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ΣΕΛΙΔΑ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την εισαγωγή, το πεδίο εφαρμογής και
την διαδικασία κατάρτισης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.).

1.1

Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς
Σήμερα, πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν, καθίσταται επιτακτική η
ανάγκη εφαρμογής ενιαίων λογιστικών προτύπων, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο
τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι με το «άνοιγμα»
των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, οι δυνατότητες δανεισμού των επιχειρήσεων
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έχουν διεθνοποιηθεί.
Οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων, γίνονται
αντικείμενο εξέτασης σε διαφορετικές χώρες όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες
μέτρησης της περιουσίας και του οικονομικού αποτελέσματος της δραστηριότητάς
τους.
Μέσα από την εφαρμογή ενιαίων λογιστικών προτύπων εξασφαλίζεται η
συγκρισιμότητα μεταξύ των Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσονται από τις
επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού του εύρους και
της ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές
και χειρισμούς.
Μέσω της χρήσης των λογιστικών προτύπων, επίσης, οι λογιστικές
καταστάσεις αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή, αφού η σύνταξή τους στηρίζεται σε ένα
σύνολο προτύπων και διαδικασιών μεταξύ των οποίων υπάρχει μία λογική συνέχεια
και συνέπεια. Αποτέλεσμα του παραπάνω, είναι η αποφυγή αντιφάσεων και
αντιθέσεων.
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι το κύριο και πλέον
αποδεκτό

μέσο

έκφρασης

της

λογιστικής
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επιστήμης

και

αποτελούν

μια

κωδικοποιημένη μορφή λογιστικών πολιτικών και κανόνων που θα πρέπει να
εφαρμόζονται για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρουσιάζουν,
επίσης, τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται συγκεκριμένες
οικονομικές συναλλαγές και γεγονότα. Η συμμόρφωση με τους κανόνες των
Προτύπων συμβάλλει σημαντικά στην εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Η καθιέρωση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
αποσκοπεί

στη

δημιουργία

προϋποθέσεων

για

μία

ολοκληρωμένη

και

αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αύξησης της
δυνατότητας σύγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων στην
ενιαία αγορά, διευκολύνεται ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων.
Τον Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα Πρότυπα που θα εκδίδονται
πλέον από το Ι.Α.S.Β. θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (International Financial Reporting Standards). Τα Πρότυπα, αντίθετα, που
είχαν εκδοθεί από την Ι.Α.S.B. κατά την περίοδο 1973 – 2001 ονομάζονται Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards).

1.2

1

Πεδίο Εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Τα Δ.Π.Χ.Α. μπορούν να εφαρμοστούν από το σύνολο των επιχειρήσεων.
Παρά το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί αι αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων (εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά
ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις), εντούτοις μπορούν να αποτελέσουν μία βάση
αναφοράς και για επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού σκοπού (επιχειρήσεις δημοσίου
τομέα).
Το Ι.Α.S.Β. επιτυγχάνει τους καταστατικούς του στόχους, κυρίως μέσω της
ανάπτυξης και δημοσίευσης των Δ.Π.Χ.Α. και την προώθηση της εφαρμογής των

1

Grant Thornton (2009) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (τόμος Ά)
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Προτύπων

σε

Οικονομικές

Καταστάσεις

γενικής

χρήσης

και

λοιπές

χρηματοοικονομικές αναφορές.
Οι λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές περιέχουν πληροφορίες που
παρέχονται εκτός των Οικονομικών Καταστάσεων γενικής χρήσης και υποβοηθούν
τους χρήστες στο να κατανοήσουν μία πλήρη σειρά Οικονομικών Καταστάσεων και
να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβαίνουν σε αποδοτικές οικονομικές
αποφάσεις.
Τα Δ.Π.Χ.Α. θέτουν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, αναγνώρισης,
αποτίμησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης των ουσιαστικών συναλλαγών και
γεγονότων στις Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις
εισάγουν, επιπρόσθετα, αρχές που σκοπό έχουν την απεικόνιση των συναλλαγών
συγκεκριμένων κλάδων.
Οι γενικές αρχές που βασίζονται τα Δ.Π.Χ.Α, αναλύονται στο «Πλαίσιο
Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων» ("Framework for the
Preparation and Presentation of Financial Statements"), το οποίο επιλαμβάνεται των
γενικών εννοιών που διέπουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε Οικονομικές
Καταστάσεις γενικής χρήσης. Ο σκοπός του Πλαισίου είναι να αποτελεί τη βάση
αναφοράς της σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης, απευθύνονται σε πολλούς
χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις πληροφόρησης (π.χ. μετόχους,
πιστωτές, εποπτικές αρχές, εργαζόμενους, επενδυτές).
Οι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς

καταρτίζουν και δημοσιεύουν μία πλήρη σειρά

Οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Οικονομικής θέσης, Κατάσταση Συνολικών
Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση των
Ταμειακών Ροών και Επεξηγηματικές Σημειώσεις). Επιδίωξη μιας
πλήρους

σειράς

πληροφόρησης

Οικονο μικών
σχετικά

με

Καταστάσεων
τη

είναι

χρηματοοικονομική

η

παροχή

θέση,

τα

αποτελέσματα και τις ταμιακές ροές μίας επιχείρησης, η οποία
χρησιμεύει γα τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών.
Προς όφελος της έγκαιρης πληροφόρησης και του περιορισμού του κόστους
και προκειμένου να αποφευχθεί επανάληψη πληροφοριών που παρασχέθηκαν
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προηγουμένως, μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την παροχή λιγότερων
πληροφοριών στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της σε σύγκριση με τις
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Ένα πρόβλημα που υπάρχει για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων
είναι ότι τα Δ.Π.Χ.Α., επιτρέπουν σε κάποιες περιπτώσεις την επιλογή μεταξύ δύο
χειρισμών για την απεικόνιση ορισμένων γεγονότων. Σε βάθος χρόνου, στόχος των
Δ.Π.Χ.Α. είναι ο περιορισμός της επιλογής μεταξύ των δύο χειρισμών και η
καθιέρωση μίας ενιαίας λογιστικής απεικόνισης, έτσι ώστε παρόμοιες συναλλαγές και
γεγονότα να απεικονίζονται με παρόμοιο τρόπο, ενώ ανόμοιες συναλλαγές και
γεγονότα να απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο.2

1.3

Διαδικασία Κατάρτισης των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Τα Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζεται σε κάθε έγγραφο
Προτύπου. Τα νέα, τροποποιημένα ή αναθεωρημένα Δ.Π.Χ.Α. θέτουν μεταβατικές
διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την αρχική εφαρμογή τους.
Τα προσχέδια των Προτύπων και των Διερμηνειών εκδίδονται για σχολιασμό
και οι προτάσεις τους υπόκεινται σε αναθεώρηση. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης
ισχύος ενός Δ.Π.Χ.Α., οι απαιτήσεις οποιουδήποτε Δ.Π.Χ.Α. που θα επηρεάζονταν
από τις προτάσεις ενός προσχεδίου, παραμένουν σε ισχύ.3

2

Grant Thornton (2009) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (τόμος Ά)

3

Grant Thornton (2009) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (τόμος Ά)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη,
την υπεραξία τα έσοδα και τα έξοδα τα οποία θα τα συναντήσουμε αναλυτικότερα και
στα επόμενα κεφάλαια.

Το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ( FASB )
εμπνεύστηκαν ένα εννοιολογικό λογιστικό πλαίσιο ως ένα «συνεκτικό σύστημα
αλληλένδετων στόχων και μεγεθών που μπορούν να οδηγήσουν σε συνεπή πρότυπα
που προβλέπει τη φύση, τη λειτουργία, και τα όρια της χρηματοοικονομικής
λογιστικής και των οικονομικών καταστάσεων. Για φορείς καθορισμένων προτύπων,
ο πρωταρχικός σκοπός του εννοιολογικού πλαισίου ( FC ) ήταν μόνο για να
χρησιμοποιηθεί ως « οδηγός» για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση των λογιστικών
προτύπων ( AASB , 1995 , παρ. 5 ). Η Διεθνής Λογιστικών Προτύπων Επιτροπής
(IASC ) μείωσε το ρόλο της με ένα εννοιολογικό πλαίσιο ακόμη περισσότερο ανοιχτά
αναγνωρίζοντας ότι ορισμένα πρότυπα είναι ασυνεπή με τις κατευθυντήριες γραμμές
που προσφέρονται από το πλαίσιο ( IASC , 1989 παρ . 12 ) .4

2.1

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενεργητικό
Από την SAC 4 ( AASB , 1992 ) όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, τα
περιουσιακά στοιχεία που ορίζονται ως :
( α) μελλοντικά οικονομικά οφέλη, και
(β), που ελέγχεται από την οντότητα ως ένα αποτέλεσμα παρελθοντικών
συναλλαγών ή άλλων παρελθοντικών γεγονότων.

4
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Μελλοντικά οικονομικά οφέλη μπορεί να είναι περιγραφεί ως η ικανότητα να
παρέχουν οφέλη ( μελλοντικά οικονομικά οφέλη) για το οντότητες που τους
ελέγχουν. Ένα περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αναγνωριστεί σε μια δήλωση της
οικονομικής θέσης, όταν και μόνο όταν :
(α) τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο και
(β) το περιουσιακό στοιχείο έχει ένα κόστος ή άλλη αξία που μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα .
Σε αντίθεση , το πλαίσιο ορίζει IASC περιουσιακά στοιχεία, όπως :
(α) των πόρων
(β) μία οντότητα ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και
(γ) μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν στην οντότητα.

2.3

Περιουσιακά Στοιχεία ως Δικαιώματα ή Οικονομικά Οφέλη
Περιουσιακά στοιχεία ως δικαιώματα ή μελλοντικά οικονομικά οφέλη είναι

δικαιώματα περιουσιακά στοιχεία , από τα οποία μια οικονομική οντότητα μπορεί να
αναμένει να αποκομίσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη , είτε είναι περιουσιακά
στοιχεία το μέλλον ή οικονομικά οφέλη ανά έτος. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία
ορίζονται ως μελλοντικά οικονομικά οφέλη , το πρώτο κριτήριο για την αναγνώριση
των μελλοντικών οικονομικών οφελών σε μια κατάσταση οικονομικής θέσης
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.5
Ορισμένα δικαιώματα , τα οποία αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία σε
μια κατάσταση οικονομικής θέσης , δεν ελέγχονται από την οικονομική οντότητα .
Η διείσδυση στην αγορά και μια ανώτερη ομάδα λειτουργίας δεν είναι τα
δικαιώματα , η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως μία οντότητα . Εάν η αξία μιας
οικονομικής οντότητας ή ο λειτουργικός τομέας είναι μικρότερος από την εύλογη

5
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αξία των αναγνωρίσιμων καθαρών χαρακτηριστικών, η αιτία είναι υπερτιμημένη σε
συγκεκριμένους τύπους αναγνωρίσιμων χαρακτηριστικών (AASB 1013 , 8,1 παρ.) .
Φαίνεται πιθανό ότι η έννοια ενός περιουσιακού στοιχείου ως μελλοντικά
οικονομικά οφέλη δεν έχει οδηγήσει στην λογιστική υπεραξία πρότυπου. Αντίθετα , η
προκατάληψη της υπεραξίας του λογιστικού προτύπου έχει οδηγήσει στην ιδέα ενός
περιουσιακού στοιχείου ως μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην CF.
Αν η υπεραξία αποβάλλεται από κάθε εξέταση, σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς, τα μόνα οφέλη που ελέγχονται από την οικονομική οντότητα είναι τα
σημερινά οικονομικά οφέλη κατά την εν λόγω ημερομηνία . Τα αυξανόμενα οφέλη
που προκύπτουν μέσα από τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θυσιάζονται σε όλες τις
δραστηριότητες της παραγωγής, της εμπορίας και της διοίκησης μετά την ημερομηνία
αναφοράς . Σε μια ημερομηνία αναφοράς , είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς μια
οντότητα μπορεί να ελέγξει τα πιθανά στοιχειώδη οφέλη κατά την εν λόγω
ημερομηνία . Φαίνεται μάλλον ότι , κατά την ημερομηνία αναφοράς, η οντότητα δεν
είναι σε θέση να ελέγχει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη , αλλά είναι σε θέση
να ελέγχει μόνο τα δικαιώματα στις σημερινές οικονομικές παροχές από την
ημερομηνία αυτή .6

2.3

Προηγούμενες Συναλλαγές ή Γεγονότα
Όσον αφορά την SAC 4, τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ελέγχονται από μια

οντότητα σε μια ημερομηνία αναφοράς που πρέπει να έχει προκύψει ως αποτέλεσμα
παρελθοντικών συναλλαγών ένα παρόμοιο ορισμό με αυτό που περιέχεται στο FASB
CON6 ( 1985 ). Δεδομένου ότι η αναφορά είναι σε άλλα γεγονότα του παρελθόντος,
μια συναλλαγή πρέπει να είναι ένα άλλο είδος γεγονότων του παρελθόντος. Οι
συναλλαγές διακρίνονται συχνά από τα γεγονότα βάσει των επιπτώσεών τους στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι επιπτώσεις ενός γεγονότος, η οποία επιτρέπει σε μια
επιχείρηση να ελέγχει, μπορεί ή δεν μπορεί να αναγνωριστεί .
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Τα αποτελέσματα που αναγνωρίζουν, το γεγονός ονομάζονται συναλλαγή. Οι
επιπτώσεις αναγνωρίζονται αν τα αποτελέσματα αυτά και αναφερόταν σε, ποσότητες
που αναφέρονται στις, οικονομικές καταστάσεις της οντότητας.
Η ικανότητα ελέγχου σε σχέση με ένα ατομικό δικαίωμα, μιας οικονομικής
οντότητας έχει το ικανότητα να ελέγχει το δικαίωμα αυτό, εάν έχει τη δυνατότητα να
επωφελούνται από το δικαίωμα στην επιδίωξη των στόχων της οικονομικής
οντότητας και να αρνηθεί ή να ρυθμίσει την πρόσβαση άλλων σε όλη την παροχή »
(SAC 4, παρ .14). Αν και η έννοια της ικανότητας για τον έλεγχο υιοθετείται ως
βασικό χαρακτηριστικό για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των περισσότερων
δικαιωμάτων , δεν είναι το ουσιώδες χαρακτηριστικό για τον καθορισμό της
λογιστικής για μισθώσεις.
Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων των
μισθώσεων. Σε κάθε μίσθωση, ο μισθωτής αποκτά την ικανότητα να ελέγχει
υπηρεσίες μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
όρος, ακόμα και αν ο εκμισθωτής διατηρεί την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου
κατά την περίοδο αυτή. 7
Ο στόχος της διάκρισης μπορεί να είναι η μείωση της πολυπλοκότητας των
εκθέσεων, των καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης και τις επιδόσεις, μέσω της
εξάλειψης του ενεργητικού / παθητικού αποτελέσματα μιας συγκριτικά σε μεγάλο
αριθμό των άυλων συναλλαγών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο στόχος μπορεί επίσης
να θεσπιστεί με ένα ειδικό σύνολο κανόνων για να παρακάμψουν την ανάγκη να
εφαρμόσει απόφαση για τον προσδιορισμό της ουσίας της συναλλαγής μίσθωσης ή
να επιτρέψει λογιστές να αναπτύξουν καινοτομίες
Το κόστος κτήσεως των δικαιωμάτων από την εξερεύνηση και την παραγωγή
μπορεί να αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την ημερομηνία των παροχών, αν οι
διευθυντές είναι της γνώμης ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστούν τα αναμενόμενα οφέλη και είναι πιθανά και αξιόπιστα.
Η κατοχή ενός κόστους ή αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα την άποψη της
SAC 4, τα περιουσιακά στοιχεία είναι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Το κόστος ή
7
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η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι μέτρο των μελλοντικών οικονομικών
ωφελειών που θα προκύψουν από το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος ή αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι ένα μέτρο που κάποια ιδιότητα ή χαρακτηριστικό, είχαν
στο παρελθόν ή στο παρόν. Εάν η ουσία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η
παρούσα ύπαρξη της πιθανής μελλοντικής οικονομικής οφειλής, φαίνεται να
ακολουθούν ότι οποιαδήποτε αξιόπιστη μέτρηση δοκιμής θα πρέπει να γίνει σε σχέση
με αυτά τα πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη και όχι στα οφέλη που
προηγήθηκαν.
Σε περίπτωση μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο, η λογιστική αξία θα
αναφερθεί σε μια κατάσταση οικονομικής θέσης ως κόστος, το τεκμαρτό κόστος,
υπολειπόμενο κόστος, αξία ή η υπολειμματική αξία που δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του (AASB 1010, παρ. 5.1).
Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το «καθαρό ποσό που
αναμένεται να ανακτάται μέσω των ταμειακών εισροών και εκροών που προέρχονται
από τη συνεχιζόμενη χρήση του » (AASB 1010, 9,1 παρ.).
Ως παράδειγμα για την εφαρμογή αυτής της δοκιμής ανάκτησης, σε κάθε
αναφοράς ημερομηνίας, η λογιστική αξία της υπεραξίας που αποκτήθηκε, πρέπει να
αναθεωρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία
του.
Αν η εστίαση μετακινείται προς τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που η
οικονομική οντότητα αναμένει να προέρχονται από μια σωστή πηγή, η αξία γίνεται
τότε να προσδιοριστεί σε σχέση και με εκείνους μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 8
Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια αναγνώρισης εκφράζονται:
Μια μελλοντική θυσία του οικονομικά οφέλη που η οντότητα έχει σήμερα
υποχρεούται να κάνει σε άλλες οντότητες, όπως ένα αποτέλεσμα παρελθόντων
συναλλαγών ή γεγονότων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν είναι πιθανό ότι η
μελλοντική θυσία των οικονομικά οφέλη θα απαιτηθεί και το ποσό της θυσία μπορεί
να επιμετρηθεί αξιόπιστα.

8
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2.4

Έσοδα και Έξοδα
Από την άποψη της SAC 4, τα έσοδα ορίζεται ως (παρ 111.): «Εισροές ή

άλλων βελτιώσεων, ή εξοικονόμηση σε εκροές, τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν στην αύξηση στα ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο αναφοράς υπό τη
μορφή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ή μειώσεων σε υποχρεώσεις της
οικονομικής οντότητας εκτός από εκείνες που αφορούν εισφορές ιδιοκτήτες, που
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της
περιόδου.9

ΕΞΟΔΑ

Από την άποψη της SAC 4, οι δαπάνες ορίζονται ως (παρ 117.):
«Καταναλώσεις ή απώλειες μελλοντικά οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων
των περιουσιακών στοιχείων ή αυξάνει σε υποχρεώσεις της οντότητας, εκτός από
εκείνες που σχετίζονται με διανομές στους ιδιοκτήτες, που έχουν ως αποτέλεσμα μια
μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο αναφοράς.

9
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Φόρος Εισοδήματος (Δ.Λ.Π. 12)
Στο τρίτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τον φόρο εισοδήματος (Δ.Λ.Π.12). Τον
Ν2190/20 για τον φόρο εισοδήματος, τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, τις βασικές
αρχές, την τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία, την φορολογητέα βάση, την
τεχνική αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης και απαίτησης,
αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, τις ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης
αναβαλλόμενης

φορολογίας,

την

αποτίμηση

αναβαλλόμενων

φορολογικών

απαιτήσεων και υποχρεώσεων και την απεικόνιση φόρων στις οικονομικές
καταστάσεις.

3.1

Ο Νόμος 2190/20 για το Φόρο Εισοδήματος
Η λογιστική από τη μια πλευρά και η φορολογική νομοθεσία από την άλλη,

εξετάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα των εταιριών, έχουν
δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Η προσέγγιση της λογιστικής, είναι να
εμφανιστούν η πραγματική οικονομική θέση και τα πραγματικά αποτελέσματα που
αφορούν μια περίοδο για μια εταιρία. Η προσέγγιση της φορολογικής νομοθεσίας,
είναι να εισπράξει φόρους, χρησιμοποιώντας παράλληλα σαν εργαλείο ανάπτυξης ή
άλλων πολιτικών επιλογών, τις φορολογικές ρυθμίσεις.10
Κατά συνέπεια και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, το
αποτέλεσμα του προκύπτει από την εφαρμογή των ορθών λογιστικών αρχών,
διαφέρει πάντα από το αποτέλεσμα με το οποίο φορολογείται η εταιρία. Τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούνται κυρίως από το Νόμο
2190/20 και από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Παρόλα αυτά, στην πράξη, οι
οικονομικές καταστάσεις που εντάσσονται είναι περισσότερο φορολογικές, γιατί
είναι καταστάσεις που σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουν και τηρούν τον Κώδικα
10

Δημήτρης Ντζάνάτος (2008) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με Απλά Λόγια και οι Διαφορές τους
από τα Ελληνικά (τόμος Ά) σελ 154- 157
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Βιβλίων και Στοιχείων, που είναι ο αντίστοιχος φορολογικός νόμος για τις
οικονομικές καταστάσεις.
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, μέσω του ΚΝ 2190/20, επιβάλουν να
δημιουργούνται προβλέψεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις μέσα σε κάθε χρήση. Η
φορολογική αναγνώριση όμως αυτών των προβλέψεων δεν είναι εφικτή. Φορολογικά
αναγνωρίζονται τέτοιες προβλέψεις όταν πραγματοποιηθούν οι απώλειες, με βάση
ειδικά και αυστηρά κριτήρια. Σαν αποτέλεσμα, οι εταιρίες δεν διενεργούσαν τις
προβλεπόμενες από τα λογιστικά πρότυπα προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 11
Με βάση το Νόμο 2190/20, κάθε χρόνο πρέπει να δημιουργούνται προβλέψεις
αποζημίωσης του προσωπικού λόγω «εξόδου από την υπηρεσία». Αυτές όμως οι
προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Θα αναγνωριστούν μόνο όταν θα
πληρωθούν οι αποζημιώσεις στο προσωπικό ή το νωρίτερο μια χρήση πιο πριν. Έτσι
οι περισσότερες εταιρίες, παρά το ότι προβλέπονταν από το Νόμο 2190/20, δεν
δημιουργούσαν προβλέψεις για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω «εξόδου από
την υπηρεσία».
Ο Νόμος 2190/20 επιβάλλει τη δημιουργία προβλέψεων για κάθε πιθανό
κίνδυνο ή υποχρέωση. Αυτές οι προβλέψεις όμως δεν αναγνωρίζονται φορολογικά.
Έτσι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν δημιουργούσαν προβλέψεις αυτού του είδους.
Ο Νόμος 2190/20 περιλαμβάνει ένα μηχανισμό οριοθέτησης της χρήσης,
μέσω των μεταβατικών λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού. Ο Κώδικας
Βιβλίων και Στοιχείων από την άλλη πλευρά, επιβάλλει να έχει τιμολογηθεί κάθε
έσοδο το οποίο έχει εκτελεσθεί μέσα στη χρήση. Από άποψη αρχής επομένως δεν
διαφέρουν. Απλά, η υποχρέωση για τιμολόγηση καταργεί στην πράξη τη χρήση των
μεταβατικών λογαριασμών, γιατί αν γίνει τιμολόγηση, το έσοδο θα φορολογηθεί
όπως θα φορολογούνταν σε κάθε περίπτωση, αλλά επιπλέον θα πρέπει να καταβληθεί
και ο ΦΠΑ. Υπάρχουν όμως συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, όπου μέχρι το τέλος της
χρήσης έχει εκτελεσθεί ένα τμήμα τους και δεν είναι δυνατή η τιμολόγησή τους παρά
μόνο μετά την ολοκλήρωση τους. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρίες
δεν λόγιζαν το έσοδο μέσω των μεταβατικών λογαριασμών, παρότι προβλέπονταν
11

Δημήτρης Ντζάνάτος (2008) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με Απλά Λόγια και οι Διαφορές τους
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από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για να αποφύγουν και τη φορολογία
εισοδήματος και την καταβολή του ΦΠΑ.12
Ο Νόμος 2190/20 προβλέπει ότι αν υποτιμηθεί μια μετοχή μη εισηγμένης στο
χρηματιστήριο εταιρίας, πρέπει να γίνει η σχετική πρόβλεψη σε βάρος των
αποτελεσμάτων. Αυτό το έξοδο όμως για την πρόβλεψη, μέχρι το πρόσφατο
παρελθόν δεν αναγνωρίζονταν φορολογικά, πρόβλημα που πρόσφατα επανήλθε.
Επομένως οι εταιρίες δεν διενεργούσαν προβλέψεις για αυτές τις μετοχές και τις
εμφάνιζαν στην αξία κτήσης τους, έστω και εάν είχαν υποτιμηθεί.
Η αναπτυξιακή νομοθεσία προέβλεπε ότι μπορούσαν σε ορισμένες
περιπτώσεις στο παρελθόν να δημιουργηθούν πρόσθετες ή επιταχυνόμενες
αποσβέσεις στα πάγια. Αυτό σήμαινε ότι τα πάγια αποσβένονταν πολύ νωρίτερα από
την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους και τα αποτελέσματα των χρήσεων στην αρχή,
εμφανίζονται επιβαρυμένα. Για αυτήν τη φορολογική παρέμβαση στις οικονομικές
καταστάσεις, δεν υπήρχε καν αντίθετη διάταξη από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
πέραν της υποχρέωσης γνωστοποίησης αυτών των πρόσθετων αποσβέσεων.
Η φορολογική νομοθεσία καθόριζε και καθορίζει στην Ελλάδα, τον τρόπο με
τον οποίο γίνονται συνολικά οι αποσβέσεις των παγίων. Καθορίζει δηλαδή αυθαίρετα
την ωφέλιμη ζωή κάθε κατηγορίας παγίου. Για αυτήν τη φορολογική παρέμβαση, δεν
υπήρχε καν αντίθεση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αλλά πλήρης αποδοχή
της. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, οι φορολογικοί συντελεστές των
αποσβέσεων οδηγούσαν στην απόσβεση των παγίων σε χρόνο πολύ μικρότερο από
την ωφέλιμη ζωή τους και έτσι για τις εταιρίες ήταν μια ρύθμιση συμφέρουσα από
άποψη φορολογίας.
Υπάρχει ένα πλήθος άλλων φορολογικών ρυθμίσεων, όπως για αφορολόγητα
αποθεματικά και τον τρόπο εμφάνισής τους υποχρεωτικά στις οικονομικές
καταστάσεις, για εμφάνιση σε λογαριασμούς της καθαρής θέσης συγκεκριμένων
κονδυλίων όπως οι επιχορηγήσεις και του τρόπου αντιμετώπισής τους, για χειρισμούς
που σχετίζονται με τα κίνητρα συγχώνευσης και μεγέθυνσης των επιχειρήσεων. Όλες
αυτές οι ρυθμίσεις ήταν στην πράξη αποδεκτές από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
12
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Κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις ήταν κυρίως «φορολογικές» οικονομικές
καταστάσεις.
Παρά όμως αυτό το γεγονός, το αποτέλεσμα που προέκυπτε από αυτές τις
φορολογικές οικονομικές καταστάσεις, δεν ήταν το αποτέλεσμα που αποτελούσε
αντικείμενο φορολογίας. Αυτό το αποτέλεσμα έπρεπε να «αναμορφωθεί» πάλι, με
ένα πλήθος «λογιστικών διαφορών», δηλαδή ποσών που το αύξαναν ή το μείωναν,
ανάλογα με ένα πλήθος άλλων φορολογικών ρυθμίσεων.
Οι ορκωτοί ελεγκτές από την άλλη πλευρά, έπρεπε να ελέγξουν τις
οικονομικές καταστάσεις και να βεβαιώσουν αν αυτές ήταν σύμφωνες με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δηλαδή με τον Εμπορικό Νόμο και το Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο. Επειδή τις περισσότερες φορές δεν ήταν, οι ελεγκτές ήταν
υποχρεωμένοι να περιλάβουν στην έκθεσή τους παρατηρήσεις, οι οποίες
«διόρθωναν» τις οικονομικές καταστάσεις και έδειχναν τις διαφορές που αυτές είχαν
με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έτσι ενώ ο κανόνας στο εξωτερικό, είναι οι
εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών να μην έχουν παρατηρήσεις, επειδή οι παρατηρήσεις
έχουν περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις και έχουν γίνει αντίστοιχες
διορθώσεις, στην Ελλάδα όλα τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών, είχαν κατά
κανόνα παρατηρήσεις. Αυτή η κατάσταση δημιουργούσε τεράστια προβλήματα,
ειδικά για τις εταιρίες που έπρεπε να δώσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις να
μελετηθούν στο εξωτερικό. Είναι ακατανόητο σε έναν τρίτο που ζει και εργάζεται σε
μια αναπτυγμένη χώρα, να υφίστανται κάποια λογιστικά πρότυπα, δηλαδή κάποιοι
νόμοι που επιβάλουν να εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις με συγκεκριμένο
τρόπο και οι νόμοι αυτοί να μην εφαρμόζονται, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές είναι
υποχρεωμένοι να αναφέρουν παρατηρήσεις στις εκθέσεις τους. 13
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, είναι αυτό των «διαφορών φορολογικού
ελέγχου». Ανεξάρτητα από τις οικονομικές καταστάσεις, τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος που υποβάλλονται από τις εταιρίες κάθε χρόνο και τους φόρους που
πληρώνονται, όλες οι εταιρίες ελέγχονται κάποια στιγμή από τις φορολογικές αρχές
για την αλήθεια των δηλώσεων τους. Σε κάθε περίπτωση, είτε τα έκαναν σωστά είτε

13

Δημήτρης Ντζάνάτος (2008) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με Απλά Λόγια και οι Διαφορές τους
από τα Ελληνικά (τόμος Ά) σελ 154- 157

ΣΕΛΙΔΑ 18

όχι, επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι, οι γνωστές «διαφορές φορολογικού ελέγχου».
Στην ουσία αυτό αποτελεί ένα μηχανισμό πρόσθετης φορολόγησης των εταιριών.
Λόγω δε της πολυπλοκότητας και των αντιφάσεων του φορολογικού συστήματος,
είναι αδύνατον μια εταιρία να ξέρει εάν εφάρμοσε σωστά όλες τις διατάξεις. Αυτές οι
«διαφορές φορολογικού ελέγχου», με βάση την πρακτική που ακολουθούνταν στην
Ελλάδα, λογίζονταν όταν γίνονταν οι φορολογικοί έλεγχοι και με συμβιβασμό ή
χωρίς συμβιβασμό επιβάλλονταν οι πρόσθετοι φόροι. Αυτή η ιδιορρυθμία ήταν και
είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί σε ένα τρίτο επενδυτή, με δεδομένο μάλιστα ότι
εκκρεμούν τις περισσότερες φορές οι έλεγχοι πολλών χρήσεων για το παρελθόν. Ο
κάθε τρίτος επενδυτής φοβάται και είναι αδύνατο οποιοσδήποτε να τον διαβεβαιώσει,
ότι οι πιθανοί φόροι από τους φορολογικούς ελέγχους δεν θα είναι τελικά
καταστροφικοί για την ίδια την εταιρία. Επίσης, από το ιστορικό των πληρωμών για
τέτοιες «διαφορές», σχηματίζει την εντύπωση ότι η εταιρία συστηματικά παραβαίνει
τη φορολογική νομοθεσία και η εικόνα της στα μάτια του υποβαθμίζεται.
Το ζήτημα της σχέσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τη
φορολογική νομοθεσία και των επιδράσεων της δεύτερης στα πρώτα, είναι ένα
τεράστιο ζήτημα. Θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης. Στην
πράξη όμως, με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δίνεται μια λύση
σε αυτό το πρόβλημα, λύση που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δοθεί σε
εθνικό επίπεδο. Στο εξής οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται, είναι αυτές
που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα, ενώ οι φορολογικές αρχές, με
βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις και τις όποιες άλλες ρυθμίσεις τους,
προσδιορίζουν την φορολογητέα ύλη και εισπράττουν τους φόρους τους,
εξυπηρετώντας τους στόχους της πολιτείας και της φορολογίας. Έγινε δηλαδή η
αποσύνδεση των Οικονομικών Καταστάσεων των εταιριών από τη φορολογία,
αναίμακτα, απόλυτα και μόνιμα, κάτι που αποτελεί τη μεγαλύτερη συμβολή στη
λογιστική επιστήμη και πρακτική της χώρας μας, που διακρίνεται από ένα πλήθος
στρεβλώσεων και ιδιοτελών συμφερόντων, από την ένταξή μας στην Ένωση.
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3.2

Σκοπός του Δ.Λ.Π. 12
Σκοπός του Δ.Λ.Π. 12 είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό που πρέπει

να ακολουθείται για τους φόρους εισοδήματος και συγκεκριμένα τον τρόπο
λογιστικής παρακολούθησης των τρεχουσών και των μελλοντικών φορολογικών
υποχρεώσεων.14

3.2.1 Πεδίο Εφαρμογής Δ.Λ.Π. 12
Το Δ.Λ.Π. 12 εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν
Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α..
Το Πρότυπο δεν ασχολείται με τις μεθόδους της λογιστικής για τις κρατικές
επιχορηγήσεις (Δ.Λ.Π. 20) ή για τις φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης. Το
Πρότυπο, ωστόσο, καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που μπορεί να
προκύψουν από τέτοιες επιχορηγήσεις ή από φορολογικές πιστώσεις λόγω
επένδυσης.

3.2.2 Ορισμοί
Λογιστικό κέρδος (λογιστική ζημιά) είναι το καθαρό κέρδος (ή ζημιά) μίας
περιόδου, πριν από την αφαίρεση του εξόδου για φόρους.
Φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά) είναι το πόσο του κέρδους (ή της ζημιάς)
μίας περιόδου, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί
από τις φορολογικές αρχές και επί του οποίου είναι πληρωτέοι (επιστρεπτέοι) οι
φόροι εισοδήματος.
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Φόροι έξοδα (φόροι έσοδα) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον
προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημιάς της περιόδου και αφορά στον τρέχοντα
και στον αναβαλλόμενο φόρο.
Τρέχων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων (επιστρεπτέων) φόρων εισοδήματος
που αναλογούν στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά) μίας περιόδου.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των πληρωτέων φόρων
εισοδήματος σε μελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε προσωρινές φορολογητέες
διαφορές.15
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που
είναι επιστρεπτέα σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν σε:


εκπεστέες προσωρινές διαφορές,



μεταφερόμενες στο μέλλον φορολογικές ζημιές, και



μεταφερόμενους στο μέλλον πιστωτικούς φόρους.

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου
του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης και της
φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές διαφορές μπορεί να είναι:


φορολογητέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι διαφορές που θα
καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου
κέρδους (φορολογικής ζημιάς) των μελλοντικών περιόδων, καθώς η λογιστική
αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή
διακανονίζεται, ή



εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα
καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του
φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημιάς) των μελλοντικών περιόδων,
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καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης
ανακτάται ή διακανονίζεται.

Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης είναι το ποσό
που αποδίδεται σε αυτό για φορολογικούς σκοπούς.16

3.3

Βασικές Αρχές Δ.Λ.Π. 12

Το Δ.Λ.Π. 12 διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:


Με την αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού (ή μίας υποχρέωσης), η
επιχείρηση αναμένει να ανακτήσει (ή να διακανονίσει) την λογιστική αξία του
στοιχείου αυτού. Στην περίπτωση που η ανάκτηση ή ο διακανονισμός της
λογιστικής αξίας του στοιχείου, είναι πιθανό να αυξήσει ή να μειώσει τις
μελλοντικές πληρωμές φόρου (σε σχέση με αυτές που θα υπήρχαν αν η
ανάκτηση ή ο διακανονισμός δεν είχε καμία φορολογική επίδραση), τότε η
επιχείρηση, με λίγες εξαιρέσεις, πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση.



Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (είτε στα κέρδη ή στις ζημιές είτε στα λοιπά
συνολικά έσοδα), αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν
σε αυτή την φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων (είτε στα κέρδη ή στις ζημιές είτε στα λοιπά συνολικά
έσοδα) για την περίοδο.



Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν σε
αυτή την φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται, επίσης, στα ίδια κεφάλαια.17
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3.4

Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη Φορολογία
Στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς, όπως και σε πολλά άλλα φορολογικά

καθεστώτα, ίο λογιστικό κέρδος ή ζημιά διαφέρει από το φορολογητέο κέρδος
(φορολογική ζημιά). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι λογιστικές πολιτικές που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος, είναι
διαφορετικές από τους αντίστοιχους κανόνες που χρησιμοποιούν οι φορολογικές
αρχές.
Οι επιχειρήσεις, συνήθως, καταρτίζουν μία κατάσταση αναμόρφωσης των
λογιστικών κερδών στα φορολογητέα κέρδη, στην οποία αναφέρονται όλες οι
διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογητέων κερδών.
Τέτοιες διαφορές, για παράδειγμα, είναι τα μη εκπιπτόμενα έξοδα, τα
αφορολόγητα έσοδα, οι αφορολόγητες εκπτώσεις, τα έξοδα που εκπίπτουν με
διαφορετικά κριτήρια (π.χ. ταμειακή βάση) από αυτά με τα οποία αναγνωρίζονται
(π.χ. αρχή του δεδουλευμένου), τα έξοδα που υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο
για φορολογικούς σκοπούς από ότι για λογιστικούς (π.χ. αποσβέσεις).
Οι διαφορές μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος και λογιστικού αποτελέσματος
μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:


Μόνιμες διαφορές, π.χ. ένα αφορολόγητο έσοδο που έχει αναγνωριστεί στα
λογιστικά αποτελέσματα αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί ή ένα
έξοδο το οποίο έχει αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσματα αλλά δεν
εκπίπτει των φορολογητέων κερδών.



Προσωρινές διαφορές, δηλαδή διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν.
Αυτές οι διαφορές αφορούν σε κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό
αποτέλεσμα της τρέχουσας περιόδου, θα διαμορφώσουν το φορολογικό
αποτέλεσμα μίας επόμενης περιόδου. Ένα παράδειγμα είναι οι προβλέψεις για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα, οι
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προαναφερθείσες προβλέψεις, αναγνωρίζονται λογιστικά ως έξοδο σε κάθε
περίοδο

που

καθίστανται

δεδουλευμένες,

ενώ

αντίθετα,

εκπίπτουν

φορολογικά κατά την περίοδο στην οποία θα καταβληθούν.18

3.5

Τρέχουσα Φορολογία
Ο όρος τρέχων φόρος, αναφέρεται στο ποσό του φόρου εισοδήματος που

καταβάλλεται στις φορολογικές αρχές και το οποίο αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη
της περιόδου, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους φορολογικούς νόμους στην
ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ο τρέχων φόρος, συνεπώς, υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της
περιόδου και αποτελεί, συνήθως, μία τρέχουσα (βραχυπρόθεσμη) υποχρέωση της
επιχείρησης. Για παράδειγμα, στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς, ένα μέρος του
τρέχοντος φόρου προκαταβάλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ το υπόλοιπο
ποσό καταβάλλεται εντός μίας επόμενης περιόδου.

3.5.1 Αναγνώριση Τρέχουσας Φορολογίας
Οι διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 σχετικά με την τρέχουσα φορολογία είναι οι
ακόλουθες:


Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
πρέπει να αναγνωρίζεται ως υποχρέωση, στον βαθμό που δεν έχει καταβληθεί.
Αν το ποσό που ήδη καταβλήθηκε για την τρέχουσα και τις προηγούμενες
περιόδους υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό για τις περιόδους αυτές, τότε το
επιπλέον ποσό πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση.

18
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Το όφελος που σχετίζεται με μία φορολογική ζημιά, η οποία μπορεί να
μεταφερθεί αναδρομικά για την ανάκτηση του φόρου προηγούμενης
περιόδου, πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση (φορολογική δυνατότητα που
δεν παρέχεται από την ελληνική φορολογική νομοθεσία).19



Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της εκτίμησης του φόρου
εισοδήματος προγενέστερων περιόδων και του οριστικού φόρου που
συμφωνείται με τις φορολογικές αρχές, θεωρούνται αλλαγές λογιστικών
εκτιμήσεων και αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της τρέχουσας
περιόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 8.

3.5.2 Μέτρηση Τρέχουσας Φορολογίας
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (ή απαιτήσεις) για την τρέχουσα και
τις προηγούμενες περιόδους πρέπει να αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να
καταβληθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής θέσης
(λήξη της περιόδου αναφοράς).

3.6

Αναβαλλόμενη Φορολογία
Το λογιστικό αποτέλεσμα διαφέρει από το φορολογητέο κέρδος (φορολογική

ζημιά). Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται είτε σε μόνιμους είτε σε
προσωρινούς παράγοντες. Οι προσωρινές διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι
ορισμένα οικονομικά γεγονότα (λογιστικές εγγραφές) μίας περιόδου, έχουν
φορολογική επίδραση σε διαφορετική περίοδο.

19
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3.6.1 Φορολογική Βάση
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 12, μία επιχείρηση συγκρίνει τη
λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων με την
αντίστοιχη φορολογική τους βάση, προκειμένου να αναγνωρίσει την προκύπτουσα
αναβαλλόμενη φορολογία.
Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης είναι το ποσό
με το οποίο το στοιχείο αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς. Αναλυτικότερα:


Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που θα είναι
εκπεστέο φορολογικά, από μελλοντικά φορολογητέα οικονομικά οφέλη τα
οποία θα εισρεύσουν, όταν η επιχείρηση ανακτήσει τη λογιστική αξία του
στοιχείου του ενεργητικού. Στην περίπτωση που τα οικονομικά οφέλη δεν θα
είναι φορολογητέα, τότε η φορολογική βάση του στοιχείου είναι ίση με τη
λογιστική του αξία.



Φορολογική βάση μίας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της υποχρέωσης,
μείον κάθε ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά σε σχέση με αυτή την
υποχρέωση σε μελλοντικές περιόδους. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο
εισπράττεται προκαταβολικά (προεισπραχθέντα έσοδα), η φορολογική βάση
της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, μείον κάθε ποσό
του εσόδου που δεν θα είναι φορολογητέο σε μελλοντικές περιόδους.

3.6.2 Τεχνική Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης Υποχρέωσης
Το Δ.Λ.Π. 12 υιοθετεί τη μέθοδο των υποχρεώσεων για τον προσδιορισμό
των αναβαλλόμενων φόρων. Με άλλα λόγια, συγκρίνει τη λογιστική αξία των
στοιχείων ίου ενεργητικού και των υποχρεώσεων με την φορολογική τους βάση,
προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να προσδιοριστούν οι προσωρινές διαφορές και να
υπολογιστεί ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος.
Όταν η επιχείρηση αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού, τότε αναμένει
ότι μελλοντικά θα ανακτήσει τη λογιστική του αξία. Αυτό θα συμβεί είτε με την
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πώληση του στοιχείου (π.χ. εμπορεύματα) είτε με τη χρήση του για την απόκτηση
άλλων στοιχείων (π.χ. μηχανήματα παραγωγής).
Παράλληλα, με την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού, η επιχείρηση
αναμένει να έχει μία μελλοντική φορολογική έκπτωση, η οποία να είναι ίση με τη
φορολογική βάση των στοιχείων αυτών. Η έκπτωση προκύπτει καθώς η επιχείρηση
αναλώνει τα στοιχεία ή τις υπηρεσίες που αυτά ενσωματώνουν.
Όταν η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από
τη φορολογική τους βάση, τότε αντίστοιχα και τα έξοδα που θα αφαιρεθούν από τα
λογιστικά κέρδη όταν το στοιχείο πωληθεί ή χρησιμοποιηθεί, θα είναι μεγαλύτερα
από τις φορολογικές εκπτώσεις που θα έχουν τα στοιχεία αυτά.
Θα προκύψει, λοιπόν, φορολογητέο κέρδος μεγαλύτερο από το λογιστικό και
θα καταβληθεί μεγαλύτερος φόρος εισοδήματος. Δημιουργείται, συνεπώς, μία
μελλοντική φορολογική υποχρέωση, η οποία αναγνωρίζεται στο παρόν, ως
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.

3.6.3 Τεχνική Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης Φορολογικής
Απαίτησης
Η τεχνική αναγνώρισης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης είναι
παρόμοια με τα όσα αναφέρθηκαν για τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.
Συνεπώς, όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι
μικρότερη από τη φορολογική του βάση, τότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση, εφόσον, βεβαίως, είναι πιθανό ότι η επιχείρηση θα έχει αρκετά
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έτσι ώστε να επωφεληθεί από την φορολογική αυτή
έκπτωση.20
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Όταν η φορολογική βάση του στοιχείου είναι μεγαλύτερη, τότε αναμένεται ότι
οι φορολογικές εκπτώσεις στο μέλλον θα είναι μεγαλύτερες και επομένως θα
πληρωθεί μικρότερος φόρος. Δημιουργείται, με άλλα λόγια, ένα φορολογικό όφελος
το οποίο αναγνωρίζεται σήμερα, εφόσον πιθανολογείται ότι το όφελος αυτό θα
εισρεύσει στην επιχείρηση.
Στην περίπτωση των υποχρεώσεων, η τεχνική που ακολουθείται είναι η
αντίστροφη. Συνεπώς, όταν η λογιστική αξία μίας υποχρέωσης, είναι μεγαλύτερη από
τη φορολογική της βάση, τότε δημιουργείται μία προσωρινή εκπεστέα διαφορά,
οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο διακανονισμός της υποχρέωσης θα οδηγήσει σε μία εκροή οικονομικών
πόρων από την επιχείρηση χωρίς να επηρεάζεται το λογιστικό αποτέλεσμα. Στην
περίπτωση, όμως, που η εκροή ή μέρος αυτής, αφαιρεθεί από το μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος, τότε μειώνεται ο φόρος εισοδήματος που θα καταβληθεί και
κατά συνέπεια δημιουργείται μία απαίτηση που υπάρχει σήμερα και αφορά σε ένα
μελλοντικό φορολογικό όφελος.

3.7

Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογίας
Η ανάγκη για την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας προκύπτει από το

γεγονός ότι η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων
διαφέρει από την αξία που προσδίδεται στα στοιχεία αυτά για φορολογικούς
σκοπούς.
Ανάλογα με το είδος των διαφορών αυτών, διακρίνονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση:
Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, αναγνωρίζεται μία
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, εκτός από τις περιπτώσεις που η
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από:
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την αρχική αναγνώριση υπεραξίας, ή



την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας
υποχρέωσης από συναλλαγή η οποία:


δεν συνίσταται σε συνένωση επιχειρήσεων, και



κατά τον χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική
ζημιά).

Ωστόσο, για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με
επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, υποκαταστήματα και με συμμετοχές σε
κοινοπραξίες, θα αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. 21

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση:
Για

όλες

τις

εκπεστέες

προσωρινές

διαφορές

αναγνωρίζεται

μία

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, στον βαθμό που πιθανολογείται ότι θα
υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα
προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός αν η αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου
του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης από συναλλαγή η οποία:


δεν συνίσταται σε συνένωση επιχειρήσεων, και



κατά τον χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό
κέρδος, ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά).

Στη συνέχεια αναλύονται οι τρεις πιθανές περιπτώσεις διαφορών (μόνιμες
διαφορές,

φορολογητέες

προσωρινές

διαφορές,

εκπεστέες

προσωρινές

διαφορές) μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου κέρδους και μεταξύ της
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λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων και της
αντίστοιχης φορολογικής τους βάσης.

3.7.1 Μόνιμες Διαφορές
Οι

μόνιμες

διαφορές

δεν

δημιουργούν

υποχρέωση

αναγνώρισης

αναβαλλόμενης φορολογίας, διότι πρόκειται για έξοδα ή έσοδα που επηρεάζουν μόνο
το φορολογητέο ή μόνο το λογιστικό αποτέλεσμα.

3.7.2 Φορολογητέες Προσωρινές Διαφορές
Φορολογητέες προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές εκείνες που θα
καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου
κέρδους (φορολογικής ζημιάς) των μελλοντικών περιόδων, καθώς η λογιστική αξία
του στοιχείου του ενεργητικού (ή της υποχρέωσης) ανακτάται (ή διακανονίζεται).
Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν:
Λογιστική αξία στοιχείου του ενεργητικού > Φορολογική βάση
ή
Λογιστική αξία υποχρέωσης < Φορολογική βάση

Όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από
τη φορολογική του βάση, τότε δημιουργούνται φορολογητέα ποσά στο μέλλον,
καθώς οι μελλοντικές φορολογικές αποσβέσεις είναι χαμηλότερες των λογιστικών
αποσβέσεων.

Ορισμένες φορολογητέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές
(έσοδα ή έξοδα) που περιλαμβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσμα μίας περιόδου,
αλλά στο φορολογητέο αποτέλεσμα μίας άλλης περιόδου, με συνέπεια να
ΣΕΛΙΔΑ 30

καταβάλλεται μικρότερος φόρος στην τρέχουσα περίοδο και να αναβάλλεται για
μελλοντικές περιόδους, η πληρωμή του φόρου. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Οι διαφορές αυτές είναι γνωστές και ως
χρονικές διαφορές.
Προσωρινές διαφορές μπορεί, επιπλέον, να προκύψουν όταν:


Κατά την πρώτη ενοποίηση, το κόστος της εξαγοράς κατανέμεται στα
επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν και στις υποχρεώσεις
που αναλήφθηκαν, στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 3, αλλά
χωρίς να διενεργείται καμία ισοδύναμη προσαρμογή στην φορολογική βάση
των στοιχείων αυτών.



Αναπροσαρμόζεται η λογιστική αξία ίων στοιχείων του ενεργητικού (π.χ.
αποτίμηση στην εύλογη αξία με βάση το Δ.Λ.Π. 16), χωρίς να διενεργείται
ισοδύναμη προσαρμογή για φορολογικούς σκοπούς.



Προκύπτει υπεραξία κατά την συνένωση των επιχειρήσεων.



Η φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης κατά
την αρχική αναγνώριση, διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία τους (π.χ. μη
φορολογητέες κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν σε πάγια στοιχεία του
ενεργητικού).



Η λογιστική αξία επένδυσης σε θυγατρική, υποκαταστήματος, επένδυσης σε
συγγενή ή συμμετοχής σε κοινοπραξία διαφοροποιείται της αντίστοιχης
φορολογικής βάσης.22

3.7.3 Εκπεστέες Προσωρινές Διαφορές
Εκπεστέες προσωρινές διαφορές είναι οι προσωρινές διαφορές που θα
καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου
22
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κέρδους (φορολογικής ζημιάς) των μελλοντικών περιόδων, καθώς η λογιστική αξία
του στοιχείου του ενεργητικού (ή της υποχρέωσης) ανακτάται (ή διακανονίζεται).
Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές ή οικονομικά
γεγονότα που έχουν ως συνέπεια να καταβάλλεται μεγαλύτερος φόρος στην τρέχουσα
περίοδο και χαμηλότερος σε μελλοντικές, εξαιτίας της αναμενόμενης φορολογικής
έκπτωσης στις μελλοντικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 23

Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν:
Λογιστική αξία στοιχείου του ενεργητικού < Φορολογική βάση
ή
Λογιστική αξία της υποχρέωσης > Φορολογική βάση

3.8

Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης
Φορολογίας
Όταν μία επιχείρηση έχει ζημιές, των οποίων η μεταφορά σε μελλοντικές

περιόδους επιτρέπεται, τότε αποκτά το δικαίωμα να καταβάλλει μελλοντικά
λιγότερους φόρους, συμψηφίζοντας τα μελλοντικά της κέρδη με τις ζημιές αυτές.
Το φορολογικό όφελος που θα έχει η επιχείρηση από την πραγματοποίηση
ζημιών αναγνωρίζεται στην περίοδο που προέκυψαν οι ζημιές, με την προϋπόθεση,
βέβαια, ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει το δικαίωμα
συμψηφισμού.
Για τη μεταφορά, συνεπώς, αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και
πιστωτικών φόρων, θα πρέπει να αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση, κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρξει μελλοντικό
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Grant Thornton (2009) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (τόμος Ά) σελ (301306)

ΣΕΛΙΔΑ 32

φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και
οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
Τα κριτήρια αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
που προκύπτουν από τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και
πιστωτικών φόρων, είναι ίδια με τα κριτήρια για την αναγνώριση
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από εκπεστέες
προσωρινές διαφορές.
Το γεγονός ότι η επιχείρηση είχε φορολογικές ζημιές, αποτελεί μία ισχυρή
ένδειξη ότι μπορεί και να μην υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος.
Όταν, συνεπώς, η επιχείρηση έχει ζημιές τα τελευταία έτη, τότε θα
αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, μόνο κατά την έκταση που
έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη
ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος για τον συμψηφισμό των
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών φόρων.
Το Δ.Λ.Π. 12 απαιτεί να γνωστοποιείται το ποσό της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης, καθώς και η φύση της απόδειξης που στηρίζει την
αναγνώρισή της.
Η επιχείρηση πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της
πιθανότητας ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν:


Η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που αφορούν
στην ίδια φορολογική αρχή και στην ίδια φορολογούμενη επιχείρηση, οι
οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των οποίων οι
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν την εκπνοή τους.



Πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από τη
λήξη της περιόδου, εντός της οποίας έχει δικαίωμα να συμψηφίσει τις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ή τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς
φόρους.
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Οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές προέρχονται από συγκεκριμένες
αιτίες οι οποίες είναι απίθανο να ξανασυμβούν (π.χ. έκτακτα γεγονότα που
οδηγούν σε έκτακτες ζημιές).



Υπάρχει

στην

δημιουργήσει

επιχείρηση
φορολογητέο

φορολογικός
κέρδος

στην

προγραμματισμός
περίοδο

στην

που

θα

οποία

οι

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι
μπορεί να χρησιμοποιηθούν.24

3.8.1 Αναπροσαρμογή Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού
Όταν η φορολογική νομοθεσία αναγνωρίζει την αποτίμηση αυτή και
επομένως επηρεάζεται το φορολογητέο κέρδος και αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα η
φορολογική βάση του στοιχείου, τότε δεν δημιουργείται ανάγκη αναγνώρισης
αναβαλλόμενης φορολογίας.
Αντίθετα, σε περίπτωση που η αποτίμηση αυτή δεν επηρεάζει το φορολογητέο
κέρδος και δεν αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα η φορολογική βάση του στοιχείου,
πρέπει να αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση.
Η διαφορά μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης

αποτελεί μία προσωρινή διαφορά και δημιουργεί μία

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που θα διακανονιστεί:


με την πώληση του στοιχείου: Η λογιστική αξία του στοιχείου θα ανακτηθεί
και θα προκύψει ένα λογιστικό αποτέλεσμα από την πώληση. Ο φόρος,
ωστόσο, που θα καταβληθεί θα είναι μεγαλύτερος, διότι το φορολογητέο
κέρδος θα έχει προσδιοριστεί με τη μικρότερη φορολογική βάση του
στοιχείου (μικρότερη κατά το ποσό της αναπροσαρμογής), ή

24
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με τη χρήση του στοιχείου: Σταδιακά η λογιστική αξία θα ανακτάται μέσω
των αποσβέσεων και θα επιφέρει φορολογητέο κέρδος μεγαλύτερο, αφού οι
φορολογικές αποσβέσεις θα είναι μικρότερες (υπολογισμένες στο κόστος).

Όταν, λοιπόν, από την αναπροσαρμογή προκύπτει Λογιστική αξία στοιχείου του
ενεργητικού > Φορολογική βάση, τότε αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Δ.Λ.Π. 12, ο
αναβαλλόμενος φόρος θα πρέπει να αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο που
οριστικοποιείται η συναλλαγή ή το οικονομικό γεγονός που δημιουργεί τον φόρο
αυτό.
Στην περίπτωση για παράδειγμα, της αναπροσαρμογής της αξίας πάγιων
στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, ο αναβαλλόμενος φόρος
παρουσιάζεται διακριτά στα λοιπά συνολικά έσοδα και μεταφέρεται σωρευτικά στον
λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεματικά αναπροσαρμογής».
Στην περίπτωση, όμως, που το σχετικό κέρδος της αναπροσαρμογής έχει
μεταφερθεί στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου (γιατί, για παράδειγμα, σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. 16 αναστρέφει μία ζημιά από μείωση της αξίας του ίδιου στοιχείου που
είχε αναγνωριστεί ως έξοδο προγενέστερα), τότε και η αντίστοιχη αναβαλλόμενη
φορολογία αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου.
Αντίθετα, όταν από την αναπροσαρμογή προκύπτει Λογιστική αξία στοιχείου
του ενεργητικού < Φορολογική βάση, αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση. Η απαίτηση αυτή παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και

εν

συνεχεία

στον

λογαριασμό

των

ιδίων

κεφαλαίων

«Αποθεματικά

αναπροσαρμογής», εάν έτσι έχει λογιστικοποιηθεί και η αντίστοιχη ζημιά λόγω
μείωσης της αξίας του στοιχείου.

3.8.2 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
Στην περίπτωση της συνένωσης επιχειρήσεων (Δ.Π.Χ.Α. 3), το κόστος της
απόκτησης κατανέμεται στα επιμέρους αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού που
αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, με βάση την εύλογη αξία
τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης.
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Προσωρινές

διαφορές

προκύπτουν

όταν

η

φορολογική

βάση

των

αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού που αποκτήθηκαν ή των υποχρεώσεων
που αναλήφθηκαν δεν επηρεάζεται από την αξία που τους αποδίδεται κατά την
συνένωση ή επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο.
Για παράδειγμα, όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού
αυξάνεται στην εύλογη αξία, αλλά η φορολογική βάση του στοιχείου παραμένει στο
κόστος για τον προηγούμενο ιδιοκτήτη/προκύπτει μια φορολογητέα προσωρινή
διαφορά η οποία καταλήγει σε μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Η
προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση επηρεάζει την υπεραξία.
Κατά την αρχική αναγνώριση μίας συνένωσης επιχειρήσεων, ενδέχεται το
δυνητικό όφελος των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών ή άλλων αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων της αποκτώμενης επιχείρησης να μην ικανοποιεί τα
κριτήρια ξεχωριστής αναγνώρισης. Εάν μεταγενέστερα ικανοποιηθούν τα κριτήρια
αναγνώρισης, το Δ.Λ.Π. 12 (μετά την αναθεώρηση του Δ.Π.Χ.Α. 3 εντός του 2008)
απαιτεί:


Οι αποκτώμενες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίζονται
εντός της περιόδου επιμέτρησης (δηλαδή εντός ενός έτους από την
ημερομηνία της αρχικής απόκτησης) και προκύπτουν από νέες πληροφορίες
για συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία της αρχικής απόκτησης, θα
πρέπει να μειώνουν το ποσό της υπεραξίας της απόκτησης. Όταν το ποσό της
υπεραξίας είναι μηδενικό, οι εναπομείνασες αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις μεταφέρονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου.



Κάθε

άλλο

ποσό

αναβαλλόμενων

φορολογικών

απαιτήσεων

που

αναγνωρίζεται μετά την περίοδο επιμέτρησης (δηλαδή μετά από ένα έτος από
την ημερομηνία της αρχικής απόκτησης) θα πρέπει να μεταφέρεται στα κέρδη
ή στις ζημιές της περιόδου (εκτός από τις περιπτώσεις που το Πρότυπο
απαιτεί να αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων).
Η παραπάνω απαίτηση του Δ.Λ.Π. 12 εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν μετά την 01/07/2009. Εάν μία επιχείρηση εφαρμόσει το αναθεωρημένο
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Δ.Π.Χ.Α. 3 νωρίτερα, τότε θα πρέπει να εφαρμόσει από την ίδια ημερομηνία και την
παραπάνω τροποποίηση.25

3.8.3 Υπεραξία (Goodwill)
Ως υπεραξία σε μία επιχειρηματική συνένωση, ορίζεται η διαφορά που προκύπτει
μεταξύ:


του συνολικού αθροίσματος:
 του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, αποτιμώμενου σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3, το οποίο κατά κανόνα απαιτεί εύλογη
αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης,
 του ποσού των τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην αποκτώμενη
επιχείρηση, αποτιμώμενων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 3, και
 σε συνένωση επιχειρήσεων που ολοκληρώνεται σε σιάδια, της εύλογης
αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των συμμετοχικών
δικαιωμάτων που κατείχε προηγουμένως η αποκτώσα επιχείρηση στην
αποκτώμενη, και



του καθαρού ποσού κατά την ημερομηνία της απόκτησης, των αποκτηθέντων
αναγνωρίσιμων

στοιχείων

του

ενεργητικού

και

των

αναληφθεισών

υποχρεώσεων, αποτιμώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3.
Η υπεραξία, επομένως, είναι μία υπολειμματική αξία.
Οι περισσότερες φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την υπεραξία, δηλαδή
δεν επιτρέπουν την έκπτωση της υπεραξίας κατά την εκποίηση της θυγατρικής ή
αντίστοιχα την έκπτωση ζημιάς από μείωση της αξίας της υπεραξίας (Δ.Λ.Π. 36), με
αποτέλεσμα να δημιουργείται μία διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της
υπεραξίας και της (συνήθως μηδενικής) φορολογικής της βάσης.

25
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Το Δ.Λ.Π. 12 απαγορεύει την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής
υποχρέωσης σε σχέση με την υπεραξία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας, θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της
υπεραξίας ως υπολειμματικού ποσού και την εκ νέου αύξηση της αναβαλλόμενης
φορολογίας, που οδηγεί με τη σειρά της σε νέα μεταβολή της υπεραξίας.
Στην περίπτωση που η λογιστική αξία της υπεραξίας που προκύπτει από μία
συνένωση επιχειρήσεων, είναι μικρότερη της φορολογικής της βάσης, η οποιαδήποτε
διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση
της υπεραξίας, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα πλαίσια της λογιστικής της
επιχειρηματικής συνένωσης, στην έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρχουν
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν οι εκπεστέες προσωρινές
φορολογικές διαφορές.

3.8.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Υποκαταστήματα, Συγγενείς και
Συμμετοχές σε Κοινοπραξία
Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς
ή κοινοπραξίες μπορεί να διαφοροποιείται από τη φορολογική τους βάση (που είναι
συχνά το κόστος), και συνεπώς να προκύπτουν προσωρινές διαφορές.
Τέτοιες διαφορές μπορεί να προκύψουν όταν, για παράδειγμα:


υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη των θυγατρικών, υποκαταστημάτων, συγγενών
και κοινοπραξιών,



η έδρα της θυγατρικής βρίσκεται σε διαφορετική χώρα από αυτή της μητρικής
και παρουσιάζονται μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και



μειώθηκε η λογιστική αξία της επένδυσης σε συγγενή, στο ανακτήσιμο ποσό
της.

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η προσωρινή διαφορά μπορεί να
είναι διαφορετική από την προσωρινή διαφορά που συνδέεται με αυτή τη συμμετοχή
στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής, στην περίπτωση που αυτή
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απεικονίζει τη συμμετοχή στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, στο κόστος ή
σε αναπροσαρμοσμένο ποσό.
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίζει μία
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς
και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός εάν ικανοποιούνται και οι δύο παρακάτω
όροι:


η μητρική, η επενδύτρια επιχείρηση ή το μέλος της κοινοπραξίας είναι σε
θέση να ελέγξει το χρονικό σημείο αναστροφής της προσωρινής διαφοράς
(π.χ. με έλεγχο της μερισματικής πολιτικής), και



πιθανολογείται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί στο ορατό
μέλλον.

Εφόσον, για παράδειγμα, μία μητρική επιχείρηση ελέγχει τη μερισματική
πολιτική της θυγατρικής της, είναι σε θέση να ελέγχει τον χρόνο αναστροφής των
προσωρινών

διαφορών

που

συνδέονται

με

αυτή

τη

συμμετοχή

(συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν όχι μόνο από
αδιανέμητα κέρδη, αλλά και από κάθε διαφορά μετατροπής). Περαιτέρω, δεν θα ήταν
εφικτό να προσδιορισθεί το ποσό των φόρων εισοδήματος που θα ήταν πληρωτέο
όταν οι προσωρινές διαφορές αναστραφούν. Συνεπώς, όταν η μητρική έχει
αποφασίσει να μη διανεμηθούν αυτά τα κέρδη στο ορατό μέλλον, η μητρική δεν
αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Οι ίδιες προϋποθέσεις
εφαρμόζονται για επενδύσεις σε υποκαταστήματα.26
Αντίστοιχα, μία επενδύτρια επιχείρηση σε συγγενή, δεν ελέγχει την επιχείρηση
αυτή και δεν είναι, συνήθως, σε θέση να κατευθύνει τη μερισματική πολιτική της.
Συνεπώς, αν δεν υπάρχει μία συμφωνία που να ορίζει ότι τα κέρδη της συγγενούς δεν
θα διανεμηθούν στο ορατό μέλλον, η επενδύτρια επιχείρηση αναγνωρίζει μία
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από φορολογητέες προσωρινές
διαφορές, που συνδέονται με την επένδυσή της, στη συγγενή. Σε μερικές

26
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περιπτώσεις, η επενδύτρια επιχείρηση μπορεί να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει
το ποσό του φόρου που θα ήταν πληρωτέο, αν ανακτούσε το κόστος της επένδυσής
της στη συγγενή, αλλά μπορεί να προσδιορίσει ότι αυτό θα είναι ίσο με ή θα
υπερβαίνει ένα ελάχιστο ποσό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση αποτιμάται σε αυτό το ποσό.
Όσον αφορά στις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, η επιχείρηση πρέπει να
αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για όλες τις εκπεστέες
προσωρινές

διαφορές

που

σχετίζονται

με

επενδύσεις

σε

θυγατρικές,

υποκαταστήματα, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, κατά την έκταση και
μόνο, που πιθανολογείται ότι:


η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον, και



θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

3.9

Αποτίμηση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και

Υποχρεώσεων
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να
αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά τη λήξη κάθε περιόδου
αναφοράς.27
Η κυβέρνηση, σε μερικές περιπτώσεις, ανακοινώνει τη μελλοντική αλλαγή
των φορολογικών συντελεστών, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες
διαδικασίες για την επίσημη θέσπισή τους (π.χ. δεν έχει ψηφιστεί ή δεν έχει
δημοσιευθεί ο αντίστοιχος νόμος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης). Στην περίπτωση
που εκτιμάται ότι η ανακοίνωση αυτή ουσιαστικά σημαίνει πραγματική θέσπιση, τότε
27
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οι μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με τη χρήση
του ανακοινωθέντος νέου φορολογικού συντελεστή.

3.9.1 Επίδραση του Τρόπου Ανάκτησης της Λογιστικής Αξίας
Η αποτίμηση πρέπει να αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες
ίου τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση σκοπεύει να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη
λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων.
Έστω, για παράδειγμα, ότι η νομοθεσία προβλέπει έναν συντελεστή φορολόγησης
για τα εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες (25%) και άλλον για τα κέρδη από
την πώληση πάγιων στοιχείων του ενεργητικού (20%). Μία επιχείρηση έχει ένα
μηχάνημα με λογιστική αξία € 1.000 και φορολογική βάση € 800.


Αν η επιχείρηση αναμένει να διατηρήσει το μηχάνημα και να ανακτήσει τη
λογιστική του αξία μέσω της χρήσης του, αναγνωρίζει αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση ποσού € 50 (25% χ (€ 1.000 - € 800)].



Αν αναμένεται το μηχάνημα να εκποιηθεί την επόμενη περίοδο, τότε
αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού € 40 [20% X (€
1.000 - € 800)].28

3.9.2 Προεξόφληση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και
Υποχρεώσεων
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις δεν πρέπει να προεξοφλούνται.
Αυτό συμβαίνει διότι προκειμένου να μπορούν οι απαιτήσεις και οι
υποχρεώσεις αυτές να προεξοφληθούν σε αξιόπιστη βάση, θα πρέπει να γίνει ένας
λεπτομερής προσδιορισμός του χρόνου αναστροφής της προσωρινής διαφοράς, κάτι
το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο ή εξαιρετικά πολύπλοκο.
28
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Η μη προεξόφληση είναι υποχρεωτική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συγκρισιμότητα μεταξύ των Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων.

3.9.3 Φορολογία Ανάλογα με την Κλίμακα Εισοδήματος
Όταν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές για
διαφορετικά επίπεδα φορολογητέων κερδών, τότε οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με τη χρήση των μέσων συντελεστών που
αναμένεται να εφαρμοστούν στο φορολογητέο κέρδος της επιχείρησης, για τις
περιόδους κατά τις οποίες οι προσωρινές διαφορές αναμένεται να αναστραφούν.

3.9.4 Μεταβολή Λογιστικής Αξίας Αναβαλλόμενων Φορολογικών
Απαιτήσεων
Η

λογιστική

αξία

των

αναβαλλόμενων

φορολογικών

απαιτήσεων

και

υποχρεώσεων μπορεί να μεταβληθεί ανεξάρτητα από τη μεταβολή των αντίστοιχων
προσωρινών διαφορών. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να συμβεί λόγω:


μεταβολής των φορολογικών συντελεστών ή των φορολογικών νόμων,



επανεκτίμησης

της

δυνατότητας

ανάκτησης

των

αναβαλλόμενων

φορολογικών απαιτήσεων, ή


μεταβολής στον αναμενόμενο τρόπο ανάκτησης μίας απαίτησης.

Ο προκύπτων αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές,
εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά σε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωριστεί εκτός
των κερδών ή ζημιών (δηλαδή στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια
κεφάλαια).29

29

Grant Thornton (2009) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (τόμος Ά) σελ (321327)

ΣΕΛΙΔΑ 42

3.10 Απεικόνιση Φόρων στις Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 ως ιδιαίτερα κονδύλια πρέπει να παρουσιάζονται:


οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις,



οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Οι

αναβαλλόμενες

φορολογικές

απαιτήσεις

και

υποχρεώσεις

πρέπει

να

παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης στα μη κυκλοφορούντα
στοιχεία του ενεργητικού και στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντίστοιχα.

3.10.1
Οι

Συμψηφισμός

τρέχουσες

φορολογικές

απαιτήσεις

και

υποχρεώσεις

μπορεί

να

συμψηφίζονται μόνο αν η επιχείρηση:


έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα αντίστοιχα ποσά,
και



προτίθεται είτε να συμψηφίσει την υποχρέωση με την απαίτηση είτε να
εισπράξει

την

απαίτηση

και

ταυτόχρονα

να

διακανονίσει

την

υποχρέωση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις μπορεί να
συμψηφίζονται μόνο αν η επιχείρηση:


έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τις τρέχουσες
φορολογικές

απαιτήσεις

έναντι

των

τρεχουσών

φορολογικών

υποχρεώσεων, και


οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν
σε φόρους εισοδήματος που έχουν επιβληθεί από την ίδια φορολογική
αρχή:
 στην ίδια φορολογούμενη επιχείρηση, ή

ΣΕΛΙΔΑ 43

 σε διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν είτε να
συμψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις
υποχρεώσεις είτε να εισπράξουν τις απαιτήσεις και συγχρόνως
να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις σε κάθε μελλοντική
περίοδο,

στην

υποχρεώσεις

θα

οποία

οι

αναβαλλόμενες

διακανονιστούν

και

οι

φορολογικές
αναβαλλόμενες

φορολογικές απαιτήσεις θα ανακτηθούν.

3.10.2

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Οι φόροι έξοδα (ή έσοδα) που αφορούν στο κέρδος ή στη ζημιά από συνήθεις
δραστηριότητες πρέπει να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Οι φόροι έξοδα ή έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων αποτελούνται από τα
εξής συστατικά στοιχεία:


τον τρέχοντα φόρο έξοδο (ή έσοδο) της περιόδου, τον αναβαλλόμενο φόρο
έξοδο (ή έσοδο), ο οποίος προκύπτει από την πίστωση (ή χρέωση) του
λογαριασμού της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης (ή απαίτησης),
και



τη διαφορά μεταξύ του ποσού που είχε αναγνωριστεί για φόρο εισοδήματος
προηγούμενων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων και του ποσού που τελικά
επέβαλαν οι φορολογικές αρχές.

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος θα αναγνωρίζονται στα έσοδα ή στα έξοδα
και θα περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά της περιόδου, εκτός από τις
περιπτώσεις που οι φόροι αυτοί προκύπτουν από:


μία συναλλαγή ή ένα γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται εκτός των κερδών ή
ζημιών της παρουσιαζόμενης περιόδου, είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, ή



μία συνένωση επιχειρήσεων.
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Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος θα αναγνωρίζονται εκτός των κερδών ή
ζημιών της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, στις περιπτώσεις που σχετίζονται με
στοιχεία τα οποία αναγνωρίστηκαν, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο, εκτός των
κερδών ή ζημιών της παρουσιαζόμενης περιόδου.
Για τον παραπάνω λόγο:


ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος, ο οποίος αφορά σε στοιχεία που
αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα, και



ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος, ο οποίος αφορά σε στοιχεία που
αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζεται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτούν ή επιτρέπουν ορισμένα στοιχεία να πιστώνονται ή να
χρεώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι:


μία μεταβολή στη λογιστική αξία, η οποία προκύπτει από την αναπροσαρμογή
της αξίας των ενσώματων παγίων ( Δ.Λ.Π. 16), και



συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των
Οικονομικών Καταστάσεων μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας στο
εξωτερικό ( Δ.Λ.Π. 21).

Τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτούν ή επιτρέπουν ορισμένα στοιχεία να πιστώνονται ή να
χρεώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι:


μία προσαρμογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον, η οποία
προκύπτει είτε από μία μεταβολή σε λογιστική πολιτική που εφαρμόζεται
αναδρομικά είτε από διόρθωση λάθους ( Δ.Λ.Π. 8), και



ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου των ιδίων
κεφαλαίων ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου (Δ.Λ.Π. 39),

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ποσό
του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου που αφορά σε στοιχεία τα οποία
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αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια, Αυτό
μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν:


υπάρχουν κλιμακωτοί συντελεστές φόρου εισοδήματος και είναι αδύνατο να
προσδιοριστεί ο συντελεστής στον οποίο ένα συγκεκριμένο στοιχείο έχει
φορολογηθεί,



μία μεταβολή στον συντελεστή φόρου ή άλλων φορολογικών κανόνων
επηρεάζει μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση που αφορά
σε ένα στοιχείο που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί εκτός των κερδών ή
ζημιών της παρουσιαζόμενης περιόδου, ή



μία επιχείρηση αποφασίζει να αναγνωρίσει μία αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση και η απαίτηση αυτή αφορά σε στοιχείο που είχε προηγουμένως
αναγνωριστεί εκτός των κερδών ή ζημιών της παρουσιαζόμενης περιόδου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζονται με
στοιχεία που αναγνωρίστηκαν εκτός των κερδών ή ζημιών της παρουσιαζόμενης
περιόδου, βασίζονται σε μία εύλογη αναλογική κατανομή του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου της επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική δικαιοδοσία που
τη διέπει, ή με άλλη μέθοδο που επιτυγχάνει μία περισσότερο ορθή κατανομή υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες.30

3.11 Γνωστοποιήσεις για Φόρους Έξοδα ή Έσοδα
Στους φόρους έξοδα (ή έσοδα) μπορεί να περιλαμβάνονται:


ο τρέχων φόρος έξοδο (ή έσοδο),



κάθε προσαρμογή αναγνωρισμένη στην περίοδο, για τρέχοντες φόρους
προηγούμενων περιόδων,

30

Grant Thornton (2009) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (τόμος Ά) σελ (334338)

ΣΕΛΙΔΑ 46



το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου εξόδου (ή εσόδου) που σχετίζεται με τη
δημιουργία και αναστροφή των προσωρινών διαφορών,



το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου εξόδου (ή εσόδου) που σχετίζεται με
μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή την επιβολή νέων φόρων,



το ποσό του οφέλους που προκύπτει από την μη προηγουμένως
αναγνωρισθείσα φορολογική ζημιά, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά
προηγούμενης περιόδου, που χρησιμοποιείται για τη μείωση του τρέχοντος
εξόδου φόρου,



το ποσό του οφέλους από την μη προηγουμένως αναγνωρισθείσα φορολογική
ζημιά, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούμενης περιόδου, που
χρησιμοποιείται για τη μείωση του αναβαλλόμενου εξόδου φόρου,



τον αναβαλλόμενο φόρο έξοδο, που προκύπτει από τη μείωση ή την
αναστροφή προηγούμενης μείωσης μίας αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης, και



το ποσό του φόρου εξόδου (ή εσόδου) που σχετίζεται με μεταβολές των
λογιστικών πολιτικών και τα λάθη που περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό
του καθαρού κέρδους ή ζημιάς της περιόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Δ.Λ.Π. 8, επειδή δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν αναδρομικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία (Δ.Λ.Π 38)
Στο τέταρτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(Δ.Λ.Π. 38). Τον Ν2190 για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, τον σκοπό, το πεδίο
εφαρμογής, τα κριτήρια αναγνώρισης των άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, την
αρχική αναγνώριση των άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, την απόκτηση των
άϋλων στοιχείων με κρατική επιχορήγηση, την ωφέλιμη ζωή, τα άϋλα στοιχεία με
περιορισμένη και αόριστη ωφέλιμη ζωή και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

4.1

Ο Νόμος 2190/20 για τα Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στον ισολογισμό εμφανίζονταν

δύο βασικές κατηγορίες άϋλων στοιχείων. Η μια αφορούσε τα «έξοδα
εγκατάστασης», δηλαδή έξοδα που παγιοποιούνταν, επειδή καταρχήν θεωρούνταν ότι
αφορούσαν περισσότερες από μια χρήσεις και τα οποία, κατά κανόνα, αποσβένονταν
ισόποσα, σε διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια. Σε αυτά τα έξοδα όμως, μπορεί να
περιλαμβάνονταν και κόστη που αφορούσαν λογισμικό, τα οποία αποσβένονταν
ανάλογα με τους φορολογικούς συντελεστές που είχαν καθοριστεί για το λογισμικό ή
και άλλα στοιχεία που αποσβένονταν με διαφορετικό τρόπο.
Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε τις «ασώματες ακινητοποιήσεις», στις οποίες
κατά κανόνα μεταφέρονταν άϋλα στοιχεία τα οποία αγοράζονταν από την επιχείρηση
και αποσβένονταν, πολλά από αυτά με την ίδια λογική, δηλαδή ισόποσα σε ένα
διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια ή ορισμένα άλλα, όπως π.χ τα δικαιώματα, στη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, υπήρχε ειδική λειτουργία, η «λειτουργία
έρευνας και ανάπτυξης», στην οποία μεταφέρονταν κόστη τα οποία αφορούσαν την
έρευνα και ανάπτυξη και τα οποία επιβάρυναν κατευθείαν τα αποτελέσματα.31

31
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Στα πλαίσια της Αναλυτικής Λογιστικής, ήταν δυνατό να παρακολουθείται η
παραγωγή άυλων στοιχείων εσωτερικά από την εταιρία και αυτά στη συνέχεια να
μεταφέρονται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Δεν υπήρχαν όμως ειδικά κριτήρια
που να καθορίζουν τις δυνατότητες κεφαλαιοποίησης εσωτερικά δημιουργούμενων
άυλων στοιχείων.
Και τα έξοδα εγκατάστασης και οι ασώματες ακινητοποιήσεις, εμφανίζονταν
στον ισολογισμό σε τρεις στήλες, όπου στην πρώτη εμφανίζονταν το κόστος τους,
στη δεύτερη οι σωρευμένες αποσβέσεις τους και στην τρίτη το αναπόσβεστο
υπόλοιπό τους.
Για όλες τις περιπτώσεις των εξόδων εγκατάστασης και των ασώματων
ακινητοποιήσεων, υπήρχε υποχρέωση δημιουργίας προβλέψεων, δηλαδή μείωσης της
αξίας τους, αν για κάποιους λόγους αυτά απαξιώνονταν.
Επειδή ακριβώς τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα εγκατάστασης ή οι ασώματες
ακινητοποιήσεις, δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο αφορούν ενεργητικά
στοιχεία, με την έννοια της δυνατότητας ρευστοποίησής τους, υπήρχαν στον ΚΝ
2190/20. συγκεκριμένοι περιορισμοί για τη διανομή μερισμάτων, αν αυτά τα ποσά
ήταν μεγάλα.
Τέλος, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν επιτρέπονταν
αναπροσαρμογές σε άϋλα στοιχεία, δηλαδή σε έξοδα εγκατάστασης ή σε ασώματες
ακινητοποιήσεις.
Κατά συνέπεια, υπήρχε πλαίσιο για τα άϋλα στοιχεία με βάση τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, αλλά δεν είχε την πληρότητα, τους περιορισμούς και τη
σαφήνεια, η οποία παρουσιάζεται σε αυτόν τον τομέα στα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια, ότι στις ελληνικές συνθήκες, τα άϋλα
στοιχεία δεν είχαν τη σημασία που έχουν σε ορισμένες εταιρίες στο εξωτερικό, οι
οποίες ασχολούνται και επενδύουν σημαντικά ποσά στην έρευνα, κάτι που στην
Ελλάδα είναι ανύπαρκτο ή σπάνιο.32

32

Δημήτρης Ντζάνάτος (2008) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με Απλά Λόγια και οι Διαφορές τους
από τα Ελληνικά (τόμος Ά) σελ 396

ΣΕΛΙΔΑ 49

Σκοπός του Δ.Λ.Π. 38

4.2

Σκοπός του Δ.Λ.Π. 38 είναι να καθορίσει τα κριτήρια που πρέπει να
ικανοποιούνται, προκειμένου ένα στοιχείο του ενεργητικού να αναγνωριστεί στις
Οικονομικές Καταστάσεις ως άϋλο στοιχείο του ενεργητικού. Καθορίζει, παράλληλα,
τον πρότυπο λογιστικό χειρισμό για τη μετέπειτα αποτίμηση της λογιστικής αξίας των
άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να.
περιλαμβάνονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων
μίας επιχείρησης.33

4.2.1 Πεδίο Εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 38
Το Δ.Λ.Π. 38 εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν Οικονομικές
Καταστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. κατά τον λογιστικό χειρισμό
των άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, εκτός από:


τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
κάποιου άλλου Προτύπου,



τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, όπως αυτά ορίζονται από το
Δ.Λ.Π. 32,



την αναγνώριση και αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού που
προέρχονται από την έρευνα και αξιολόγηση των ορυκτών πόρων (Δ.Π.Χ.Α.
6), και



τις δαπάνες για την ανάπτυξη και την εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού
αερίου και όμοιων μη ανανεώσιμων πόρων.
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Επιπλέον, αν κάποιο άλλο Πρότυπο προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό ενός ειδικού
τύπου άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζει εκείνο
το Πρότυπο. Ενδεικτικά το Δ.Λ.Π. 38 δεν εφαρμόζεται για:


άϋλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία κατέχονται με σκοπό την πώληση
κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης (Δ.Λ.Π. 2 και Δ.Λ.Π. 11),



αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Δ.Λ.Π. 12),



μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17,



στοιχεία του ενεργητικού που προκύπτουν από παροχές σε εργαζόμενους
(Δ.Λ.Π.19),



χρηματοοικονομικό στοιχεία του ενεργητικού όπως αυτά ορίζονται από το
Δ.Λ.Π.

32.

Επίσης,

η

αναγνώριση

και

η

αποτίμηση

κάποιων

χρηματοοικονομικών στοιχείων καλύπτεται από τα Δ.Λ.Π. 27, Δ.Λ.Π. 28 και
Δ.Λ.Π. 31,


υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων (Δ.Π.Χ.Α. 3),



αναβαλλόμενα κόστη απόκτησης και άϋλα στοιχεία του ενεργητικού που
προκύπτουν από τα συμβατικά δικαιώματα του ασφαλιστικού φορέα,
σύμφωνα με τις ασφαλιστικές συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Δ.Π.Χ.Α. 4. Το Δ.Π.Χ.Α. 4, θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις
γνωστοποίησης για τα αναβαλλόμενα κόστη απόκτησης αλλά όχι για τα
ανωτέρω άϋλα στοιχεία του ενεργητικού. Κατά συνέπεια, οι γνωστοποιήσεις
του Δ.Λ.Π. 38 εφαρμόζονται σε αυτά τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού,



μη κυκλοφορούντο άϋλα στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται ως
κατεχόμενα προς πώληση (ή περιλαμβάνονται σε μία ομάδα διάθεσης που έχει
ταξινομηθεί ως κατεχόμενη προς πώληση), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Δ.Π.Χ.Α. 5.

Ορισμένα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα
στοιχείο με φυσική υπόσταση, όπως για παράδειγμα ένας ψηφιακός δίσκος
μαγνητικής εγγραφής (στην περίπτωση του λογισμικού) ή σε μία νομική τεκμηρίωση
(στην περίπτωση μίας άδειας ή ευρεσιτεχνίας). Κατά τον προσδιορισμό, αν ένα
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στοιχείο του ενεργητικού που ενσωματώνει και άϋλα και ενσώματα στοιχεία, πρέπει
να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 ή το Δ.Λ.Π. 38 αντίστοιχα, η
επιχείρηση πρέπει να εκτιμήσει ποιο στοιχείο είναι περισσότερο σημαντικό. Για
παράδειγμα, το λογισμικό για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό εργαλείο, που
δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς αυτό το ειδικό λογισμικό, αποτελεί ένα αναπόσπαστο
μέρος του σχετικού ενσώματου ηλεκτρονικού στοιχείου και αναγνωρίζεται ως πάγιο
στοιχείο ίου ενεργητικού. Το ίδιο ισχύει για το λειτουργικό σύστημα ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το λογισμικό δεν αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα
του σχετικού ηλεκτρονικού ενσώματου παγίου, τότε αυτό αναγνωρίζεται ως ένα άϋλο
στοιχείο του ενεργητικού.
Το Δ.Λ.Π. 38 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε δαπάνες δραστηριοτήτων
διαφήμισης, εκπαίδευσης, εκκίνησης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης κατευθύνονται προς την ανάπτυξη της γνώσης. Συνεπώς,
μολονότι αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να καταλήξουν σε στοιχείο του
ενεργητικού με φυσική υπόσταση, το φυσικό στοιχείο του στοιχείου του ενεργητικού
είναι δευτερεύον ως προς το άϋλο συνθετικό στοιχείο του, που είναι η γνώση που
ενσωματώνεται σε αυτό.
Στην περίπτωση μίας χρηματοοικονομικής μίσθωσης, το υποκείμενο στοιχείο
του ενεργητικού μπορεί να είναι είτε ενσώματο είτε άϋλο στοιχείο. Μετά την αρχική
αναγνώριση, ένας μισθωτής αντιμετωπίζει λογιστικά ένα άϋλο στοιχείο του
ενεργητικού που κατέχεται βάσει μίας χρηματοοικονομικής μίσθωσης, σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. 38. Δικαιώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος για
στοιχεία τέτοια όπως κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπήσεις, θεατρικά έργα,
χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά δικαιώματα, αποκλείονται από το πεδίο
εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 38.34
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής ενός Προτύπου μπορεί να υπάρχουν, στην
περίπτωση που οι δραστηριότητες ή οι συναλλαγές είναι τόσο εξειδικευμένες που
καταλήγουν σε λογιστικά θέματα τα οποία ενδέχεται να χρήζουν αντιμετώπισης με
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έναν διαφορετικό τρόπο. Τέτοια θέματα ανακύπτουν στη λογιστική αντιμετώπιση της
έρευνας ή ανάπτυξης και εξόρυξης κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικών αερίων και
μεταλλευμάτων σε εξορυκτικές βιομηχανίες και στην περίπτωση των ασφαλιστικών
συμβάσεων. Συνεπώς, το Δ.Λ.Π. 38 δεν εφαρμόζεται σε δαπάνες για τέτοιες
δραστηριότητες και συμβάσεις. Ωστόσο, το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται σε άλλα
άϋλα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται (όπως λογισμικό) και άλλα
κόστη (όπως κόστη εκκίνησης), σε εξορυκτικές βιομηχανίες ή από ασφαλιστικούς
φορείς.

4.2.2 Ορισμοί
Ενεργός αγορά είναι η αγορά στην οποία συντρέχουν όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:


τα αντικείμενα της συναλλαγής είναι ομοιογενή,



διαθέσιμοι αγοραστές και πωλητές μπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή, και



οι τιμές είναι γνωστές και διαθέσιμες στο κοινό.

Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός άϋλου
στοιχείου του ενεργητικού στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.

Με τον όρο στοιχεία του ενεργητικού ορίζονται οι πόροι:


που ελέγχονται από την επιχείρηση εξαιτίας γεγονότων του παρελθόντος
(σημειώνεται ότι ο όρος νομική κατοχή δεν απασχολεί τα Δ.Π.Χ.Α. αλλά
μόνο ο έλεγχος των οικονομικών οφελών), και



από τους οποίους αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση μελλοντικά
οικονομικά οφέλη.

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων
αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών λόγω μείωσης της αξίας του.
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Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα ή η
εύλογη αξία άλλου αντιτίμου που δόθηκε, προκειμένου να αποκτηθεί ένα στοιχείο
του ενεργητικού κατά την ημερομηνία της απόκτησης ή κατασκευής του ή το ποσό με
το οποίο αρχικά αναγνωρίζεται ένα στοιχείο του ενεργητικού σύμφωνα με τις
απαιτήσεις άλλων Προτύπων (π.χ. Δ.Π.Χ.Α. 2).
Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός στοιχείου του ενεργητικού, ή άλλο ποσό που
υποκαθιστά το κόστος, μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του.
Ειδική για την επιχείρηση αξία είναι η παρούσα αξία των ταμειακών ροών που η
επιχείρηση αναμένει να έχει από τη συνεχιζόμενη χρήση ενός στοιχείου του
ενεργητικού και από την πώλησή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή που
αναμένει να επιβαρυνθεί από τον διακανονισμό μίας υποχρέωσης.
Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να
ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών τα οποία έχουν πλήρη γνώση του
αντικειμένου και ενεργούν με τη θέλησή τους.
Ζημιά λόγω μείωσης της αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού θα πρέπει να
αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, στην περίπτωση που η λογιστική αξία του
στοιχείου αυτού είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό του.
Άϋλο στοιχείο του ενεργητικού είναι ένα αναγνωρίσιμο, μη νομισματικό στοιχείο
του ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, για να μισθωθεί
σε άλλους ή για να χρησιμοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς.
Νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού είναι τα μετρητά που κατέχονται από την
επιχείρηση, καθώς και στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία θα εισπραχθούν
συγκεκριμένα ή προκαθορισμένα ποσά χρημάτων.
Έρευνα ορίζεται η πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση, η οποία
αναλαμβάνεται με σκοπό την απόκτηση νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης.
Ανάπτυξη ορίζεται 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
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της εμπορικής παραγωγής ή της χρήσης τους. Το Δ.Λ.Π. 38 θέτει ιδιαίτερα αυστηρά
κριτήρια για την αναγνώριση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης.
Υπολειμματική αξία ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού είναι το εκτιμώμενο
ποσό το οποίο θα λάμβανε μία επιχείρηση από τη διάθεση του στοιχείου, μετά από
την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων διάθεσης, εφόσον το στοιχείο ήταν σε τέτοια
κατάσταση και χρονική στιγμή (ηλικία) όπως αυτή που αναμένεται στο τέλος της
ωφέλιμης ζωής του.
Ωφέλιμη ζωή είναι:


το χρονικό διάστημα για το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση, ή



ο αριθμός των μονάδων παραγωγής που αναμένεται να αποκτήσει η
επιχείρηση από το στοιχείο του ενεργητικού.35

4.3 Κριτήρια Αναγνώρισης των Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού
Τα

άϋλα

στοιχεία

του

ενεργητικού

αναγνωρίζονται

στις

Οικονομικές

Καταστάσεις μόνο εάν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


πιθανολογείται ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη τα οποία
αποδίδονται στο στοιχείο του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην επιχείρηση,
και



το κόστος του στοιχείου του ενεργητικού μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.

Προκειμένου να αναγνωριστεί ένα στοιχείο ως άϋλο στοιχείο του ενεργητικού, θα
πρέπει να ενσωματώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


αναγνωσιμότητα του στοιχείου του ενεργητικού,
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έλεγχος επί του στοιχείου του ενεργητικού από την επιχείρηση, και



μελλοντικά οικονομικά οφέλη αποδίδονται στο στοιχείο του ενεργητικού.

4.3.1 Αναγνωσιμότητα
Ο ορισμός ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού απαιτεί το στοιχείο αυτό να
είναι αναγνωρίσιμο, έτσι ώστε να μη συγχέεται με την υπεραξία.
Η υπεραξία που αναγνωρίζεται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, αποτελεί ένα
στοιχείο του ενεργητικού, το οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν από άλλα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού σε μία συνένωση
επιχειρήσεων, τα οποία δεν προσδιορίζονται μεμονωμένα και δεν αναγνωρίζονται
ξεχωριστά. Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη μπορεί να προέλθουν από συνέργια
μεταξύ των αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού που αποκτήθηκαν ή από
στοιχεία του ενεργητικού που, μεμονωμένα, δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
Το Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ότι ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού είναι αναγνωρίσιμο εάν:


είναι ξεχωριστά αναγνωριζόμενο (δηλαδή μπορεί να διαχωριστεί ή
αποχωριστεί από την επιχείρηση και να πωληθεί, μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί,
μισθωθεί ή ανταλλαχθεί είτε μεμονωμένα του είτε ως μέρος ενός συμβολαίου)
στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση
προτίθεται να πράξει τις παραπάνω ενέργειες, ή



προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν
τα δικαιώματα αυτά είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίζονται από την επιχείρηση ή
από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις.36
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4.3.2 Έλεγχος
Μία επιχείρηση ασκεί έλεγχο σε ένα στοιχείο του ενεργητικού, όταν έχει τη δύναμη:


να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύπτουν από αυτό,
και



να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα μελλοντικά οικονομικά
οφέλη.

Ο έλεγχος ασκείται, συνήθως, μέσω νομικών δικαιωμάτων τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές αγωγές. Αυτό δεν είναι
πάντα απαραίτητο, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο έλεγχος δεν
κατοχυρώνεται νομικά (π.χ. έξοδα με τα οποία έχουν εξευρεθεί εναλλακτικές
παραγωγικές διαδικασίες που η επιχείρηση διατηρεί απόρρητα).
Η γνώση της αγοράς καθώς και οι τεχνικές γνώσεις μπορεί να επιφέρουν
μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Ενδεικτικά, η επιχείρηση ελέγχει αυτά τα οφέλη, αν η
γνώση προστατεύεται με νομικά δικαιώματα όπως συγγραφικά δικαιώματα ή έναν
περιορισμό που προκύπτει από εμπορική συμφωνία ή από ένα νομικό καθήκον των
εργαζόμενων να διατηρούν εχεμύθεια.
Μία επιχείρηση μπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα μερίδιο αγοράς
και να αναμένει ότι, εξαιτίας των προσπαθειών που έχει καταβάλλει για την ανάπτυξη
των πελατειακών σχέσεων και της πελατειακής πίστης, οι πελάτες θα συνεχίσουν να
συνεργάζονται με αυτή. Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει νομική κάλυψη δικαιώματος ή
άλλο μέσο προστασίας και ελέγχου των σχέσεων με τους πελάτες, η επιχείρηση έχει
συνήθως ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από
τις πελατειακές σχέσεις και την πελατειακή πίστη, ώστε τέτοια στοιχεία
(χαρτοφυλάκιο πελατών, μερίδια αγοράς, πελατειακές σχέσεις, εμπιστοσύνη
πελατών) να πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως άϋλα στοιχεία του
ενεργητικού. Εν τη απουσία νομικών δικαιωμάτων για την προστασία των
πελατειακών σχέσεων, πράξεις συναλλαγών για τις ίδιες ή παρόμοιες μη συμβατικές
πελατειακές σχέσεις αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είναι παρόλα αυτά ικανή να
ελέγξει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τις πελατειακές σχέσεις.
Επειδή αυτές οι πράξεις συναλλαγών αποδεικνύουν, επίσης, ότι οι πελατειακές
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σχέσεις διαχωρίζονται, οι σχέσεις αυτές εμπίπτουν στον ορισμό των άϋλων στοιχείων
του ενεργητικού.37

4.3.3 Μελλοντικά Οικονομικά Οφέλη
Η αναγνώριση ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού στις Οικονομικές
Καταστάσεις, γίνεται μόνο όταν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη
που θα προκύψουν από το άϋλο στοιχείο του ενεργητικού, θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση.
Μία επιχείρηση πρέπει να εκτιμά την πιθανότητα μελλοντικών οικονομικών
οφελών, με τη χρησιμοποίηση λογικών και βάσιμων παραδοχών. Οι παραδοχές
αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίμηση της Διοίκησης της επιχείρησης, αναφορικά με
το πλαίσιο των οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής του στοιχείου του ενεργητικού.
Παράδειγμα μελλοντικών οικονομικών οφελών μπορεί να είναι τα έσοδα ή η
μείωση εξόδων που θα προκύψουν από την πώληση αγαθών, που παράγονται μέσω
της χρήσης του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού (τα έξοδα ανάπτυξης για ένα νέο
προϊόν θα φέρουν έσοδα από τις πωλήσεις του προϊόντος, ενώ η χρήση κάποιων
πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να μειώσει τα έξοδα παραγωγής).

4.4 Αρχική Αναγνώριση των Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού
Ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού θα αναγνωρίζεται όταν και μόνο όταν:


είναι πιθανό ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
αποδίδονται στο στοιχείο του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην επιχείρηση,
και
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το κόστος του στοιχείου του ενεργητικού μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.

Για τους παραπάνω σκοπούς της εκτίμησης των αναμενόμενων μελλοντικών
οικονομικών οφελών, η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει σε συχνές εκτιμήσεις
αυτής της πιθανότητας, χρησιμοποιώντας λογικές και βάσιμες παραδοχές. Οι
παραδοχές αυτές αντιπροσωπεύουν τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, αναφορικά με τις
οικονομικές συνθήκες που θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του
άϋλου στοιχείου του ενεργητικού.
Το Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ρητά άτι η αρχική αναγνώριση ενός άϋλου στοιχείου του
ενεργητικού θα πρέπει να γίνεται στο κόστος.
Οι εναλλακτικοί τρόποι απόκτησης άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και
ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το κόστος των στοιχείων αυτών για κάθε
περίπτωση, εξετάζονται στις ακόλουθες παραγράφους.
Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ακόλουθες μορφές απόκτησης:


μεμονωμένη κτήση άϋλων στοιχείων του ενεργητικού,



απόκτηση άϋλων στοιχείων του ενεργητικού μέσω συνένωσης επιχειρήσεων,



απόκτηση άϋλων στοιχείων των ενεργητικού με κρατική επιχορήγηση,



απόκτηση άυλων στοιχείων του ενεργητικού με ανταλλαγή,



εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία και εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα
στοιχεία του ενεργητικού.

4.4.1 Μεμονωμένη Κτήση Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού
Το τίμημα που καταβάλει μία επιχείρηση για την απόκτηση ενός άϋλου
στοιχείου του ενεργητικού αντανακλά τις προσδοκίες για την πιθανότητα ότι τα
αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο άυλο στοιχείο
του ενεργητικού, θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση
αναμένει ότι θα υπάρχει εισροή οικονομικών οφελών, ακόμα και αν υπάρχει
αβεβαιότητα για τον χρόνο ή το ποσό της εισροής. Συνεπώς, το κριτήριο της
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πιθανότητας για αναγνώριση, θεωρείται πάντοτε ότι ικανοποιείται για τα άϋλα
στοιχεία του ενεργητικού που αποκτώνται μεμονωμένα.38
Επιπροσθέτως, το κόστος της απόκτησης ενός άϋλου στοιχείου του
ενεργητικού μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να αποτιμηθεί αξιόπιστα, και
ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που το τίμημα της αγοράς είναι με τη μορφή
μετρητών ή άλλων νομισματικών στοιχείων του ενεργητικού.
Η μεμονωμένη κτήση άϋλων στοιχείων του ενεργητικού δεν διαφέρει σε τίποτα
από τις κτήσεις των ενσώματων παγίων. Το Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ότι το κόστος ενός
άϋλου στοιχείου του ενεργητικού που αποκτήθηκε μεμονωμένα, εμπεριέχει:


την τιμή αγοράς, η οποία προσαυξάνεται από κάθε άμεσα σχετιζόμενο με την
απόκτησή του έξοδο (π.χ. εισαγωγικοί δασμοί και μη επιστρεπτέοι φόροι
αγοράς μετά την αφαίρεση εμπορικών πιστώσεων και μειώσεων τιμών), και



κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας του στοιχείου του ενεργητικού
για την προοριζόμενη χρήση του.

Παραδείγματα δαπανών που αποτελούν άμεσα επιρριπτέα κόστη των άϋλων
στοιχείων του ενεργητικού είναι:


το κόστος παροχών προς τους εργαζόμενους (Δ.Λ.Π. 19) που προκύπτει
άμεσα από τη θέση σε λειτουργία του στοιχείου του ενεργητικού,



οι επαγγελματικές αμοιβές που προκύπτουν άμεσα από την αποκατάσταση της
λειτουργίας του στοιχείου του ενεργητικού, και



το κόστος των δοκιμών, προς εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του
στοιχείου.

Παραδείγματα δαπανών που δεν αποτελούν μέρος του κόστους ενός άϋλου στοιχείου
του ενεργητικού είναι:
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το

κόστος

εισαγωγής

ενός

νέου

προϊόντος

ή

υπηρεσίας

(συμπεριλαμβανομένων του κόστους διαφήμισης και των ενεργειών
προώθησης),


το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέους πελάτες
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού), και



τα διοικητικά και λοιπά γενικά έξοδα.

Η αναγνώριση των διαφόρων κατηγοριών από τα προαναφερόμενα κόστη, στη
λογιστική αξία ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού παύει, όταν αυτό είναι έτοιμο
προς χρήση, δηλαδή βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία του
όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τη Διοίκηση της επιχείρησης.
Κάποιες δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε σχέση με την ανάπτυξη ενός
άϋλου στοιχείου του ενεργητικού, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνουν προκειμένου
να φέρουν το στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας. Αυτές οι δευτερεύουσες
λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιούνται πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του
στοιχείου. Δεδομένου ότι αυτές οι λειτουργίες δεν είναι απαραίτητο να γίνουν ώστε
να καταστήσουν το στοιχείο έτοιμο προς λειτουργία, τα έσοδα και τα σχετικά έξοδα
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου.
Στην περίπτωση που η εξόφληση του αγοραζόμενου στοιχείου γίνεται σε
μεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος ξεπερνά τα συνήθη πιστωτικά όρια, τότε το κόστος
που θα πρέπει να αναγνωριστεί θα είναι αυτό που ισοδυναμεί με την τιμή του τοις
μετρητοίς. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού που πρόκειται να καταβληθεί και
της τιμής τοις μετρητοίς θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο από τόκους για την
περίοδο στην οποία εκτείνεται η πληρωμή, εκτός εάν κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 23.39
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4.4.2 Αναγνώριση Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού
Αποκτηθέντων σε Συνένωση Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 3, στην περίπτωση που ένα άϋλο στοιχείο του
ενεργητικού αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, το κόστος αυτού του
στοιχείου είναι η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η εύλογη
αξία ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού θα αντανακλά τις προσδοκίες για την
πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται
στο στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση αναμένει
να υπάρχει εισροή οικονομικών οφελών, ακόμα κι αν υπάρχει αβεβαιότητα για τον
χρόνο ή το ποσό της εισροής. Συνεπώς, το κριτήριο της πιθανότητας για αναγνώριση
θεωρείται πάντοτε ότι ικανοποιείται για τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού που
αποκτώνται σε συνενώσεις επιχειρήσεων.
Στην περίπτωση που ένα αποκτηθέν στοιχείο του ενεργητικού μέσω μίας
συνένωσης επιχειρήσεων διαχωρίζεται ή προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά
δικαιώματα, τότε υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για να αποτιμηθεί με ακρίβεια η
εύλογη αξία του στοιχείου του ενεργητικού. Συνεπώς, το κριτήριο της αξιόπιστης
επιμέτρησης του στοιχείου του ενεργητικού θεωρείται πάντοτε ότι ικανοποιείται για
τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτώνται σε συνενώσεις επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38 και το Δ.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), η
αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού της
αποκτώμενης κατά την ημερομηνία της απόκτησης ξεχωριστά από την υπεραξία,
ανεξάρτητα από το εάν στοιχείο του ενεργητικού είχε αναγνωριστεί από την
αποκτώμενη πριν από τη συνένωση των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η
αποκτώσα αναγνωρίζει ως στοιχείο του ενεργητικού ξεχωριστά από την υπεραξία,
ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη της αποκτώμενης, αν το έργο αυτό
πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού. Το έργο
έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη μίας αποκτώμενης επιχείρησης, πληροί τις
προϋποθέσεις του ορισμού του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού, όταν:


πληροί τον ορισμό του στοιχείου του ενεργητικού, και
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είναι ξεχωριστά αναγνωρίσιμο, δηλαδή διαχωρίζεται ή ανακύπτει από
συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα.40

4.4.3 Αποτίμηση Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού Αποκτηθέντων
σε Συνένωση Επιχειρήσεων
Στην περίπτωση που ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού, αποκτηθέν σε μία
συνένωση επιχειρήσεων διαχωρίζεται ή προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά
δικαιώματα, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια
η εύλογη αξία του στοιχείου του ενεργητικού. Όταν, για τις εκτιμήσεις που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός άϋλου στοιχείου του
ενεργητικού, υπάρχει μία σειρά πιθανών αποτελεσμάτων με διαφορετικές
πιθανότητες, τότε η αβεβαιότητα αυτή εντάσσεται στην αποτίμηση της εύλογης αξίας
του στοιχείου.
Ένα άϋλο στοιχείο που αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να
διαχωρίζεται, αλλά μόνο σε συνδυασμό με το σχετικό ενσώματο ή άϋλο στοιχείο. Για
παράδειγμα, ένας τίτλος περιοδικού μπορεί να μην μπορεί να πωληθεί ξεχωριστά από
τη σχετιζόμενη βάση δεδομένων των συνδρομητών ή ένα εμπορικό σήμα για φυσικό
μεταλλικό νερό μπορεί να σχετίζεται με μία συγκεκριμένη πηγή και να μην μπορεί να
πωληθεί ξεχωριστά από την πηγή αυτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποκτώσα
επιχείρηση αναγνωρίζει την ομάδα των στοιχείων του ενεργητικού ως ένα ενιαίο
στοιχείο διακεκριμένα από την υπεραξία, αν οι μεμονωμένες εύλογες αξίες των
στοιχείων του ενεργητικού της ομάδας δεν μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα.
Η εκτίμηση της εύλογης αξίας ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού μπορεί να γίνει
με τους ακόλουθους τρόπους:


Υπάρχει ενεργός αγορά: Οι χρηματιστηριακές τιμές σε μία ενεργό αγορά
παρέχουν την πιο αξιόπιστη εκτίμηση της εύλογης αξίας ενός άϋλου στοιχείου
του ενεργητικού. Η πιο κατάλληλη αγοραία τιμή είναι συνήθως η τρέχουσα
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τιμή πώλησης (προσφοράς). Στην περίπτωση που οι τρέχουσες τιμές
προσφοράς δεν είναι διαθέσιμες, η τιμή της πλέον πρόσφατης όμοιας
συναλλαγής μπορεί να παρέχει μία βάση από την οποία να εκτιμάται η εύλογη
αξία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιώδεις
μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον μεταξύ της ημερομηνίας της
παρόμοιας συναλλαγής και της ημερομηνίας κατά την οποία εκτιμάται η
εύλογη αξία του άϋλου στοιχείου.


Δεν υπάρχει ενεργός αγορά: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά
για το άϋλο στοιχείο του ενεργητικού, η εύλογη αξία του είναι το ποσό που η
επιχείρηση θα κατέβαλε για το στοιχείο αυτό κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, σε μία συναλλαγή μεταξύ δυο μερών που ενεργούν με τη θέλησή
τους και έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, βασιζόμενοι στην
καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Κατά την εκτίμηση αυτού του ποσού η
επιχείρηση θα λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα από πρόσφατες συναλλαγές,
για όμοια στοιχεία του ενεργητικού.

Οι επιχειρήσεις που συνήθως εμπλέκονται στην αγορά και πώληση μοναδικών
άϋλων στοιχείων του ενεργητικού, μπορεί να έχουν αναπτύξει τεχνικές για την
έμμεση εκτίμηση των εύλογων αξιών τους. Αυτές οι τεχνικές μπορεί να
χρησιμοποιούνται για την αρχική αποτίμηση ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού
που αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων, αν επιδίωξή41
τους είναι να εκτιμούν την εύλογη αξία και αν αυτές αντανακλούν τρέχουσες
συναλλαγές και πρακτικές του κλάδου στον οποίο ανήκει το στοιχείο του
ενεργητικού. Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται, όταν αρμόζει:


η χρήση συντελεστών πολλαπλασιασμού (multiples) που αντικατοπτρίζουν τις
τρέχουσες συναλλαγές της αγοράς σε δείκτες που οδηγούν την κερδοφορία
του στοιχείου του ενεργητικού (όπως έσοδα, μερίδιο αγοράς και λειτουργικά
κέρδη) ή τα έσοδα από δικαιώματα που θα μπορούσαν να αποκτηθούν από
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την παραχώρηση των δικαιωμάτων του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού σε
ένα τρίτο μέρος σε μία συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση.


η προεξόφληση των εκτιμώμενων· μελλοντικών ταμειακών ροών από το
στοιχείο του ενεργητικού.

Όταν κατά την συνένωση επιχειρήσεων ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού δεν
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, τότε το στοιχείο αυτό δεν θα αναγνωρίζεται ως
ιδιαίτερο άϋλο στοιχείο του ενεργητικού, αλλά θα συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της
υπεραξίας.

4.5 Απόκτηση Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Κρατική
Επιχορήγηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να
αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι ενός ενδεικτικού ποσού με τη μορφή μίας κρατικής
επιχορήγησης.
Αυτό συμβαίνει, όταν μία κυβέρνηση μεταβιβάζει σε μία επιχείρηση άϋλα
στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία σχετίζονται κυρίως με άδειες χρήσης (όπως
άδειες χρήσης αεροδρομίων, άδειες ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή άδειες
τηλεπικοινωνιών).
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 20, μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να παρουσιάσει
κατά την αρχική αναγνώριση, τόσο το άϋλο στοιχείο του ενεργητικού όσο και την
επιχορήγηση, στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η επιχείρηση
επιλέξει να μην αναγνωρίσει αρχικά το στοιχείο του ενεργητικού στην εύλογη αξία
του, τότε θα πρέπει να το αναγνωρίσει σε μία ονομαστική αξία (τον εναλλακτικό
χειρισμό που επιτρέπει το Δ.Λ.Π. 20) προσαυξημένη με κάθε έξοδο που είναι άμεσα
αποδοτέο στο στοιχείο, προκειμένου αυτό να καταστεί έτοιμο προς χρήση. 42
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4.5.1 Απόκτηση Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Ανταλλαγή
Ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να αποκτηθεί με ανταλλαγή ενός ή
περισσοτέρων άϋλων στοιχείων του ενεργητικού με μη νομισματικά στοιχεία του
ενεργητικού (άϋλα ή ενσώματα) ή συνδυασμό νομισματικών και μη νομισματικών
στοιχείων.
Το κόστος ενός άϋλου στοιχείου που πρόκειται να αποκτηθεί μέσω μίας ανταλλαγής
στοιχείων, πρέπει να αποτιμάται στην εύλογη αξία του, εκτός εάν:


η πράξη της ανταλλαγής στερείται εμπορικής ουσίας, ή



η εύλογη αξία όλων των στοιχείων που είναι αντικείμενο της ανταλλαγής δεν
μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία.

Αν το στοιχείο του ενεργητικού που αποκτάται δεν μπορεί να αποτιμηθεί στην
εύλογη αξία, το κόστος του επιμετράται στη λογιστική αξία του στοιχείου που
παραχωρήθηκε στα πλαίσια της ανταλλαγής. Συνεπώς, δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή
ζημιά από τη συναλλαγή της ανταλλαγής.
Η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει εάν η πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία,
προσδιορίζοντας την έκταση στην οποία αναμένεται να μεταβληθούν οι ταμειακές
ροές της, ως συνέπεια της ανταλλαγής. Μία πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία
όταν:


η σύνθεση (π.χ. κίνδυνος, χρονοδιάγραμμα, ποσά) των ταμειακών ροών του
στοιχείου του ενεργητικού που αποκτήθηκε διαφέρει από τη σύνθεση των
ταμειακών ροών του στοιχείου που ανταλλάχθηκε, ή



η ειδική αξία κάθε τμήματος λειτουργίας της επιχείρησης που επηρεάζεται
από τη συναλλαγή, μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής, και



η διαφορά της πρώτης ή της δεύτερης από τις προαναφερθείσες επιδράσεις
είναι σημαντική σε σχέση με την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού
που ανταλλάχθηκαν.43
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4.6 Αποτίμηση Άϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού Μετά την Αρχική
Αναγνώριση
Μετά την αρχική αναγνώριση ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού, η
επιχείρηση έχει μία από τις ακόλουθες δύο επιλογές όσον αφορά στη λογιστική
πολιτική που θα ακολουθήσει για τη μεταγενέστερη αποτίμηση της αξίας του
στοιχείου. Συγκεκριμένα, μπορεί να εφαρμόσει:


το υπόδειγμα του κόστους, ή



το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής.

Στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται σύμφωνα
με το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής, τότε όλα τα άϋλα στοιχεία της κατηγορίας του
θα πρέπει να αναγνωρίζονται με το ίδιο υπόδειγμα , εκτός εάν δεν υπάρχει ενεργός
αγορά για τα στοιχεία αυτά.
Τα άϋλα στοιχεία της ίδιας κατηγορίας, θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται
ταυτόχρονα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιλεκτική αναπροσαρμογή και η
λανθασμένη απεικόνιση στις Οικονομικές Καταστάσεις της επιχείρησης, με μείγμα
κόστους και αξιών σε διαφορετικές ημερομηνίες.

4.6.1 Υπόδειγμα του Κόστους
Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού
παρουσιάζεται στην αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας του.

4.6.2 Υπόδειγμα της Αναπροσαρμογής
Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού
παρουσιάζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία του. Η αναπροσαρμοσμένη αξία είναι η
εύλογη αξία του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού κατά την ημερομηνία της
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αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας του.
Για τον σκοπό των αναπροσαρμογών, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38, η εύλογη
αξία θα πρέπει να καθορίζεται από μία ενεργό αγορά (κάτι το οποίο δεν θεωρείται
απαραίτητο για την αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων παγίων). Οι
αναπροσαρμογές θα πρέπει να γίνονται με τέτοια συχνότητα, έτσι ώστε στο τέλος
κάθε περιόδου αναφοράς, η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού, να μη
διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του.
Η

συχνότητα

των

αναπροσαρμογών

ωστόσο,

εξαρτάται

από

τη

μεταβλητότητα των εύλογων αξιών των άϋλων στοιχείων του ενεργητικού. Αν η
εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου στοιχείου διαφέρει ουσιωδώς από τη
λογιστική του αξία, μία περαιτέρω αναπροσαρμογή είναι αναγκαία.
Η μέθοδος της αναπροσαρμογής δεν επιτρέπει:


την αναπροσαρμογή άϋλων στοιχείων του ενεργητικού που δεν έχουν
προηγουμένως αναγνωριστεί ως άϋλα στοιχεία του ενεργητικού, ή



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

Όταν ένα άϋλο στοιχείο σε μία κατηγορία αναπροσαρμοσμένων άϋλων στοιχείων
του ενεργητικού δεν μπορεί να αναπροσαρμοστεί, διότι δεν υπάρχει ενεργός αγορά
για αυτό, τότε το άϋλο στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος κτήσης του μείον
κάθε συσσωρευμένη απόσβεση και κάθε συσσωρευμένη ζημιά λόγω μείωσης της
αξίας του.44
Στην περίπτωση, τέλους, που η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου αυλού
στοιχείου του ενεργητικού δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αναφορά σε μία ενεργό
αγορά, τότε η λογιστική αξία του στοιχείου πρέπει να είναι η αναπροσαρμοσμένη
αξία του κατά την ημερομηνία της τελευταίας αναπροσαρμογής με αναφορά στην
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ενεργό αγορά, μείον κάθε μεταγενέστερη συσσωρευμένη απόσβεση και κάθε
συσσωρευμένη ζημιά λόγω μείωσης της αξίας του.
Το γεγονός ότι η ενεργός αγορά για ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού δεν
υφίσταται πλέον, πιθανόν να αποτελεί ένδειξη μείωσης της αξίας του στοιχείου και
συνεπώς, αυτό θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το
Δ.Λ.Π. 36. Γενικότερα, η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36,
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού έχει υποστεί
μείωση της αξίας του ή όχι, πως μπορεί να προσδιορίζει την ανακτήσιμη αξία του και
πως θα αναγνωρίζει την τυχόν ζημιά λόγω μείωσης της αξίας του.
Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού αυξάνεται ως
αποτέλεσμα μίας αναπροσαρμογής, τότε η αύξηση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια στο κονδύλι
«Αποθεματικό αναπροσαρμογής». Ωστόσο, μία τέτοια αύξηση θα πρέπει να
αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου, στην έκταση που αναστρέφει
μία ισόποση προηγούμενη μείωση της αξίας του στοιχείου από αναπροσαρμογή που
είχε αναγνωριστεί στα κέρδη ή στις ζημιές της αντίστοιχης περιόδου. 45
Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού μειώνεται ως
αποτέλεσμα μίας αναπροσαρμογής, τότε η μείωση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται
στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται. Ωστόσο, στην
έκταση που υπάρχει σχηματισμένο «Αποθεματικό αναπροσαρμογής» για το
συγκεκριμένο στοιχείο, η μείωση αυτή θα πρέπει να μεταφέρεται σε χρέωση του
αποθεματικού αυτού και να απεικονίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα της
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.

4.7 Ωφέλιμη Ζωή
Μία επιχείρηση θα πρέπει να εκτιμά αν υπάρχει η δυνατότητα να
προσδιορίσει την ωφέλιμη ζωή του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού ή αν το στοιχείο
αυτό έχει αόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής. Στην περίπτωση που η ωφέλιμη ζωή
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μπορεί να προσδιοριστεί, η επιχείρηση θα πρέπει να εκτιμήσει το χρονικό διάστημα
της ωφέλιμης ζωής του άϋλου άϋλου στοιχείου του ενεργητικού.
Η επιχείρηση θα θεωρεί ότι το άυλο στοιχείο του ενεργητικού έχει αόριστη
ωφέλιμη ζωή, όταν με βάση την εκτίμηση όλων των σχετικών παραγόντων, δεν
προβλέπεται να υπάρχει χρονικός περιορισμός στις καθαρές ταμειακές εισροές που
θα έχει στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, το άϋλο στοιχείο του ενεργητικού δεν
αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο μείωσης της αξίας του.
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38, οι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
προκειμένου να προσδιοριστεί η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού,
είναι:


η αναμενόμενη χρήση του στοιχείου από την επιχείρηση και αν το στοιχείο θα
μπορούσε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά από μία άλλη διοικητική ομάδα,



οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή οι δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά
με την ωφέλιμη ζωή παρόμοιων στοιχείων του

ενεργητικού

που

χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο,


οι τεχνικές, τεχνολογικές, εμπορικές ή άλλες μορφές απαξίωσης,



η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (και
άρα το άϋλο στοιχείο), καθώς και οι μεταβολές στη ζήτηση για τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες που προκύπτουν από το άϋλο στοιχείο,



οι αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών,



το επίπεδο των δαπανών συντήρησης που θα απαιτηθούν για το συγκεκριμένο
άϋλο στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια των περιόδων που θα
ακολουθήσουν, καθώς και το αν η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να προβεί
στην πραγματοποίηση των εξόδων συντήρησης που θα απαιτηθούν,



η περίοδος για την οποία μπορεί να ασκηθεί ο έλεγχος στο άϋλο στοιχείο και
τυχόν νομικοί ή άλλοι περιορισμοί που τίθενται στη χρήση του (π.χ. λήξη
αδειών), και
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η έκταση κατά την οποία η ωφέλιμη ζωή του άϋλου στοιχείου, εξαρτάται από
την ωφέλιμη ζωή άλλων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.

Το Δ.Λ.Π. 38 με τον όρο αόριστη δεν εννοεί απροσδιόριστη. Ο ορισμός της
διάρκειας ως αόριστη προκύπτει από την υπάρχουσα κατάσταση του στοιχείου του
ενεργητικού και δεν καλύπτει τυχόν μελλοντικές επεμβάσεις ή προσθήκες που θα
αυξήσουν την ωφέλιμη ζωή του.46
Η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού που ανακύπτει από
συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο που
ισχύουν τα συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, αλλά μπορεί να είναι συντομότερη
ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου που η επιχείρηση αναμένει να χρησιμοποιεί το
στοιχείο του ενεργητικού.
Αν τα συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα μεταβιβάζονται για περιορισμένη
χρονική περίοδο που δύναται να ανανεωθεί, τότε η ωφέλιμη ζωή του άϋλου στοιχείου
του ενεργητικού θα περιλαμβάνει την περίοδο (ή τις περιόδους) ανανέωσης, μόνο αν
υπάρχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση θα προχωρήσει στην
ανανέωση, χωρίς σημαντικό κόστος
Η ωφέλιμη ζωή ενός επαναποκτηθέντος δικαιώματος που αναγνωρίζεται ως άϋλο
στοιχείο του ενεργητικού σε μία συνένωση επιχειρήσεων, είναι η εναπομένουσα
συμβατική περίοδος της σύμβασης από την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα και δεν
θα περιλαμβάνει τις περιόδους ανανέωσης.

4.8 Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού με Περιορισμένη Ωφέλιμη Ζωή
Το αποσβεστέο ποσό ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού με περιορισμένη
ωφέλιμη ζωή θα πρέπει να κατανέμεται με συστηματικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής του. Η απόσβεση ξεκινά όταν το στοιχείο καθίσταται έτοιμο προς
χρήση, δηλαδή όταν βρίσκεται στην τοποθεσία και στην κατάσταση που απαιτείται,
έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που έχει προσδιοριστεί από τη
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Διοίκηση. Η απόσβεση παύει κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας
που το στοιχείο ταξινομείται ως κατεχόμενο προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5
και της ημερομηνίας που το στοιχείο αναγνωρίζεται.
Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον
ρυθμό με τον οποίο τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το στοιχείο αναμένεται να
αναλωθούν από την επιχείρηση. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να
καθοριστεί αξιόπιστα, τότε θα πρέπει να ακολουθείται η μέθοδος της σταθερής
απόσβεσης.47
Το έξοδο της απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις
ζημιές της περιόδου, εκτός εάν το παρόν ή κάποιο άλλο Πρότυπο επιτρέπει ή απαιτεί,
το έξοδο αυτό να περιλαμβάνεται στην λογιστική αξία ενός άλλου στοιχείου του
ενεργητικού. Στην περίπτωση αυτή, τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
ενσωματώνονται σε ένα στοιχείο του ενεργητικού απορροφώνται στην παραγωγή
άλλων στοιχείων. Το έξοδο απόσβεσης, συνεπώς, αποτελεί τμήμα του κόστους του
άλλου στοιχείου και περιλαμβάνεται στη λογιστική του αξία.

4.8.1 Επανεξέταση της Μεθόδου και της Περιόδου Απόσβεσης
Η περίοδος απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης για ένα άϋλο στοιχείο του
ενεργητικού με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα επανεξετάζονται τουλάχιστον στο
τέλος κάθε ετήσιας περιόδου. Αν η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή του στοιχείου
διαφέρει σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, τότε η περίοδος απόσβεσης θα
μεταβάλλεται σύμφωνα με τη νέα εκτίμηση. Αν έχει υπάρξει μία ουσιώδης μεταβολή
στον προσδοκώμενο ρυθμό των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται στο στοιχείο, η μέθοδος απόσβεσης πρέπει να μεταβληθεί έτσι ώστε
να αντανακλά το διαμορφωμένο ρυθμό.
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4.8.2 Υπολειμματική Αξία
Η υπολειμματική αξία ενός άϋλου στοιχείου του ενεργητικού με περιορισμένη
ωφέλιμη ζωή εκτιμάται ότι είναι μηδενική, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, όπως
όταν:


ένας τρίτος έχει δεσμευτεί να αγοράσει το άϋλο στοιχείο στο τέλος της
ωφέλιμης ζωής του, ή



υπάρχει μία ενεργός αγορά για το άϋλο στοιχείο του ενεργητικού και
 η υπολειμματική του αξία μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της αγοράς
αυτής, και
 είναι πιθανό ότι μία τέτοια αγορά θα υπάρχει στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής του άϋλου στοιχείου του ενεργητικού.

Το αποσβεστέο ποσό ενός στοιχείου με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή
προσδιορίζεται μετά την αφαίρεση της υπολειμματικής του αξίας. Η υπολειμματική
αξία όταν είναι διαφορετική του μηδενός, δηλώνει ότι η επιχείρηση αναμένει να
διαθέσει το άϋλο στοιχείο του ενεργητικού πριν από το τέλος της οικονομικής ζωής
του.
Η υπολειμματική αξία αναθεωρείται, τουλάχιστον, στη λήξη κάθε ετήσιας
περιόδου.48
Μία μεταβολή στην υπολειμματική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού
αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π, 8.

48
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4.9 Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού με Αόριστη Ωφέλιμη Ζωή
Τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται.
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εξετάζονται για πιθανή
μείωση της αξίας τους:


σε ετήσια βάση, και



όποτε υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν μείωση της αξίας τους.

Ωστόσο, η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου στοιχείου που δεν αποσβένεται θα πρέπει να
επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο, προκειμένου να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι
συνθήκες συνεχίζουν να υποδεικνύουν ότι το στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή. Αν
κάτι τέτοιο, δεν υφίσταται, τότε η μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής από
αόριστη σε περιορισμένη, θα αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 8.
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36, η επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός άϋλου
στοιχείου του ενεργητικού ως περιορισμένης αντί αόριστης, αποτελεί ένδειξη ότι το
στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να έχει υποστεί μείωση της αξίας του. Συνεπώς, η
επιχείρηση εξετάζει το στοιχείο του ενεργητικού για μείωση της αξίας του
συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό του, όπως προσδιορίστηκε σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.
36, με τη λογιστική αξία του και αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε θετική διαφορά σε
σχέση με το ανακτήσιμο ποσό, ως ζημιά μείωσης της αξίας του.

4.10 Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης
Κατά την πρώτη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α., θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, τα οποία σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
παρουσιάζονται ως στοιχεία του ενεργητικού στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(πολλά, δε, από τα κονδύλια αυτής της κατηγορίας έχουν σχηματιστεί με βάση
φορολογικές διατάξεις).
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι τα έξοδα εκείνα,
τα οποία πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση μίας επιχείρησης,
για την απόκτηση διαρκών μέσων εκμετάλλευσης, καθώς και για την επέκταση και
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αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την επιχείρηση για μεγάλη χρονική
περίοδο - οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος και για τον λόγο αυτό αποσβένονται
τμηματικά. Η απόσβεσή τους γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά και ισόποσα σε μία
πενταετία. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38, τα έξοδα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται
στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου.
Τα Δ.Π.Χ.Α. περιέχουν σαφή διάταξη σύμφωνα με την οποία σε ορισμένες
περιπτώσεις πραγματοποιούνται έξοδα τα οποία παρά το γεγονός ότι θα αποφέρουν
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, δεν οδηγούν στην απόκτηση ή στη δημιουργία άϋλου
ή άλλου στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο να ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης.

4.11 Γνωστοποιήσεις στα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ένα από τα βασικότερα στοιχεία των γνωστοποιήσεων είναι η διάκριση που
πρέπει να γίνεται από την επιχείρηση μεταξύ των εσωτερικά δημιουργούμενων
άϋλων στοιχείων του ενεργητικού και των λοιπών άϋλων στοιχείων του ενεργητικού.
Για κάθε μία κατηγορία θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:


αν οι ωφέλιμες ζωές των άϋλων στοιχείων είναι αόριστες ή αν υπήρξε η
δυνατότητα να προσδιοριστούν (περιορισμένες) και στην



περίπτωση που έχουν προσδιοριστεί οι ωφέλιμες ζωές θα γνωστοποιούνται οι
συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν,



τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν για τα άϋλα στοιχεία του
ενεργητικού με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές,



τη μικτή λογιστική αξία, καθώς και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
τυχόν συσσωρευμένες ζημιές μείωσης της αξίας, στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου αναφοράς,
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το κονδύλι της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, στο οποίο περιλαμβάνονται
οι αποσβέσεις και οι τυχόν ζημιές λόγω μείωσης της αξίας των άϋλων
στοιχείων του ενεργητικού,49



μία συμφωνία μεταξύ της λογιστικής αξίας των άϋλων στοιχείων του
ενεργητικού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου αναφοράς, στην οποία
να παρουσιάζονται:
 οι προσθήκες της περιόδου, με διάκριση αυτών που προέκυψαν από
εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού αυτών που
αποκτήθηκαν μέσω αγορών και αυτών που αποκτήθηκαν μέσω
συνενώσεων επιχειρήσεων,
 τα στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς
πώληση ή που περιλαμβάνονται σε μία ομάδα διάθεσης που
ταξινομήθηκε ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π,Χ.Α.
5,
 οι αυξήσεις ή οι μειώσεις στην αξία των άϋλων στοιχείων του
ενεργητικού

που

προέκυψαν

στην

περίοδο

αναφοράς,

από

αναπροσαρμογές ή από ζημιές λόγω μείωσης της αξίας ή από
αναστροφή ζημιών λόγω μείωσης της αξίας που αναγνωρίστηκαν στα
λοιπά συνολικά έσοδα,
 οι ζημιές λόγω μείωσης της αξίας των άϋλων στοιχείων που
αναγνωρίστηκαν στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου,
 οι ζημιές λόγω μείωσης της αξίας των άϋλων στοιχείων που
αναστράφηκαν στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου,
 το

ποσό

των

αποσβέσεων

που

διενεργήθηκαν

κατά

την

παρουσιαζόμενη περίοδο αναφοράς,
 τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη
μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων από το νόμισμα
49
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λειτουργίας σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης και κατά τη
μετατροπή μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, στο
νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας επιχείρησης, και
 λοιπές αλλαγές που επηρέασαν ιη λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων
του ενεργητικού κατά την περίοδο αναφοράς.
Μία επιχείρηση θα πρέπει, επίσης, να γνωστοποιεί:


στην περίπτωση που ένα άϋλο στοιχείο του ενεργητικού θεωρηθεί ότι έχει
αόριστη ωφέλιμη ζωή, την λογιστική αξία του συγκεκριμένου στοιχείου,
καθώς και τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Οι
λόγοι θα πρέπει να συνοδεύονται από τους κυριότερους παράγοντες που
εξετάστηκαν, προκειμένου να ληφθεί η ανωτέρω απόφαση,



μία περιγραφή, τη λογιστική αξία και την εναπομένουσα περίοδο απόσβεσης
κάθε άϋλου στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στις
Οικονομικές Καταστάσεις της επιχείρησης, 50



στην περίπτωση άϋλων στοιχείων του ενεργητικού που έχουν αποκτηθεί μέσω
κρατικής επιχορήγησης και έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε εύλογες αξίες, η
επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί:
 την εύλογη αξία που προέκυψε κατά την αρχική αναγνώριση,
 τη λογιστική αξία των στοιχείων αυτών, και
 τον τρόπο αποτίμησής τους μετά την αρχική αναγνώριση (αποτίμηση
με το υπόδειγμα του κόστους ή της αναπροσαρμογής)

50
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Συμπεράσματα- Περιορισμοί – Προτάσεις Έρευνας

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης
σε πολλές χώρες η λογιστική μεταρρύθμιση αποτέλεσε το κομβικό σημείο μιας
δομικής αλλαγής στον τρόπο διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των
δημόσιων οικονομικών αλλά και της διοίκησης των φορέων. Με την δομική αυτή
αλλαγή δίνεται έμφαση στη λογοδοσία, τον αποτελεσματικό έλεγχο των φορέων, τη
μεγιστοποίηση και μέτρηση του παραγόμενου αποτελέσματος. Διασφαλίζεται η
ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων οικονομικών πληροφοριών αλλά και των
λογιστικών διαδικασιών μέσα από την λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου σε κάθε δημόσιο φορέα και οργανισμό.
Η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. διασφαλίζει ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση
των πρακτικών θεμάτων και αποφεύγεται, έτσι, αφενός η σύγχυση και η
παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμιακές ροές
μιας επιχείρησης προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις.
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.A.S.) αν και παρουσιάζουν δυσκολίες κατά
την εφαρμογή τους, φαίνεται να μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα,
συνέπεια και συγκρισιμότητα των οικονομικών πληροφοριών.
Η λογιστική αποτελεί μέρος μόνο μιας γενικότερης αλλαγής του ύφους και
ήθους της εταιρικής διοίκησης.
Συνήθως οι αλλαγές εφαρμόζονται πρώτα σε πολυεθνικούς φορείς και στη
συνέχεια ακολουθούν οι μικρότεροι.
Παρά τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που παρουσιάζονται στην πράξη, οι
προοπτικές φαίνονται ευοίωνες, καθώς όλο και περισσότεροι κατανοούν την σημασία
των αλλαγών που έχουν προταθεί.

ΣΕΛΙΔΑ 78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Αισιόπουλος Κωνσταντίνος, Αισιόπουλος Νικόλαος: «Περί των Συμμετοχών
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τόμος Α'. Μέθοδος καθαρής θέσης.
Λογισμός των Συμμετοχών σε Συγγενείς Εταιρίες και Κοινοπραξίες και εμφάνιση στις
Ιδιαίτερες και στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και «Περί των Συμμετοχών
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπο, τόμος Β. Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις. Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Πρώτης και Επόμενων Ενοποιήσεων
Θυγατρικής. Αντ. Ν.Σάκκουλα, 2005
Βρουστούρης Κ. Παναγιώτης, Πρωτοψάλτης Γ. Νικόλαος, «Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα και Διερμηνείες: Πρακτική Ανάλυση και Ερμηνεία με Λογιστικά
Παραδείγματα Εφαρμογής», Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα, 2002
Βλάχος Χρήστος - Λουκά Λουκάς, «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Global Training,
2007
Γκίκας X. Δημήτρης:«Χρηματοοικονομική Λογιστική: International Financial
reporting Standards», Γ. Μπένου, 2006
Γρηγοράκος Θεόδωρος, Ανάλυση - Ερμηνεία του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου,
εκδόσεις Σάκκουλα, 2009.
Δρ. Βλάχος Χρίστος, Λουκά Λουκάς, Χαραλάμπους Πανικός: «Πρακτικό Εγχειρίδιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων», Global Training
Επιστημονικό Περιοδικό «Επιχείρηση», Εκδόσεις Λογιστική Βιβλιοθήκη, τεύχη
17,18,20 & 21
Πρωτοψάλτης Γ. Νικόλαος, Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2004
Σακκέλης Εμμανουήλ, Σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα
Διεθνή Λογιστικά πρότυπα με βάση το ΕΓΛΣ, εκδόσεις Βρυκούς, 2005
Σταματόπουλου Δημήτρη, Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων - (9η
έκδοση), εκδόσεις Σάκκουλα - Αθήνα 2005.
Τσιρίκος Λυκ. Γιώργος, Δ.Λ.Π.: Η άκρη του νήματος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου,
2003
ΣΕΛΙΔΑ 79

Φίλος Λ. Ιωάννης, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Οδηγός Πρώτης Εφαρμογής,
Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2003

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

International Accounting Standard Board:
"Official Website: www.iasb.org.uk"
Grant Thornton International internal Procedures:
"Official Website: www.gtinet.org"
Deloitte & Touche: "www.iaspius.com"
Ernst & Young: "International GAAP 2008 (John Wiley)"
Pricewaterhouse Coopers: “IFRS Manual of Accounting - 2008"
KPMG: "Insights into IFRS - A practical guide to International Financial Reporting
Standards"
Abbas Ali Mirza, Graham Holt, Magnus Orreil, Liesei Knorr: "International Financial
Reporting Standards (IFRS) Workbook and Guide" WILEY, 2006.
Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza: “IFRS 2006 - Interpretation and Application of
International Financial Reporting Standards", WILEY, 2006.
Deloitte & Touche Tohmatsu: "IAS Plus Quarterly Newsletter
Grant Thornton Greece: "IFRS newsletter''
Grant Thornton International: "IFRS alert"
Charles T. Homgren - Gary L. Sundem - William O. Stratton, Introduction to
Management Accounting, Fourteenth Edition, 2003.
Bailey G., Wild A. (1998): «International Accounting Standards: A guide to
preparing accounts». Accountancy Books, The Institute of Chartered
Accountants in England and Wales.
Epstein B., Mozza A. (2002): «1AS 2002», Interpretation and Application Of
International Accounting Standards.
Grant Thornton (2003): Readiness of Greek Companies to Adopt IFRS, Research
Report in cooperation with Athens University of Economics and Business.

ΣΕΛΙΔΑ 80

(Internet Sites)







www.pandektis.gr – Ηλεκτρονική Τράπεζα Οικονομικών Και Λογιστικών
Πληροφοριών
www.taxheaven.gr – Λογιστικό Φορολογικό Portal
www.seodi.gr – Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών
www.iasb.org. – Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)
www.fasb.org - FASB - Financial Accounting Standards Board
www.elte.org.gr – Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου

ΣΕΛΙΔΑ 81

