευρώ. Στο τέλος του 20X2, το ανακτήσιµο ποσό της τεχνογνωσίας που ενσωµατώθηκε 

στη διαδικασία (συµπεριλαµβάνοντας µελλοντικές ταµιακές εκροές για να ολοκληρωθεί 

η διαδικασία πριν αυτή είναι διαθέσιµη για χρήση) εκτιµάται ότι είναι 1900,00 ευρώ. 

 

 Λύση 

 

Στο τέλος του 20Χ2, το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας είναι 2100,00 

ευρώ (δηλαδή 100,00 ευρώ δαπάνες που αναγνωρίστηκαν στο τέλος του 20Χ1 πλέον 

δαπάνες 2000,00 ευρώ που αναγνωρίστηκαν στο 20Χ2). Η οικονοµική οντότητα 
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αναγνωρίζει µια ζηµία αποµείωσης ύψους 200,00 για να προσαρµόσει τη λογιστική 

αξία της διαδικασίας πριν από τη ζηµία αποµείωσης (δηλαδή τα  2100,00 ευρώ) στο 

ανακτήσιµο ποσό της που είναι 1900,00 ευρώ. Αυτή η ζηµία αποµείωσης θα 

αναστραφεί σε µια επόµενη περίοδο, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 

αναστροφή µίας ζηµίας αποµείωσης του ∆ΛΠ 36. 

 

 

 

  Παράδειγµα 7 

 

Την 31/12/20Χ1 η εταιρεία Α καταβάλει συνολικά 1000,00 ευρώ για την 

αντιµετώπιση δικαστικού αγώνα εξαιτίας της αµφισβήτησης της πρωτοτυπίας του 

προϊόντος της. Το δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία. Ποια είναι η λογιστική 

αντιµετώπιση του γεγονότος αυτού; 

 

Λύση 

 

Τα δικαστικά έξοδα δεν προσαυξάνουν τα αναµενόµενα µελλοντικά οφέλη 

και συνεπώς την αξία του άυλου στοιχείου, και έτσι δεν καταχωρούνται ως 

προσαύξηση του, σε αντίθεση µε ότι ισχύει  στα Ελληνικά Πρότυπα µε τον Ν. 

1920/20. Τα έξοδα θα πάνε στα αποτελέσµατα χρήσης την ηµεροµηνία που 

πραγµατοποιήθηκαν, δηλαδή την 31/12/20Χ1. Σε περίπτωση που η απόφαση του 

δικαστηρίου ήταν αντίθετη, η εταιρεία Α θα έπρεπε να προβεί σε αποµείωση της 

αξίας που είχε αναγνωριστεί το άυλο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΛΠ 38 

ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ή ασώµατες κινητοποιήσεις κατά την ελληνική 

νοµοθεσία αποκτώνται µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό 
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διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος και η λογιστική τους µεταχείριση διέπεται από το 

Ν. 2190/1920.  

 Με βάση τα ελληνικά πρότυπα στον ισολογισµό εµφανίζονται δύο βασικές 

κατηγορίες άυλων στοιχείων. Τα «έξοδα εγκατάστασης» που παγιοποιούνται επειδή 

θεωρούνται ότι αφορούν περισσότερες από µία χρήσεις και οι «ασώµατες 

ακινητοποιήσεις» στις οποίες µεταφέρονται άυλα στοιχεία που αγοράζονται από την 

επιχείρηση. Επίσης, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης µεταφέρονται κόστη 

που αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη και επιβαρύνουν κατευθείαν το αποτέλεσµα. 

 Με βάση τα διεθνή πρότυπα δεν υπάρχουν έξοδα εγκατάστασης. Τα έξοδα 

που εµφανίζονταν στο λογαριασµό αυτό σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα, τώρα  

είτε παρακολουθούνται στα άυλα στοιχεία είτε µεταφέρονται κατευθείαν σε µείωση 

της Καθαρής Θέσης. Επίσης, έξοδα κεφαλαιοποίησης τόκων και συναλλαγµατικών 

διαφορών εµφανίζονται τώρα στο κόστος των παγίων ή αποθεµάτων που αφορούν. 

Το ∆.Λ.Π. 38 περιλαµβάνει αρκετές περιπτώσεις εξόδων, τα οποία δεν µπορούν να 

αποτελέσουν άυλα και πρέπει να µεταφέρονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα.  

 Όσον αφορά την αρχική αναγνώριση, η ελληνική νοµοθεσία δεν θέτει σαφή 

κριτήρια αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου ως άυλου.  Αναγνωρίζονται και 

καταχωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους , ενώ για αυτά 

που δηµιουργούνται εσωτερικά απεικονίζονται λογιστικά µόνο όταν για τη 

δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα ,τα οποία αποσβένονται τµηµατικά και όχι 

εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο. Αντίθετα το ∆.Λ.Π 38, όπως αναφέρθηκε θέτει σαφή 

κριτήρια. Με το ∆.Λ.Π 38 , µπορούν να εµφανιστούν στο ενεργητικό και άυλα που 

αποκτήθηκαν µε leasing, αν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης που θέτει, κάτι που 

δεν ισχύει στα ελληνικά πρότυπα. 

 ∆ιαφορά παρατηρείται µεταξύ των ελληνικών και διεθνών προτύπων και στον 

χειρισµό της αρχικής καταχώρησης σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι οι 

συγχωνεύσεις και η απόκτηση άυλων στοιχείων δωρεάν. Και στις δύο περιπτώσεις το 

∆.Λ.Π.38 ορίζει ότι τα άυλα αποτιµούνται σε εύλογες αξίες., ενώ µε βάση τα Ε.Λ.Π 

δεν προβλέπεται τέτοια αποτίµηση. 

 Σηµαντική διαφορά  υπάρχει και στη µεταγενέστερη αποτίµηση µετά την 

απόκτηση. Όπως αναφέρθηκε στα διεθνή πρότυπα, υπάρχει η δυνατότητα 

αναπροσαρµογής της αξίας των άυλων σε εύλογες αξίες. Με βάση τα Ε.Λ.Π δεν 

επιτρέπεται κάτι τέτοιο, οι δε ειδικοί νόµοι που επιτρέπουν τις αναπροσαρµογές, ποτέ 

δεν κάλυψαν περιπτώσεις άυλων παγίων. 
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Όσον αφορά τις αποσβέσεις, τα άυλα που αποσβένονται µε τα ∆.Λ.Π είναι 

αυτά µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή. Η απόσβεση κατανέµεται συστηµατικά κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, που δε µπορεί να ξεπερνά την εικοσαετία. Τα ελληνικά 

πρότυπα ορίζουν τον τρόπο απόσβεσης για κάθε κατηγορία άυλων χωριστά. Για 

πολλές κατηγορίες ασώµατων ακινητοποιήσεων προβλέπεται η απόσβεσή τους το 

πολύ σε µία πενταετία. Ειδικά για τα άυλα τα κατεχόµενα προς πώληση, µε τα ∆.Λ.Π 

σταµατάει η απόσβεσή τους µε το που θεωρηθούν κατεχόµενα προς πώληση. Με τα 

ελληνικά πρότυπα όµως συνεχίζονται να αποσβένονται έως ότου διατεθούν. 

Επιπλέον, στα ελληνικά πρότυπα δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ άυλων µε 

περιορισµένη ή αόριστη ζωή. Αποσβένονται όλα ανεξαρτήτως. 

Ουσιαστική διαφορά αποτελεί και η αντιµετώπιση της υπεραξίας. Τα ∆.Λ.Π 

δεν προβλέπουν απόσβεση της υπεραξίας, αλλά αυτή υπόκειται σε έλεγχο για τυχόν 

αποµείωση της αξίας της. Αντίθετα, ο νόµος 2190/1920, ορίζει ότι η υπεραξία 

αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις που 

δε µπορεί να υπερβαίνουν τις πέντε. 

Τέλος, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις, δηλαδή την πληροφόρηση που 

επιβάλουν τα πρότυπα, αυτή είναι περισσότερη, πληρέστερη και ποιοτικότερη από 

την πληροφόρηση που παρέχεται στο Προσάρτηµα που συντάσσεται µε βάση τα 

Ε.Λ.Π. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

Με την παρούσα εµπειρική µελέτη, γίνεται µια προσπάθεια να διερευνηθεί  το πώς 

βλέπουν οι επενδυτές τις οικονοµικές πληροφορίες, όπως η λογιστική αξία και τα 

κέρδη των εισηγµένων στο ΧΑΑ επιχειρήσεων που είναι πιθανό να παραποιούν τις 

καταστάσεις τους µέσω της χειραγώγησης των άυλων, σε σχέση µε άλλες εισηγµένες 

επιχειρήσεις που είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Συγκεκριµένα, θα 
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εξεταστεί η χρονική περίοδος από το 2005, όποτε και υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έως και σήµερα. 

Το υπόδειγµα που θα χρησιµοποιηθεί βασίζεται στο µοντέλο του Ohlson  

(1995).  Το µοντέλο αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην αποτίµηση εταιρειών 

που βασίζεται στο υπολειµµατικό εισόδηµα και πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων 

µοντέλων αποτίµησης. Στην εργασία του ο Ohlson το 1995, προσπάθησε να 

συσχετίσει την αγοραία αξία της επιχείρησης µε λογιστικά δεδοµένα (λογιστική αξία, 

καθαρά κέρδη κλπ). Το µοντέλο αποτελεί µια γραµµική σχέση της τιµής της µετοχής 

σε συνάρτηση µε την λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, την τρέχουσα και τη 

µελλοντική κερδοφορία.   

Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση του υποδείγµατος του Ohlson η τιµή της 

µετοχής είναι η παρούσα αξία των προσδοκώµενων µερισµάτων ανά µετοχή που θα 

καταβάλει η εταιρεία στους µετόχους. ∆ηλαδή : 

Pt = Σ [Ε(dt+i)/1+rf]    

Όπου Pt  η τιµή της µετοχής 

          Ε(dt+i)  το προσδοκώµενο µέρισµα ανά µετοχή 

        rf  το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου 

Σαν συντελεστή προεξόφλησης χρησιµοποιεί επιτόκιο µηδενικού κινδύνου (risk free),  

αντανακλώντας την υπόθεση της ύπαρξης επενδυτών που είναι ουδέτεροι απέναντι 

στον κίνδυνο (risk neutral).  

 Επίσης, ο Ohlson στα πλαίσια της σχέσης καθαρού λογιστικού πλεονάσµατος 

(Clean Surplus Relation), που είναι η διαφορά των κερδών προς διάθεση και των 

µερισµάτων,  υποθέτει ότι η µεταβολή της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων 

επηρεάζεται από τα διακρατηθέντα κέρδη, δηλαδή: 

 

 bt= bt-1 + Et - dt 

 όπου,  bt   η καθαρή θέση της εταιρείας την περίοδο t 

 bt-1  η καθαρή θέση της εταιρείας την περίοδο t -1  

 Et   τα κέρδη µετά φόρων για την περίοδο t 

 dt   τα µερίσµατα της  περιόδου t 
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Η τρίτη υπόθεση αφορά την στοχαστική διαδικασία προσδιορισµού των 

υπερκερδών µέσω ενός γραµµικού δυναµικού υποδείγµατος.  Τα υπερκέρδη µιας 

εταιρείας Εa στο τέλος της χρήσης αποτελούν τη διαφορά µεταξύ των λογιστικών 

κερδών  (Εt)  της και των φυσιολογικών κερδών της (En),  δηλαδή:  

 

Εa = Εt – En, 

 όπου Εn είναι η ελάχιστη απόδοση των κεφαλαίων που επένδυσαν στην εταιρεία οι 

µέτοχοί της. (Εn = ROE * bt). 

 

 Με την τρίτη υπόθεση τα υπερκέρδη µεταβάλλονται βάσει ενός δυναµικού 

υποδείγµατος που δείχνει ότι τα υπερκέρδη της επόµενης περιόδου εξαρτώνται από 

τα υπερκέρδη της τρέχουσας περιόδου , τις µη λογιστικές πληροφορίες της τρέχουσας 

περιόδου και του µελλοντικού διαταρακτικού όρου ε. Οι µη λογιστικές πληροφορίες 

αποτελούν µια διαταραχή για τα κέρδη της επόµενης περιόδου που είναι εν µέρει 

προβλέψιµη σε αντίθεση µε τον διαταρακτικό όρο ε. Με µαθηµατικούς όρους το 

δυναµικό υπόδειγµα περιγράφεται ως εξής : 

 

Εa(t+1) = wEa(t) + νt + ε (1, t+1)  και 

 

ν(t+1) = γ νt + ε(2, t+1) 

 

όπου νt  είναι οι µη λογιστικές πληροφορίες σχετικά µε τα µελλοντικά µη κανονικά 

κέρδη. Ο Ohlson έχει αναφερθεί σε αυτή τη µεταβλητή ως η  “mysterious 

variant” 

ε1, ε2 είναι τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν την κανονική κατανοµή µε 

µέσο το µηδέν 

w είναι ο συντελεστή διατήρησης των υπερκερδών που παίρνει τιµές από 0-1  

και ορίζεται ως Εat / Εat-1  

γ είναι ο συντελεστής της επίδρασης των µελλοντικών εξελίξεων οι οποίες δεν 

αντανακλούνται στο τρέχον επίπεδο των υπερκερδών, παίρνει τιµές από 0-1 και 

ορίζεται ως νt /νt-1 
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 Βάσει των προηγούµενων υποθέσεων το µοντέλο του Ohlson  προσδιορίζει 

την τιµή της µετοχής ως εξής : 

 

Pt = bt + α1Εa,t + α2νt  , 

 

Όπου α1= [w/1+rf-w] και  

        α2=[1+rf/(1+rf-w)*(1+rf -γ)] 

 

Στο µοντέλο η τρέχουσα κερδοφορία µετράται µε την µεταβλητή Εa,t, ενώ η 

µελλοντική κερδοφορία µε τη µεταβλητή νt. 

 

 

Ανάλυση Μεθοδολογίας 

 

 

Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων 

Compustat. Αρχικά αντλήθηκαν δεδοµένα από το σύνολο των εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων. Τα δεδοµένα αφορούν την περίοδο 

2005-2012. Επιλέχθηκε αυτό το χρονικό διάστηµα καθώς από το 2005 υιοθετήθηκαν  

για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ενώ το δείγµα αφορά µόνο 

εισηγµένες εταιρείες, καθώς αυτές µόνο εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

υποχρεωτικά. Για όσες εταιρείες δε βρέθηκαν στοιχεία άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, εξαιρέθηκαν από το δείγµα. Επίσης, αποκλείστηκαν οι εταιρείες του 

χρηµατοοικονοµικού κλάδου, λόγω της ιδιαιτερότητας των οικονοµικών 

καταστάσεών τους. Το δείγµα που απέµεινε περιλαµβάνει 172 επιχειρήσεις µε 

δεδοµένα για 8 έτη, που αποτελούνται από 1006 παρατηρήσεις. 

 Πριν συνεχιστεί η ανάλυση της µεθοδολογίας, θα πρέπει να τονισθεί ότι για 

την διεξαγωγή της έρευνας θεωρείται ότι ισχύει η υπόθεση της Αποτελεσµατικής 

Αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι οι παρούσες (τρέχουσες) τιµές των µετοχών, 

αντικατοπτρίζουν πλήρως κάθε σχετική και διαθέσιµη πληροφορία κατά τρόπο 

αποτελεσµατικό και αλλάζουν συνεχώς προκειµένου να ενσωµατώσουν οποιαδήποτε 

νέα πληροφορία προκύψει..  
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 Η λογική της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε έχει ως εξής. Το δείγµα των 

εισηγµένων εταιρειών χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που πιθανόν 

παραποιούν τον ισολογισµό τους χειραγωγώντας τα άυλα και σε αυτές που δεν τον 

παραποιούν. Ο διαχωρισµός βασίστηκε στο γεγονός ότι οι εταιρείες που έχουν 

µεγάλο χρέος έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να παραποιήσουν τον ισολογισµό τους 

και να κρύψουν αυτό το χρέος ή να αποφύγουν µια αρνητική καθαρή θέση ή αλλιώς 

έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να το κάνουν. Για τον εντοπισµό των εταιρειών µε µεγάλο 

χρέος εποµένως χρησιµοποιήθηκε ένας  ∆είκτης Χρέους που ορίζεται ως το Σύνολο 

του Χρέους προς το Σύνολο του Ενεργητικού (Total Debt/ Total Assets). Ο δείκτης 

αυτός δείχνει αν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων µπορεί να καλύψει το 

σύνολο του χρέους. Αφού υπολογίστηκε ο δείκτης για κάθε έτος για όλες τις 

εταιρείες, βρέθηκε η διάµεσος του δείγµατος  και στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι όσες 

εταιρείες έχουν δείκτη πάνω από τη διάµεσο θεωρούνται εταιρείες µε υψηλό χρέος 

και άρα µε υψηλό κίνητρο για παραποίηση του ισολογισµού τους.  

 Στη συνέχεια, για να εντοπιστεί κάποια ένδειξη ότι τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία χρησιµοποιούνται για την αποφυγή εµφάνισης χρέους επαναλήφθηκε η ίδια 

διαδικασία, αλλά ο δείκτης χρέους που υπολογίστηκε είναι το πηλίκο Σύνολο Χρέους 

/ (Σύνολο ενεργητικού – Άυλα περιουσιακά στοιχεία). ∆ηλαδή ο δείκτης δείχνει αν τα 

υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία εκτός από τα άυλα, είναι ικανά να καλύψουν το 

σύνολο των υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που κάποιες εταιρείες µε βάση αυτόν των 

δείκτη συγκαταλέχθηκαν στις εταιρείες µε υψηλό χρέος, ενώ µε τον υπολογισµό του 

πρώτου δείκτη περιήλθαν στην κατηγορία των επιχειρήσεων µε µικρό χρέος, δείχνει 

µια ένδειξη ότι αυτές οι εταιρείες παραποίησαν τον ισολογισµό τους 

χρησιµοποιώντας τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.  

 Ερχόµενοι τώρα στο υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε, αυτό βασίστηκε στο 

µοντέλο του Ohlson και είναι το εξής: 

 

Pri = ao + a1*Dum + βo *BV + β1* BV*Dum + γo*EPSt +γ1*EPSt *Dum+ ε 

 

Όπου: Pri   η τιµή της µετοχής της εταιρείας i 

EPS  τα κέρδη ανά µετοχή το έτος t 

BV    η λογιστική αξία ανά µετοχή 
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Dum είναι η ψευδοµεταβλητή  που προστέθηκε στο υπόδειγµα, που µε βάσει 

τον αρχικό διαχωρισµό µε τη χρήση των δεικτών χρέους, θα πάρει την 

τιµή : 

• 1 για τις εταιρείες που πιθανόν παραποιούν τον ισολογισµό τους µε τη 

χειραγώγηση των άυλων και  

• 0 για τις εταιρείες που δεν παραποιούν τον ισολογισµό τους. 

ε   είναι το τυχαίο σφάλµα 

ao,  a1, βo, β1, γo, γ1 είναι οι συντελεστές των µεταβλητών 

 

Το µοντέλο αποτελεί µια εκδοχή του µοντέλου Ohlson, που εξηγήθηκε 

παραπάνω. Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η τιµή ανά µετοχή και οι ανεξάρτητες 

είναι η λογιστική αξία, τα κέρδη ανά µετοχή καθώς και η ψευδοµεταβλητή Dum. Το 

άθροισµα a1*Dum+β1*BV*Dum+ γ1*EPSt*Dum, που αφορά την 

ψευδοµεταβλητή περιλαµβάνεται στη µεταβλητή Vt  που είναι οι µη λογιστικές 

πληροφορίες που αναφέρει ο Ohlson.  

 Η προσθήκη του όρου BV*Dum , που ονοµάζεται όρος αλληλεπίδρασης 

επιτρέπει στο µέγεθος  που εκφράζει η µεταβλητή Dummy  να αλλάζει συµπεριφορά , 

ανάλογα µε τις τιµές της µεταβλητής BV. Αναλυτικότερα, η επίδραση της λογιστικής 

τιµής στην αγοραία τιµή διαφέρει ανάλογα µε το αν η επιχείρηση χειραγωγεί  ή όχι τα 

άυλα. ∆εδοµένου ότι µας ενδιαφέρει να επιτραπεί στις κλίσεις των ευθειών που 

αναφέρονται στη σχέση λογιστικής και αγοραίας τιµής, επιχειρήσεων που 

χειραγωγούν ή όχι, να διαφέρουν, συνεπάγεται ότι πρέπει να επιτραπεί 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο επεξηγηµατικών µεταβλητών BV και Dummy. Θα 

πρέπει δηλαδή να γίνει η υπόθεση ότι η µεταβολή στην αγοραία τιµή που αντιστοιχεί 

σε µια µεταβολή στην BV εξαρτάται από το αν η επιχείρηση χειραγωγεί ή όχι τα 

άυλα της. Προκειµένου να επιτραπεί εποµένως, η αλληλεπίδραση αυτή, 

χρησιµοποιείται στο µοντέλο και ο όρος BV*Dum.  

Αντίστοιχα, προστέθηκε και ο όρος αλληλεπίδρασης EPSt*Dum, που 

σηµαίνει και στην περίπτωση αυτή ότι η µεταβολή στην αγοραία τιµή που αντιστοιχεί 

σε µια µεταβολή των EPS  εξαρτάται από το αν η επιχείρηση χειραγωγεί ή όχι τα 

άυλα της. 

Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιήθηκε, είναι αυτή 3 µήνες µετά την 

λήξη της διαχειριστικής χρήσης. ∆ηλαδή είναι η τιµή στο τέλος του Μαρτίου, οπότε 
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και οι εισηγµένες έχουν δηµοσιοποιήσει τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις 

Αυτό είναι απαραίτητο ώστε η τιµή να αντανακλά και την επίδραση της δηµοσίευσης 

αυτής. Επιπλέον, τα µεγέθη Pri, EPS και BV κατά την παλινδρόµηση 

αποπληθωρίστηκαν, διαιρώντας τα µε την τιµή της µετοχής του προηγούµενου έτους, 

προκειµένου να µειωθούν τα φαινόµενα κλίµακας και η ετερογένεια. Ακόµη, 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιδράσεις των ακραίων παρατηρήσεων 

αφαιρέθηκε το άνω και κάτω 1% από την κατανοµή κάθε µεταβλητής. 

Ένα  πρόβληµα που πιθανόν να προκύψει κατά την παλινδρόµηση, 

προέρχεται από την ύπαρξη τόσο διαχρονικών όσο και διαστρωµατικών δεδοµένων. 

∆ηλαδή, υπάρχουν δεδοµένα από διάφορες εταιρείες σε µια περίοδο διαφορετικών 

ετών. Εξαιτίας αυτού, το υπόδειγµα θα µετατραπεί σε ένα panel-fixed effect model, 

τόσο ως προς τις χρονικές περιόδους, όσο και ως προς τις διαστρωµατικές ενότητες 

(εταιρείες). Αυτό θα γίνει µε την προσθήκη των λεγόµενων period fixed effects και 

firm fixed effects που στο υπόδειγµά θα είναι οι όροι at  και  ai αντίστοιχα. 

Τα fixed effects δίνουν τη δυνατότητα στον σταθερό όρο του υποδείγµατος να 

διαφέρει ανάµεσα στις διαστρωµατικές και χρονικές µονάδες  µε την εκτίµηση 

διαφορετικών σταθερών όρων για κάθε διαστρωµατική και χρονική µονάδα. Ο 

σταθερός όρος εποµένως θα αλλάζει ανάµεσα στις επιχειρήσεις για κάθε έτος.  

Το τελικό υπόδειγµα εποµένως µετά την προσθήκη των fixed effects θα γίνει : 

 

Pri = ao + at  + ai  + a1*Dum + βo *BV + β1* BV*Dum + γo*EPSt +γ1*EPSt *Dum + ε 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και πριν αναλυθούν τα αποτελέσµατα της 

παλινδρόµησης θα παρουσιαστούν στο παρακάτω πίνακα τα περιγραφικά στατιστικά 

των µεταβλητών του υποδείγµατος. Υπενθυµίζεται ότι όλα τα µεγέθη του πίνακα 

είναι εκφρασµένα ανά µετοχή.  

 

 Pr BV EPS DUM 

ΜΕΣΟΣ 0.93 1.66 -0.23 0.50 

∆ΙΑΜΕΣΟΣ 0.85 1.21 0.01 1.00 

ΜΕΓΙΣΤΟ 4.70 19.13 1.22 1.00 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 0.04 -8.66 -7.43 0.00 

ΤΥΠΙΚΗ 0.54 1.99 0.84 0.50 
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΛΟΞΟΤΗΤΑ 1.92 2.73 -4.91 -0.01 

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ 9.54 21.58 31.50 1.00 

 

Από τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής παρατηρείται ότι ο 

µέσος όρος είναι σχετικά κοντά στη διάµεσο για τις υπό εξέταση µεταβλητές που 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µεγάλη ασυµµετρία και ακραίες τιµές στα δεδοµένα. Οι 

τυπικές αποκλίσεις είναι σχετικά µικρές. Οι κυρτότητα είναι µεγαλύτερη του 3 για 

όλες τις µεταβλητές, εκτός της Dum, που σηµαίνει ότι η καµπύλη κατανοµής τους 

είναι υπερυψωµένη. Η λοξότητα, που υπάρχει όταν η µέση τιµή δεν είναι στο µέσο 

της κανονικής κατανοµής είναι θετική για τις µεταβλητές Pr και  BV και αρνητική για 

τις µεταβλητές EPS  και Dummy. Θετική σηµαίνει ότι οι καµπύλες κατανοµής των Pr 

και BV έχουν σχηµατικά µακριά ουρά προς τα δεξιά, ενώ προς τα αριστερά είναι 

στην αντίθετη περίπτωση. 

Στη συνέχεια στο επόµενο πίνακα παρατίθεται η µήτρα των συντελεστών 

συσχέτισης του Spearman  στην οποία εµφανίζονται οι σχέσεις των µεταβλητών του 

µοντέλου µεταξύ τους. 

 

 

 Pr BV EPS Dum 

Pr 1.00    

BV 0.24 1.00   

EPS 0.01 -0.12 1.00  

Dum -0.07 -0.11 -0.20 1.00 

 

Από τη µήτρα προκύπτουν αρνητικές συσχετίσεις της ψευδοµεταβλητής µε τις 

υπόλοιπες µεταβλητές οι οποίες είναι και στατιστικά σηµαντικές. Αυτό εξηγείται από 

το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην οµάδα που η ψευδοµεταβλητή  

παίρνει την τιµή 1 είναι πιθανόν επιχειρήσεις που είναι κοντά σε χρηµατοοικονοµική 

δυσχέρεια και εποµένως τα ίδια κεφάλαιά τους είναι λογικά µειωµένα, καθώς επίσης 

και παρουσιάζουν ζηµιές. Θετική συσχέτιση έχουν οι µεταβλητές BV και  EPS µε την 

χρηµατιστηριακή τιµή  όπως είναι αναµενόµενο, αφού µια αύξησή τους οδηγεί σε 

αύξηση την τιµή ανά µετοχή. Η αρνητική συσχέτιση µεταξύ EPS και BV που δεν 
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είναι λογική,  οφείλεται στον αποπληθωρισµό των µεγεθών που έγινε για τους 

σκοπούς της παλινδρόµησης, προκειµένου να αποφευχθούν όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως τα φαινόµενα κλίµακας και η ετερογένεια. 

 

 

Αποτελέσµατα Παλινδρόµησης  

 

 

Η παλινδρόµηση έγινε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και η 

εκτίµηση έδωσε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Pri= 0.63 +0.06* Dum +0.19*BV –0.08*BV*Dum +0.25*EPS –0.33*EPS*Dum +ε 

     (13.86)      (0.98)          (9.57)            (-3.82)              (3.42)           (-4.35) 

 

Όπως γίνεται φανερό από την εκτίµηση των t-statistic που είναι στην 

παρένθεση, οι συντελεστές όλων των µεταβλητών πλην της ψευδοµεταβλητής είναι 

στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδα σηµαντικότητας 1, 5 και 10%.  Το R- squared έχει 

αρκετά καλή τιµή για panel δεδοµένα, όπως στην περίπτωσή που εξετάζεται, και 

φανερώνει ότι το 40,9% της µεταβλητότητας της χρηµατιστηριακής τιµής 

ερµηνεύεται από το υπόδειγµα.  Αυτό που είναι πολύ σηµαντικό για τις εταιρείες που 

ανήκουν στην κατηγορία στην οποία η ψευδοµεταβλητή παίρνει την τιµή 1, είναι το 

γεγονός ότι οι συντελεστές των δύο όρων αλληλεπίδρασης είναι αρνητικοί και 

µάλιστα στατιστικά σηµαντικοί. Αυτό σηµαίνει ότι η λογιστική αξία και τα κέρδη 

των εταιρειών αυτών, για τις οποίες υπήρχε η υποψία ότι παραποιούν τον ισολογισµό 

τους, θεωρούνται  ότι έχουν χαµηλότερο πληροφοριακό περιεχόµενο για τους 

επενδυτές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ευρέως αποδεκτό, ότι παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στο σηµερινό παγκόσµιο οικονοµικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο  

στηρίζεται στην καινοτοµία και τη γνώση και συµβάλουν στη µεγιστοποίηση της 

αξίας και στην επιτυχία µιας επιχείρησης. Τα θέµατα  της µέτρησης, της αποτίµησης, 

της λογιστικής παρουσίασης, ακόµη και της προσέγγισης ενός κατάλληλου ορισµού 

των άυλων απέσπασαν το ενδιαφέρον τόσο της επιστηµονικής όσο και της 

επιχειρηµατικής διεθνούς κοινότητας,  από τη δεκαετία κυρίως του ’90 έως και 

σήµερα. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε προσπάθεια να αναλυθεί ο 

λογιστικός χειρισµός τους µε βάση το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38. Το πρότυπο 

αυτό αποτελεί µια προσπάθεια εναρµόνισης της λογιστικής αντιµετώπισης των άυλων 

και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών  

επιχειρήσεις από το 2005. Συγκεκριµένα ορίζει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

αναφέρει το πεδίο εφαρµογής του,  καθορίζει τα κριτήρια µε τα οποία γίνεται τόσο η 

αρχική αναγνώριση, όσο και η µεταγενέστερη επιµέτρησή τους, τον τρόπο 

απόσβεσής τους, τον τρόπο που τα άυλα µπορούν να αποκτηθούν ή να 

δηµιουργηθούν, ασχολείται µε θέµατα όπως η υπολειµµατική τους αξία, οι δαπάνες 

έρευνας και ανάπτυξης και οι µεταγενέστερες δαπάνες που αφορούν τα άυλα και 

τέλος αναφέρει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση. 

 Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του χειρισµού των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, που απορρέει από την υποκειµενική και µη απτή τους φύση  δεν επιτρέπει 

την απόλυτη εναρµόνιση και έτσι δίνεται έδαφος σε πρακτικές χειραγώγησης κερδών 

και παραποίησης ή ωραιοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Αυτή η σύνδεση του ρόλου των άυλων στοιχείων µε το φαινόµενο της 

παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων επιχειρήθηκε να γίνει στο εµπειρικό 

κοµµάτι της εργασίας. Συγκεκριµένα, αφού αναφέρθηκαν στα πλαίσια της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης µέθοδοι εντοπισµού παραποιήσεων και απάτης που 

χρησιµοποιήθηκαν σε διεθνείς µελέτες, έγινε προσπάθεια διαχωρισµού των 

ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων σε αυτές που πιθανόν παραποιούν τις 

καταστάσεις τους µε τη χρήση των άυλων περιουσιακών στοιχείων  και σε αυτές που 
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δεν το κάνουν. Στη συνέχεια εξετάστηκε  το πώς βλέπουν οι επενδυτές τις 

πληροφορίες, όπως η λογιστική αξία και τα κέρδη, που προέρχονται από επιχειρήσεις 

που είναι πιθανό να χρησιµοποιούν τα άυλα µε σκοπό να παραποιήσουν τις 

καταστάσεις τους σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις που είναι λιγότερο πιθανό να 

κάνουν κάτι αντίστοιχο. Για την έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραµµα E-Views και τα απαιτούµενα στοιχεία αντλήθηκαν  από τη βάση 

δεδοµένων Compustat. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στηρίχτηκε αρχικά σε 

υπολογισµούς δεικτών χρέους και το τελικό µοντέλο που παλινδροµήθηκε προέκυψε 

από το µοντέλο του Ohlson  µε την προσθήκη µιας ψευδοµεταβλητής, που παίρνει 

αντίστοιχα τις τιµές 1 και 0 για τις επιχειρήσεις που πιθανόν παραποιούν ή όχι τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις.  

 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η λογιστική αξία και τα κέρδη 

των εταιρειών αυτών που πιθανόν προβαίνουν σε τακτικές παραποίησης µε τη χρήση 

των άυλων στοιχείων, θεωρούνται  ότι έχουν χαµηλότερο πληροφοριακό περιεχόµενο 

για τους επενδυτές. 
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