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ΤΝΟΦΖ (ABSTRACT) 

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ ζε παγθφζκην πιένλ 

επίπεδν επηβάιιεη ηελ θαηάξηηζε νκνηφκνξθσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη θαηαλνεηέο ζηνπο ρξήζηεο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ αιιά θαη 

ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) – Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ Πξνηχπσλ είλαη ζχλζεηε θαη 

ρξνλνβφξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη επξχηαηε ζπκκεηνρή, κέγηζηε απνδνρή 

θαη δηαθάλεηα.  

Γηα πνιιέο απφ ηηο εηαηξείεο, ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ άιιαμε ζεκαληηθά ηνλ 

ηξφπν ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δηδηθφηεξα, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ΓΛΠ 38 επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε
 

ησλ εηαηξεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

δαπαλψλ Δ&Α είλαη έλα αλνηθηφ θαη ακθηιεγφκελν δήηεκα δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ 

δαπάλεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα ππνθηλνχληαη απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. ε 

αληίζεζε κε ην ακεξηθάληθν πξφηππν SFAS Nν 2, ην νπνίν απαηηεί φιεο νη δαπάλεο 

Δ&Α πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη άκεζα θαη λα εμνδνπνηνχληαη, ην ΓΛΠ 38 απαηηεί θαη 

ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Σν 

ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην κέζσ ησλ ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο Δ&Α παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ησλ δχν ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ (εμνδνπνίεζε θαη 

θεθαιαηνπνίεζε). Οη ελ ιφγσ δηαθξηηηθνί ρεηξηζκνί (θεθαιαηνπνίεζε ή εμνδνπνίεζε) 

απνηέιεζαλ ην έλαπζκα ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Αξρηθά ε εξγαζία παξέρεη κία ιεπηνκεξή εμέηαζε ηφζν ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ινγηζηηθή ησλ άπισλ 

(Γ.Λ.Π. 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία») φζν θαη ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο ην Γ.Λ.Π. 38 είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, 

ζχγρξνλν κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη θαζίζηαηαη επίθαηξν πξφηππν.  

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο φκσο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε 

απφθαζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ή λα εμνδνπνηήζνπλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. Πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφ ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ έλα δείγκα 190 εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ 
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εηαηξεηψλ γηα ηα έηε 2005 έσο θαη 2015 θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ: έλα 

κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ηξία θχξηα θίλεηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ (ην θίλεηξν ηνπ ρξένπο, ην θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ή εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ, ε κείσζε ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζηνπο) θαη πέληε άιιεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ (ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, ε 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ην είδνο ηεο βηνκεραλίαο, ε θεξδνθνξία θαη νη θίλδπλνη), 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο απηψλ ζηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο 

δαπαλψλ Δ&Α. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πςειά κνριεπκέλεο ειιεληθέο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 

Δ&Α, πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλνπλ ηα απνηειέζκαηα.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ινγηζηηθή ησλ εμφδσλ Δ&Α, Διιεληθέο εηαηξίεο, δηαρείξηζε 

θεξδψλ, εμνκάιπλζε θεξδψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
0
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Δηζαγωγή  

 

ηνλ παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα αληηιεθζεί πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Αξρηθά, επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δχν 

ελαιιαθηηθψλ ρεηξηζκψλ θεθαιαηνπνίεζεο ή εμνδνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α.  Δλ 

ζπλερεία, εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπλάθεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Αθφκε, αλαιχνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εμέηαζε ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζα πξνζδηνξηζηεί ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θαζψο θαη ν 

ζηφρνο ηεο εξγαζίαο. Σέινο αθνινπζεί ε δνκή - δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο.  

 

1.2 Μέζνδνη – Δλαιιαθηηθνί Υεηξηζκνί ηωλ Δμόδωλ Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έλα ζέκα εμαηξεηηθά επίθαηξν 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, αθαδεκατθνί θαη επαγγεικαηίεο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ελφο θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο (Δ&Α). Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαιχπηνπλ ην ελ ιφγσ δήηεκα 

(IASB, 2005).  

Δηδηθφηεξα, ε εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δελ αλαγλσξίδεηαη ζαλ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ νληφηεηα, ην νπνίν κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα ζην θφζηνο γηαηί δελ δηαρσξίδεηαη, νχηε πξνθχπηεη απφ 

ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα. Αληίζεηα, ε αλαγλψξηζε ελφο εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία 

ηδηαίηεξα αλ ζπγθξηζεί θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εμσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ 
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άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη δχζθνιε, ιφγσ 

πξνβιεκάησλ δηαπίζησζεο ηφζν ηνπ ελδερφκελνπ δεκηνπξγίαο κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ην άπιν φζν θαη ηεο αδπλακίαο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγίαο απφ ην θφζηνο ηεο εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αλαγλψξηζεο ελφο 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηεγνξηνπνηείηαη ζε θάζε έξεπλαο θαη ζε θάζε αλάπηπμεο. 

Σνλίδεηαη πσο αλ απηή ε δηάθξηζε δελ είλαη εθηθηή ηφηε νη δαπάλεο απηνχ ηνπ 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ αληηκεησπίδνληαη εμ‟ νινθιήξνπ σο δαπάλεο ζηε 

θάζε ηεο έξεπλαο. 

εκεηψλεηαη πσο νη δαπάλεο έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ 

δελ αλαγλσξίδνληαη θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελν άπιν θαζψο ε επηρείξεζε κφλν κε ηηο δαπάλεο απηέο δε κπνξεί λα 

απνδείμεη φηη ππάξρεη ή ζα δεκηνπξγεζεί άπιν πνπ ζα νδεγήζεη ζε πηζαλά κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. Παξαδείγκαηα εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ε αλαδήηεζε γηα 

ελαιιαθηηθά πιηθά, ζπζθεπέο, πξντφληα, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα θιπ. 

ε αληίζεζε, νη δαπάλεο αλάπηπμεο κπνξνχλ δπλεηηθά λα νδεγήζνπλ ζε έλα 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν άπιν απηφ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ έμνδα, πνπ γίλνληαη ζηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο, αλαγλσξίδεηαη κφλν 

αλ κπνξεί λα απνδεηρζεί: 

 ε ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα λα είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε 

 ε πξφζεζε ηεο επηρείξεζεο λα νινθιεξψζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ην πνπιήζεη 

 ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

πφξσλ γηα λα νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμε θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ιε ην πνπιήζεη 

 ε δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ απνδίδνληαη 

ζην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμήο ηνπ 

 ε δεκηνπξγία πηζαλψλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 
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Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο απνηεινχλ ν ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ, 

ζπζθεπψλ, θαινππηψλ θαη πξεζψλ πνπ εκπεξηέρνπλ λέα ηερλνινγία, ν ζρεδηαζκφο, 

θαηαζθεπή θαη δνθηκή λέσλ ή βειηησκέλσλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ, πξντφλησλ, 

ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ θιπ. (Νεγθάθεο, 2015). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ΓΛΠ 38 επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα θεθαιαηνπνηνχλ ην 

θφζηνο αλάπηπμεο, ε εγγελήο ππνθεηκεληθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηηξέπεη ηε 

δηνίθεζε λα αζθεί δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηελ απφθαζε θαηά πφζνλ νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ ΓΛΠ 38 έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. ηελ νπζία, ην ΓΛΠ 38 δίλεη ζεκαληηθή επειημία 

ζηε δηνίθεζε ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ αλάπηπμεο. 

Σα Ακεξηθάληθα Πξφηππα (US GAAP) ιακβάλνπλ κηα απζηεξφηεξε 

πξνζέγγηζε ζην ζέκα. πγθεθξηκέλα ην Ακεξηθάληθν Πξφηππν SFAS No.2 - 

Λνγηζηηθή ησλ εμφδσλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (FASB, 1974) - απαηηεί φηη φιεο νη 

δαπάλεο Δ&Α ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Ζ 

κφλε εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα ηεο πιήξνπο εμνδνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην SFAS 

Νν 86, αθνξά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (FASB, 

1985). ε δηεζλέο επίπεδν, νξηζκέλα εζληθά ινγηζηηθά πξφηππα (π.ρ., ηεο Διιάδαο) 

επηηξέπνπλ επειημία γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, φηαλ θάπνηεο 

ζπλζήθεο ηθαλνπνηνχληαη. Απηέο νη ζπλζήθεο είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηα ΓΛΠ. 

Ζ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α ήηαλ αλέθαζελ έλα ακθηιεγφκελν ζέκα 

ηεο ινγηζηηθήο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ αλαθεξφκελσλ 

απνηειεζκάησλ πξνηείλνπλ φηη ε Δ&Α είλαη έλα καθξφβην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

επεξεάδεη ηε κειινληηθή θεξδνθνξία (Sougiannis, 1994, Ballester et al., 2003). 

Δπίζεο, νη δαπάλεο Δ&Α ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αγνξαία αμία (Sougiannis, 

1994) θαη παξέρνπλ ζπλαθή πιεξνθφξεζε ζηνπο επελδπηέο (Healy et al., 2002 θαη 

Monahan, 2005). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο εμνδνπνίεζεο είλαη ιηγφηεξνη. Σνλίδνπλ ηελ έιιεηςε 

αμηφπηζησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 

(Kothari et al., 2002) ή αλαθέξνληαη ζηα νθέιε ηεο ζπλέπεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε αμηνπηζηία θαη ν θίλδπλνο ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θεξδψλ 

ππνγξακκίδνληαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο πην ζπληεξεηηθήο ινγηζηηθήο 

κεηαρείξηζεο. Δηδηθφηεξα, ε εμνδνπνίεζε είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

επεηδή απμάλεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γειαδή, 
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εμαιείθεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα θεθαιαηνπνηνχλ ην θφζηνο ησλ 

έξγσλ πνπ έρνπλ κηθξέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ή δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη ηελ 

απνκείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δ&Α (Nelson et al., 2003 θαη Schilit, 2002). 

Χζηφζν, ιίγεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη δαπάλεο Δ&Α απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαρείξηζεο θεξδψλ. Με ιίγα ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο κεηψλνπλ ηηο 

επελδχζεηο ζε Δ&Α, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο -  θέξδε (Mande et al., 

2000). Αιιά ππάξρεη αθφκα κηα ζπαληφηεηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεξεπλά ηα θίλεηξα 

πίζσ απφ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ Δ&Α κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

ε επειημία επηηξέπεηαη. Να δηαπηζησζεί φηη εάλ νη εηαηξείεο αζρνινχληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ κέζσ ησλ δαπαλψλ Δ&Α απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ θαιχηεξε ζεξαπεία γηα ηα έμνδα απηά. Απηή ε ζπδήηεζε 

έρεη πξφζθαηα ηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηεο ζχγθιηζεο κε ηα US GAAP θαη ηα 

ΓΛΠ / ΓΠΥΠ. Απνδεηθλχνληαο φηη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ Δ&Α ππνθηλείηαη 

απφ θίλεηξα ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηξέρνπζα ζέζε ησλ US 

GAAP, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ απηψλ. Αληηζέησο, 

δείρλνληαο φηη νη εηαηξείεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα έμνδα Δ&Α γηα ζθνπνχο 

δηαρείξηζεο θεξδψλ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζέγγηζε πνπ αλαθέξεηαη πιένλ απφ ηα 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ζηα νπνία ε θεθαιαηνπνίεζε επηηξέπεηαη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Ζ κειέηε απηή ζπκβάιιεη ζε απηή ηε ζπδήηεζε κε ηελ παξνρή εκπεηξηθψλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηα θίλεηξα γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ Δ&Α. 

Τπνζέηνπκε φηη ε απφθαζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη κε 

ηξία θχξηα θίλεηξα: ην θίλεηξν ηνπ ρξένπο, ην θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ή εμνκάιπλζεο ησλ 

θεξδψλ θαη ην θίλεηξν ηεο κείσζεο ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Γνθηκάδνπκε ηηο 

ππνζέζεηο καο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 190 εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Αζήλαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πςειά κνριεπκέλεο 

ειιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ Δ&Α, πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλνπλ ηα απνηειέζκαηα.  
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1.3 Πνηόηεηα ηωλ Λνγηζηηθώλ Πιεξνθνξηώλ – πλάθεηα (Value 

Relevance) 

 

Ζ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα ζέκα, ην 

νπνίν έρεη απαζρνιήζεη πνιιέο θνξέο ηε δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία, ηδηαίηεξα 

κεηά ηα πνιιά ινγηζηηθά ζθάλδαια πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Με 

ηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε – εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ απφ ηηο επξσπατθέο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο, απνθαζηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε πξννπηηθή λα παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνηφηεηα (Καλνληζκφο Δ.Δ. 

Νν 1606/2002). Οπζηαζηηθά, απηφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ ΓΛΠ, λα παξέρνπλ πςειήο 

πνηφηεηαο πιεξνθφξεζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο έλαληη ησλ εγρψξησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.  

Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπρλά 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ, θαζψο ηα θέξδε είλαη έλα κέγεζνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηελ SEC (Security and Exchange Commision –SEC), 

ππάξρεη κηα ζηελή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζε απηή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Τπάξρεη φκσο θαη ε 

αληίζεηε άπνςε, φηη ε πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο δελ θαζνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη, αθνχ ηα θίλεηξα ησλ 

ζπληαθηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδερνκέλσο λα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν (Gassen and Sellhorn, 2006). 

Έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη ε εμέηαζε ηεο ζπλάθεηαο (Value Relevance). 

χκθσλα κε ηε Γηεζλή βηβιηνγξαθία, σο ζπλάθεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

φπνπ ε ηειεπηαία κεηξηέηαη κέζσ ησλ ηξερνπζψλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ (Hung and 

Subramanyam, 2007). 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

ηαμηλφκεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπλάθεηα: 

 πγθξηηηθή ζπλάθεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Relative value relevance). 

ηηο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ θαηεγνξία ζπλάθεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ηηκέο/απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαη ζηα 
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ινγηζηηθά πνζά, γίλεηαη ρξήζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ παιηλδξφκεζεο. ην 

πξψην κνληέιν επηιέγνληαη πνζά ππφ ην θαζεζηψο ησλ ΓΛΠ, ελψ ζην δεχηεξν 

κνληέιν επηιέγνληαη δεδνκέλα ππφ ην θαζεζηψο ησλ εγρψξησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηα ΓΛΠ. πλεπψο, ν δείθηεο R^2 ησλ δχν 

εμηζψζεσλ θαζνξίδεη εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζπλάθεηα θαη 

ζπλαθφινπζα ζηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Lin and Chen, 2005) 

 Απμεηηθή πλάθεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Incremental value relevance). 

Παξνκνίσο θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκβαίλεη θάηη αληίζηνηρν. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ηηκέο/απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαη ζηα ινγηζηηθά πνζά. 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ζηηο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηνχ 

ηνπο είδνπο ηε ζπλάθεηα, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθά κνληέια αιιά 

έλα γηα θάζε ινγηζηηθφ πξφηππν πνπ εμεηάδεηαη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηαπηφρξνλα ινγηζηηθά πνζά ηφζν κε ηα δηεζλή φζν θαη κε ηα εγρψξηα ινγηζηηθά 

πξφηππα. 

 Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ event 

studies κε ζηφρν λα εληνπηζηεί ην θαηά πφζν ε αλαθνίλσζε κηα ινγηζηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζρεηίδεηαη κε αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ (Marginal information 

content). ε αληηδηαζηνιή κε ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ε ελ ιφγσ θαηεγνξία 

δελ πεξηιακβάλεη εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο, γηα λα θαηαγξαθεί ε ζπλάθεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οπνηαδήπνηε αληίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ γχξσ 

απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαγλσξίδεηαη σο 

απφδεημε γηα ηε ζπλάθεηα ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ (Hung and Subramanyam, 

2007).    

 

1.4 Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα 

 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη ηέζζεξα θχξηα θίλεηξα γηα δηαρείξηζε 

θεξδψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεσξία ηεο ινγηζηηθήο: ην θίλεηξν ηνπ ρξένπο - 

ζπκβφιαην, ην θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ 

ηεο δηαρείξηζεο ή εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ, ηε κείσζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, θαη 

ηέινο ην θίλεηξν ησλ ζρεδίσλ κπφλνπο (Triki-Damak and Halioui, 2013). ε απηή ηε 
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κειέηε, ζα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζηα ηξία πξψηα θίλεηξα ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηε δνκή ησλ ζρεδίσλ 

κπφλνπο απφ ειιεληθέο εηαηξείεο. Δπίζεο, θάπνηεο άιιεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα εηζαρζνχλ γηα λα ειεγρζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πηζαλφηεηα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α, φπσο ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, ην είδνο ηεο 

βηνκεραλίαο, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ε απνδνηηθφηεηα θαη ν ζπληειεζηήο θηλδχλνπ 

beta.  

1.5 Αληηθείκελν θαη θνπόο ηεο Γηπιωκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Σν ΓΛΠ 38, ελψ επηηξέπεη ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ έξεπλα, δίλεη 

επηπιένλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Έηζη, ην βαζηθφ ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηεο Δ&Α είλαη αλ νη δηεπζπληέο πξέπεη λα έρνπλ 

ή λα κελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ή δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο πηζηεχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ελέξγεηα απηή επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα επηζεκάλνπλ ηηο ηδησηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη αληίπαινη ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο Δ&Α πηζηεχνπλ φηη δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο γηα ηνπο κάλαηδεξο λα ρεηξαγσγνχλ ηα θέξδε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ επηηάρπλζε ή κε ηελ  θαζπζηέξεζε απνκείσζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ησλ έξγσλ κε 

κηθξή πηζαλφηεηα επηηπρίαο (Healy et al., 2002). Γεληθφηεξα ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

εμφδσλ Δ&Α απμάλεη ηε ζπλάθεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο άπισλ ζε ζρέζε κε 

ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο κε άπισλ (Ciftci et al., 2014).  

πλνςίδνληαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλαηφηεηα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

ζηελ επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΛΠ 38, 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε 

απφθαζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ή λα εμνδνπνηήζνπλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. Πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφ ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ έλα δείγκα 190 εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ 

εηαηξεηψλ γηα ηα έηε 2005 έσο θαη 2015 θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ: έλα 

κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ηξία θχξηα θίλεηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ (ην θίλεηξν ηνπ ρξένπο, ην θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 
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απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ή εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ θαη ην θίλεηξν ηεο 

κείσζεο ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο) θαη πέληε άιιεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ (ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξείαο, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ην είδνο ηεο βηνκεραλίαο, ε θεξδνθνξία θαη νη 

θίλδπλνη), πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο απηψλ ζηελ πηζαλφηεηα 

θεθαιαηνπνίεζεο δαπαλψλ Δ&Α. Δπίζεο ηέζεθαλ επηά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο (Logistic regression) ζχκθσλα κε ην νπνίν έγηλε παιηλδξφκεζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (θεθαιαηνπνίεζε ή εμνδνπνίεζε) κε ηε κεηαβιεηή ηεο 

κφριεπζεο, κε ηε κεηαβιεηή ηεο κεηαβνιήο απφδνζεο, κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κέγεζνο, 

κε ηε κεηαβιεηή εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε ηε κεηαβιεηή ησλ δαπαλψλ 

πξνζσπηθνχ, κε ηε κεηαβιεηή ηεο πνηφηεηαο ειέγρνπ, κε ηε κεηαβιεηή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη ηέινο κε ηε κεηαβιεηή ηνπ ζπληειεζηή θηλδχλνπ.  

Οη επηά πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε 

απνηεινχλ θαη ην ζηφρν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Μέζσ ηεο νηθνλνκεηξηθήο 

αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ, ηα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ 

κειέηεο πξνηείλνπλ φηη νη πςειά κνριεπκέλεο ειιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, πξνθεηκέλνπ λα 

εμνκαιχλνπλ ηα απνηειέζκαηα.  Πεξαηηέξσ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ  

φηη ην 76.48% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο 

Δ&Α, ελψ νη επηρεηξήζεηο θαηά κέζν φξν παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθφ ρξένο πξνο ζχλνιν 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 34%. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ δχν εηψλ (-31% πξνζεγγηζηηθά) 

κε ηππηθή απφθιηζε 2.92%. Καηά κέζν φξν νη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ 395 

άηνκα πξνζσπηθφ, ελψ ε κέζε δαπάλε θαηά άηνκν αλέξρεηαη ζε 35.28. Σν 38.85% 

θαίλεηαη λα ειέγρεηαη απφ ηελ Big 4 θαη θαηά κέζν φξν γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ε 

αγνξαία αμία ηνπο είλαη πεξίπνπ 1.2 θνξέο ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία. Σέινο, θαηά κέζν 

φξν γηα ηηο 489 παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ν ζπληειεζηήο beta αλέξρεηαη ζε 0.77 κε 

ηππηθή απφθιηζε 0.26.  

Σέινο ε εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη αξρηθά ηελ εηζαγσγή, πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ην 

αληηθείκελν – ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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Σν δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθεη πξνεγνχκελεο κειέηεο – επηζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο ην Γ.Λ.Π. 38 είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, ζχγρξνλν κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη θαζίζηαηαη 

επίθαηξν πξφηππν. 

ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν θαιχπηεη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία» , κε απψηεξν ζηφρν ηελ πιήξε θαηαλφεζε, πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε 

ηνπ αλαγλψζηε.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην, 

έγηλε κηα πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε απφθαζε ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ή λα εμνδνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο Δ&Α 

κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ.  

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο, παξαηίζεληαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηα νπνία 

ζπζρεηίδνληαη κε πξνεγνχκελεο δηεζλείο κειέηεο.  

ην επφκελν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

αλαθνξηθά κε ην Γ.Λ.Π. 38, ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ζχγρξνλν κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη θαζίζηαηαη επίθαηξν πξφηππν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
0
 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

2.1 Δηζαγωγή 

 

 ην παξφλ θεθάιαην παξέρεηαη ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζε ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε παξνπζηάδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλάθεηαο (Value Relevance) ζηε ινγηζηηθή ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δεχηεξε θαη ε ηξίηε επηρεηξεί λα αλαιχζεη ζε βάζνο έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ αθαδεκατθνχο, αλαθνξηθά κε 

ηα ΓΛΠ 38 θαη θπξίσο ηε ζρέζε ηεο δηαρείξηζεο θεξδψλ (earnings management) κε 

ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) θαη κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγνχκελε 

ππεξαμία (goodwill), θαζψο ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο 

αλαθνξηθά κε ην ινγηζηηθφ ηνπο ρεηξηζκφ, ηελ απεηθφληζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε 

εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ ππνθεηκεληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ απνηίκεζε 

ηνπο. 

 

2.2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε Γ.Λ.Π. 38 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

απνηέιεζε ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο, ηζρπξήο θαη αληαγσληζηηθήο εζσηεξηθήο 

αγνξάο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε κηαο νινθιεξσκέλεο Δπξσπατθήο αγνξάο 

είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο «δηαθάλεηαο» (transparency) θαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο 

(comparability) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ εμεχξεζε 

δηαζέζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλφηεηαο. 

Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε αλάγθε γηα δηαθάλεηα δεκηνχξγεζε αληίζηνηρα ηελ 

αλάγθε ζχληαμεο αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ νξζή ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ, θαλφλσλ θαη παξαδνρψλ. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ηνπο παξέρεηαη 

κέζα απφ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013).  

Ζ ελ ιφγσ αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη ζχληαμε αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ επξεία πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έρεη νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε θαη ηελ 

αικαηψδε αλάπηπμε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο εηαηξηθήο αμίαο (Lev, 2001). Δηδηθφηεξα ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ ην επίθεληξν ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο είλαη 

θαζνξηζηηθή (Κσζηνχδα, 2014). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο ηα εκπνξηθά ζήκαηα πεξηέρνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε (Zeghal θαη Maaloul, 2011).  Όιν θαη πεξηζζφηεξεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη επελδχνπλ ζε απηά, ζε κία πξνζπάζεηα λα 

παξακείλνπλ βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο αλέδεημε 

δπζθνιίεο σο πξνο ηνλ ινγηζηηθφ ηνπο ρεηξηζκφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξέπεη λα ηα ζπλνδεχνπλ, ψζηε λα απνδνζεί κε αθξίβεηα θαη επάξθεηα, ην 

κέγεζνο ηεο ζεκαζίαο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε κεγέζπλζε κίαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο (Κσζηνχδα, 2014). 

Ληγφηεξν ζαθέο είλαη ηη νδεγεί αξρηθά ηηο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζε άπια 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Σν ηειεπηαίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δηφηη, ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο ηηαιηθήο παξαγσγήο, νη επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ έληνλε εηεξνγέλεηα 

ζηηο επελδχζεηο ηνπο ζε άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. χκθσλα κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο επηρείξεζεο, νη Arrighetti et al., (2014) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ηάζε ηεο επηρείξεζεο λα επελδχζεη ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα εμεγεζεί 

απφ παξάγνληεο πνπ είλαη εζσηεξηθνί θαη εηδηθνί γηα ηελ επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα, νη 

ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηάζε γηα επελδχζεηο ζε άπια ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ απμάλεηαη κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηε 

βάζε ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (Arrighetti et al., 

2014). 

Mέζα απφ ηελ αλάιπζε ελφο δείγκαηνο 290 Δπξσπατθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ 

δηεξεπλήζεθε ην πψο ηo άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο γλψζεο επηδξά ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα νη Denicolai et al. 
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(2014) ππνζηεξίδνπλ φηη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο γλψζεο έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ έληαζε ησλ πσιήζεσλ, αιιά κφλν κέρξη ελφο ζεκείνπ. Ζ αληίζηξνθε 

ηεηξαγσληθή ζρέζε δείρλεη φηη είλαη απαξαίηεην λα εμηζνξξνπεζνχλ ην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο γλψζεο κε ζπκπιεξσκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειφηεξνο βαζκφο δηεζλνχο απφδνζεο. 

ηνλ παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ αθαδεκατθνχο , αλαθνξηθά κε ην ΓΛΠ 38, θαζψο 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο αλαθνξηθά κε ην ινγηζηηθφ 

ηνπο ρεηξηζκφ, ηελ απεηθφληζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη 

ηνπ ππνθεηκεληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ απνηίκεζε ηνπο.   

 

2.2.1. Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη Πνηόηεηα ηωλ Λνγηζηηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ – πλάθεηα (Value Relevance) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, κειέηεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλάθεηα έρνπλ ήδε ιάβεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ, αιιά θαη έλαλ 

ακθηιεγφκελν ξφιν ζηελ αγνξά ησλ θεθαιαίσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ θπξίσο ζηελ 

εκπεηξηθή έξεπλα. Δηδηθφηεξα, ε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ κειεηψλ ελδείθλπηαη γηα 

ηνπο θνξείο πνπ θαζνξίδνπλ ηα Γ.Λ.Π. (IASB and FASB). Καηά ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ησλ πξνηχπσλ νη ελ ιφγσ κειέηεο νδεγνχλ ζε ζπλαθή θαη αμηφπηζηα πνζά 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

απφθαζεο νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλάθεηα 

είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απνηεινχλ απνθάζεηο ρξήζηκεο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ησλ θεθαιαίσλ (Glaum, 2009). Γειαδή απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηζζφηεξν ζπλαθείο φηαλ απηέο αληαλαθινχλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ 

ηελ αμία ηεο εηαηξείαο (Balachandran & Mohanram, 2011). Απηφ επηρεηξείηαη κε ηελ 

παιηλδξφκεζε δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ηηκέο (ηηκέο ησλ κεηνρψλ), κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί αλ ηα δεδνκέλα ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ αληαλαθιψληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο απνηηκήζεηο ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ 

(Glaum, 2009).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο, ζηηο νπνίεο έρεη εμεηαζηεί ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλάθεηα ηεο ινγηζηηθήο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ο Lev (1989), δηαπίζησζε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλάθεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

αλαθέξνπλ κηα εμαηξεηηθά ρακειή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ησλ 

κεηνρψλ θαη ησλ ηξερνπζψλ θεξδψλ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην ρακειφ 

πνζνζηφ ηνπ δείθηε R
2
, ην νπνίν ήηαλ ζπρλά θάησ απφ ην 10% θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πξνζέγγηδε αθφκε θαη ην κεδέλ (Lev, 1989). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ, αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ ηεο αγνξάο θαη ησλ ινγηζηηθψλ έρεη κεησζεί θαη ε ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε 

έραζε ηε ζπλάθεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Lev & Zarowin, 1999; Brown, Lo & 

Lys, 1999; Graham, King & Bailes, 2000; Black & White, 2003; Dontoh, 

Radhakrishnan & Ronen, 2007). Χζηφζν, άιιεο κειέηεο βξήθαλ κηα κείσζε ζηε 

ζπλάθεηα ησλ θεξδψλ, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε απφ κία αχμεζε ζηε ζπλάθεηα ηεο 

ινγηζηηθήο αμία ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Collins, Maydew & Weiss, 1997; Francis & 

Schipper, 1999; Ely & Waymire, 1999; Hail, 2013; Lam et al., 2013).  Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα θέξδε θαη νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δελ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, είηε γηα δηάθνξεο βηνκεραλίεο ή 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Glezakos et al., 2012). Μηα άιιε νκάδα κειεηψλ έδεημε κηα 

αιιαγή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο φηαλ δηαθνξεηηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη (Gjerde, Knivsflå & Sættem, 2011; Chalmers, Clinch & Godfrey, 

2011). 

Αξθεηνί εξεπλεηέο δηθαηνιφγεζαλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ αγνξάο θαη 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

κείσζεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη Cañibano et al. (2000) 

πξφηεηλαλ φηη ε δηαθνξά απηή δελ αληηπξνζσπεχεη κφλν κηα επαλαζηαηηθή αιιαγή 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο, αιιά θαη κηα κείσζε ζηε ζπλάθεηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ (Cañibano et al., 2000). Οη Francis θαη Schipper 

(1999) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ελ ιφγσ θαηλφκελν είλαη απφξξνηα ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο έρνπλ παξακείλεη ζηάζηκεο ελψ ε επηρείξεζε 
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έρεη αιιάμεη, ή επεηδή νη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο έρνπλ αιιάμεη κε ηξφπνπο πνπ 

απνθιίλνπλ απφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζπλάθεηαο (Francis θαη Schipper, 1999). 

Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκία έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

ζηελ θαηαζθεπή νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ άπισλ, πιήζνο κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλάθεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ έρνπλ εθπνλεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Δηδηθφηεξα, ν  Sougiannis (1994) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

επελδπηέο πξνβαίλνπλ ζε κεγάιεο επελδχζεηο άπισλ. Δθηίκεζε φηη θαηά κέζν φξν, 

κηα αχμεζε θαηά έλα δνιάξην ζε δαπάλεο Δ & Α παξάγεη κηα αχμεζε πέληε δνιαξίσλ 

ζηελ αγνξαία αμία (Sougiannis, 1994).  

Aboody θαη Lev (1998) δηαπίζησζαλ φηη ηα πνζά απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ παξέρνπλ ζπλαθή πιεξνθφξεζε θαζψο ζπζρέηηζαλ ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

αγνξάο κε ηα κειινληηθά θέξδε (Aboody θαη Lev, 1998).  Δπίζεο ν Seethamraju 

(2003) εληφπηζε ζεκαληηθέο αλψκαιεο απνδφζεηο θαηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 

«brand» εηαηξεηψλ. Παξαηήξεζε θπξίσο αλψκαιεο απνδφζεηο ζε εηαηξείεο πνπ 

αλέθεξαλ πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ αλέθεξαλ κφλν 

πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο (Seethamraju, 2003). Οη Goodwin θαη Ahmed (2006) 

επηβεβαίσζαλ ηελ έκκεζε επίδξαζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

αγνξαία αμία. Γηαπίζησζαλ φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απμάλνπλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλάθεηα ησλ θεξδψλ (Goodwin θαη Ahmed, 2006). Ο Zhao 

(2002) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο Δ&Α 

απμάλεη ηε ζχλδεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ κε ηα ινγηζηηθά θέξδε θαη ηηο ινγηζηηθέο 

αμίεο ζε ρψξεο κε πιήξε κεηαθνξά ησλ εμφδσλ Δ&Α ζηα απνηειέζκαηα (Zhao, 

2002).  

ηε Γαιιία νη πξψηεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπλάθεηα (value relevance) 

ησλ άπισλ αθνξνχζαλ ηα έμνδα Δ&Α. Οη Ding θαη Stolowy (2003) εμέηαζαλ αλ ε 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ Δ & Α βειηηψλεη ηε ζπλάθεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξηζκψλ. 

Καλέλα ζεηηθφ απνηέιεζκα δελ βξέζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Ding θαη 

Stolowy, 2003). ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα νη Cazavan-Jeny θαη 

Jeanjean (2003)  κεηά απφ ηε ζπιινγή ελφο δείγκαηνο 95 γαιιηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 1998-2000, βξήθαλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

εμφδσλ Δ&Α κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ απνδφζεσλ, θαζψο θαη κία  αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο εμνδνπνίεζεο (αλαγλψξηζε σο έμνδν) ησλ εμφδσλ Δ&Α κε ηηο ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ θαη ησλ απνδφζεσλ (Cazavan-Jeny θαη Jeanjean, 2003). Οη Loulou θαη 
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Triki (2008) ηζρπξίζηεθαλ φηη ηα έμνδα Δ&Α απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο - κεηαρείξηζεο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο πνπ φρη κφλν  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεκεξψζεη ην επελδπηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο ησλ εμφδσλ Δ&Α, αιιά θαη λα αληαπνθξίλεηαη εχζηνρα ζηηο ζπκβαηηθέο 

ζπκκεηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνιηηηθφ θφζηνο ή ε εμνκάιπλζε 

ησλ θεξδψλ (Loulou θαη Triki, 2008). Ο Thibierge (2001) ελδηαθεξφκελνο γηα ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κειέηεζε 176 γαιιηθέο επηρεηξήζεηο θαη 85 ηζπαληθέο 

εηαηξείεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε ησλ εηαηξεηψλ (Thibierge, 2001). Ο Cazavan-Jeny (2003) 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 470 γαιιηθψλ επηρεηξήζεσλ εμέηαζε θαηά πφζνλ ε 

δηαθνξά κεηαμχ αγνξαίαο θαη ινγηζηηθήο αμίαο κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δείθηε ηεο 

αγνξάο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία κε ηε θεθαιαηνπνηεκέλε ππεξαμία (Cazavan-Jeny, 

2003).  

Υξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Γαιιία θαη Ηζπαλία) νη Casta θαη Ramond (2005) δελ βξήθαλ θακία ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη ησλ απνδφζεσλ ηεο αγνξάο (Casta θαη Ramond, 

2005). Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν ξφινο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αμίαο επηρείξεζεο, νη Jamoussi et al. (2007) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα 391 

γαιιηθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2001 έσο ην 2004. Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηε ζεκαζία ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή θαη ηελ απνηίκεζε 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο εηαηξείεο. Χζηφζν, νη αξζνγξάθνη έδεημαλ 

κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πςειήο ηερλνινγίαο εηαηξεηψλ, ελψ ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία έρνπλ επεξεάζεη ζεηηθά θαη ζεκαληηθά ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ ελ ιφγσ 

εηαηξηψλ (Jamoussi et al., 2007). 

Οη Lenormand and Touchais (2008) κειέηεζαλ θαηά πφζν ε εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΥΑ νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μεηά ηε ζπζρέηηζε πξνεγνχκελσλ κειεηψλ θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ΓΠΥΠ πξάγκαηη βειηηψλνπλ ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν. 

Παξφια απηά, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

αλαθεξφκελσλ πνζψλ ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 
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δηαθνξεηηθά πξφηππα. Δηδηθφηεξα, πξνέθπςε φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπλαθή κε βάζε ηα ΓΠΥΠ (Lenormand and Touchais, 2008). Οη 

Boulerne θαη Sahut (2009) κε ηε ζεηξά ηνπο έιεγμαλ ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηα ΓΠΥΠ, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηνπηθά 

πξφηππα (γεληθέο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο) γηα ηηο γαιιηθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 

Έδεημαλ φηη ε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΠ δελ επεξέαζε ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Χζηφζν, ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηεο ππεξαμίαο ήηαλ ζπλαθή (value relevance) ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ 

(Boulerne θαη Sahut, 2009; Sahut, 2010).  

Γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο, νη Sahut et al. (2011) ζχγθξηλαλ ηε ζπλάθεηα ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ κε ηα ηνπηθά πξφηππα 

(γεληθέο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο) γηα ηηο επξσπατθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Σν 

δείγκα ηνπο πεξηειάκβαλε 1855 επηρεηξήζεηο απφ δέθα επξσπατθέο ρψξεο. Ζ κειέηε 

ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν έμη εηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 2002-

2004 γηα ηα ηνπηθά πξφηππα θαη 2005-2007 γηα ηα ΓΠΥΠ. Σα απνηειέζκαηα ηείλνπλ 

λα επηβεβαηψζνπλ ελ κέξεη ηα επξήκαηα ησλ Boulerne θαη Sahut (2009). Απφ ηελ 

έξεπλα πξνέθπςε φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ αλαγλσξίζηκσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ πςειφηεξεο θαη είραλ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξηαθή αμία γηα λα 

εμεγήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηα 

ΓΠΥΠ απ‟ φηη ηα ηνπηθά επξσπατθά πξφηππα. Χζηφζν, ε ππεξαμία εκθαλίζηεθε 

ιηγφηεξν ζπλαθήο κε ηα ΓΠΥΑ απφ φηη ηα  ηνπηθά επξσπατθά πξφηππα. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ ε Ηηαιία θαη ε Φηλιαλδία, φπνπ ηα αλαγλσξίζηκα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία παξείραλ πεξηζζφηεξν ζπλαθή πιεξνθφξεζε απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ ππεξαμία (Sahut et al., 2011). 

Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΓΠΥΑ θαη κε βάζε έλα δείγκα 128 επηρεηξήζεσλ, πνπ 

απαξηίδεηαη απφ 99 ΜΜΔ (κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο) θαη 29 κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ε κειέηε ησλ Ferrari θαη Montanari (2010) ζεσξεί φηη ην ΓΛΠ 38 

κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ησλ ΜΜΔ, ελψ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δελ θαίλεηαη λα βηψλνπλ ηέηνηεο 

κεγάιεο κεηψζεηο ζηα άπια πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Ζ δηαθνξηθή επίδξαζε ηνπ 

ΓΛΠ 38 γηα ηηο ΜΜΔ θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ εηαηξηθψλ ηχπσλ (Ferrari θαη 

Montanari, 2010). 
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ε άξζξν ηνπο νη ζπγγξαθείο Tsalavoutas et al. (2012) εμεηάδνπλ ηε 

ζπλδπαζκέλε ζπλάθεηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο πξηλ θαη κεηά ηελ ππνρξεσηηθή κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΠ ζηελ Διιάδα. 

Αληίζεηα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, δελ βξήθαλ θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ 

επεμεγεκαηηθή δχλακε ησλ παιηλδξνκήζεσλ ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ δχν 

πεξηφδσλ. Ο δείθηεο coefficient γηα ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην 

θαζαξφ εηζφδεκα ήηαλ ζεηηθφο θαη ζεκαληηθφο ηφζν ζηηο πξν-ΓΠΥΠ φζν θαη κεηα-

ΓΠΥΠ πεξηφδνπο. Χζηφζν, ν ζπληειεζηήο coefficient γηα ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, ελψ 

δηαπίζησζαλ θαη θάπνηα ζηνηρεία απφ ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή επί ησλ θαζαξψλ 

εζφδσλ. Σέινο, βξήθαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά είδαλ ηηο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ελαξκφληζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηηο ηηκέο ηνπ 2004 σο απμεηηθά ζπλαθείο (Tsalavoutas et 

al., 2012). 

Οκνίσο, ζε κειέηε ηνπ ν Istrate (2013) εμέηαζε ηε ζπλάθεηα ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο πξν θαη κεηά πεξηφδνπο πηνζέηεζεο ησλ ΓΠΥΑ, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 350 εηαηξεηψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2002 έσο 2007. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ην πνζφ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηδφηαλ ζεκαληηθά κε ηελ αγνξαία αμία, αιιά ε ζρέζε απηψλ ησλ δχν 

δελ απμήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ (Istrate, 2013). 

Οη Kimouche θαη Rouabhi (2016) ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπο δηεξεχλεζαλ θαηά 

πφζν ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ζπλαθή πιεξνθφξεζε ζηνπο επελδπηέο ζην Γαιιηθφ πιαίζην 

θαζψο θαη αλ ηα ζηνηρεία απηά επεξεάδνπλ ηε ζπλάθεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηειάκβαλε έλα δείγκα γαιιηθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2013. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηνπ Ohlson, εθαξκφζηεθε ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαη ε 

αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο πξνηείλνπλ φηη 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα παξαδνζηαθά ινγηζηηθά κέηξα είλαη ζην ζχλνιν 

ηνπο ζπλαθή. Χζηφζν, νη απνζβέζεηο, ε απνκείσζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη νη ηακεηαθέο ξνέο δελ επεξεάδνπλ ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ γαιιηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη 

νπζηαζηηθά ηηο αγνξαίεο ηηκέο. Δπίζεο, ε ππεξαμία θαη ε ινγηζηηθή αμία ζπλδένληαη 
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πεξηζζφηεξν κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο απφ φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα 

θέξδε αληίζηνηρα. Σέινο, δηαπίζησζαλ φηη ηα άπια ζηνηρεία βειηίσζαλ ηε ζπλάθεηα 

ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Kimouche θαη Rouabhi, 2016). 

Αληίζηνηρα, ε έξεπλα ησλ Ho Kim θαη Taylor (2014), ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο νπνίαο πξνήιζαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηηο εηήζηεο 

εθζέζεηο 160 Απζηξαιηαλψλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε κία πεξίνδν πέληε εηψλ, 

έδεημε φηη ην πλεπκαηηθφ θεθάιαην σο άπιν ζηνηρείν ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο δειαδή παξέρεη ζπλαθή πιεξνθφξεζε ζε αληίζεζε κε ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Ho Kim θαη Taylor, 2014).  

Δπίζεο έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο αθαδεκατθνχο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο 

θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη απνηειεί αληηθείκελν καθξνρξφληαο δηακάρεο κεηαμχ 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ είλαη ε επηινγή κεηαμχ εχινγεο αμίαο θαη ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Ζ κειέηε ησλ 

Nikolaev θαη Christensen (2013) αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή κεηαμχ εχινγεο θαη 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα θαη φρη νη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο. Έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο ήηαλ φηη ε ρξήζε ηεο 

εχινγεο αμίαο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαη παξάιιεια έδσζαλ έκθαζε ζην φηη ε 

εχινγε αμία ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο είλαη 

δηαζέζηκεο ζε ρακειφηεξν θφζηνο. Σέινο, ηα επξήκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ε εχινγε 

αμία είλαη απίζαλν λα γίλεη ε θχξηα κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ 

(Nikolaev θαη Christensen, 2013).    

Αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ν 

Kumar (2013) ζε κηα πξφζθαηε έξεπλα ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

εζεινληηθή δεκνζηνπνίεζε – γλσζηνπνίεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζε αζηαηηθέο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ. Σν άξζξν εμεηάδεη ηα 

αθφινπζα ζέκαηα: (1) ηελ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο, ηε ζπγθέληξσζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο, ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ εζφδσλ, θαζψο θαη ηε κφριεπζε ζηελ 

εζεινληηθή γλσζηνπνίεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (2) ηε ρξήζε ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ, θαη ηελ επίδξαζε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο θνπιηνχξαο ζε 

απηέο ηηο γλσζηνπνηήζεηο. Απηφ ην άξζξν ρξεζηκνπνηεί έλα δείθηε πνπ αλαπηχρζεθε 

γηα ηηο πνξηνγαιηθέο εηαηξείεο απφ ηνπο Oliveira et al. (2006), γηα ηε κέηξεζε ηεο 

εζεινληηθήο γλσζηνπνίεζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξέρνληαο έηζη 
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εμσηεξηθή εγθπξφηεηα σο πξνο φξγαλφ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ 

φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο κε κεγαιχηεξε δηαζπνξά ηεο 

ηδηνθηεζίαο, θαη νη επηρεηξήζεηο κε ρακειφηεξε κφριεπζε παξέρνπλ πεξηζζφηεξε 

εζεινληηθή γλσζηνπνίεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ 

εμάγεηαη είλαη  φηη  εηαηξείεο απφ ρψξεο πνπ είλαη πην αηνκηθηζηηθέο παξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα  άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ 

εηαηξείεο πνπ είλαη απφ ρψξεο πνπ είλαη θνιεθηηβηζηηθέο. Χο εθ ηνχηνπ, θαίλεηαη φηη ε 

εγρψξηα θνπιηνχξα επεξεάδεη ηελ εζεινληηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ΖΠΑ (Kumar, 2013). 

 

2.2.2. Υεηξαγώγεζε θαη Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (Δ&Α) 

 

Σν ΓΛΠ 38, ελψ επηηξέπεη ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ έξεπλα, δίλεη 

επηπιένλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Έηζη, ην βαζηθφ ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηεο Δ&Α είλαη αλ νη δηεπζπληέο πξέπεη λα έρνπλ 

ή λα κελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ή δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο πηζηεχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ελέξγεηα απηή επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα επηζεκάλνπλ ηηο ηδησηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη αληίπαινη ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο Δ&Α πηζηεχνπλ φηη δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο γηα ηνπο κάλαηδεξο λα ρεηξαγσγνχλ ηα θέξδε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ επηηάρπλζε ή κε ηελ  θαζπζηέξεζε απνκείσζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ησλ έξγσλ κε 

κηθξή πηζαλφηεηα επηηπρίαο (Healy et al., 2002). Γεληθφηεξα ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

εμφδσλ Δ&Α απμάλεη ηε ζπλάθεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο άπισλ ζε ζρέζε κε 

ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο κε άπισλ (Ciftci et al., 2014).  

Πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο Δ&Α κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα επθαηξία γηα ηνπο κάλαηδεξο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ (Cazavan-Jeny & Jeanjean 2003,  Markarian et al,, 2008). Όπσο ζεκεηψλεηαη 

ζηνπο Callimacy & Landry (2003), «ε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνθεηκεληζκνχο ηεο δηνίθεζεο», 

δίλνληαο ζηνλ δηεπζπληή ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο 
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Δ&Α γηα δηθφ ηνπ φθεινο. Οη Cazavan-Jeny et al. (2007), κε βάζε ηελ ινγηζηηθή ηεο 

Δ&Α ζηε Γαιιία, δηαπίζησζαλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο 

Δ&Α δαπαλνχλ ιηγφηεξα γηα Δ&Α θαη είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εμνδνπνηνχλ ηηο δαπάλεο γηα Δ&Α. Βξήθαλ επίζεο φηη νη επηρεηξήζεηο 

θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο Δ&Α φηαλ ρξεηάδνληαη λα θαιχςνπλ ή λα μεπεξάζνπλ 

ηα θαηψηαηα φξηα. Σέινο, παξνπζηάδεηαη φηη ε απφθαζε λα θεθαιαηνπνηήζεη κηα 

εηαηξεία ηα έμνδα Δ&Α γεληθά ζπλδέεηαη κε κηα αξλεηηθή ή νπδέηεξε επίπησζε ζηε 

κειινληηθή απφδνζε αθφκε θαη κεηά ηνλ έιεγρν γηα ηελ απηφ-επηινγή (Cazavan-Jeny 

et al, 2007). 

Οη Palmon θαη Yezegel (2010), δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ 

πξνηάζεσλ ησλ αλαιπηψλ θαη ηελ έληαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έμνδα Δ&Α. ην 

βαζκφ πνπ νη επελδχζεηο ζε Δ&Α, εηζάγνπλ κεγαιχηεξε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, νη 

επηρεηξήζεηο εληάζεσο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη πηζαλφηεξν λα παξέρνπλ 

ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηνρέο ηνπο νδεγψληαο ζε ειιηπή ελεκέξσζε ηεο 

αγνξάο. Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη 

έληνλε, νη αλαιπηέο πνπ εηδηθεχνληαη θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηδησηηθή 

πιεξνθφξεζε, δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θαθήο 

εθηίκεζεο ησλ αλαθνξψλ. Αληίζεηα ε πνιππινθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ε 

αζπκκεηξία, ε αβεβαηφηεηα θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλαιπηψλ λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα 

παξέρνπλ ζπκβνπιέο (Palmon θαη Yezegel, 2010). 

Ο Bushee (1998) επηζεκαίλεη φηη, νη πεξηθνπέο ησλ εμφδσλ Δ&Α έρνπλ 

πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο ζηε  καθξνπξφζεζκε  αμία θαη είλαη κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο 

γηα ηνπο θαηφρνπο  κεηνρψλ  απφ φηη ε  ρεηξαγψγεζε  ησλ δεδνπιεπκέλσλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε  πιήξεο  εμνδνπνίεζε ηεο  Δ&Α κπνξεί  λα πξνθαιέζεη  πην  

δαπαλεξή δηαρείξηζε θεξδψλ απφ φηη ε θεθαιαηνπνίεζε. Δπίζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νη κεηψζεηο ζηα έμνδα  Δ&Α κπνξεί  λα κεηψζνπλ ηελ  θαηλνηνκία απηφ  κπνξεί λα 

νδεγήζεη  ζε κεγαιχηεξν θνηλσληθφ θφζηνο (Bushee, 1998).  

Οη Barber et al. (1992) εμέηαζαλ θαηά πφζνλ νη κάλαηδεξο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ κέζσ ησλ δαπαλψλ Δ&Α. πγθεθξηκέλα, 

εμέηαζαλ θαηά πφζνλ νη κάλαηδεξο κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο γηα Δ&Α ψζηε λα πεηχρνπλ 

θέξδε πνπ ζηνρεχνπλ: (1) ζε ζεηηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, θαη (2) ζε θαζαξά έζνδα πξν 

πεξηφδνπ. Οη ζπγγξαθείο πήξαλ έλα δείγκα 4.818 επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ 
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πεξίνδν 1977-1987 θαη εξεχλεζαλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζηα θέξδε. Οη ζπγγξαθείο 

βξήθαλ φηη νη δαπάλεο γηα Δ&Α είλαη ζρεηηθά ρακειφηεξεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ην ζηφρν ζηα θέξδε ηνπο κεηψλνληαο ηηο 

δαπάλεο ηνπο γηα Δ&Α. Σέινο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηεπζπληηθέο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζηελ Δ&Α επεξεάδνληαη απφ ηελ αλεζπρία γηα 

ηα αλαθεξφκελα θέξδε (Barber et al., 1992). 

O Roychowdhury (2003) βξήθε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνπλ κηθξά θέξδε 

έρνπλ αζπλήζηζηα ρακειά δηαθξηηηθά έμνδα (δηαθήκηζεο, Δ&Α θαη πψιεζεο θ.α), 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη δηαρεηξίδνληαη ηα θέξδε κέζσ ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Α 

(Roychowdhury, 2003). Οη Pozza et al. (2008) ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα απφ φιεο 

ηηο εηζεγκέλεο ηηαιηθέο εηαηξείεο, έδεημαλ φηη νη εηαηξείεο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

θεθαιαηνπνηνχλ ην θφζηνο γηα ζθνπνχο εμνκάιπλζεο θεξδψλ αιιά θαη γηα ηε κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ παξαβίαζεο ζπκβνιαίσλ ρξένπο, ππνδεηθλχνληαο φηη ε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρέζε ηεο Δ&Α κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο ηεο (Pozza et al., 2008). 

Οη Duqi et al. (2011), δηαπίζησζαλ ζεκαληηθά ζεηηθή θαη ηζρπξή επίδξαζε ησλ 

εμφδσλ γηα Δ&Α ζηελ αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηέιεμαλ θαη φηαλ ζπλππνιφγηζαλ θαη ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα. Σα ζηνηρεία απφ 

ηελ αλάιπζε έδεημαλ αθελφο φηη ε επίδξαζε απηή δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, 

αθεηέξνπ φηη λεφηεξεο θαη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

θιάδν πςειήο ηερλνινγίαο, δαπαλνχλ απνδνηηθφηεξα ζε έμνδα Δ&Α. Ζ επίδξαζε ηεο 

επέλδπζεο ζε Δ&Α πάλσ ζηελ αγνξαία αμία επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε πςειή 

ηερλνινγία, είλαη ηζρπξφηεξε φηαλ ζπγθξίλνληαη κε παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο ρακειήο ηερλνινγίαο. Σα ίδηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη 

θαη κε ην ηεζη αληνρήο ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ησλ δεδνκέλσλ. Όηη δειαδή ππάξρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ησλ εμφδσλ Δ&Α ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ Δπξσπατθψλ 

επηρεηξήζεσλ.     

Οη Tahinakis θαη Samarinas (2013), δηαπίζησζαλ ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο 

κειέηεο κηα ηζρπξή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εμφδσλ Δ&Α θαη ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο. Γελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φηη νη επελδπηέο ζεσξνχλ 

ζεκαληηθά ηα έμνδα Δ&Α νχηε φηη απηά νδεγνχλ ζε θαηλνηνκία θαη κειινληηθά 

θέξδε, ελψ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ δαπαλά ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε.         

H ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R & D) 

απνηειεί φπσο εηπψζεθε έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο 

φηη απηέο νη δαπάλεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα ππνθηλνχληαη απφ θίλεηξα γηα 

δηαρείξηζε θεξδψλ. Ζ κειεηή ησλ Triki-Damak θαη Halioui (2013) είρε σο ζηφρν λα 

εμεηάζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε απφθαζε ησλ γαιιηθψλ εηαηξεηψλ λα 

θεθαιαηνπνηήζνπλ ή φρη ηηο δαπάλεο Δ&Α κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα 

δηαρείξηζεο θεξδψλ. ην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη νη γεληθέο παξαδεθηέο 

ινγηζηηθέο αξρέο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ είηε ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε είηε ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ηξία θχξηα θίλεηξα γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ (εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ, ε κείσζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο 

θαη ησλ ζρεδίσλ κπφλνπο) θαη έμη άιιεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ (ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξείαο, ην είδνο ηεο βηνκεραλίαο, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ε εηζαγσγή ζην 

ρξεκαηηζηήξην ησλ ΖΠΑ, ε θεξδνθνξία θαη νη θίλδπλνη), πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ 

νη επηδξάζεηο απηψλ ζηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο δαπαλψλ Δ&Α. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γαιιηθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα, θαζψο θαη, γηα λα απνθεχγνπλ νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ ξεηξψλ ησλ ρξεψλ ηνπο (Triki-Damak θαη Halioui, 2013). 

ην ίδην πιαίζην ην SFAS 2 επηβάιιεη ηελ άκεζε θαηαρψξεζε φισλ ησλ  

δαπαλψλ Δ&Α. Σν ΓΛΠ 38 απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, εθφζνλ 

πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα. Πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο δείρλνπλ ηε ζπλάθεηα 

(value relevance) ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ Δ&Α. Οη αξζνγξάθνη κειέηεζαλ ηε 

ζπλάθεηα ησλ εμφδσλ Δ&Α ζε έλα δείγκα 197 γαιιηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ 1993 θαη 2002. Σν γαιιηθφ πιαίζην παξέρεη έλα ελδηαθέξνλ πεδίν 

κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλάθεηα ησλ εμφδσλ Δ&Α επεηδή θαη νη δχν ινγηζηηθνί 

ρεηξηζκνί ησλ δαπαλψλ Δ & Α (εμνδνπνίεζε θαη θεθαιαηνπνίεζε) επηηξέπνληαη. ε 

αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο, δηαπίζησζαλ φηη θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ 

Δ&Α ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ απνδφζεσλ. Απηφο ν 

αξλεηηθφο ζπληειεζηήο (coefficient) ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ Δ&Α 

ππνδειψλεη φηη νη επελδπηέο αλεζπρνχλ θαη αληηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ 



30 

 

 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ Δ&Α. Παξάιιεια ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο 

πξνηείλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηα έμνδα Δ&Α 

είλαη κηθξφηεξεο, κε πην πςειή κφριεπζε, ιηγφηεξν θεξδνθφξεο θαη έρνπλ ιηγφηεξεο 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη 

ησλ αξζνγξάθσλ επηβεβαίσζαλ φηη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ Δ&Α δελ 

ζπλδέεηαη κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θαη ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξεο απνδφζεηο 

(Cazavan-Jeny θαη Jeanjean, 2006). 

Παξάιιεια νη επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α) κεηψλνπλ ηα θέξδε 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ελψ ηα νθέιε ζπλδένληαη κε επελδχζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην 

κέιινλ. Σν πξφβιεκα απηφ ππνδειψλεη φηη ηα Δ&Α ζπληζηνχλ έλα εξγαιείν 

δηαρείξηζεο θεξδψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βξαρππξφζεζκεο απφδνζεο. Δλψ ππάξρνπλ 

πνιιά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηνηθεηηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα κέζσ θεθαιαηνπνίεζεο 

ησλ εμφδσλ Δ&Α, ε έξεπλα απηή επηδηψθεη λα θαζνξίζεη εάλ νη ζηφρνη ησλ θεξδψλ 

επεξεάδνπλ ηηο επελδχζεηο ησλ εμφδσλ Δ&Α κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ πεξηθνπψλ 

Δ&Α κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ. Δζηηάδνληαο ζε κηα γαιιηθή ξχζκηζε, φπνπ νη 

εηαηξείεο επελδχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α, ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη νη κάλαηδεξο έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο Δ&Α, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν θεξδψλ. Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α απνηειεί 

κηα ζηξαηεγηθή απφθαζε πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ απνδφζεσλ. Μειεηψληαο δχν θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ: ηελ 

απνθπγή ησλ δεκηψλ θαη ηηο κεηψζεηο θεξδψλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ππνζηεξίδνπλ θαη παξέρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ κέζσ ηεο εμνδνπνίεζεο Δ&Α (Guidara  θαη Boujelbene, 2015). 

Μία αθφκε έξεπλα δηεμάρζεθε γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ αθνξνχλ ηελ  πξηλ θαη 

κεηά πηνζέηεζε ηνπ  ΓΛΠ 38 θπξίσο γηα ηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ν νπνίνο απαηηεί 

κεγάιεο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D),. Ζ ππάξρνπζα έξεπλα 

επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηε βηνκεραλία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, φπνπ νη δαπάλεο Δ&Α εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Πξνεγνχκελε απζηξαιηαλή έξεπλα είρε βξεη αλάκεηθηα απνηειέζκαηα ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δαπαλψλ Δ&Α θαη ησλ αιιαγψλ ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Ζ κειέηε είρε σο 

ζθνπφ λα απνδείμεη αλ νη δαπάλεο Δ&Α απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ΓΛΠ 38  πνπ αθνξνχλ 

ηε βηνκεραλία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη εμνδνπνηεκέλεο δαπάλεο Δ&Α 
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ήηαλ ζπλαθείο, ελψ ε ζχγθξηζε ησλ πξηλ θαη κεηά ην ΓΛΠ 38 πεξηφδσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξν-παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζεο) έδεημε κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ επεμεγεκαηηθή δχλακε ηνπ κνληέινπ 

παιηλδξφκεζεο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΛΠ 38, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο δαπάλεο Δ&Α πνπ αλαθέξζεθαλ βάζεη ηνπ λένπ πξνηχπνπ 

ΓΛΠ 38 είλαη πην ρξήζηκε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο επελδπηέο ζπγθξηλφκελε 

κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ βάζεη AASB 1011 (Mitrione, 2013). 

Οη Tsolingas θαη Tsalavoutas (2011), εμέηαζαλ γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα έμνδα Δ&Α πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη είλαη ζεηηθά 

ζπζρεηηζκέλα κε ηελ αγνξαία αμία, δειαδή ε αγνξά αλαγλσξίδεη απηά ηα έμνδα σο ηε 

βάζε γηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Σα έμνδα Δ&Α είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλα 

κε ηελ αγνξαία αμία κε βάζε ηα ΓΠΥΑ, ππνζηεξίδνληαο ηελ πξφηαζε φηη δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ κειινληηθά νθέιε θαη έηζη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα. 

ε αληίζεζε κε ηελ πξν-ΓΠΥΑ πεξίνδν απηά είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλα κφλν γηα 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

Οη Franzen θαη Radhakrishnan (2009), επεθηείλνληαο ην ππφδεηγκα ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Ohlson (1995), θαηέιεμαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ εμφδσλ Δ&Α θαη ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

παξνπζίαδαλ δεκίεο, ελψ βξήθαλ αξλεηηθή ζρέζε, γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζίαδαλ 

θέξδε. Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

σο εξγαιείν ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ πξνθεηκέλνπ λα σθειεζνχλ θνξνινγηθά, ελψ 

παξάιιεια νη επελδπηέο ην αληηιήθζεθαλ θαη ζπλέρηδαλ λα επελδχνπλ κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο επηρείξεζεο.     

Ζ ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α επίζεο ζα κπνξνχζε λα 

επεξεαζηεί αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ εμαηηίαο ηεο 

επειημίαο πνπ παξέρεηαη απφ ινγηζηηθά πξφηππα. Ζ κειέηε επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη 

αλ ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δ&Α ππνθηλείηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ή 

κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ζ κειέηε δηεμήρζε ζε 

δείγκα 410 γαιιηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επελδχνπλ ηεξάζηηα πνζά ζε Δ&Α θαηά ηηο 

πεξηφδνπο 2007-2011 θαη ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ Worldscope. Υξεζηκνπνηψληαο δχν κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γαιιηθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα 
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θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο Δ&Α πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλνπλ ηα απνηειέζκαηα, 

αιιά κάιινλ ηείλνπλ λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο Δ&Α, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ησλ θεξδψλ (Guidara θαη Boujelbene, 2014). 

ε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ηνπο νη Guidara θαη Boujelbene (2014) δηεξεχλεζαλ ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D) ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. πγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

Δ&Α είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, ε νπνία εθηίζεηαη ζε πςειφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο θαη πςειήο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο θαη φηη νη ινγηζηηθέο επηινγέο 

ζε Δ&Α είλαη έλα ακθηιεγφκελν ζέκα, ε παξνχζα κειέηε επηρείξεζε λα αμηνινγήζεη 

ηελ επίδξαζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. Ζ κειέηε δηεμήρζε ζε 

δείγκα πνπ απαξηηδφηαλ απφ γαιιηθέο εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ Δ&Α θαη ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

Worldscope. Ζ δηαρείξηζε θεξδψλ εθηηκήζεθε κέζσ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε Δ&Α επλνεί ηφζν ηα θίλεηξα φζν 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κάλαηδεξο γηα  δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ (Guidara, R. θαη 

Boujelbene, 2014). 

Οη Brown et al. (2009), βξήθαλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ&Α δεκηνπξγεί έλα 

ζεκαληηθφ δίαπιν γηα ηε ζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Χζηφζν δελ ππάξρεη άκεζε απφδεημε φηη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα λα επεξεάζνπλ ηα έμνδα Δ&Α. Ζ εθηίκεζε ησλ αξζνγξάθσλ ήηαλ γηα 

δπλακηθά κνληέια Δ&Α γηα εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο ελψ βξήθαλ ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα λέεο 

επηρεηξήζεηο. Οη νηθνλνκηθνί ζπληειεζηέο γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ήηαλ αξθεηά 

ζεκαληηθνί ψζηε λα εμεγνχληαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε κεηαβνιή ησλ εμφδσλ 

Δ&Α, θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκίαο, θαηλνηνκίαο 

θαη αλάπηπμεο.  

Οη Kallunki et al. (2009), εμέηαζαλ αλ κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηελ ηερλνινγία, λα εληζρχζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ εμφδσλ Δ&Α, δαπαλψληαο ζηελ 

ηξέρνπζα αγνξαία αμία θαη ζε κειινληηθά θέξδε κέζσ ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. Αλαιχνληαο πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, βξέζεθε, φηη 

φηαλ κηα επηρείξεζε ηερλνινγίαο πξνβαίλεη ζηελ εμαγνξά κηαο άιιεο επηρείξεζεο 

ηερλνινγίαο, ην κέγεζνο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα έμνδα Δ&Α ηεο 

εμαγνξαδφκελεο απμάλεη θαηά 107% ζην έηνο ηεο εμαγνξάο. Χζηφζν δελ βξέζεθε 
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ίδηα ζρέζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζρεηηθά κε ηα έμνδα Δ&Α πνπ δαπαλψληαη απφ κηα 

επηρείξεζε πνπ εμαγνξάδεηαη αιιά δελ είλαη έληαζεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, βξέζεθε 

φηη φζνη εμαγφξαδαλ επηρεηξήζεηο ηερλνινγηψλ, είλαη πην επηηπρεκέλνη ζηελ 

κεηαηξνπή ηνπ δαπαλφκελνπ πνζνχ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε ζεηηθά κειινληηθά 

θέξδε, ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δελ απαζρνινχλ πςειή ηερλνινγία.  

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ Li (2011), είλαη ε ζπλέρηζε ηεο δαπάλεο ζε 

Δ&Α αθφκα θαη κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαο δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εληάζεσο ζε Δ&Α, δηαπίζησζε ζεκαληηθή 

ζρέζε ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλαληά κηα ηέηνηα επηρείξεζε κε ηα θέξδε 

αλά κεηνρή. Μηα επηρείξεζε, δειαδή πνπ αζρνιείηαη εληαηηθά κε Δ&Α, είλαη πην 

πηζαλφ λα ζηακαηήζεη ηελ επέλδπζε ζε Δ&Α εάλ πεξηνξηζηνχλ νη νηθνλνκηθνί ηεο 

πφξνη. Σα έμνδα Δ&Α, κπνξεί λα κεησζνχλ άκεζα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε.  

Οη Pandit et al. (2011), εμεηάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

επξεζηηερλίεο θαη ηελ επίδξαζε πάλσ ζηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ ηνπο. ε απηή 

ηε ινγηθή ινηπφλ, δηαπίζησζαλ φηη ηα κειινληηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλα κε ηελ πνηφηεηα ησλ επξεζηηερληψλ ηνπο θαη απηή ε ζρέζε 

είλαη πην κεγάιε γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο βξέζεθε 

φηη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ είλαη αξλεηηθά 

ζπζρεηηζκέλε κε ηελ πνηφηεηα ησλ επξεζηηερληψλ θαη απηή ε ζρέζε είλαη ζεκαληηθή 

γηα επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ πςειά πνζά ζε έμνδα Δ&Α θαη έρνπλ ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπο αξηζκφ επξεζηηερληψλ. Γειαδή νη επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ έμνδα 

Δ&Α είλαη πην παξαγσγηθέο θαη εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε κεηαβιεηφηεηα ζηα 

κειινληηθά ηνπο θέξδε. 

πρλά νη επελδπηέο επηκέλνπλ ζηελ άπνςε φηη δαπάλεο Δ&Α είλαη ε πεγή 

θαηλνηνκίαο θαη φηη νη επηρεηξήζεηο εληάζεσο Δ&Α έρνπλ δπλαηφηεηα κειινληηθήο 

αλάπηπμεο. Χζηφζν, νη πξνυπνινγηζκνί Δ&Α γηα ην ζθνπφ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

είλαη επκεηάβιεηνη θαη ζπρλά ππνηάζζνληαη ζε δηεπζπληηθά θίλεηξα γηα λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε. Δηδηθά νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε δηεπζπληηθφ 

επίπεδν ζα επεξεαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θίλεηξα απηά, φηαλ νη ζηφρνη ησλ 

θεξδψλ ηείλνπλ λα είλαη κηθξφηεξνη απφ ην εμέρνλ ζεκείν αλαθνξάο. ηφρνο ηεο 

έξεπλαο ηνπ Shimada (2013) ήηαλ λα εξεπλήζεη αλ νη ηαπσληθέο εηαηξίεο κεηψλνπλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ βξαρππξφζεζκεο πηέζεηο ζηα θέξδε 

θαη ην πσο εξκελεχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο θεθαιαηαγνξέο απηή ηε ζπκπεξηθνξά . 
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Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα απφ ηαπσληθέο 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο πεξηφδνπο 2002-2006. Απφ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη δαπάλεο Δ&Α βξέζεθαλ λα είλαη επαίζζεηεο ζηηο ρξνληθά 

πζηεξεκέλεο απνδφζεηο θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θεξδψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

απνηπρία λα θαιπθζνχλ νη πξνβιέςεηο ησλ θεξδψλ αλαθνξάο θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν απμάλνληαη νη κεηψζεηο ησλ εμφδσλ Δ&Α ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. 

Απνθαιχπηνληαο κηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ Δ&Α θαη ησλ ζηφρσλ θεξδψλ, 

δηεξεχλεζε ην πψο νη επελδπηέο ζηηο θεθαιαηαγνξέο εξκελεχνπλ ηα θέξδε ζηελ 

παξνπζία απξνζδφθεησλ πξνζαξκνγψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ Δ&Α. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη επελδπηέο ειαηηψλνπλ ηα έζνδα κεηψλνληαο ηε 

δηαρείξηζε θεξδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απξνζδφθεηε πξνζαξκνγή ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ Δ&Α. Δηδηθά, νη επελδπηέο ηνπνζεηνχλ ρακειέο εθηηκήζεηο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά θέξδε. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δ & Α ζρεηίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαηλνηνκία, ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε, ε Δ&Α ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ηδηαίηεξα απφ ηηο αγνξέο. Χζηφζν έλα 

αθφκε απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ήηαλ φηη νη δαπάλεο γηα Δ&Α δελ απνδίδνπλ 

πάληα ηελ θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ (Shimada, 2013). 

ηελ έξεπλα ησλ Cimini et al. (2014) δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ ησλ δαπαλψλ Δ&Α θαη ηνπ θίλδπλνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ κέζσ πνηνπ ρεηξηζκνχ νη 

κάλαηδεξο θηλήζεθαλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. Με ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α ζε δείγκα 137 εηζεγκέλσλ ηηαιηθψλ 

νληνηήησλ πνπ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 38 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009, νη εξεπλεηέο ππνιφγηζαλ αξθεηνχο δείθηεο πνπ δείρλνπλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ κάλαηδεξο λα εμνδνπνηνχλ ή λα θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο Δ&Α. 

πλαθφινπζα, κειέηεζαλ ηε ζρέζε ησλ πξνηηκήζεσλ απηψλ κε ηνλ θίλδπλν ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή beta. Σα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ηνπο έδεημαλ φηη νη κάλαηδεξο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ σο ρεηξηζκφ ηελ 

εμνδνπνίεζε ησλ Δ&Α πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαρείξηζε θεξδψλ 

εκπεξηείρε κεγαιχηεξν ξίζθν γηα ηηο εηαηξίεο (Cimini et al., 2014).  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε επηινγήο ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ θηλήζεθαλ θαη νη 

Ding et al. (2013). Οη ινγηζηηθνί αξηζκνί θαη ηδηαίηεξα ην απνηέιεζκα, ε θαζαξή ζέζε 

ή ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ βαζίδνληαη ζε ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
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ηνπο ξπζκηζηέο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ 

απαηηνχλ. Ζ εξγαζία απηή επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην πψο νη ινγηζηηθέο επηινγέο 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

Αλαιχνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο Δ&Α ηεο Renault, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ ζηελ Δπξψπε, ζε πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνπλ ηα έηε 

2002-2011, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε Renault ηξνπνπνίεζε ηε ινγηζηηθή 

πνιηηηθή ησλ εμφδσλ Δ&Α κεηαβαίλνληαο απφ ηελ εμνδνπνίεζε (κηα ζηαηηθή 

ζχκβαζε) ζηε θεθαιαηνπνίεζε (δπλακηθή ζχκβαζε). Σα επξήκαηά ηεο έξεπλαο 

βαζίζηεθαλ ζε κηα αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηείραλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

αλαιπηψλ ζε ινγηζηηθέο επηινγέο ηεο Renault, θαζψο θαη κηα εθηελή αλάιπζε ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Renault (εηήζηεο εθζέζεηο, παξνπζηάζεηο ζηνπο 

αλαιπηέο, ζπλδηαζθέςεηο). 

Πξφζθαηεο κειέηεο ζην αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο δηεξεχλεζαλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α. Ζ δπλαηφηεηα 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε Δ&Α γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ θεξδψλ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ κηα εηαηξία σο ζεκάδη κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή σο επθαηξηαθή δηαρείξηζε θεξδψλ. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

εμφδσλ Δ&Α έρεη επίζεο αληίθηππν ηφζν ζην νξηαθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη 

ζηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Απηή ε κειέηε καο δείρλεη ην ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηα επίπεδα ηεο Δ&Α πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο θέξδε, θαη ην πψο απηφ επεξεάδεη δηαδνρηθά ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο 

αγνξέο πξντφλησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζηαηηζηηθφ 

κνληέιν. Σν κνληέιν παξέρεη κηα ινγηθή ζηξέβισζε ησλ εμφδσλ Δ&Α πξνθεηκέλνπ ε 

επηρείξεζε λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα θέξδε κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ θεξδψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθηίλαμεο ηνπ θφζηνπο, κηα επηρείξεζε κπνξνχζε λα επεξεάζεη ην ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ επηινγψλ Δ&Α. Γειαδή ε εηαηξεία 

επέλδπζε ζε ππεξβνιηθά κεγάια πνζά ζε Δ&Α, θαη απηφ ηεο έδσζε  ηελ επθαηξία λα 

δεκηνπξγήζεη θάπνηα απνζεκαηηθά πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζε αξγφηεξα πξνθεηκέλνπ 

λα θζάζεη ην πςειφηεξν ζηφρν θεξδψλ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο αλαθέξνπλ κεγάια θέξδε, ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

αλαγθαζηηθά κηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θεξδψλ Σέινο, απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνθχπηεη έλαο αζπλήζηζηα κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ πεηπραίλνπλ 
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ηνπο ζηφρνπο θέξδε, αιιά φρη απαξαηηήησο κε ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 

θεξδψλ (Sung et al., 2016). 

Ζ κειέηε ηνπ Zicke (2014) παξέρεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ 

ηνπο κάλαηδεξο ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α. πγθεθξηκέλα, ν 

εξεπλεηήο εμέηαζε αλ ηα θίλεηξα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ παίδνπλ ξφιν ζηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, εζηηάδνληαο ζε δχν δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο 

θεξδψλ: ζηελ απνθπγή ησλ δεκηψλ θαη ζηε κείσζε ησλ θεξδψλ. Σν δείγκα 

ζηεξίρηεθε ζε γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην DAX30, MDAX, 

SDAX θαη TecDAX απφ ην 2006 έσο ην 2010. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ππνζηεξίδνπλ φηη θαη ηα δχν θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ θαζνξίδνπλ ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α. ε κηα πξφζζεηε αλάιπζε ηνπ ν αξζνγξάθνο 

πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη εάλ ηα αληρλεχζηκα θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ 

θαζνδεγνχληαη απφ ηελ πξφζεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ησλ 

ζεκεξηλψλ πξνγξακκάησλ Δ&Α, ςάρλνληαο γηα κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ηξερνπζψλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ Δ&Α θαη ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ. Σα 

επξήκαηα ππνδειψλνπλ ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α αληηπξνζσπεχεη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε (Zicke, 2014). 

Έλα πξφβιεκα πνπ πξνζπαζεί λα επηιχζεη ε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

αθνξά φπσο αλαθέξζεθε ηα θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη ν θφξνο είλαη ζπρλά έλαο ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ 

ινγηζηηθψλ επηινγψλ. Δηαηξίεο πνπ επηιέγνπλ σο ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηελ εμνδνπνίεζε 

ησλ δαπαλψλ Δ&Α θαη έρνπλ σο θίλεηξα ηε θνξνινγηθή ειαρηζηνπνίεζε ζα έπξεπε 

λα αλαθέξνπλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κείσζε ησλ εζφδσλ, ελψ απηέο πνπ 

επηιέγνπλ σο ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζα έπξεπε 

λα αλαθέξνπλ πςειφηεξα έζνδα. Γεληθφηεξα, ηα θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηα έμνδα 

Δ&Α βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, φηαλ νη ξπζκηζηέο ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ επηηξέπνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα απφ επηρεηξήζεηο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο 

πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη δαπάλεο Δ&Α πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θνξνινγηθά νθέιε ζε επίπεδν ρψξαο παξαθίλεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ ζε 

κεξηθή θεθαιαηνπνίεζε παξά ζε εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Σα απνηειέζκαηά 



37 

 

 

έδεημαλ επίζεο φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ησλ 

δαπαλψλ Δ&Α παξέρνπλ ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, 

ηδίσο γηα ηηο ρψξεο εληάζεσο ζε Δ&Α. Σα επξήκαηά είλαη δεισηηθά ηεο επηξξνήο ησλ 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα Δ&Α ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο (Anagnostopoulou θαη 

Ballas, 2014). 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο, ν Wang (2016) εξεπλά ηνλ αληίθηππν 

ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ζε νξηζκέλεο ινγηζηηθέο επηινγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο  

δαπάλεο Δ&Α. Σα εκπεηξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ έλα πςειφηεξν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν πνζνζηφ θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ 

θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 

Δ&Α. Πεξαηηέξσ, ε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ζπληειεζηή θφξνπ θαη ηνπ δείθηε 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α είλαη πην έληνλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, γηα ηηο κε-θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε πεξηνρέο κε αδπλακία επηβνιήο ηνπ 

θφξνπ (Wang, 2016). 

2.2.3. Υεηξαγώγεζε θαη ππεξαμία (εζωηεξηθώο δεκηνπξγνύκελε 

ππεξαμία) 

 

Οη δαπάλεο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο εθηφο αλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην ζηνηρείν απνθηάηαη κεηά απφ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δε κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί ζαλ άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ελ ιφγσ 

δαπάλεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ απνδίδεηαη ζηελ ππεξαμία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο (Νεγθάθεο,2015). Μία κειέηε πνπ έγηλε ζην Μαιάνπη 

έδεημε φηη δελ ππάξρεη εηζεγκέλε εηαηξεία ζην Μαιάνπη πνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ 

ππεξαμία ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, παξά ηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 

ζηελ νηθνλνκία (Kampanje, 2012). 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% -75% ηεο αμίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 
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αγνξέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη γεληθέο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (US GAAP), ε 

ππεξαμία ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ε ινγηζηηθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο θαη δεκηνπξγνχλ δπλεηηθά πξνβιήκαηα. Απηνί νη ινγηζηηθνί 

θαλνληζκνί δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ θαη ην μέπιπκα ρξήκαηνο, 

κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληψλ, θαη είλαη πηζαλφ λα 

απμήζνπλ ηελ επίπησζε ηεο απάηεο θαη ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο (Nwogugu, 

2015). 

Ζ Δθαξκνγή ηεο Τπεξαμίαο  (εζσηεξηθνί θαλφλεο ζε άπια) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε κεγαιχηεξε απφ ην θαλνληθφ δεκηνπξγία ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ 

(φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ δεδνπιεπκέλσλ) θαη επίζεο κεγαιχηεξεο 

απφ ην θαλνληθφ πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ δεδνπιεπκέλσλ νη νπνίεο 

κπνξεί λα απμάλνπλ ζεκαληηθά ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ κηαο 

εηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ε Τπεξαμία (εζσηεξηθνί θαλφλεο ζε άπια) κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ρεηξαγψγεζε ησλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα 

απμήζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ (Nwogugu, 2012). 

Οη Oliveira et al. (2010) εθηίκεζαλ ηε ζπλάθεηα ησλ πνζψλ ησλ αλαγλσξίζηκσλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ππεξαμίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φισλ ησλ εηζεγκέλσλ πνξηνγαιηθψλ εηαηξεηψλ πιελ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απφ ην 1998 έσο ην 2008. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

έξεπλαο ηνπο ήηαλ φηη εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο πνπ  πηνζέηεζαλ  ην ΓΛΠ 38 θαη 

ΓΠΥΠ 3, ην 2005, δελ ήηαλ πιένλ ππνρξεσκέλεο λα αλαγλσξίζνπλ κεξηθά άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο ην θφζηνο εθθίλεζεο θαη εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ) θαη δελ 

απαηηήζεθε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεξαμία θαη ζηα ππφινηπα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Χζηφζν, 

ελψ ηα θέξδε ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαηά ηηο πνξηνγαιηθέο 

Γεληθέο Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο (GAAP) πνπ εθαξκφζηεθαλ πξηλ απφ ην 2005, 

ε αμία ζπλάθεηα ησλ θεξδψλ θαίλεηαη λα έρεη κεησζεί κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ / 

ΓΠΥΠ ην 2005. Παξά ην γεγνλφο φηη ε κεηάβαζε ζηα ΓΛΠ / ΓΠΥΠ δελ είρε θακία 

επίπησζε ζηελ αμία ζπλάθεηα ησλ αλαγλσξίζηκσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ππήξρε κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλάθεηα 

ηεο ππεξαμίαο. Σέινο φηαλ εμεηάζηεθαλ νη ππνθαηεγνξίεο ησλ αλαγλσξίζηκσλ άπισλ 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία βξέζεθε κία αχμεζε ζπλάθεηαο ηεο ππεξαμίαο, ησλ ινηπψλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Oliveira et 

al., 2010). 

Οη Henning et al., (2011) αλέιπζαλ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ 

1.576 εμαγνξέο ζηηο ΖΠΑ θαη 563 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ήηαλ φηη: 1) ιίγα ήηαλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έδεηρλαλ φηη νη επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ 

δηαρεηξίδνληαη ην πνζφ ηεο δηαγξαθήο ηεο ππεξαμίαο ή φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ΖΒ 

δηαρεηξίδνληαη ην πνζφ ησλ αλαηηκήζεσλ (εγγξαθή εθ λένπ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ) 2) νη επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ θαζπζηέξεζαλ ηηο δηαγξαθέο ηεο ππεξαμίαο 

θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ΖΒ παξνπζίαζαλ ζηξαηεγηθά ρξνληθέο αλαπξνζαξκνγέο γηα 

λα απνθεπρζεί ε έγθξηζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο – απηέο νη δξάζεηο είλαη κνξθέο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ-, θαη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην απφιπην πνζφ ησλ αλαηηκήζεσλ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ 

απφ ην ρξνλνδηάγξακκα φπνπ, ζπρλά ζπλδέεηαη θαη επεξεάδεη ηα ζπκβφιαηα ρξένπο, 

ηε θεξεγγπφηεηα, θαη ηηο απνδφζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη Henning et 

al. (2011), επηβεβαίσζαλ ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ απφ πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηεο ππεξαμίαο. 

ηα πιαίζηα ησλ επηινγψλ ρεηξηζκνχ ηεο ππεξαμίαο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 

θεξδψλ πιήζνο κειεηψλ έρνπλ εθπνλεζεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δηδηθφηεξα ν 

ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ηνπ Bisogno (2015) ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή ππεξαμία, κε έκθαζε ζηελ 

πξψηε αλαγλψξηζή ηεο, θαζψο θαη ζηε δηαγξαθή ηεο, ιφγσ ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα απφ ηηαιηθέο εηζεγκέλεο  

επηρεηξήζεηο γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ, κε ζπλνιηθά 591 παξαηεξήζεηο. Δπίζεο, ην 

κνληέιν παιηλδξφκεζεο ηνπ Jones έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ κάλαηδεξο αλαθνξηθά κε ηα δεδνπιεπκέλα. Σα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνηείλνπλ φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ησλ εηήζησλ κεηαβνιψλ ζηελ ππεξαμία. Σα επξήκαηα 

δείρλνπλ επίζεο θαη κία επίπησζε ζηε κφριεπζε θαη ζηελ απφδνζε (Bisogno, 2015). 

Οη Chalmers et al. (2011) βξήθαλ φηη ε δεκία απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο 

αληαλαθιά θαιχηεξα ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζρέζε ηηο απνζβέζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε Απζηξαιία. ε κία άιιε ζπλαθή έξεπλα εμεηάζηεθε θαηά πφζνλ απηή 

ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππεξαμίαο θαη νηθνλνκηθήο 
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πξαγκαηηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Παξφκνηα κε ηελ έξεπλα ησλ Chalmers et al. (2011), δηαπηζηψζεθε 

επίζεο φηη ε δεκία απνκείσζεο ππεξαμίαο ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Απζηξαιία. Αιιά νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δεκίαο απνκείσζεο 

ηεο ππεξαμίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηείλνπλ λα είλαη ηζρπξφηεξεο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο κε νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, θαη απηή ε επίδξαζε είλαη 

ηζρπξφηεξε γηα επηρεηξήζεηο κε κεγαιχηεξν κέγεζνο ππεξαμίαο (Kabir θαη Rahman, 

2015). 

Μία άιιε εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε θεξδψλ ζηελ 

ππεξαμία πεξηειάκβαλε αληηιήςεηο ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο 

ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

(ΓΠΥΠ). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο θαηέγξαςαλ απφςεηο ειεγθηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ εάλ νη ειεγθηέο πηζηεχνπλ 

φηη ηα ΓΠΥΠ εληζρχνπλ ηε δηαρείξηζε θεξδψλ ζηε ινγηζηηθή ηεο ππεξαμίαο. Ζ 

κειέηε δηεμήρζε ζηε Φηλιαλδία. Δηδηθφηεξα ε κειέηε ρξεζηκνπνηεί κηα έξεπλα πνπ 

έγηλε ζε πηζηνπνηεκέλνπο θηλιαλδηθνχο ειεγθηέο. Σν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

ζηάιζεθε ζε 523 πηζηνπνηεκέλνπο ειεγθηέο. Οη ζπγγξαθείο έιαβαλ 123 απαληήζεηο 

δειαδή πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 23,5% . Ζ έξεπλα έδεημε φηη ππάξρνπλ δχν 

θαηεπζχλζεηο φζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή ηεο ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε θαηεχζπλζε, νη κάλαηδεξο ησλ εηζεγκέλσλ θηλιαλδηθψλ 

εηαηξεηψλ ζπκπεξηθέξνληαη θαηξνζθνπηθά ζηηο απνθάζεηο δηαγξαθήο ηεο ππεξαμίαο. 

Ζ άιιε θαηεχζπλζε έδεημε φηη ππάξρεη κηα επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηε ινγηζηηθή 

ηεο ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ΓΠΥΠ. Οη ειεγθηέο ησλ Big Four 

εηαηξηψλ θαίλεηαη λα επλννχλ ηε ινγηζηηθή ππεξαμίαο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο κεγαιχηεξε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζα εληζρχζεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. (Pajunen θαη Saastamoinen, 2013). 

Τπάξρεη κηα άιιε κεγάιε έξεπλα πνπ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ επειημία ησλ ινγηζηηθψλ πξφηππσλ γηα λα πεηχρνπλ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. Ζ 

παξνχζα κειέηε ηνπ Storå (2013) εμεηάδεη θαηά πφζνλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ, πξνβαίλνπλ ζε δηαρείξηζε θεξδψλ κέζσ ηεο ινγηζηηθήο 

απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο. Σα ΓΠΥΠ απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβαίλνπλ 

ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο φρη κφλν ζε εηήζηα βάζε αιιά θαη φπνηε 

ππάξρεη έλδεημε φηη ε ππεξαμία κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί. Οη έιεγρνη απνκείσζεο 
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πεξηιακβάλνπλ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ππεξαμίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ε ινγηζηηθή 

αμία ηεο ππεξαμίαο ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ, φπσο εθηηκάηαη ζε ζρέζε κε έλα 

ηεζη απνκείσζεο, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο δεκία 

απνκείσζεο. Χζηφζν, νη εθηηκήζεηο ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ γηα ηελ ππεξαμία 

ππφθεηληαη ζε πςειφ βαζκφ αλεμέιεγθηε επρέξεηαο. Απηφ ππνδειψλεη φηη νη έιεγρνη 

απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαρείξηζε 

θεξδψλ. Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηε δηαρείξηζε θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

- θέξδε. Δπηθεληξψλεηαη ζε δχν ζηφρνπο - θέξδε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα γηα δηαρείξηζε θεξδψλ: κεδέλ θέξδε θαη θέξδε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφβιεςε φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ην ΓΠΥΑ δηαρεηξίδνληαη ηα θέξδε κέζσ ηεο ινγηζηηθήο 

απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο. Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο 

δηαρεηξίδνληαη ηα θέξδε πξνο ηα πάλσ απνκεηψλνληαο ιηγφηεξν ηελ ππεξαμία φηαλ ηα 

πξν απνκείσζεο θέξδε ππεξβαίλνπλ ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν, πξνθαλψο γηα λα 

απνθχγνπλ λα πέζνπλ θάησ απφ ην ζηφρν. Πεξαηηέξσ, ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη ηα θέξδε πξνο ηα θάησ, απνκεηψλνληαο πεξηζζφηεξν ηελ 

ππεξαμία φηαλ ηα πξν απνκείσζεο θέξδε ππεξβαίλνπλ ζαθψο ή ππνιείπνληαη ηνπ 

ζηφρνπ θεξδψλ, πξνθαλψο γηα λα θνπζθψλνπλ ηα κειινληηθά θέξδε (Storå, 2013). 

2.4 πκπεξάζκαηα 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ην ΓΛΠ 

38 θαη ηελ αιιειεπίδξαζε απηνχ κε ηε ζπλάθεηα ζηε ινγηζηηθή ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, επηρεηξήζεθε λα αλαιπζεί ζε βάζνο έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ αθαδεκατθνχο, αλαθνξηθά κε 

ηα ΓΛΠ 38 θαη θπξίσο ε ζρέζε ηεο δηαρείξηζεο θεξδψλ (earnings management) κε ηηο 

δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) θαη κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγνχκελε 

ππεξαμία (goodwill), θαζψο ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο 

αλαθνξηθά κε ην ινγηζηηθφ ηνπο ρεηξηζκφ, ηελ απεηθφληζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε 

εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ ππνθεηκεληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ απνηίκεζε 

ηνπο. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζηηο νπνίεο έρεη εμεηαζηεί 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλάθεηα ζηε ινγηζηηθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 60%-75% ηεο αμίαο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη γεληθέο 

παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (US GAAP), ε ππεξαμία ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ε 

ινγηζηηθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο θαη 

δεκηνπξγνχλ δπλεηηθά πξνβιήκαηα. Απηνί νη ινγηζηηθνί θαλνληζκνί δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ θαη ην μέπιπκα ρξήκαηνο, κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ 

ηνκέα ησλ βηνκεραληψλ, θαη είλαη πηζαλφ λα απμήζνπλ ηελ επίπησζε ηεο απάηεο θαη 

ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο (Nwogugu, 2015). Πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε 

θεθαιαηνπνίεζε ηεο Δ&Α κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα επθαηξία γηα ηνπο κάλαηδεξο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ (Cazavan-Jeny & Jeanjean 2003,  

Markarian et al,, 2008). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ζην επφκελν 

θεθάιαην θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν θαιχπηεη ηo Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία», κε απψηεξν ζηφρν ηελ πιήξε θαηαλφεζε, πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε 

ηνπ αλαγλψζηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
0
 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 38 

«ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ»  

 

Σν ΓΛΠ 38 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία αζρνιείηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν πξφηππν αλαθέξεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο αλαγλψξηζεο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

ελψ παξάιιεια νξηνζεηεί ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο θαη απφζβεζεο ηνπ. Δπηπιένλ, 

πξνζδηνξίδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απφζπξζεο θαη δηάζεζεο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα (Νεγθάθεο, 2015). 

 

3.1 Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

Σν πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 38 είλαη ηδηαίηεξα επξχ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε εμαίξεζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ηνπ Πξφηππν νξίδεη ξεηά, φπσο: 

 ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη θαη αθνινπζνχλ ηελ 

εθαξκνγή άιισλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ, φπσο: νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

(ΓΛΠ12), ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

(ΓΛΠ19), κηζζψζεηο (ΓΛΠ17), θιπ 

 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ΓΛΠ39) 

 ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ηφζν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε φζν θαη ηηο δαπάλεο γηα αλάπηπμε θαη 

εμφξπμε νξπθηψλ (Νεγθάθεο, 2015) 

 ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζε αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ (Καξαγηάλλεο 

θ.α., 2007). 

Δπηπιένλ, αλ θάπνην άιιν πξφηππν πξνζδηνξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ελφο 

εηδηθνχ ηχπνπ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεη εθείλν ην πξφηππν (Grant Thornton, 2009). 
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Έλα γεγνλφο ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί έκθαζε αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΓΛΠ38, είλαη ηα πεξηνπζηαθά εθείλα ζηνηρεία ζηα νπνία ε άπιε ηνπο θχζε δελ 

είλαη εχθνιν λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ ελζψκαηε ηνπο θχζε. Γηα παξάδεηγκα, ην CD 

ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Ζ/Τ (ελζψκαην) θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ 

πεξηέρεη (άπιν). 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηινγή ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

αθνξά ηνλ βαζκφ ελζσκάησζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην ελζψκαην. 

Γηα παξάδεηγκα, ην software (άπιν) πνπ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία 

ελφο ηαηξηθνχ κεραλήκαηνο (ελζψκαην) δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άπιν αθνχ είλαη 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ηαηξηθνχ κεραλήκαηνο. πλεπψο, ε αμία ηνπ ζα 

πξνζαπμήζεη ηελ αμία ηνπ ηαηξηθνχ κεραλήκαηνο ρσξίο λα ινγηζηεί μερσξηζηά. 

Αληίζεηα, ε χπαξμε ελφο software ππνινγηζκνχ κηζζνδνζίαο (άπιν) δελ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Τ (ελζψκαην) θαη ζπλεπψο κπνξεί λα 

θαηαγξαθεί δηαθξηηά σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (Νεγθάθεο, 2015). 

 

3.2 Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε 

 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ην πξφηππν ζέηεη, απαηηνχλ ην πξνο αλαγλψξηζε 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα πιεξνί ηαπηφρξνλα:   

 ηνλ νξηζκφ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη  

 ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

Οη απαηηήζεηο απηέο ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

αξρηθά γηα ηελ απφθηεζε ή εζσηεξηθή δεκηνπξγία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, φζν θαη γηα ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα γηα ηε 

ζπκπιήξσζε, ηελ απνθαηάζηαζε κέξνπο απηνχ ή ηε ζπληήξεζή ηνπ (Νεγθάθεο, 

2015). 

 

3.2.1 Οξηζκόο 

 

χκθσλα κε ην Πξφηππν, σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζεσξείηαη θάζε 

αλαγλσξίζηκν, κε ρξεκαηηθφ πάγην, ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε (Νεγθάθεο, 2015). Χο 
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άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη π.ρ. νη επηζηεκνληθέο θαη νη ηερληθέο γλψζεηο, 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, ε πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία, νη γλψζεηο αγνξάο θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα, νη άδεηεο επξεζηηερλίαο θαη 

αιηείαο θαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ αγνξά (Καξαγηάλλεο θ.α., 2007). πλεπψο, ην άπιν 

είλαη πάγην πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα ληψζεη, λα δεη ή λα δπγίζεη, πξφθεηηαη γηα έλα 

πάγην ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε, ην ζεκείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα μεθάζαξν. Γελ είλαη 

φκσο εχθνιν λα ηζρχζεη ην ίδην, αλαθνξηθά κε ηα δχν άιια ζηνηρεία πνπ ν νξηζκφο 

παξαζέηεη θαη αθνξά ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ άπινπ σο έλα 

κε ρξεκαηηθφ πάγην (Νεγθάθεο, 2015). 

Ο νξηζκφο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ απαηηεί ην ζηνηρείν απηφ λα 

είλαη αλαγλσξίζηκν, έηζη ψζηε λα κελ ζπγρέεηαη κε ηελ ππεξαμία (Grant Thornton, 

2009). Σν ζηνηρείν ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν ηνπ 

άπινπ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα είλαη „δηαρσξηζηέν‟ δειαδή ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ απηφ λα κπνξνχλ λα πσιεζνχλ, λα δαλεηζζνχλ θαη λα αληαιιαρζνχλ. 

Σν ζηνηρείν ηνπ κε ρξεκαηηθνχ παγίνπ δελ ζεκαίλεη πσο ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δελ έρνπλ ρξεκαηηθή αμία, αιιά πσο ην δηθαίσκα γηα ηελ απφθηεζε ελφο 

ζηαζεξνχ, θαζνξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ (φπσο απηφ πνπ δίλνπλ ηα γξακκάηηα 

εηζπξαθηέα) δελ πθίζηαηαη. 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο νθείινπλ λα πιεξνχλ ηξία 

θξηηήξηα: 

 ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο δηαρσξηζκνχ 

παξέρνληαο ζηνλ θάηνρν ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο, δαλεηζκνχ θαη αληαιιαγήο 

 ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

λα απνθιείζεη ηξίηα πξφζσπα απφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα παξάδεηγκα, θαηνρή 

λνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

 ηεο εηζξνήο ζηελ επηρείξεζε κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ 

ηε ρξήζε ηνπ άπινπ δειαδή λα αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ κία 

πηζαλή πψιεζε ή απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ (Νεγθάθεο, 2015). 

3.2.2 Κξηηήξηα Αλαγλώξηζεο 

 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπο πξνυπνζέηεη εθηφο απφ ηελ ζπκθσλία κε ηνλ νξηζκφ, ηελ 
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επηπξφζζεηε ηήξεζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Με άιια ιφγηα, γηα λα θεθαιαηνπνηεζεί 

έλα άπιν ζηνηρείν ή λα πξαγκαηνπνηεζνχλ βειηηψζεηο, πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα 

θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, δειαδή ε αλαγλψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

γίλεηαη, κφλν εάλ: 

 αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

 ππάξρεη αμηφπηζηε απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ 

Δθφζνλ πιεξνχληαη ηαπηφρξνλα, ηφζν ν νξηζκφο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, φζν θαη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηφηε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί θαη θαηαγξάθεηαη ζην ελεξγεηηθφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αξρηθά ζην 

θφζηνο απφθηεζεο  (Νεγθάθεο, 2015). 

 

3.2.3 Γηάθξηζε Άπιωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πεξηέρνληαη ζηελ επηρείξεζε θαη απνηεινχλ γηα 

απηή πεξηνπζία κε δχν ηξφπνπο, είηε απνθηψκελα απφ ηξίηνπο, είηε δεκηνπξγνχκελα 

εζσηεξηθά κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Έηζη ζηελ νπζία ηα 

άπια θαηεγνξηνπνηνχληαη κε δχν ηξφπνπο: 

 εμσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

απφ πξφζσπν εθηφο ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή κε 

δηαθεθξηκέλε απφθηεζε, αληαιιαγή ή εμαγνξά/ζπγρψλεπζε  

 εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα 

ζηελ επηρείξεζε απφ κία δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Νεγθάθεο, 2015). 

 

3.2.4 Δμωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία – 

Γηαθεθξηκέλε Απόθηεζε 

 

Ζ δηαθεθξηκέλε απφθηεζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αθνξά ηελ 

απφθηεζε απφ ηξίηνπο έλαληη αληηηίκνπ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ε πηζαλφηεηα λα 

εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε κειινληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο πνπ ελζσκαηψλνληαη 

απφ άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (Νεγθάθεο, 2015). Με άιια ιφγηα, ε επηρείξεζε 
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αλακέλεη φηη ζα ππάξρεη εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ, αθφκα θαη αλ ππάξρεη 

αβεβαηφηεηα γηα ηνλ ρξφλν ή ην πνζφ ηεο εηζξνήο. πλεπψο, ην θξηηήξην ηεο 

πηζαλφηεηαο γηα αλαγλψξηζε, ζεσξείηαη πάληνηε φηη ηθαλνπνηείηαη γηα ηα άπια 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηψληαη κεκνλσκέλα (Grant Thornton, 2009).  

εκεηψλεηαη πσο είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο μερσξηζηήο 

απφθηεζεο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εηδηθά αλ ε αγνξά γίλεηαη κέζσ 

κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Σν θφζηνο απφθηεζεο πεξηιακβάλεη: α) ηελ ηηκή αγνξάο, β) ηνπο εηζαγσγηθνχο 

δαζκνχο θαη γ) ηνπο κε επηζηξεπηένπο θφξνπο αγνξάο αθνχ αθαηξεζνχλ πξψηα νη 

εθπηψζεηο θαη νη ηπρφλ κεηψζεηο ηηκψλ θαζψο θαη ην θάζε άκεζα επηξξηπηέν θφζηνο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξννξηδφκελε ηνπ ρξήζε (π.ρ. 

θφζηνο ζπλαξκνιφγεζεο). 

Παξαδείγκαηα, άκεζα επηξξηπηένπ θφζηνπο απνηειεί ην θφζηνο δνθηκψλ ηεο 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή νη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο 

απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Αληίζεηα, ηα θφζηε δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο 

πξντφλησλ, ηα δηνηθεηηθά θαη άιια γεληθά θφζηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γεληθά ν θαλφλαο πνπ αθνινπζείηαη είλαη λα κελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηνπ άπινπ νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηα γηα λα „ηεζεί ζε ιεηηνπξγία‟ ηα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Όηαλ ε πιεξσκή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ γίλεηαη πέξαλ ησλ 

ζπλήζσλ νξίσλ πίζησζεο ηφηε ην θφζηνο ηνπ είλαη ε παξνχζα εχινγε αμία ηνπ ζε 

κεηξεηά ή εάλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά ε πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ 

πιεξσκψλ πέξαλ ησλ ζπλήζσλ νξίσλ πίζησζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ απηήο ηεο αμίαο 

θαη ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ ζα ζεσξεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν (Νεγθάθεο, 

2015). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα:  

Σελ 1/1/20Υ1 ε εθδνηηθή ΑΔ αγνξάδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ βηβιίνπ «Δγρεηξίδηα 

ησλ ΓΛΠ ζηα Διιεληθά» αληί πνζνχ €10 εθαη. Πιεξσηέα ηελ 31/12/20Υ2. Οη 

πιεξσκέο γηα αγνξά πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζπλήζσο γίλνληαη ηνηο κεηξεηνίο. Σν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη 10% (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009).  

ΔΡΧΣΖΔΗ: 

(α) Πσο ζα θαηαρσξεζεί ην άπιν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δθδνηηθήο ΑΔ ηελ 1/1/20Υ1; 
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(β) Να δνζνχλ νη εγγξαθέο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξίαο γηα ηα έηε 20Υ1 

θαη 20Υ2.  

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

(α) Πξνεμνθιεηηθφο ζπληειεζηήο 2
νπ

 ρξφλνπ (10%) = 0,826 

Σν θφζηνο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ είλαη: € 10 εθαη. * 0,826 = € 8,26 εθαη. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ € 10 εθαη. πνπ ζα πιεξσζνχλ ζε δχν ρξφληα θαη ησλ     

€8,26 πνπ ζα θεθαιαηνπνηεζνχλ απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν πνπ ζα 

θαηαρσξεζηεί ζηηο ρξήζεηο 20Υ1 θαη 20Υ2. 

(β) Πίλαθαο 3.1. Καηαρψξεζε άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

ΖΜ/ΝΗΑ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ (€ 

εθαη.) 

ΠΗΣΧΖ (€ 

εθαη.) 

1/1/20Υ1 Άπιν ζηνηρείν  8,26  

 Πηζησηήο  8,26 

31/12/20Υ1 Σφθνη (€8,26 εθαη.*10%) 0,83  

 Πηζησηήο  0,83 

31/12/20Υ2 Σφθνη [(€8,26 εθαη.+0,83 

εθαη.)*10%)] 

0,91  

 Πηζησηήο  0,91 

31/12/20Υ2 Πηζησηήο 10,00  

31/12/20Υ2 Σξάπεδα  10,00 

 

3.2.5 Δμωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία – 

Απόθηεζε ωο κέξνο κίαο πλέλωζεο Δπηρεηξήζεωλ 

 

Σν θφζηνο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη ζε ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ (ΓΠΥΑ3)  απνηειεί ηελ εχινγή ηνπ αμία ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, 

δειαδή αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηελ πηζαλφηεηα εηζξνήο ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ζε 

θάζε πεξίπησζε απφθηεζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ζπλελψζεηο 

επηρεηξήζεσλ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ άπισλ. 

Ζ ελ ιφγσ εχινγε αμία ησλ απνθηψκελσλ απφ ηελ ελνπνίεζε άπισλ κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα θαη λα αλαγλσξηζηεί ρσξηζηά απφ ηελ ππεξαμία εθηφο θαη εάλ 

ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξνθχπηεη απφ λνκηθά ή άιια ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα 

θαη δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί. 
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Δπίζεο, έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε ζε ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ είλαη δπλαηφ λα είλαη δηαρσξηζηέν ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο (ΓΛΠ38). Χζηφζν, ζα δηαρσξίδεηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ελζψκαην ή άπιν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε ην νπνίν ηπρφλ ζπλδέεηαη φπσο γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ηίηινο-νλνκαζία εθηφο πεξηνδηθνχ κπνξεί λα κελ κπνξεί λα 

πσιεζεί μερσξηζηά απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ. Έηζη, απηφο πνπ 

απνθηά ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεη ηελ νκάδα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηίηινο θαη βάζε δεδνκέλσλ, σο έλα εληαίν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λε δηαθεθξηκέλε εχινγε αμία αλ νη κεκνλσκέλεο εχινγεο αμίεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο δελ κπνξνχλ αμηφπηζηα λα επηκεηξεζνχλ 

(Νεγθάθεο, 2015). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

Σελ 1 Ηνπλίνπ 20Υ9 ε Οκφλνηα ΑΔ έθαλε δεκφζηα πξφηαζε γηα λα εμαγνξάζεη 

ην 100% ηεο Αιηεπηηθήο ΑΔ. Ζ πξφηαζε έγηλε πιήξσο απνδεθηή ηελ 1 Ηνπιίνπ 20Υ9 

θαη ζπκπεξηιάκβαλε:  

(α) €25 εθαη. ζε κεηξεηά 

(β) €15 εθαη. ζε νκφινγα ηεο Οκφλνηα ΑΔ  

(γ) Έθδνζε 20 εθαη. κεηνρψλ ηεο Οκφλνηα ΑΔ νλνκαζηηθήο αμίαο €1. Ζ ηηκή 

ηεο κεηνρήο ζην ΥΑΑ ηελ 1 Ηνπλίνπ 20Υ9 ήηαλ €3 θαη ηελ 1 Ηνπιίνπ 20Υ9 €4. 

Ζ εχινγε αμία ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο Αιηεπηηθήο ΑΔ 

ήηαλ €64 εθαη. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξία είρε θαη ηα εμήο άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ: 

(α) Σν ζήκα (brand) «Blue fish» ην νπνίν είλαη αληαγσληζηηθφ ηνπ «Pink fish» 

πνπ θαηέρεη αληαγσληζηήο θαη ην νπνίν έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα θήκε ζηελ αγνξά. Ο 

αληαγσληζηήο αγφξαζε πξφζθαηα ην «Pink fish» απφ κεγάιε πνιπεζληθή εηαηξία πνπ 

εδξεχεη ζηελ Ηηαιία γηα €12 εθαη. 

(β) Κπβεξλεηηθή άδεηα (licence) γηα εμφξπμε πνιχηηκσλ ιίζσλ απφ νξπρείν 

ζηελ Παιιήλε. Ζ αμία ηεο άδεηαο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαζψο έρεη 

παξαρσξεζεί δσξεάλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκφλνηα ΑΔ  

εθηηκά ηελ άδεηα ζηα €9 εθαη. θαζψο ε θαηνρή θαη ε ρξήζε ηεο ζα θέξεη ζεκαληηθά 

κειινληηθά νθέιε ζηελ εηαηξία.  

(γ) „Άδεηα απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Αιηείαο γηα ςάξεκα ζε δηεζλή χδαηα. Ζ άδεηα 

είλαη γηα πνζφζησζε (quota) 10.000 ηφλσλ ςαξηνχ θαη‟ έηνο αιιά ε Γηεζλήο Έλσζε 

έρεη ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκφδεη ηελ πνζφζησζε εηεζίσο. Σηο ζρεηηθέο άδεηεο γηα 

ςάξεκα ζε δηεζλή χδαηα ηηο εκπνξεχεηαη ε Γαιιηθή Δηαηξία Fishing Quotas 
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International. Ζ ηηκή ησλ αδεηψλ απηψλ , πνπ εθηηκνχληαη αλάινγα κε ην δηθαίσκα 

ςαξέκαηνο είλαη €1600 αλά ηφλν /έηνο (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009). 

   

ΔΡΧΣΖΖ: 

Πνηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ε εηαηξία ζηηο 

ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Πίλαθαο 3.2. Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

απνθηάηαη κέζσ κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο. 

Δύινγε αμία ηηκήκαηνο εμαγνξάο εκ. € εθαη. €εθαη. 

Μεηνρέο (€4*€20 εθαη.)  80  

Οκφινγα  15  

Μεηξεηά  25 120 

Δύινγε αμία αλαγλωξίζηκωλ ζηνηρείωλ 

ελεξγεηηθνύ 

   

Τιηθά πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  64  

ήκα 1 12  

Άδεηα γηα εμφξπμε πνιχηηκσλ ιίζσλ 2 -  

Άδεηα γηα ςάξεκα 3 16 (92) 

Τπεξαμία 4  28 

 

εκεηώζεηο 

1. Τπάξρεη έλδεημε φηη ην ζήκα κπνξεί λα πσιεζεί θαη ε ηηκή ησλ €12 εθαη. θαίλεηαη 

ινγηθή. Σα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΛΠ 38 πιεξνχληαη θαη κπνξεί λα γίλεη 

αλαγλψξηζε/θεθαιαηνπνίεζε 

2. Με δεδνκέλν φηη δελ πιεξψζεθε νπνηνδήπνηε πνζφ γηα ηελ άδεηα θαη δελ ππάξρεη 

ελεξγφο αγνξά γηα απηφ ην άπιν ζηνηρείν, ε άδεηα γηα εμφξπμε δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί 

3. Με δεδνκέλν φηη ππάξρεη ελεξγφο αγνξά θαη ππνζέηνληαο φηη ηα ππφινηπα θξηηήξηα 

ηνπ ΓΛΠ 38 πιεξνχληαη, ε άδεηα γηα ςάξεκα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί  

4. Ζ δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία θαη ηπγράλεη ρεηξηζκνχ κε βάζε ηηο πξφλνηεο 

ηνπ ΓΠΥΑ 3.  

3.2.6 Δμωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία – 

Απόθηεζε κέζω Κξαηηθήο Δπηρνξήγεζεο 
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ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα 

απνθηεζεί δσξεάλ ή έλαληη ελφο ελδεηθηηθνχ πνζνχ κε ηε κνξθή κηαο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ κία θπβέξλεζε κεηαβηβάδεη ζε κηα επηρείξεζε 

άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε άδεηεο ρξήζεο φπσο 

άδεηεο ρξήζεο αεξνδξνκίσλ, άδεηεο ξαδηνθψλνπ ή ηειεφξαζεο ή άδεηεο 

ηειεπηθνηλσληψλ (Grant Thornton, 2009). ηελ πεξίπησζε απηή (ΓΛΠ20), ε 

νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηε 

εχινγή ηνπ αμία ή ζηελ αμία ηεο ηεθκαξηήο ηνπ δαπάλεο (γηα παξάδεηγκα, αμία γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηαμί) πιένλ θάζε δαπάλεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη (Νεγθάθεο, 

2015). 

 

3.2.7 Δμωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία – 

Αληαιιαγέο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Δίλαη δπλαηφ λα γίλεη αληαιιαγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κε κε ρξεκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κε ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ θαη κε 

ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν θφζηνο ελφο ηέηνηνπ είδνπο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε ηνπ αμία εθηφο αλ ε αληαιιαγή 

ζηεξείηαη εκπνξηθήο ππφζηαζεο ή δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα ε εχινγε αμία 

νχηε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ παξαιήθζεθε απφ ηελ επηρείξεζε σο 

αληάιιαγκα αιιά νχηε θαη ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ παξαρσξήζεθε απφ 

απηήλ. 

Σνλίδεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ εκπνξηθή ππφζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ έθηαζε 

πνπ πξφθεηηαη λα κεηαβιεζνχλ νη ηακηαθέο ηεο ξνέο σο απνηέιεζκα ηεο πξάμεο 

αληαιιαγήο. Δηδηθφηεξα, κηα πξάμε αληαιιαγήο έρεη εκπνξηθή ππφζηαζε αλ ε 

ζχλζεζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ παξαιεθζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

απνθηήζεθε δηαθέξνπλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ παξαρσξεζέληνο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αλ ε εηδηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ηε 

ζπλαιιαγή ιεηηνπξγηψλ ηεο νληφηεηαο κεηαβάιιεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αληαιιαγήο 

θαη ε δηαθνξά ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ είλαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ 

εχινγε αμία ησλ αληαιιαζζφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Νεγθάθεο, 2015). 
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3.2.8 Δζωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελε Τπεξαμία θαη Άπια Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία 

 

Ζ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δελ αλαγλσξίδεηαη ζαλ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ νληφηεηα ην νπνίν κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα 

ζην θφζηνο γηαηί δελ δηαρσξίδεηαη, νχηε πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά 

δηθαηψκαηα. Αληίζεηα, ε αλαγλψξηζε ελφο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία ηδηαίηεξα αλ ζπγθξηζεί θαη κε 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ εμσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη δχζθνιε, ιφγσ πξνβιεκάησλ δηαπίζησζεο ηφζν ηνπ 

ελδερφκελνπ δεκηνπξγίαο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ην άπιν φζν θαη ηεο 

αδπλακίαο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγίαο απφ ην 

θφζηνο ηεο εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αλαγλψξηζεο ελφο 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηεγνξηνπνηείηαη ζε θάζε έξεπλαο θαη ζε θάζε αλάπηπμεο. 

Σνλίδεηαη πσο αλ απηή ε δηάθξηζε δελ είλαη εθηθηή ηφηε νη δαπάλεο απηνχ ηνπ 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ αληηκεησπίδνληαη εμ‟ νινθιήξνπ σο δαπάλεο ζηε 

θάζε ηεο έξεπλαο. 

εκεηψλεηαη πσο νη δαπάλεο έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ 

δελ αλαγλσξίδνληαη θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελν άπιν θαζψο ε επηρείξεζε κφλν κε ηηο δαπάλεο απηέο δε κπνξεί λα 

απνδείμεη φηη ππάξρεη ή ζα δεκηνπξγεζεί άπιν πνπ ζα νδεγήζεη ζε πηζαλά κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. Παξαδείγκαηα εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ε αλαδήηεζε γηα 

ελαιιαθηηθά πιηθά, ζπζθεπέο, πξντφληα, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα θιπ. 

ε αληίζεζε, νη δαπάλεο αλάπηπμεο κπνξνχλ δπλεηηθά λα νδεγήζνπλ ζε έλα 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν άπιν απηφ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ έμνδα, πνπ γίλνληαη ζηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο, αλαγλσξίδεηαη κφλν 

αλ κπνξεί λα απνδεηρζεί: 
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 ε ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα λα είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε 

 ε πξφζεζε ηεο επηρείξεζεο λα νινθιεξψζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ην πνπιήζεη 

 ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

πφξσλ γηα λα νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμε θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ιε ην πνπιήζεη 

 ε δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ απνδίδνληαη 

ζην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμήο ηνπ 

 ε δεκηνπξγία πηζαλψλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 

Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο απνηεινχλ ν ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ, 

ζπζθεπψλ, θαινππηψλ θαη πξεζψλ πνπ εκπεξηέρνπλ λέα ηερλνινγία, ν ζρεδηαζκφο, 

θαηαζθεπή θαη δνθηκή λέσλ ή βειηησκέλσλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ, πξντφλησλ, 

ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ θιπ. (Νεγθάθεο, 2015). 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 3.1) εμεγεί ηε ινγηθή ηνπ πξνηχπνπ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ θάζεσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Γηάγξακκα 3.1. Υεηξηζκόο θάζεωλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

Έμνδα γηα Έξεπλα 

(Research) 

Έμνδα Αλάπηπμεο 

(Development) 

Γεκηνπξγία Άπινπ 

Πεξηνπζηαθνχ 

ηνηρείνπ ζηελ 

Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο 

Πιεξνχληαη ηα 

θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

 

Καηάζηαζε 

πλνιηθψλ Δζφδσλ 

Γελ Πιεξνχληαη ηα 

θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

 

Καηάζηαζε 

πλνιηθψλ Δζφδσλ 
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Ζ αμία ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεζεί έλα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελν άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ αλάπηπμεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ γηα πξψηε θνξά πιεξνί ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο. 

Ζ αμία ελφο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

εκπεξηέρεη επίζεο θαη θάζε άκεζν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία, 

παξαγσγή θαη πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία 

πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε δηνίθεζε. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ε αλαιψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ην θφζηνο παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο (ΓΛΠ19), πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα 

απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε απφζβεζε δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο θαη αδεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θηι. (Νεγθάθεο, 2015). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα 

αθφινπζα παξαδείγκαηα: 

Ζ Βχξσλαο ΑΔ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πνιχ θεξδνθφξν ζήκα, ην Global Food, 

μνδεχνληαο ηεξάζηηα πνζά ζε δηαθήκηζε, έξεπλα, κηζζνιφγηα θηι. Σν εκπνξηθφ ζήκα 

είλαη επξχηαηα γλσζηφ ζηελ αγνξά θαη αλακέλεηαη φηη ζα θέξεη ζεκαληηθά 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εηαηξία (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009) 

 ΔΡΧΣΖΖ: 

Μπνξεί ε εηαηξία λα αλαγλσξίζεη ηηο δαπάλεο δεκηνπξγίαο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

σο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ; ηε ζπλέρεηα λα εμεγεζεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο 

ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζηα βηβιία ηνπ αγνξαζηή εάλ ε Βχξσλαο ΑΔ πσιήζεη ην 

ζήκα ζηελ Ηληξαθφκ ΑΔ γηα €10 εθαη. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Σν ΓΛΠ 38 απαγνξεχεη ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ 

ζεκάησλ ιφγσ ηνπ φηη νη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο δελ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο δαπάλεο αλάπηπμεο ηεο νληφηεηαο σο ζχλνιν. 

Σν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ γηα ηελ Ηληξαθφκ ΑΔ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

κε αμηνπηζηία. Ζ Ηληξαθφκ ΑΔ κπνξεί λα θεθαιαηνπνηήζεη ην άπιν ζηνηρείν εάλ 

ηεξνχληαη ηα δχν γεληθά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, δειαδή: είλαη πηζαλφ φηη ε ρξήζε 

ηνπ ζηνηρείνπ ζα θέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ νληφηεηα θαη ην θφζηνο 

κπνξεί λα κεηξεζεί κε αμηνπηζηία. 
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Σελ 1/4/20Υ0 ε ΜΔΣΑΞΑ ΑΔ εγθαηλίαζε κία κνλάδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο ζηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ γηα θαηαζθεπή 

παπζίπνλσλ. Γηα ην έηνο πνπ ιήγεη ηελ 31/3/20Υ1 ε νληφηεηα είρε ηηο αθφινπζεο 

δαπάλεο (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009): 

(α) Αγνξά θηηξίνπ €600.000 ηελ 1/4/20Υ0 (απφζβεζε: επζεία κέζνδνο – 4% αλά 

έηνο)  

(β) Μηζζνί θαη ζπλαθή έμνδα €2.555.000 

(γ) Αγνξά επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ €150.000 ηελ 1/4/20Υ0 (απφζβεζε: επζεία 

κέζνδνο – 33,33% αλά έηνο) 

ΔΡΧΣΖΖ: 

 Μπνξεί ε εηαηξία λα αλαγλσξίζεη ηηο δαπάλεο δεκηνπξγίαο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

σο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Οη ελ ιφγσ δαπάλεο αθνξνχλ ζε έξεπλα θαη δελ αλαγλσξίδνληαη σο άπια ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ. Σα πην θάησ έμνδα ζα δηαγξαθνχλ ζην θέξδνο ή δεκία: 

Απφζβεζε θηηξίνπ (€600.000*4%) 24.000 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα πξνζσπηθνχ 

έξεπλαο 

2.555.000 

Απφζβεζε εμνπιηζκνχ (€150.000*33,33%) 50.000 

 2.629.000 

 

3.3 Αλαγλώξηζε Γαπάλεο 

 

Οη δαπάλεο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο, αλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην ζηνηρείν απνθηάηαη κεηά απφ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δε κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί ζαλ άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ελ ιφγσ 

δαπάλεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ απνδίδεηαη ζηελ ππεξαμία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο (Νεγθάθεο, 2015). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα 

αθφινπζα παξαδείγκαηα: 

Ζ εηαηξεία ‹‹ΛΑΜΓΑ›› δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θαιιπληηθψλ θαη απφ 

01/01/20Υ7 έσο 30/06/20Υ7 ηα θφζηε έξεπλαο γηα έλα λέν πξντφλ αλήιζαλ ζε 

255.000,00€. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε ‹‹ΛΑΜΓΑ›› πξνρψξεζε ζηε 
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θάζε αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντφληνο ηεο 01/07/20Υ7. Σελ 31/10/20Υ7, δφζεθε 

έγθξηζε γηα παξαγσγή ηνπ πξντφληνο θαη έηζη ε εηαηξεία ζεσξεί πσο ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο γηα ηα έμνδα αλάπηπμεο πιεξνχληαη εθείλε ηελ εκεξνκελία, αλ θαη ε 

θάζε αλάπηπμεο νινθιεξψλεηαη ηφηε, δειαδή 31/10/20Υ7. Απφ 01/07/20Υ7 έσο 

31/10/20Υ7 ηα έμνδα αλάπηπμεο αλέξρνληαη ζε 459.000,00€. Δπίζεο, ζην ελ ιφγσ 

πνζφ ησλ 459.000,00€ έμνδα δηνίθεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνζνχ 

51.000,00€ (απφ 01/07/20Υ7-31/10/20Υ7), γεληθά έμνδα δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην ελ 

ιφγσ πξντφλ πνζνχ 51.000,00€ (απφ 01/07/20Υ7-31/10/20Υ7) αιιά θαη έμνδα γηα ηε 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα γηα πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο (01/11/20Υ7) πνζνχ 

119.000,00€, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη, θαζψο ε ‹‹ΛΑΜΓΑ›› δελ ήηαλ ζίγνπξε σο 

πξνο ην απαηηνχκελν ρεηξηζκφ ηνπο.  

Εεηείηαη: Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα έμνδα πνπ ζα θεθαιαηνπνηεζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ‹‹ΛΑΜΓΑ›› ηελ 31/12/20Υ7, ζεσξψληαο πσο φια ηα 

πξναλαθεξζέληα έμνδα αλαγλσξίζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (Νεγθάθεο, 2015). 

Λύζε: 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 38, ηα έμνδα έξεπλαο πνζνχ 255.000,00€ δελ 

θεθαιαηνπνηνχληαη. Σα έμνδα αλάπηπμεο πνζνχ 459.000,00€ θαη ηα έμνδα δηνίθεζεο 

γηα ην ελ ιφγν πξντφλ πνζνχ 51.000,00€ δελ θεθαιαηνπνηνχληαη, θαζψο ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο ηθαλνπνηνχληαη ζηηο 31/10/20Υ7 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 

αλάπηπμεο. Δπίζεο, δελ κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ θαζψο αλαγλσξίζηεθαλ 

αξρηθά ζαο έμνδα. 

Σέινο, δελ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη ηα άιια γεληθά έμνδα δηνίθεζεο ζρεηηθά κε 

ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνζνχ 51.000,00€ αιιά θαη ηα έμνδα γηα ηε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο πνζνχ 119.000,00€.  

Δλ ζπλερεία ζην επφκελν παξάδεηγκα ζην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ιήμε 

ηελ 31/7/20Υ1 ε Κεθηζηά ΑΔ είρε ηηο αθφινπζεο δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο: 

(α) €100.000: επηηπρήο απνκφλσζε νπζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ θαξκάθσλ Υ θαη Φ  

(β) €400.000: αλάπηπμε παπζηπφλσλ κε βάζε ηελ νπζία Φ. 

Ζ εκπνξηθή παξαγσγή ησλ παπζηπφλσλ άξρηζε ηελ 1/4/20Υ1 αιιά αλακέλεηαη λα 

είλαη πξνο ην παξφλ δεκηνγφλνο. Ζ εηαηξία απνθάζηζε ηελ εκπνξηθή παξαγσγή δηφηη 

πηζηεχεη φηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ζην κέιινλ λα θαηαζηεί θεξδνθφξνο. Γηα 

ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία, δηάξθεηαο 5 εηψλ, ππάξρνπλ φινη νη αλαγθαίνη πφξνη 

(Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009).    
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ΔΡΧΣΖΖ: 

Να γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαρσξηζηεί σο έμνδν ζην θέξδνο ή δεκία 

θαζψο θαη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζην θέξδνο ή ηε δεκία εάλ ε 

εκπνξηθή παξαγσγή δελ ήηαλ δεκηνγφλνο.  

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Πίλαθαο 3.3. Αλαγλψξηζε δαπάλεο. 

Γηαγξαθή ζην θέξδνο ή δεκία € 

Γαπάλεο έξεπλαο – απνκφλσζε νπζηψλ 100.000 

Γαπάλεο αλάπηπμεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

θεθαιαηνπνίεζεο  

400.000 

πλνιηθά έμνδα ζην θέξδνο ή δεκία 500.000 

  

Γηαγξαθή ζην θέξδνο ή δεκία  

Έμνδα έξεπλαο  100.000 

Υξενιπζία δαπαλψλ αλάπηπμεο (400.000/5 έηε) 80.000 

 180.000 

 

Αθφκε δαπάλεο, ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

αξρηθά ζαλ έμνδα δελ αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο θφζηνπο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κεηαγελέζηεξα (Νεγθάθεο, 2015). 

ηε ζπλέρεηα ε Κάληγγνο ΑΔ αλαπηχζζεη κία θαηλνχξηα κέζνδν παξαγσγήο θαη 

θαηά ηα έηε 20Υ2 θαη 20Υ3 είρε δαπαλήζεη €150.000 θαη €200.000 αληίζηνηρα. Απφ 

ην πνζφ ησλ €200.000 ηα €180.000 είραλ δαπαλεζεί πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 

20Υ3 θαη ηα €20.000 θαηά ην Γεθέκβξηνπ ηνπ 20Υ3. Απφ ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 20Υ3 ε 

εηαηξία ηεξνχζε φια ηα θξηηήξηα γηα θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αλάπηπμεο. Ζ 

κειινληηθή αλαθηήζηκε αμία ηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο είλαη €100.000. Σν ηέινο 

ρξήζεο είλαη 31/12/20Υ3 (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009). 

ΔΡΧΣΖΖ: 

Πνηνο είλαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ πην πάλσ δαπαλψλ; 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

Σελ 31/12/20Υ3 νη δαπάλεο αλάπηπμεο ηεο θαηλνχξηαο κεζφδνπ παξαγσγήο κπνξνχλ 

λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ζην θφζηνο ηνπο (€20.000). Απηά είλαη ηα έμνδα πνπ έρνπλ 

δαπαλεζεί απφ ηελ εκέξα πνπ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. Σα έμνδα πνπ 

δαπαλήζεθαλ πξηλ απφ ηελ 1/12/20Υ3 δελ κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ. 
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Χζηφζν, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο γηα λα παξέρνπλ κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε, ζε κία νληφηεηα, αιιά ρσξίο λα απνθηάηαη ή λα δεκηνπξγείηαη 

θαλέλα αλαγλσξίζηκν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ελ ιφγσ 

δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο 

δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο εθπαίδεπζεο, δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο, δαπάλεο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο εθθίλεζεο, εθηφο αλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ζηνηρείνπ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (Νεγθάθεο, 2015).  

 

3.4 Απνηίκεζε κεηά ηελ Αλαγλώξηζε 

 

Κάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη ηε κέζνδν θφζηνπο ή ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ζαλ ινγηζηηθή ηεο πνιηηηθήο. 

Βάζε ηεο κεζφδνπ θφζηνπο, έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε απεηθνλίδεηαη ζην θφζηνο κεησκέλν θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη δεκίεο απνκείσζεο. χκθσλα κε ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο απεηθνλίδεηαη ζε 

κία αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ είλαη ε εχινγε ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο κεησκέλε θαηά θάζε κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη 

κεηαγελέζηεξε ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. 

Όηαλ γηα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο, ηφηε θαη φια ηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

κε απηφ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηελ ίδηα κέζνδν εθηφο θαη αλ δελ 

ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Νεγθάθεο, 2015). 

Δηδηθφηεξα γηα νξηζκέλα άπια πάγηα ζηνηρεία, γηα ηα νπνία ππάξρεη ελεξγφο 

αγνξά, φπσο είλαη π.ρ. νη ειεχζεξα κεηαβηβαδφκελεο άδεηεο, ηαμί, αιηεπηηθέο άδεηεο ή 

πνζνζηψζεηο παξαγσγήο επηηξέπεηαη λα γίλεη ε αλαπξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθή 

ηνπο αμία κε παξαπνκπή ζηελ ελεξγφ αγνξά (Καξαγηάλλεο θ.α., 2007). 

Σα άπια ζηνηρεία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη 

ηαπηφρξνλα, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηιεθηηθή αλαπξνζαξκνγή θαη ε 

ιαλζαζκέλε απεηθφληζε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, κε κείγκα 

θφζηνπο θαη αμηψλ ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο (Grant Thornton, 2009). 

Με ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο δελ επηηξέπεηαη ε επαλεθηίκεζε άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί σο πεξηνπζηαθά 



59 

 

 

ζηνηρεία κε πνζά άιια εθηφο απφ ην θφζηνο. Ζ κέζνδνο απηή πξέπεη λα ζεκεησζεί 

πσο εθαξκφδεηαη εθφζνλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί ζην 

θφζηνο αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη παξαιεθζεί 

κέζσ θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη αλαγλσξηζηεί κε έλα ηεθκαξηφ πνζφ. 

Ο αξηζκφο ησλ αλαπξνζαξκνγψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ζηηο 

εχινγεο αμίεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επαλεθηηκψληαη. Έηζη, ε 

ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ζηελ πξν απνζβέζεσλ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Με βάζε ην πξφηππν νη απνζβέζεηο είηε αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

κεηαβνιή ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (πξηλ ηελ απφζβεζε), είηε 

ζπκςεθίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ (πξηλ ηελ απφζβεζε) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην θαζαξφ πνζφ επαλαδηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην αλαπξνζαξκνζκέλν 

πνζφ. 

Αλ κία αλαπξνζαξκνγή δελ είλαη εθηθηή ιφγσ απνπζίαο ελεξγνχ αγνξάο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, απηφ απεηθνλίδεηαη ζην θφζηνο ηνπ κείνλ 

θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη δεκία απνκείσζεο. 

Όηαλ ε εχινγε αμία ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

δε κπνξεί πιένλ λα πξνζδηνξηζηεί ζε ζρέζε κε κία ελεξγφ αγνξά απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη, κάιινλ,  απνκεησζεί θαη απαηηείηαη λα εμεηαζζεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 36. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα 

είλαη ίζε κε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο 

αλαπξνζαξκνγήο φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζε ελεξγφ αγνξά κείνλ θάζε κεηαγελέζηεξεο 

ζσξεπκέλεο απφζβεζεο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο δεκίαο απνκείσζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο δηαθνξάο επαλεθηίκεζεο φηαλ ππάξρεη 

ζεηηθή δηαθνξά επαλεθηίκεζεο, ε αχμεζε αλαγλσξίδεηαη ζηα άιια πιήξε 

εηζνδήκαηα θαη θαηαρσξίδεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ζηα Ηδία θεθάιαηα. 

ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε αχμεζε θαιχπηεη κηα πξνεγνχκελε κείσζε ζην ίδην 

ζηνηρείν πνπ είρε θαηαρσξηζηεί ζην θέξδνο ή δεκία, ηφηε ε αχμεζε θαηαρσξίδεηαη 

ζην θέξδνο ή δεκία κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο πξνεγνχκελεο ρξέσζεο ζην θέξδνο ή δεκία 

(Νεγθάθεο, 2015). 

Όηαλ ππάξρεη αξλεηηθή δηαθνξά επαλεθηίκεζεο, ε κείσζε θαηαρσξίδεηαη ζην 

θέξδνο ή δεκία. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε κείσζε θαιχπηεη κηα πξνεγνχκελε 

αχμεζε πνπ θαηαρσξίζηεθε πνπ θαηαρσξίζηεθε ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο, 
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ηφηε ε κείσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα άιια πιήξε εηζνδήκαηα θαη θαηαρσξίδεηαη ζην 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο πξνεγνχκελεο αχμεζεο πνπ 

παξακέλεη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009). ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

Σελ 31/12/20Υ6 ε Καιιηζέα ΑΔ είρε έλα άπιν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κε θαζαξή 

ινγηζηηθή αμία €300.000 σο εμήο (ζε ρηι.): 

Κφζηνο 400 

πζζσξεπκέλα ρξενιχζηα  (100) 

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 300 

 

Σελ 31/12/20Υ6 ε εηαηξία απνθαζίδεη λα επαλεθηηκήζεη ην άπιν ζηνηρείν ζηελ 

εχινγε αμία ηνπ πνπ είλαη €500.000. Ζ εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε κία ελεξγφ 

αγνξά γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άπια ζηνηρεία (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009). 

ΔΡΧΣΖΖ: 

Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία ηεο Καιιηζέα ΑΔ αλαθνξηθά κε ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Πίλαθαο 3.4. Καηαρψξεζε δηαθνξάο επαλεθηίκεζεο. 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

πζζωξεπκέλα ρξενιύζηα 100  

Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο  100 

Άπιν ζηνηρείν 100  

Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο  100 

Άπιν ζηνηρείν [(400.000Υ5/3)-400.000] 266,67  

πζζωξεπκέλα ρξενιύζηα [(100.000Υ5/3)-

100.000)] 

 66,67 

Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο  200 

 

Σν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζηα ηδία θεθάιαηα. Σν 

απνζεκαηηθφ απηφ ζεσξείηαη θέξδνο πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε πάξα πνιιέο 

ρψξεο  δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιεξσκή κεξηζκάησλ. Σν απνζεκαηηθφ 

απηφ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε φηαλ ην θέξδνο επαλεθηίκεζεο 

πξαγκαηνπνηεζεί. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε ρξήζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ είηε κε 

ηελ ηειηθή ηνπ πψιεζε/εθπνίεζε. Καηά ηε ρξήζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ρξενιπζίαο κε βάζε ηελ επαλεθηηκεκέλε ηνπ αμία θαη ηεο ρξενιπζίαο πνπ 

ζα είρε θαηαρσξηζηεί πάλσ ζην ηζηνξηθφ ηνπ θφζηνο κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ ην 



61 

 

 

απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε σο θίλεζε ζηα απνζεκαηηθά. 

ε ελδερφκελε πψιεζε/εθπνίεζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηφηε νιφθιεξν ην ππφινηπν 

ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε 

σο θίλεζε ζηα απνζεκαηηθά (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009). Γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε 

παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα:   

Ζ Βχξσλαο ΑΔ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πνιχ θεξδνθφξν ζήκα, ην Global Food, 

μνδεχνληαο ηεξάζηηα πνζά ζε δηαθήκηζε, έξεπλα, κηζζνιφγηα θηι. Σν εκπνξηθφ ζήκα 

είλαη επξχηαηα γλσζηφ ζηελ αγνξά θαη αλακέλεηαη φηη ζα θέξεη ζεκαληηθά 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εηαηξία. Έζησ φηη ε εμαγνξά ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη 

ηελ 1/1/20Υ1 γηα 20εθαη. ζε κεηξεηά θαη 2 εθαη. κεηνρέο ηεο Ηληξαθφκπαλπ ΑΔ κε 

ηξέρνπζα ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑΑ €15 θαη νλνκαζηηθή αμία €5 ε θάζε κία. Ζ 

σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ ζήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζηα 20 έηε. Σέινο, ηελ 

1/1/20Υ5 ην άπιν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ επαλεθηηκάηαη ζηα €60 εθαη. ζε κία ελεξγφ 

αγνξά (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009).   

 ΔΡΧΣΖΖ: 

Γείμηε ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πην πάλσ κέζα ζηα έηε 20Υ1 

-20Υ4  θαζψο θαη ηελ 1/1/20Υ5.  

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

Πίλαθαο 3.5. Πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θέξδνπο απφ επαλεθηίκεζε. 

ΖΜ/ΝΗΑ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ 

(€εθαη.) 

ΠΗΣΧΖ 

(€ζε εθαη.) 

1/1/Υ1 Άπιν ζηνηρείν 50  

 Σξάπεδα  20 

 Μεηνρηθφ θεθάιαην (€5Υ2 εθαη.)  10 

 Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην (€10Υ2 εθαη.)  20 

 Καηαρώξεζε/αλαγλώξηζε άπινπ 

ζηνηρείνπ ζηελ αγνξά ηνπ 

  

31/12Υ1-

Υ4 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (€50 εθαη./20) 2,5  

 πζζσξεπκέλα ρξενιχζηα  2,5 

 Υξενιύζηα γηα θάζε έηνο πάλω ζην 

ηζηνξηθό θόζηνο 

  

1/1/Υ5 πζζσξεπκέλα ρξενιχζηα (€2,5 εθαη.Υ4) 10  

 Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο  10 

 Άπιν ζηνηρείν 10  

 Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο  10 

 Καηαρώξεζε επαλεθηίκεζεο   
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3.5 Απνκείωζε Αμίαο Άπιωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Όηαλ ε εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία απνηίκεζεο είλαη ζε ζπλάξηεζε κε κία ελεξγφ αγνξά, ηφηε εθαξκφδεηαη 

ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο απφ απηή ηελ εκεξνκελία. 

Ζ αχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ιφγσ, 

αλαπξνζαξκνγήο πηζηψλεηαη θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε ζην ινγαξηαζκφ 

δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο, αλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαζηξέθεη κηα πξνεγνχκελε 

ππνηίκεζε ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία είρε πξνεγνπκέλσο 

αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα, ηφηε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νληφηεηαο αλαγλσξίδεηαη ε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο απνηέιεζκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Ζ κείσζε 

ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ινγαξηαζκφ δηαθνξέο 

αλαπξνζαξκνγήο φηαλ ππάξρεη πηζησηηθφ ππφινηπν ζρεηηθά κε απηφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. 

Αθφκε πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην πηζησηηθφ ππφινηπν (απνζεκαηηθφ) ηεο  

‹‹Γηαθνξάο Αλαπξνζαξκνγήο››, ζε πεξίπησζε απφζπξζεο ή πψιεζεο ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην άπιν 

ζηνηρείν απνζβέλεηαη θαη έρεη απνζεκαηηθφ (Πηζησηηθφ Τπφινηπν) ζηε ‹‹Γηαθνξάο 

Αλαπξνζαξκνγήο››, ηφηε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απφζβεζε ηεο αμίαο θηήζεο θαη 

ηεο απφζβεζε κε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία κεηαθέξεηαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ 

ινγαξηαζκφ απηφ ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηα ‹‹Απνηειέζκαηα εηο Νένλ›› ρσξίο λα 

πεξάζεη απφ ηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ (είηε είλαη ζεηηθή, είηε αξλεηηθή) 

κεηαβάιινληαο ηελ ‹‹Γηαθνξάο Αλαπξνζαξκνγήο›› (Νεγθάθεο, 2015). Γηα πεξαηηέξσ 

θαηαλφεζε αθνινπζεί ζρεηηθφ παξάδεηγκα. 

Ζ εηαηξεία ‹‹ΕΖΣΑ›› θαηέρεη άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε αμίαο θηήζεο 

145.000,00 € θαη ζσξεπκέλε απφζβεζε 87.000,00 € θαη ππνιεηπφκελε δηάξθεηα 

σθέιηκεο δσήο πέληε έηε. ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/20Υ3, ην ελ ιφγσ άπιν 

εκθαλίδεηαη κε ηα πξναλαθεξζέληα πνζά, ελψ ε εχινγε ηνπ αμία εθείλε ηελ 

εκεξνκελία είλαη 101.500,00 € (Νεγθάθεο, 2015). 

Εεηείηαη: Να πξνζδηνξηζηεί ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Λύζε: 
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Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππνινγίδεηαη αλ απφ ηελ 

αμία θηήζεο αθαηξεζνχλ νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, νπφηε αλέξρεηαη ζε: 

145.000,00 € - 87.000,00 € = 58.000,00 € 

Ζ λέα ινγηζηηθή αμία αλέξρεηαη ζε 101.500,00 €, νπφηε ε δηαθνξά 

αλαπξνζαξκνγήο είλαη: 

101.500,00 € - 58.000,00 € = 43.500,00 € 

Αθφκε, νη απνζβέζεηο γηα ηα επφκελα 5 έηε, ηνλ ππνιεηπφκελν, δειαδή, 

ρξφλν σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζα αλέιζνπλ ζε: 

101.500,00 € / 5 = 20.300,00 € => 20.300,00 € Υ 5 = 101.500,00 €. 

 

3.6 Χθέιηκε Εωή 

 

Ζ θάζε εηαηξεία πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο 

ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαζψο ν ινγηζηηθφο ηνπ ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ 

απηήλ (Νεγθάθεο, 2015). ηελ πεξίπησζε πνπ ε σθέιηκε δσή κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ επηρείξεζε ζα ζεσξεί φηη ην 

άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ έρεη αφξηζηε σθέιηκε δσή, φηαλ κε βάζε ηελ 

εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ, δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο ζηηο θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ ζα έρεη ζηελ επηρείξεζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη 

ζε έιεγρν κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ (Grant Thornton, 2009). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο εμεηάδνληαη ζηνηρεία 

φπσο: 

 ν ζπλήζεο θχθινο παξαγσγηθήο δσήο ηνπ άπινπ ζχκθσλα κε 

δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε εθηηκήζεηο σθέιηκεο δσήο γηα άπια παξφκνηαο 

θχζεο θαη ρξήζεο 

 ε αλακελφκελε ρξήζε ηνπ άπινπ θαη ε πεξίπησζε δηαρείξηζήο ηνπ απφ 

άιιε δηεπζπληηθή νκάδα ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

 ε απαμίσζε ηνπ άπινπ (ηερλνινγηθή, θηι) 

 ν βαζκφο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θιάδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ άπινπ αιιά θαη 

κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο αγνξάο γηα ηα παξερφκελα απφ απηφ πξντφληα ή ππεξεζίεο 
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 νη ππάξρνληεο θαη ελ δπλάκεη αληαγσληζηέο κε ηηο θηλήζεηο πνπ 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ 

 νη απαηηνχκελεο δαπάλεο ζπληήξεζεο γηα ηε ιήςε κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απφ απηφ 

 ε εμέηαζε ηεο χπαξμεο , ηπρφλ, ζρέζεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

 ε πεξίνδνο ειέγρνπ ηνπ άπινπ θαη ηα λνκηθά ή ζρεηηθά φξηα πνπ 

ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ. 

Ζ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν ησλ 

ζπκβαηηθψλ ή άιισλ δηθαησκάησλ, αιιά κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε αλάινγα κε ηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νληφηεηα αλακέλεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζηνηρείν.  

Δάλ ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα δίλνληαη γηα κηα πεξηνξηζκέλε 

πεξίνδν ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί, ε σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν αλαλέσζεο κφλν αλ ππάξρεη έλδεημε πνπ ππνδειψλεη 

ηελ αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ νληφηεηα ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο π.ρ. ην θφζηνο 

αλαλέσζεο λα κελ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ αλαλέσζε. 

Ζ σθέιηκε δσή ελφο επαλαθηεζέληνο δηθαηψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε είλαη ε ελαπνκείλαζα 

πεξίνδνο ηνπ ζπκβνιαίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ εθρσξήζεθε ην δηθαίσκα θαη δελ πξέπεη 

λα ζπκπεξηιακβάλεη πεξηφδνπο αλαλέσζεο (Νεγθάθεο, 2015). ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεηαη ζρεηηθφ παξάδεηγκα. 

Σν πξντφλ Α ηεο Παλφξκνπ ΑΔ θαιχπηεηαη απφ δηθαίσκα επξεζηηερλίαο θαη 

αλακέλεηαη λα είλαη πεγή θαζαξψλ εηζξνψλ κεηξεηψλ γηα ηα επφκελα 15 έηε. Ζ 

εηαηξία έρεη δεζκεπηηθή πξνζθνξά απφ έλα ηξίην κέξνο γηα αγνξά ηνπ δηθαηψκαηνο 

επξεζηηερλίαο ζε 5 έηε πξνο 60% ηεο εχινγεο αμίαο ηεο επξεζηηερλίαο θαηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ απνθηήζεθε. Ζ εηαηξία ζθνπεχεη λα πσιήζεη ην δηθαίσκα ζε 5 έηε 

(Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009).  

ΔΡΧΣΖΖ: 

Δμεγήζηε ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
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Ζ σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ είλαη 5 έηε. Ζ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία 

είλαη ε παξνχζα αμία ηνπ 60% ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ δηθαηψκαηνο θαηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ απνθηήζεθε. Σν δηθαίσκα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα απνκείσζε 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 κε ηελ αμηνιφγεζε θαηά ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο 

θαηά πφζνλ ππάξρεη έλδεημε φηη έρεη απνκεησζεί.   

Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ε Δπαγγειηζκφο ΑΔ έρεη ηελ ηδηνθηεζία 

ελφο ζήκαηνο ην νπνίν μερσξίδεη έλα πξντφλ ηεο εηαηξίαο ην (Β) ην νπνίν έρεη 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά. Σν (Β) έρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ηα 

ηειεπηαία 8 έηε. Σν ζήκα έρεη ελαπνκέλνπζα λνκηθή δσή 5 εηψλ θαη είλαη 

αλαλεψζηκν θάζε 10 έηε κε ρακειφ θφζηνο. Ζ εηαηξία πξνηίζεηαη λα αλαλεψλεη ην 

ζήκα θαη ε πξντζηνξία απνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα ην θάλεη. ρεηηθέο αλαιχζεηο 

απνδεηθλχνπλ φηη ην ζήκα ζα ζπλερίζεη λα παξάγεη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηελ 

νληφηεηα γηα κία απξνζδηφξηζηε πεξίνδν (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009).   

ΔΡΧΣΖΖ: 

Δμεγήζηε ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Σν ζήκα έρεη απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη ρξενιπζία 

κέρξηο φηνπ πξνζδηνξηζηεί ε σθέιηκε δσή ηνπ. Σν ζηνηρείν πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα 

απνκείσζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 εηεζίσο θαη φπνηε ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο γηα ην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν είλαη πεξηνξηζκέλε, εθηηκάηαη θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ή ν αξηζκφο ησλ 

παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ελ ιφγσ σθέιηκε δσή. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή ζε πεξίπησζε εθηίκεζεο αφξηζηεο δηάξθεηαο 

σθέιηκεο δσήο, εθηηκάηαη φηη δελ ππάξρεη πξνβιεπφκελε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ 

νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαζαξέο ηακεηαθέο 

εηζξνέο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα  παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή. 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή: 

Ζ θαηαλνκή ηνπ απνζβέζηκνπ πνζνχ ελφο άπινπ κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε 

δσή, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηελ έθπησζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηνπ αμίαο είλαη 

ζπζηεκαηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ εθθίλεζε ηεο απφζβεζεο 

είλαη ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ απηφ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε ή βξίζθεηαη ζηελ 

απαηηνχκελε, κε βάζε ηε δηνίθεζε, θαηάζηαζε θαη ζέζε ιεηηνπξγίαο. Αληίζηνηρα, ε 
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παχζε ηεο απφζβεζεο γίλεηαη ηελ πξνγελέζηεξε απφ ηηο εκεξνκελίεο κεηαμχ απηήο 

πνπ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη απηήο πνπ 

δηαγξάθεηαη. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο άπινπ κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε 

δσή εθηηκάηαη φηη είλαη κεδέλ εθηφο θαη αλ ππάξρεη δέζκεπζε ηξίηνπ κέξνπο γηα ηελ 

αγνξά ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ή αλ ππάξρεη 

ελεξγφο αγνξά γηα απηφ κε ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο 

κε παξαπνκπή ζε απηή ηελ αγνξά θαη πηζαλφηεηα χπαξμεο ηέηνηαο αγνξάο ζην ηέινο 

ηεο σθέιηκήο ηνπ δσήο. Ζ αλαζεψξεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο γίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8. εκεηψλεηαη πσο ε ηπρφλ αχμεζε ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο κπνξεί λα γίλεη ζε πνζφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

αμίαο, κε ηε δαπάλε ηεο απφζβεζεο λα είλαη κεδέλ κέρξη ηε κεηαγελέζηεξε κείσζε 

ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ζε πνζφ κηθξφηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο απφζβεζεο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο εκθαλίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή απαίηεζε ή δπλαηφηεηα απφ άιιν 

Πξφηππν. Δπίζεο, νξηζκέλεο θνξέο ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνξξνθψληαη απφ ηελ παξαγσγή 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, ε δαπάλε ηεο απφζβεζεο κπνξεί λα απνηειεί 

ηκήκα ηνπ θφζηνπο ελφο άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία φπσο δειαδή ζπκβαίλεη κε ηελ απφζβεζε ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε κία παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Αλάινγα κε ηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά 

είδε απφζβεζεο, φπσο: 

 ηεο ζηαζεξήο 

 ηεο θζίλνπζαο θαη  

 ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 

ε θάζε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά 

απφ ρξήζε ζε ρξήζε εθηφο θαη αλ ππάξμεη κεηαβνιή ζηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ 

αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. 
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εκεηψλεηαη πσο ζε πεξίπησζε κε δπλαηήο αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ηνπ ξπζκνχ 

αλάισζεο ζηελ νληφηεηα ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απφ ην άπιν 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαζεξή κέζνδνο απφζβεζεο. 

Ζ επαλεμέηαζε ινηπφλ, ζην ηέινο ηνπιάρηζηνλ θάζε ρξήζεο ηεο πεξηφδνπ θαη 

κεζφδνπ απφζβεζεο είλαη αλαγθαία. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ φηη κπνξεί ε 

αλακελφκελε σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ πξνεγνχκελεο 

εθηηκήζεηο θαη επέξρεηαη κεηαβνιή ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί πσο ε εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο δελ είλαη νξζή, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε αλαγλψξηζε κίαο δεκίαο απνκείσζεο πνπ κπνξεί λα δείρλεη ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο, αιιά θαη πσο ην πξφγξακκα αλακελφκελσλ 

πξνο εηζξνή ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη 

πηζαλφ λα κεηαβιεζεί. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή.  

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή: 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή δελ ππφθεηληαη ζε 

απφζβεζε. Χζηφζν, βάζεη ηνπ ΓΛΠ 36, απαηηείηαη εμέηαζε ησλ άπισλ γηα 

απνκείσζε κε ζχγθξηζε ησλ πνζψλ πνπ ζα αλαθηεζνχλ κε ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία 

ηφζν ζε εηήζηα βάζε φζν θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο έλδεημεο απνκείσζεο. 

Ζ επαλεμέηαζε ηεο σθέιηκεο δσήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε ρξήζε γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ θαζηζηνχλ αφξηζηε ή ηελ ηπρφλ 

κεηαβνιή ηνπο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή αληηκεησπίδεηαη κε βάζε ηνπ ΓΛΠ 

8. Ζ ηπρφλ κεηαβνιή απφ αφξηζηε ζε πεξηνξηζκέλε απνηειεί έλδεημε απνκείσζεο 

ηνπ. Ζ εμέηαζε ηεο χπαξμεο απνκείσζεο γίλεηαη κε ζχγθξηζε ηνπ αλαθηήζηκνπ 

πνζνχ κε ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία, αλαγλσξίδνληαο νπνηαδήπνηε ζεηηθή δηαθνξά 

αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ζαλ δεκία απνκείσζεο (Νεγθάθεο, 2015). 

Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36, ε επαλεθηίκεζε ηεο σθέιηκεο 

δσήο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο πεξηνξηζκέλεο αληί αφξηζηεο απνηειεί 

έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο. 

πλεπψο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα εμεηάδεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα απνκείσζε 

αμίαο ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, φπσο πξνζδηνξίζηεθε ζχκθσλα ην 

ΓΛΠ 36, κε ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία θαη αλαγλσξίδνληαο νπνηαδήπνηε ζεηηθή δηαθνξά 

ζε ζρέζε κε ην αλαθηήζηκν πνζφ σο δεκία απνκείσζε (IASB, 2006). 
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Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (Γηάγξακκα 2.2) εμεγεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

αλάινγα κε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ (Νεγθάθεο, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.2. Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο αλάινγα κε ηελ Χθέιηκε δωή ηνπ Άπινπ 

 

Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε παξαηίζεηαη ζρεηηθφ παξάδεηγκα. Ζ εηαηξεία 

‹‹ΒΖΣΑ›› θαηέρεη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ‹‹ΓΔΛΣΑ››, ελφο 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ πνπ ζπλάπηεη άκεζα ζπκβφιαηα κε δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, νη 

φξνη ησλ νπνίσλ επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, κε ηελ αιιαγή ηεο 

Αλαγλψξηζε 

ηνπ άπινπ σο 

πάγην 

Αφξηζηε ΧΕ 
Σαθηηθφο 

έιεγρνο γηα 

απνκείσζε 

Μείσζε 

Αμίαο 

Αχμεζε 

Αμίαο 

Μεηαηξνπή 

ΧΕ απφ 

αφξηζηε ζε 

πεξηνξηζκέλε 

Γηελέξγεηα 

Απνζβέζεσλ 

Πεξηνξηζκέλε 

ΧΕ 

Γηελέξγεηα 

Απνζβέζεσλ 
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ηειενπηηθήο ζεδφλ, δειαδή θάζε εμάκελν. Ζ  ‹‹ΓΔΛΣΑ›› ζεσξεί φηη νη ζρέζεηο κε ηηο 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο είλαη καθξνπξφζεζκεο θαη κπνξεί λα πξνβεί ζε εθηίκεζε ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ. 

 

Εεηείηαη: 

Να πξνζδηνξηζηεί αλ ε σθέιηκε δσή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ελ ιφγσ πειάηεο 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ‹‹ΒΖΣΑ›› είλαη 

αφξηζηε (Νεγθάθεο, 2015). 

Λύζε: 

Όηαλ εθηηκάηαη φηη δελ ππάξρεη ιήμε ζηελ πξνβιεπφκελε πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεί θαζαξέο ηακηαθέο 

εηζξνέο γηα ηελ εηαηξεία, ηφηε ε σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ ζεσξείηαη αφξηζηε. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε σθέιηκε δσή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

ηεο ‹‹ΓΔΛΣΑ›› δε κπνξεί λα θαζνξηζηεί σο αφξηζηε, θαζψο κπνξεί λα δηαθνπεί ε 

ζρέζε κε νξηζκέλνπο πειάηεο αιιά θαη λα αιιάμεη ε αθνινπζνχκελε κέρξη ηψξα 

επηρεηξεζηαθή ηεο ζηξαηεγηθή. Γηα απηφ απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

3.7 Απνζύξζεηο θαη Γηαζέζεηο 

 

Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαγξαθή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο 

δηάζεζεο, αλ ππάξρεη θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Θα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη (εθηφο 

αλ ην ΓΛΠ 17 Μηζζψζεηο απαηηεί δηαθνξεηηθά ζε ζπλαιιαγή πψιεζεο θαη 

επαλακίζζσζεο). Σα θέξδε δελ ζα αλαγλσξίδνληαη ζηα έζνδα (IASB, 2006).   

Ζ δηάζεζε άπινπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο: ε 

πψιεζε, ζχλαςε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, δσξεά, κε εθαξκνγή ηνπ 

ΓΛΠ 18, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο δηάζεζήο ηνπ. 

ε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο θφζηνπο αληαιιαθηηθνχ ηκήκαηνο ελφο άπινπ ζηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, επέξρεηαη δηαγξαθή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ηνπ ηκήκαηνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο ηφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θφζηνο 
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αληηθαηάζηαζεο ζαλ έλδεημε ηνπ θφζηνπο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε θαηά 

ηελ απφθηεζε ή ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία. 

Καηά ηε δηάζεζε ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ην αληάιιαγκα πνπ ιακβάλεηαη 

αλαγλσξίδεηαη, αξρηθά, ζηελ εχινγε αμία ελψ αλ ππάξμεη αλαβνιή πιεξσκήο, ηφηε ην 

ιεθζέλ αληάιιαγκα αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζηε ηζνδχλακε ηνπ ηηκή δειαδή ηνηο 

κεηξεηνίο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηεο 

ηακηαθήο ηηκήο ηνηο κεηξεηνίο αλαγλσξίδεηαη (ΓΛΠ 18) ζαλ έζνδν ηφθνπ 

πξνζδηνξίδνληαο ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο απαίηεζεο. 

Δπίζεο, ε απφζβεζε ελφο άπινπ κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή δελ παχεη φηαλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηνηρείν εθηφο θαη αλ απηφ έρεη απνζβεζηεί πιήξσο ή 

θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε, ΓΠΥΠ 5 (Νεγθάθεο, 2015). 

Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα έρεη σο εμήο: Σελ 1/1/20Υ1 ε επφιηα ΑΔ αγνξάδεη ηα 

δηθαηψκαηα πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο γηα κία 

πεξίνδν 20 εηψλ. Σν θφζηνο αγνξάο είλαη €500.000. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν άπιν 

ζηνηρείν ππάξρεη ελεξγφο αγνξά. Γίλεηαη ρξενιπζία ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ γηα 3 έηε θαη 

ηελ 1/1/20Υ4 επαλεθηηκάηαη ζηα €800.000 ρσξίο θακηά αιιαγή ζηελ σθέιηκε δσή 

ηνπ. Σν άπιν ζηνηρείν πσιείηαη ηελ 1/1/20Υ6 γηα 820.000 (Βιάρνο θαη Λνπθά, 2009). 

ΔΡΧΣΖΖ: 

Πνηεο είλαη νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηα βηβιία ηεο 

επφιηα ΑΔ γηα ηα έηε 20Υ1-20Υ6; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

ΖΜ/ΝΗΑ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΔΧΖ (ζε €ρηι) ΠΗΣΧΖ(ζε €ρηι) 

1/1/Υ1 Άπιν ζηνηρείν 500  

 Σξάπεδα  500 

 Αγνξά Άπινπ ζηνηρείνπ   

31/12/Υ1-

Υ3 

Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 

25  

 πζζσξεπκέλα ρξενιχζηα  25 

 Υξενιπζία έηνπο = 

€500.000/20  

  

1/1/Υ4 πζζσξεπκέλα ρξενιχζηα 75  

 Άπιν ζηνηρείν  300  

 Απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο 

 375 

 Δπαλεθηίκεζε ζηα 

€800.000 

  

31/12/Υ4 

–Υ5 

Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ  

47,06  
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 πζζσξεπκέλα ρξενιχζηα  47,06 

 Υξενιπζία έηνπο = 

€800.000/17 

  

31/12/Υ4 

–Υ5 

Απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο 

22,06  

 πζζσξεπκέλα Κέξδε  22,06 

 Κέξδνο επαλεθηίκεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

από ηε ρξήζε ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ = €47.060-

€25.000 

  

1/1/Υ6 Σξάπεδα 820  

 πζζσξεπκέλα ρξενιχζηα 94,12  

 Άπιν ζηνηρείν  800 

 Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 

 114,12 

 Κέξδνο από πώιεζε   

1/1/Υ6 Απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο 

330,88  

 πζζσξεπκέλα θέξδε  330,88 

 Κέξδνο επαλεθηίκεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

από ηελ πώιεζε ηνπ 

άπινπ ζηνηρείνπ = 

[€375.000 - (€22.060Υ2)] 

  

 

3.8 Γλωζηνπνηήζεηο 

 

Σν Πξφηππν πξνβιέπεη ηηο αθφινπζεο γλσζηνπνηήζεηο: 

 δηάθξηζε, γηα θάζε θαηεγνξία άπισλ, κεηαμχ ησλ εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ θαη άιισλ άπισλ, φπνπ: 

 νξίδεηαη ε σθέιηκε δσή δειαδή σο πξνο ην αλ είλαη πεξηνξηζκέλε 

(αλαθέξνληαο ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε σθέιηκε δσή, ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο θαη 

ηε κέζνδν απφζβεζεο) ή απεξηφξηζηε 

 θαζνξίδεηαη ε ινγηζηηθή αμία πξηλ ηελ απφζβεζε θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε ζσξεπκέλε απφζβεζε αξρήο θαη ηέινο ρξήζεο 

 θαηαγξάθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιην ηεο θαηάζηαζεο 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ε απφζβεζε ησλ άπισλ 

 ζπκθσλείηαη ε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ αξρή θαη ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 

πνπ ππνδειψλεη: α) πξνζζήθεο κε μερσξηζηή δηάθξηζε εθείλσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

εζσηεξηθά, απνθηήζεθαλ μερσξηζηά θαη πξνέθπςαλ κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, 
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β) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελα γηα πψιεζε ή πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο πξννξηδφκελε γηα 

πψιεζε (ΓΠΥΠ 5), γ) απμήζεηο ή κεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιφγσ 

αλαπξνζαξκνγψλ θαη δεκηψλ απνκείσζεο αλαγλσξίζηεθαλ ή αλαζηξάθεθαλ άκεζα 

ζηελ θαζαξή ζέζε (ΓΛΠ 36), δ) δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ή 

αλαζηξάθεθαλ ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 

36 (αλ ππάξρνπλ), ε) αλαγλσξηδφκελε απφζβεζε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηηο ηπρφλ 

πξνθχπηνπζεο θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη άιιεο κεηαβνιέο ζηε 

ινγηζηηθή αμία θαηά ηε δηάξθεηα (Νεγθάθεο, 2015) 

         Μία θαηεγνξία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη κία ζπγθέληξσζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φκνηαο θχζεο θαη ρξήζεο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο κηαο 

νληφηεηαο. Παξαδείγκαηα ηδηαίηεξσλ θαηεγνξηψλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ: εκπνξηθά ζήκαηα, ηίηινπο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ 

θαζψο θαη ηίηινπο έθδνζεο, ινγηζκηθφ άδεηεο θαη παξαρσξήζεηο ρξήζεο 

δηθαησκάησλ, ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη άιια 

δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ππεξεζίεο θαη δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο, ζπληαγέο ηχπνπο, ππνδείγκαηα, ζρέδηα θαη πξσηφηππα, 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ αλάπηπμε (Νηδαλάηνο, 2009)  

 δηαρσξηζκφ ή ζπλάζξνηζε, ηπρφλ, θαηεγνξηψλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη αλ 

επέξρεηαη κεγαιχηεξε ζρεηηθφηεηα ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ  

 αλαθνξά ηνπ είδνπο θαη ηνπ πνζνχ κεηαβνιήο ζηελ εθηίκεζε πνπ έρεη 

ή αλακέλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα ή ηηο επφκελεο ρξήζεηο 

(ΓΛΠ 8), φπσο: ε κεηαβνιή ζηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ, ηεο 

κεζφδνπο απφζβεζεο ή ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο  

 θαηαγξαθή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ άπισλ κε αφξηζηε σθέιηκε δσή 

θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο θαηάηαμεο ηεο σθέιηκεο δσήο  

 πεξηγξαθή, ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο απνκέλνπζαο πεξηφδνπ 

απφζβεζεο θάζε θαη΄ ηδίαλ άπινπ πνπ είλαη νπζηαζηηθφ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

 πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο πνπ αξρηθά αλαγλσξίζηεθε γηα ηα 

άπια πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη αξρηθά αλαγλσξίζηεθαλ ζε 

απηή, ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμία αιιά θαη ην γεγνλφο, ηπρφλ, απνηίκεζεο κεηά ηελ 

αλαγλψξηζε κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνγήο  
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 χπαξμε θαη ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ άπισλ κε ηνλ ηίηιν θπξηφηεηαο 

ππφ φξνπο αιιά θαη ησλ ελερπξηαζκέλσλ ζε εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ  

 θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ απφθηεζε 

άπισλ  

 θαηαγξαθή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ σο έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  

 ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  

Όηαλ ππάξρεη πεξίπησζε ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο άπισλ κε 

αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά, ηφηε γλσζηνπνηνχληαη αλά θαηεγνξία  

 ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο 

 ε ινγηζηηθή ηνπο αμία θαη απηή πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί αλ είρε 

απνηηκεζεί ε αλαπξνζαξκνζκέλε θαηεγνξία άπισλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε, κε ηε 

κέζνδν ηνπ θφζηνπο 

 ην πνζφ ηνπ πιενλάζκαηνο αλαπξνζαξκνγήο πνπ αθνξά ζηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ρξήζεο, ππνδεηθλχνληαο ηηο 

νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαλνκή 

ηνπ ππφινηπνπ ζηνπο κεηφρνπο 

 νη κέζνδνη θαη ζεκαληηθέο εθαξκφζηκεο παξαδνρέο γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ (Νεγθάθεο, 2015) 

Δπίζεο, ππάξρεη ελζάξξπλζε γηα παξνρή γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξηγξαθή θάζε πιήξσο απνζβεζκέλνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αθφκα 

ρξεζηκνπνηείηαη. Δπηπιένλ, γλσζηνπνηνχληαη ζεκαληηθά άπια πνπ ειέγρνληαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα αιιά δελ αλαγλσξίζηεθαλ ζαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επεηδή 

δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ή δελ είραλ αγνξαζηεί ή δεκηνπξγεζεί πξηλ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΓΛΠ 38 (Νηδαλάηνο, 2009)  

 

3.9 Παξαπνκπέο ζε δηεξκελείεο 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΔΓΓΠΥΑ) ή ε πξψελ Μφληκε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (ΜΔΓ) έρεη 

εθδψζεη ζρεηηθέο δηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΓΛΠ 38. 
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χκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα (ΓΛΠ 38), θαη θαηαγεγξακκέλα. Δπίζεο, 

ππάξρεη πιαίζην ρεηξηζκνχ γηα ηα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άπια θαζψο θαη γηα ηα 

έμνδα πνπ πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ άπινπ παγίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ 

αθνξά δηαθεθξηκέλε απφθηεζε. Αληίζηνηρνο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνβιέπεηαη θαη ζηα ΔΛΠ. 

χγθιηζε, αλάκεζα ζηα ΔΛΠ θαη ην ΓΛΠ 38, ππάξρεη σο πξνο ηελ απφζβεζε 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ άπια κε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο 

απνζβέλνληαη θαη άπια κε αφξηζηε δηάξθεηα δσήο δελ απνζβέλνληαη. Δπηπιένλ, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζβέλνληαη, πξνβιέπεηαη φηη ε απφζβεζε 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκή ηνπο δσή. 

Ο λ. 4308/14 αλαθέξεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα, ηφηε ε πεξίνδνο 

απφζβεζεο νξίδεηαη ζε δέθα έηε (Νεγθάθεο, 2015). 

3.10 πκπεξάζκαηα 

  

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ λα παξνπζηάζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ 

ζεκαζία ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»». 

Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο θαζψο θαη ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ ζε αληηπαξάζεζε κε απηά πνπ ηζρχνπλ ζηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα δίλνληαο κία φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ πνπ εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Οπζηαζηηθά ν ξφινο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κέζσ ησλ ΓΛΠ είλαη, λα παξέρνπλ πςειήο 

πνηφηεηαο πιεξνθφξεζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο έλαληη ησλ εγρψξησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.  

Δηδηθφηεξα, ε πηνζέηεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 38 αλαθνξηθά κε ηα εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, παξέρεη ζηνπο managers ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιέγνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αλαγλψξηζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α 

(θεθαιαηνπνίεζε ή εμνδνπνίεζε). Ζ ινγηζηηθή απηή επηινγή δεκηνπξγεί ηελ επθαηξία 

ζηηο εηαηξείεο λα επεξεάζνπλ βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, νδεγψληαο παξάιιεια ζε 

έιιεηςε ζπγθξηζηκφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο  
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 Σέινο, δφζεθαλ θάπνηα αξηζκεηηθά θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 38, θαζφηη ε ζεσξία γηα λα είλαη θαηαλνεηή ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδεηαη ζηελ πξάμε κε πνηθίια παξαδείγκαηα.  

ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

θεθάιαην κεηά ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε απφθαζε 

ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ή λα εμνδνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο 

Δ&Α κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
0
 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΣΟ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

 

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε απφθαζε ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ή λα εμνδνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο Δ&Α 

κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. Ζ ελφηεηα απηή αξρηθά, 

παξέρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ελαιιαθηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε 

ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δλ ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

έξεπλαο, ε αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ απνηίκεζεο, νη εμηζψζεηο απνηίκεζεο, νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ην δείγκα, ηα δεδνκέλα, ε κεζνδνινγία, ε νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε θαη ηέινο ηα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο.  

    

4.2 Δλαιιαθηηθόο Υεηξηζκόο Δζωηεξηθά Γεκηνπξγνύκελωλ Άπιωλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ ΓΛΠ / ΓΠΥΠ έρεη δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο άπισλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ, άιια θεθαιαηνπνηνχληαη θαη κεξηθά απφ απηά αμηνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν απνκείσζεο. 

Ζ αλαγλψξηζε ελφο εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία ηδηαίηεξα αλ ζπγθξηζεί θαη κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ εμσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη δχζθνιε, ιφγσ πξνβιεκάησλ δηαπίζησζεο ηφζν ηνπ ελδερφκελνπ δεκηνπξγίαο 

κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ην άπιν φζν θαη ηεο αδπλακίαο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί 
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λα είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγίαο απφ ην θφζηνο ηεο εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελεο ππεξαμίαο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ αλαγλψξηζεο ελφο 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηεγνξηνπνηείηαη ζε θάζε έξεπλαο θαη ζε θάζε αλάπηπμεο. 

Σνλίδεηαη πσο αλ απηή ε δηάθξηζε δελ είλαη εθηθηή ηφηε νη δαπάλεο απηνχ ηνπ 

εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ αληηκεησπίδνληαη εμ‟ νινθιήξνπ σο δαπάλεο ζηε 

θάζε ηεο έξεπλαο. 

εκεηψλεηαη πσο νη δαπάλεο έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ 

δελ αλαγλσξίδνληαη θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εζσηεξηθά 

δεκηνπξγνχκελν άπιν θαζψο ε επηρείξεζε κφλν κε ηηο δαπάλεο απηέο δε κπνξεί λα 

απνδείμεη φηη ππάξρεη ή ζα δεκηνπξγεζεί άπιν πνπ ζα νδεγήζεη ζε πηζαλά κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. ε αληίζεζε, νη δαπάλεο αλάπηπμεο κπνξνχλ δπλεηηθά λα 

νδεγήζνπλ ζε έλα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν άπιν 

απηφ, πνπ πξνέξρεηαη απφ έμνδα, πνπ γίλνληαη ζηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο, 

αλαγλσξίδεηαη θαη θεθαιαηνπνηείηαη (Νεγθάθεο, 2015). 

Πνιιέο εηαηξείεο ππνθηλνχληαη απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. πρλά αιιειεπηδξνχλ κε ηα πιηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εηαηξηθήο αμίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα άπια θαηαρσξνχληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, 

θαζψο νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θεθαιαηνπνηνχληαη. 

Απηή ε αζχκκεηξε κεηαρείξηζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο (ζεσξψληαο ηα σο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία) θαζψο εμνδνπνηνχληαη ηα άπια νδεγεί ζε κεξνιεπηηθή θαη ειιηπή αλαθνξά 

ηεο απφδνζεο θαη ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο (Lev, 2001).  

Ζ κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή νηθνλνκία ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο έρεη 

αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνπκε πιένλ ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ινγηζηηθή απνηίκεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

έρνπλ θαηαζηεί πιένλ σο βαζηθέο πεγέο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο. χκθσλα κε Penman 

(2009), ε επηηπρία ησλ θαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ζηελ αγνξά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ηελ Microsoft Corporation, ε νπνία εκθαλίδεη έλα 
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κεγάιν πνζφ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ Dell Inc.,ε νπνία βαζίδεηαη ζην 

νξγαλσηηθφ θεθάιαην (Lev et al., 2009). Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε επέλδπζε ζηελ 

Δ&Α, ζεσξείηαη σο κηα ζεκαληηθή κνξθή επελδχζεσλ ζε ηερλνινγία ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο άιιεο άπιεο επελδχζεηο (Karl-Heinz, 2005). Οη εηαηξείεο έρνπλ επελδχζεη 

ζεκαληηθά πνζά ζε Δ&Α θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο δηάθνξνπο 

κεηφρνπο. Πξάγκαηη, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, φηη ην πνζφ ησλ 6,4 δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ ζα δηαηεζεί γηα επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Μηα επηρείξεζε δελ 

κπνξεί λα αληαγσληζηεί ζε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ, εθηφο εάλ απηή εηζάγεη 

πεξηζζφηεξε θαηλνηνκία θαη αληαπνθξηζεί πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ Maggina (2011) απέδεημε φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

απφθαζε ηεο επέλδπζεο ζε έμνδα Δ&Α κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαηά πεξηζζφηεξν απφ 

90%, ρξεζηκνπνηψληαο logit έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ απφθαζε γηα ηελ επέλδπζε. 

Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή απνηίκεζε ησλ επελδχζεσλ 

ζε Δ&Α, ε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί πξφζθαηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

πξνθιήζεσλ απφ ινγηζηηθή άπνςε. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ησλ δαπαλψλ Δ&Α θαη ε πνηθηιία ησλ απφςεσλ γηα ην ζέκα απηφ έρεη νδεγήζεη ζε 

δηαθνξέο ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο παγθνζκίσο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ 

εζηηάδεηαη ζηελ πιεπξά ηεο ζπλάθεηαο ηεο ινγηζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δαπάλεο Δ&Α, ελψ ιίγεο απφ απηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ πιεπξά ηεο αμηνπηζηίαο 

θαη εηδηθφηεξα ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α σο κέζν ρεηξαγψγεζεο 

θεξδψλ. Οη Stadler θαη Banal-Estan (2010) απέδεημαλ αλαθνξηθά κε ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ζεκαληηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ επηινγή ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Σν 

πξφβιεκα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ εμφδσλ Δ&Α θαη ε επίδξαζή ηεο ζηηο 

απνθάζεηο επέλδπζεο έρεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνλ ηξφπν 

πνπ νη ινγηζηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε. Πξάγκαηη, κηα ζπδήηεζε έρεη ηεζεί 

πξφζθαηα ζην πξφγξακκα ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ US GAAP θαη ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Αλ 

ε έξεπλα καο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο Δ&Α 

επεξεάδεηαη ζπρλά απφ ηα θίλεηξα γηα λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα, ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ US GAAP, ε νπνία παίξλεη κηα πην απζηεξή 

πξνζέγγηζε θαη απαηηεί φηη φιεο νη δαπάλεο Δ&Α ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν. Αλη 'απηνχ, αλ ε έξεπλα δείμεη φηη νη εηαηξείεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ 
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ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο Δ&Α γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ, ζα 

ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ βάζεη ηνπ νπνίνπ ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ Δ&Α επηηξέπεηαη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ εξγαζία απηή έρεη σο 

ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο Δ&Α ζην 

ειιεληθφ πιαίζην. Ζ επηινγή ηεο Διιάδαο σο ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ δείγκαηνο δελ 

είλαη απζαίξεηε. Μπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ πιαίζην 

είλαη πνιχ επλντθφ γηα ηελ κειέηε ησλ θηλήηξσλ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ 

Δ&Α. Πξάγκαηη, ην ειιεληθφ ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη πνιχ επλντθφ γηα ηε 

«δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ», θαζψο παξέρεη θάπνηα επειημία φζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή 

απφθαζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, δεδνκέλνπ φηη θαη νη δχν ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί 

επηηξέπνληαη. Χο εθ ηνχηνπ, νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηελ επειημία 

ηεο ινγηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα Δ&Α ζηελ Διιάδα. Σέινο, ε επηινγή ηεο ρψξαο ηνπ 

δείγκαηνο ππαγνξεχηεθε απφ πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ εηήζησλ 

εθζέζεσλ.  

 

4.3 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη ηέζζεξα θχξηα θίλεηξα γηα δηαρείξηζε 

θεξδψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεηηθή ζεσξία ηεο ινγηζηηθήο: ην θίλεηξν ηνπ 

ρξένπο - ζπκβφιαην, ην θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ή εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ, ηε κείσζε ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζηνπο, θαη ηέινο ην θίλεηξν ησλ ζρεδίσλ κπφλνπο (Triki-Damak and 

Halioui, 2013). ε απηή ηε κειέηε, ζα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζηα ηξία πξψηα 

θίλεηξα ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε θαη ηε δνκή ησλ ζρεδίσλ κπφλνπο απφ ειιεληθέο εηαηξείεο. Δπίζεο, θάπνηεο 

άιιεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ γηα λα ειεγρζνχλ νη επηπηψζεηο 

ηνπο ζηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α, φπσο ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξείαο, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ε απνδνηηθφηεηα θαη ν ζπληειεζηήο θηλδχλνπ 

beta.  
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Ζ κειέηε ηνπ θηλήηξνπ ρξένπο - ζπκβφιαην σο έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ινγηζηηθψλ επηινγψλ δείρλεη φηη νη δηεπζπληέο κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

επηινγψλ ελζαξξχλνληαη λα απνιακβάλνπλ ηελ επειημία ησλ πξνηχπσλ, νη νπνίεο ζα 

ηνπο επηηξέςνπλ λα απνθχγνπλ ηελ παξαβίαζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ – 

ρξένπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεζφδνπο πνπ απμάλνπλ ηα απνηειέζκαηα (Garen et al., 

2008). Απηή είλαη ε πεξίπησζε γηα ηηο δαπάλεο Δ&Α, δεδνκέλνπ φηη ε ινγηζηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α επηηξέπεη ηελ επειημία ζηελ επηινγή κεηαμχ 

θεθαιαηνπνίεζεο θαη εμνδνπνίεζεο. Γη απηφ θαη νη πην κνριεπκέλεο εηαηξείεο ζα 

πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α 

απ‟ φηη ηελ εμνδνπνίεζε  (Finet et al., 2005). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νη Daley θαη 

Vigeland (1983) κειέηεζαλ έλα δείγκα 313 ακεξηθάληθσλ εηαηξεηψλ πξηλ απφ ην 

1974, φηαλ ππήξρε αθφκα, κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ απφθαζε θεθαιαηνπνίεζεο 

ή εμνδνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη 

νη επηρεηξήζεηο κε πςειή κφριεπζε επηιέγνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε. Οκνίσο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Bétriou θαη Vignolles (1990), ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 

Δ&Α κεηψλεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη δεκηνπξγεί έλα θίλεηξν γηα ηηο 

πςειά κνριεπκέλεο εηαηξείεο λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θεθαιαηνπνίεζε παξά 

ηελ εμνδνπνίεζε. Οη Aboody θαη Lev (1998) κειέηεζαλ έλα δείγκα 163 

ακεξηθάληθσλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1987-1995. Τπνζηήξημαλ 

φηη έλα πςειφ επίπεδν ρξένπο ζα κπνξνχζε λα σζήζεη κηα εηαηξεία λα 

θεθαιαηνπνηήζεη ηα έμνδα Δ&Α, δηφηη ε επηινγή απηή επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα 

βειηηψζεη ην ινγηζηηθφ θέξδνο ηεο θαη λα κεηψζεη ην δείθηε ηνπ ρξένπο ηεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη πςειά κνριεπκέλεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνληαη λα 

ιακβάλνπλ ινγηζηηθέο απνθάζεηο αχμεζεο θεξδψλ. Δηαηξίεο πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ηα 

έμνδα Δ&Α είλαη πην πηζαλφ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην φξην παξαβίαζεο ησλ 

ζπκβνιαίσλ ρξένπο. πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε 

(Triki-Damak and Halioui, 2013): 

 

Ζ1: ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην δείθηε 

κφριεπζεο (LEV). 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ππφζεζε εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ πξνηείλεη φηη ε ινγηζηηθή 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δηεπζπληψλ νδεγείηαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα 
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κεηψζνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (Fudenberg θαη Tirole, 1995). Ζ 

δηαδηθαζία εμνκάιπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξηάζεη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα 

απνηειέζκαηα απφ ην έλα έηνο ζην άιιν, κεηαθέξνληαο ηα νθέιε απφ ηα επηηπρεκέλα 

έηε ζηηο ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο πεξηφδνπο (Garen et al., 2008). Οη Trueman θαη 

Titman (1988) εμέηαζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο δηεπζπληέο λα 

ρεηξαγσγνχλ ηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

κάλαηδεξο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αγνξαία απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο 

εμνκάιπλζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηα θνξπθαία 

απνηειέζκαηα θαη λα θάλνπλ ηηο πνηθηιίεο ησλ απνηειεζκάησλ ιηγφηεξν 

επκεηάβιεηεο. Δπίζεο, νη ζπγγξαθείο απέδεημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο εμνκαιχλνπλ ηα 

θέξδε ηνπο, επεηδή ζέινπλ νη επελδπηέο λα παξαηεξήζνπλ φηη ε εηαηξεία παξνπζηάδεη 

κηα θαιή απφδνζε θαη ρακειφηεξν θίλδπλν, κε απνηέιεζκα ρακειφηεξν θφζηνο 

θεθαιαίνπ γηα ηελ εηαηξεία. 

 Σα πνιηηηθά θφζηε ζεσξνχληαη επίζεο σο έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν 

εμνκάιπλζεο θεξδψλ (Godfrey θαη Jones, 1999). Ζ εμνκάιπλζε θεξδψλ εθηξέπεη 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππεξβνιηθά πςειά θέξδε πξνζειθχνπλ 

ηελ πξνζνρή ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε φζν θαη απφ ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Οη 

αλεζπρίεο απηέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη αλεζπρνχλ γηα ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ 

ηελ ηάζε λα αμηνινγνχλ ηε κειινληηθή ζηαζεξφηεηα. Μηα άιιε ζεκαληηθή εμήγεζε 

ηεο εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ ακνηβή ηνπ κάλαηδεξ θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. Ο Seybert (2010) δηαπίζησζε 

φηη νη κάλαηδεξο έρνπλ ηελ ηάζε λα επελδχνπλ ππεξβνιηθά κεγάια πνζά φηαλ νη 

δαπάλεο Δ&Α θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη Fudenberg θαη Tirole (1995) πξνέβιεςαλ φηη ε 

εμνκάιπλζε θεξδψλ ζπκβαίλεη επεηδή νη κάλαηδεξο απμάλνπλ ηα δεκνζηεπκέλα 

θέξδε ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο γηα λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο θαη ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε ζε θαιέο 

πεξηφδνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εμνκάιπλζεο παξαηεξήζεθαλ ηφζν, σο ζεηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε ηδηψηεο 

επελδπηέο (Tucker θαη Zarowin, 2006) φζν θαη σο πξαθηηθή ρεηξαγψγεζεο, ε νπνία 

δηεμάγεηαη γηα επθαηξηαθνχο ζθνπνχο (Garen et al, 2008). Ο θχξηνο ζηφρνο καο δελ 

είλαη ε ππεξάζπηζε κία απφ ησλ αλσηέξσ απφςεσλ αιιά ν έιεγρνο αλ ν ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο εμνκάιπλζεο. Οη Nelson 



82 

 

 

et al. (2003) έδεημαλ φηη ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δαπαλψλ είλαη κία απφ 

ηηο πην θνηλέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θεξδψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ παξνχζα κειέηε 

εθηηκήζεθε, φηη νη εηαηξείεο έρνπλ ηελ ηάζε λα θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο Δ&Α, 

φηαλ ε ιεηηνπξγηθή ηνπο θεξδνθνξία (πξηλ απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 

Δ&Α) είλαη ρακειφηεξε απφ φηη ζηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ηείλνπλ λα εμνδνπνηνχλ 

ηα θφζηε ηεο Δ&Α, φηαλ ε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ηνπο είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε 

κε εθείλε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ . Παξνκνίσο, νη Garen et al. (2008) είραλ δείμεη κέζα 

απφ ηε κειέηε ηνπο ζε δείγκα 130 ηηαιηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηα έηε 2001, 2002 θαη 2003 

φηη ππάξρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ αιιαγψλ ζηα θέξδε 

θαη ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α. πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε παξαθάησ 

εξεπλεηηθή ππφζεζε (Triki-Damak and Halioui, 2013): 

 

Ζ2: ε ζεηηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α (DROA-2). 

 

Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο (firm size), ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην γηα ηα 

πνιηηηθά θφζηε. Ζ ππφζεζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Watts and 

Zimmerman (1986) πξνέβιεςε φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ λα 

επνπηεπζνχλ απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ησλ πςειψλ απνηειέζκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα παξαρζνχλ.  Οη Ben Othman et al. (2007) έδεημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο κε 

ηα κεγαιχηεξα κεγέζε είλαη πην επηξξεπείο λα ππνζηνχλ ηελ πίεζε ηνπ πνιηηηθνχ 

θφζηνπο απφ ηηο κηθξφηεξεο θαη επνκέλσο ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε κεηαθνξά 

πινχηνπ. Με άιια ιφγηα, φηαλ κηα εηαηξεία έρεη κεγαιχηεξν κέγεζνο, ε πξνβνιή ηεο 

ζηελ αγνξά είλαη κεγαιχηεξε θαη αθνινπζείηαη απφ έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ 

αλαιπηψλ. Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο Δ&Α, ε πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ δηαηεξνχλ ην 

κέγεζνο σο ππνθαηάζηαην γηα ην πνιηηηθφ θφζηνο. Πξάγκαηη, φηαλ ε εηαηξεία είλαη 

κεγαιχηεξε, ηφζν πην πςειή ηθαλφηεηα έρεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

θξάηνπο (Dufour θαη Zemzem, 2005). Χο εθ ηνχηνπ, νη θπβεξλήζεηο αλαδεηνχλ 

πεξηζζφηεξν ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο (Aboody θαη Lev, 1998). Οη Dumontier θαη 

Labelle (1998) έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ζα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη έλαο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Πξάγκαηη, ην 

κέγεζνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνιιέο ινγηζηηθέο επηινγέο. χκθσλα κε ηνπο 
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Dufour θαη Zemzem (2005), κηα εηαηξεία κε κεγάιν κέγεζνο ζα έρεη σο ζηφρν λα 

κεηψζεη πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε κηα κηθξή εηαηξεία. Χο 

απφξξνηα, πξνθχπηεη φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εμνδνπνηνχλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Percy, 2000). Γηα ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, νη κάλαηδεξο επηιέγνπλ ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ δηαθέξνπλ. 

Δηδηθφηεξα, ηείλνπλ λα κεηψζνπλ ηα θέξδε ηνπο κέζσ ηεο εμνδνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ 

Δ&Α. πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε (Triki-Damak and 

Halioui, 2013): 

 

Ζ3: ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην 

κέγεζνο ηεο εηαηξίαο (SIZE). 

 

Οκνίσο, αλαθνξηθά κε ηα πνιηηηθά θφζηε, νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ θεληξηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ ππφζεζε ηνπ πνιηηηθνχ 

θφζηνπο πξνβιέπεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ελζαξξχλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηα ινγηζηηθά ηνπο θέξδε, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ 

απαηηήζεηο ζε κηζζνχο (Mora θαη Sabater, 2008). Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη κηζζνί θαη νη θνηλσληθέο παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο είλαη ην θχξην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ (Breton θαη Schatt, 2003). Χο εθ ηνχηνπ, νη κάλαηδεξο κπνξνχλ λα κπνπλ 

ζηνλ πεηξαζκφ λα κεηψζνπλ ηα θέξδε πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο δχζθνιεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ή ηα ζπλδηθάηα (Waterhouse et al., 1993). 

Έρνπλ δηεμαρζεί δηάθνξεο έξεπλεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζρεηηθά κε  ηε ινγηζηηθή 

ρεηξαγψγεζεο πξηλ απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ κηζζψλ (Liberty θαη Zimmerman, 

1986; D'Souza et al., 2000). ε αληίζεζε κε ηνπο Liberty θαη Zimmerman (1986) νη 

D'Souza et al. (2000) απέδεημαλ φηη νη κάλαηδεξο ρξεζηκνπνηνχλ κε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηηο ινγηζηηθέο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηδίσο φηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη ηδηαίηεξα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηα ζπλδηθάηα. Καηά ζπλέπεηα, ν κηζζφο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο 

κάλαηδεξο λα πηνζεηήζνπλ ινγηζηηθέο απνθάζεηο κείσζεο θεξδψλ γηα λα απνθχγνπλ 

αηηήκαηα αχμεζεο ησλ κηζζψλ. Οη Mora θαη Sabater (2008) κειέηεζαλ έλα δείγκα 

ηζπαληθψλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Μαδξίηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1995 - 2002, γηα λα ειέγμνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ πνιηηηθνχ 
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θφζηνπο ππφζεζε. Παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ άπνςε φηη νη δηεπζπληέο 

ζηελ Ηζπαλία ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηα ινγηζηηθά θέξδε γηα λα απνθεπρζνχλ νη 

απμήζεηο ησλ κηζζψλ θαη άιιεο απαηηήζεηο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ επειημία ζην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ Δ&Α κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην ζθνπφ απηφ. 

πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε (Triki-Damak and 

Halioui, 2013): 

 

Ζ4: ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο 

κηζζνινγηθέο δαπάλεο (PC). 

Ζ εηαηξία – βηνκεραλία κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ 

κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο (Ben Othman θαη Zeghal, 2006). Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ππφθεηληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζηηο ίδηεο πηέζεηο (Craswell θαη Taylor, 1992). Ζ ινγηζηηθή επηινγή ζρεηηθά κε 

ηηο δαπάλεο Δ&Α δηαθέξεη απφ ηνλ έλα θιάδν ζηνλ άιιν. Οη ζέζεηο πνπ 

θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ ζηελ πςειή ηερλνινγία είλαη πνιχ 

εχζξαπζηεο θαη νη επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη πνιχ κεγάιεο θαη 

πνηθίιεο (Ding et al., 2004). Ζ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α απνηειεί έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζήκα γηα ηελ κειινληηθή θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Δηαηξείεο ζε 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο έρνπλ ζπρλά κηα ζπλερή θαη ζηαζεξή ξνή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ Δ&Α, κε απνηέιεζκα λα εμνδνπνηνχλ ηηο δαπάλεο Δ&Α. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Ding et al. (2004) κε 

βάζε ηελ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, ζε δείγκα 68 γαιιηθψλ εηαηξεηψλ, επηβεβαηψλνπλ 

φηη νη εηαηξείεο πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο Δ & Α είλαη εθείλεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε 

παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε (Triki-Damak and Halioui, 2013): 

 

Ζ5: ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο (HI-TECH). 

Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη λα πηζηνπνηεί ηελ 

θαλνληθφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο 

αξρέο. Μηα θαιή πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ αληαλαθιά ζπλήζσο κηα αζζελέζηεξε 
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ρεηξαγψγεζε θεξδψλ (Ben Othman et al., 2007). Χζηφζν, ε επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ειέγρνπ ζηα επίπεδα ηεο δηαθξηηηθήο ρεηξαγψγεζεο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, 

ηδηαίηεξα ζηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ηνπο γηα άπιεο επελδχζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

θαζψο νη ειεγθηέο κε πςειή πνηφηεηα ειέγρνπ ελζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ειέγρζεθαλ απφ απηνχο λα κεηαδψζνπλ - κεηαβηβάζνπλ ηηο άπιεο δαπάλεο ηνπο γηα 

λα δηαηεξήζνπλ ηε θήκε ηνπο (Bourmont, 2006 ). Ζ πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ έρνπλ 

δείμεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ζην επίπεδν ηεο εζεινληηθήο 

πξνζθνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α θαη ζην επίπεδν 

ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Ο Bourmont (2006), ν νπνίνο αλέιπζε ηηο 

εηήζηεο εθζέζεηο ησλ γαιιηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ SBF 

250 γηα ηα έηε 2002, 2003 θαη 2004, βξήθε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θήκεο 

ηνπ ειεγθηή θαη ην επίπεδν ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο δαπάλεο Δ&Α. πλεπψο, αλακέλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη ειεγθηέο 

έρνπλ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, είλαη εθείλεο ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α είλαη πςειφηεξα. πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε 

παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε (Triki-Damak and Halioui, 2013): 

 

Ζ6: ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή (QUAL). 

Ζ απφδνζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κηαο εηαηξείαο (MB) 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Garen et al. (2008) ζε κειέηε ηνπο σο κεηαβιεηή ειέγρνπ 

γηα κειινληηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ επεξεάδεη ηε ινγηζηηθή επηινγή ρεηξηζκνχ 

ησλ δαπαλψλ Δ&Α. Οη Shabou θαη Boulila-Taktak (2002) κειέηεζαλ έλα δείγκα 68 

Σπλεζηαθψλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1992-1998. χκθσλα 

κε ηνπο ζπγγξαθείο, φζν πεξηζζφηεξν ε εηαηξεία αζρνιείηαη κε πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηφζν πεξηζζφηεξν ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. Οη κάλαηδεξο επνκέλσο ζα είραλ 

σο ζηφρν, θαηά ζπλέπεηα λα απνθχγεη απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο κε πςειή απφδνζε επηιέγνπλ ηελ άκεζε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο. πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε 

παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε (Triki-Damak and Halioui, 2013): 
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Ζ7: ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο (MB). 

Όηαλ κηα εηαηξεία έρεη πςειφηεξν παξάγνληα θηλδχλνπ ζπληειεζηή "beta", ε 

αγνξά απαηηεί έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφδνζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία είλαη 

ππνρξεσκέλε λα δείμεη έλα πην ειθπζηηθφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα. ε αληίζεζε κε ηε 

κειέηε ησλ Garen et al. (2008) ζε έλα δείγκα ηηαιηθψλ επηρεηξήζεσλ νη Ding et al. 

(2004) έδεημαλ, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπο ζε δείγκα φκσο γαιιηθψλ εηαηξηψλ, ηελ 

χπαξμε κίαο ζεηηθήο θαη ζεκαληηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

δαπαλψλ Δ&Α θαη ηνπ ζπληειεζηή θηλδχλνπ "beta". πλεπψο, δηακνξθψλεηαη ε 

παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε (Triki-Damak and Halioui, 2013): 

  

Ζ8: ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηo 

ζπληειεζηή θίλδπλνπ "beta". 

4.4 Αλάπηπμε ηνπ Μνληέινπ – Μνληέιν Παιηλδξόκεζεο 

 

Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε απνηειεί έλα κνληέιν ηαμηλφκεζεο ησλ ηηκψλ κηαο 

κεηαβιεηήο απφθξηζεο Τ κε βάζε ηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ. ην κνληέιν απηφ 

φπνπ ε κεηαβιεηή Τ ζπλήζσο έρεη δπαδηθφ ραξαθηήξα (ιακβάλεη δχν ηηκέο) 

ζηνρεχεηαη ε πξφβιεςε ηεο έθβαζεο απηήο απφ έλα πιήζνο πξνβιεπηηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ κπνξεί λα είλαη νλνκαζηηθέο, ηαθηηθέο ή πνζνηηθέο.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο βαζίδεηαη ζηε θχζε ηεο επηιεγκέλεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο, ε νπνία 

ζηελ κελ πξψηε κπνξεί λα είλαη θαηεγνξηθή, (ηαθηηθή ή νλνκαζηηθή, ζηε δε δεχηεξε 

απνθιεηζηηθά πνζνηηθή. Δλψ θαηά ηελ θιαζηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ε εθηίκεζε 

ησλ παξακέηξσλ α θαη bi γίλεηαη κε ηε κέζνδν ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ, θαηά ηε 

ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο (κέζνδνο ζπλήζσο εθαξκνδφκελε ζηα γεληθεπκέλα γξακκηθά 

ππνδείγκαηα), δειαδή επηιέγνληαη νη πην πηζαλνθαλείο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζηα παξαηεξνχκελα απνηειέζκαηα. Χο επαθφινπζν, ε 

πξψηε παξαδέρεηαη ηελ χπαξμε νκνηνγέλεηαο (νκνζθεδαζηηθφηεηαο) ζηα 

ππνιείκκαηα ησλ απνθξίζεσλ ελψ ζηε δεχηεξε αλαπηχζζεηαη πάληα 
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εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζε θάζε πξνβιεπφκελε ηηκή εμαηηίαο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ 

πνζνζηνχ δηαθχκαλζεο πνπ αλαινγεί ζε απηήλ.  

Γηαθξίλνληαη ηξεηο ηχπνη ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε 

θχζε ηεο εμαξηεκέλεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο ε νπνία κπνξεί λα είλαη:  

1. Γίηηκε ή δπαδηθή ή δηρνηνκηθή (binary) ή δηκεξήο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

πλίζηαηαη απφ δχν θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ. είλαη νη εθβάζεηο επηηπρία/απνηπρία, 

ΝΑΗ/ΟΥΗ, γεγνλφο απφλ/παξφλ  

2. Σαθηηθή (ordinal) κεηαβιεηή. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζπλίζηαηαη απφ ηξεηο 

ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηζρχεη ε έλλνηα ηεο αληζφηεηαο, φπσο 

π.ρ. ζε κηα εξψηεζε ηεο θιίκαθαο δηαθσλψ θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, αξθεηά, πνιχ, 

ζηελ θαηάηαμε ελφο ζηξψκαηνο πιηθνχ σο ιεπηνχ, κεζαίνπ, παρένο 

3. Ολνκαζηηθή (Nominal) ή πνιπσλπκηθή (polynomial) ή πνιπρνηνκηθή 

(polychotomus) ή θαηεγνξηθή αδηαβάζκεηε (non-ordered categorical) ή πνιπκεξήο 

κεηαβιεηή απφθξηζεο. Πεξηέρεη ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ρσξίο θάπνηα 

θπζηθή δηαβάζκηζε, φπσο π.ρ. ν ραξαθηεξηζκφο ελφο ηξνθίκνπ σο ηξαγαλνχ, 

καιαθνχ, εχζξππηνπ ή ηνπ ρξψκαηνο αληηθεηκέλσλ σο εξπζξνχ, πξάζηλνπ, θίηξηλνπ 

θηι (Πεηξίδεο, 2015). 

Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε επηλνήζεθε σο ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο γξακκηθήο 

δηαθξηηηθήο αλάιπζεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ (νλνκαζηηθψλ ή ηαθηηθψλ) 

ηεο εμαξηεκέλεο, κε επξεία απήρεζε ζε πνιιά δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία. 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο παξέρεηαη απφ 

ηα ζπγγξάκκαηα ησλ Cox & Snell (1989), ησλ Long & Freese (2014) θαη 

ζπλδπαζηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πηλάθσλ ελδερνκέλσλ απφ ηνλ Agresti (1996). 

Σν κνληέιν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε καο είλαη ε ινγηζηηθή 

παιηλδξφκεζε (Logistic regression) ην νπνίν παξαηίζεηαη θαησηέξσ: 

 

                                                 

                

 

Όπνπ: 

Yi (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή): είλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή, ίζε κε 1 αλ ε εηαηξεία 

απνθαζίζεη λα θεθαιαηνπνηήζεη ηηο δαπάλεο Δ&Α θαη 0 ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

δειαδή λα ηηο εμνδνπνηήζεη.  
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LEV: Ζ κφριεπζε είλαη ην ζπλνιηθφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

      : είλαη ε αιιαγή ζηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πάλσ απφ 

ην κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ δχν εηψλ. 

       
        ̅̅ ̅̅ ̅̅          

   ̅̅ ̅̅ ̅̅          
     ;     

                 

                   
 

Size: είλαη ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. 

PC: νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: (κηζζνί θαη 

εκεξνκίζζηα + εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο) / Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ. 

HI-TECH: είλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή πνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ε 

επηρείξεζε αλήθεη ζε έλαλ ηνκέα πςειήο ηερλνινγίαο θαη 0 ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε. 

QUAL: είλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή πνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 εάλ ε εηαηξεία 

ειέγρεηαη απφ κία απφ ηηο Big 4 ή Big 6 θαη 0 δηαθνξεηηθά. 

MB: είλαη ε αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο δηαηξνχκελε απφ ηε ινγηζηηθή αμία. 

BETA: είλαη έλαο ζπληειεζηήο επαηζζεζίαο ησλ απνδφζεσλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πξνο ηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάο.  

 

4.5 Γείγκα, Γεδνκέλα, Απνηειέζκαηα  

 

Σν δείγκα πνπ εμεηάζηεθε πεξηιακβάλεη 190 ειιεληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο 

είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ελψ νη ρξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη 

έληεθα απφ ην 2005 έσο ην 2015, απηέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη ηα ΓΠΥΑ ζηε 

ρψξα καο ππνρξεσηηθά βάζεη λφκνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη ηε 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαξρήλ ε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

(www.helex.gr), ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εηαηξείεο πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο απφ ην 

2005 έσο ην 2015 ζην ΥΑΑ. 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηαηξηψλ, εμεηάζηεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε 

απφθαζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ή λα εμνδνπνηήζνπλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. Σέζεθαλ νθηψ 

βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία αλαιχζεθαλ εθηελψο ζηελ πξνεγνχκελε 

http://www.helex.gr/
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ελφηεηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ αλεμαξηήησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζεο (logistic regression).  

 

Πίλαθαο 4.1. Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

 
RDCAPITALIZATION LEVERAGE DROA SIZE PC BIG4 MTB BETA 

Μέζνο 0.765 0.344 -0.308 5.989 35.288 0.388 1.181 0.773 

Γηάκεζνο 1 0.357 -0.225 5.973 31.838 0 0.793 0.786 

Μέγηζην 1 0.981 17.967 8.969 92.311 1 7.912 1.739 

Διάρηζην 0 0 -19.567 2.490 0.075 0 -1.128 -0.128 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
0.424 0.184 2.927 1.190 18.118 0.488 1.267 0.259 

N 489 489 489 489 489 489 489 489 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 1 θαίλεηαη φηη ην 76.5% ησλ επηρεηξήζεσλ απνθαζίδνπλ λα 

θεθαιαηνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο Δ&Α, ελψ νη επηρεηξήζεηο θαηά κέζν φξν 

παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθφ ρξένο πξνο ζχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πνζνζηφ πνπ 

αγγίδεη ην 34%. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ 

απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ 

πξνεγνχκελσλ δχν εηψλ (-31% πξνζεγγηζηηθά) κε ηππηθή απφθιηζε 2.92%. Καηά 

κέζν φξν νη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ 395 άηνκα πξνζσπηθφ, ελψ ε κέζε 

δαπάλε θαηά άηνκν αλέξρεηαη ζε 35.28. Σν 38.85% θαίλεηαη λα ειέγρεηαη απφ ηελ 

Big 4 θαη θαηά κέζν φξν γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ε αγνξαία αμία ηνπο είλαη πεξίπνπ 

1.2 θνξέο ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία. Σέινο, θαηά κέζν φξν γηα ηηο 489 παξαηεξήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο ν ζπληειεζηήο beta αλέξρεηαη ζε 0.77 κε ηππηθή απφθιηζε 0.26.  

 

Πίλαθαο 4.2. πζρεηίζεηο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

 
LEVERAGE DROA SIZE PC BIG4 MTB BETA 

DROA -0.022 1 
     

SIZE     0.101
**

 0.031 1 
    

PC     -0.191
***

 0.068    0.263
***

 1 
   

BIG4  0.060 0.007    0.303
***

 0.066 1 
  

MTB     -0.161
***

 0.027      -0.074
*
  -0.092

**
 -0.081

*
 1 

 
BETA       -0.003 0.020    0.350

***
      -0.033     0.120

***
 -0.121

***
 1 

***: p < 0.01, **: p < 0.05, *: p < 0.1 

 

Μεηαμχ ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ δελ παξνπζηάδνληαη πςειέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο, νη νπνίεο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη απηφ δείρλεη φηη 

ππάξρεη απνπζία πνιπζπγγξακκηθφηεηαο (multicollinearity). Χζηφζν ππάξρνπλ 
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κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο κέηξηα ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε κφριεπζε κε ηνλ ινγάξηζκν ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη 

αδχλακε ζεηηθή ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 5% επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. Ζ ίδηα κεηαβιεηή θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αξλεηηθή κέηξηα 

αλίζρπξε ζπζρέηηζε κε ηελ θαηά εξγαδφκελν δαπάλε γηα ηερλνινγία, θαζψο θαη κε 

ηνλ ιφγν ηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή. Μέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ηνπ ινγαξίζκνπ κεγέζνπο δείγκαηνο θαη 

ηεο αλά εξγαδφκελν δαπάλεο γηα ηερλνινγία, φπσο θαη κε ηελ χπαξμε αμηνιφγεζεο 

ηεο εηαηξίαο απφ ηελ Big 4. Ηζρπξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ζπληειεζηή επαηζζεζίαο ησλ απνδφζεσλ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνο ηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάο beta.  

 

Πίλαθαο 4.3. Δθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ logit γηα ηα ηξία ππνδείγκαηα 

 Τπόδεηγκα 1 Τπόδεηγκα 2 Τπόδεηγκα 3 

Μεηαβιεηή Β z Β z Β z 

C  0.333 0.505 0.636 0.931  2.186 2.541
**

 

LEVERAGE  1.441   2.151
**

 1.343    2.005
**

  2.056 2.492
**

 

DROA -0.025    -0.615    -0.028     -0.700    -0.053      -0.909 

SIZE -0.032    -0.291    -0.058     -0.521    -0.174      -1.227 

PC  0.026     3.585
***

     0.025     3.351
***

     0.018       1.943
*
 

MTB -0.152 -1.823
*
    -0.158 -1.895

*
    -0.057      -0.572 

BETA -0.456    -0.963    -0.466      -0.981    -0.504      -0.801 

BIG 4  0.620     2.481
***

     0.674      2.659
***

   

HIGH_TECH      -0.796   -2.101
**

 
-1.435 

 

     -2.527
**

 

 

BIG 6     
-1.279 

 

     -3.536
***

 

 

LR 32.41
***

 36.43
***

 34.64
***

 

Log – Likelihood             -250.52               -248.05                -159.29 

Mc – Fadden’s R
2
 6.08% 6.87% 9.81% 

 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ logit, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. ην 

ππφδεηγκα 1 θαίλεηαη ε κφριεπζε (leverage) λα επηδξά ζεηηθά ζηελ πηζαλφηεηα νη 

επηρεηξήζεηο λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο Δ&Α θαη κάιηζηα ε επίδξαζε απηή 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ κφριεπζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζρεδφλ κε ηελ ίδηα 

πνζφηεηα ηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ζηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε εθηίκεζε ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη επζηαζήο (robust) θαη φηη ε πξψηε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο.  
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Ζ κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ επεξεάδεη  αξλεηηθά θαη ζηα ηξία 

ππνδείγκαηα ηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Α, σζηφζν απηφ 

ην απνηέιεζκα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπνκέλσο, ε δεχηεξε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.  

Ο ινγάξηζκνο ηνπ πιήζνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο έρεη αξλεηηθφ 

πξφζεκν θαη ζηα ηξία ππνδείγκαηα, ζε θαλέλα φκσο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ε νπνία 

νξίδεη φηη φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα 

θάπνηα επηρείξεζε λα θεθαιαηνπνηήζεη ηηο δαπάλεο γηα Δ & Α δελ κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί.  

Οη δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηα ηξία ππνδείγκαηα επεξεάδνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα νη εηαηξείεο λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο γηα Δ & Α ζεηηθά θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Σν εχξεκα απηφ αληηβαίλεη ηεο ηέηαξηεο εξεπλεηηθήο 

ππφζεζεο ε νπνία νξίδεη φηη ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο δαπάλεο (PC). Δπνκέλσο, ε εξεπλεηηθή απηή 

ππφζεζε δε θαίλεηαη λα ηζρχεη.  

Οη εηαηξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο ηερλνινγίαο (HI_TECH), 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα Δ & Α 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο, φπσο θαίλεηαη ζηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3. Έηζη ε 

αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη.  

ηα ππνδείγκαηα 1 θαη 2 φπνπ εθηηκάηαη ε επίδξαζε ηεο χπαξμεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ Big 4, ε επίδξαζε απηή θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην ππφδεηγκα 3, φπνπ αληί ηεο Big 4, εθηηκάηαη ε 

επίδξαζε ηεο Big 6, ην πξφζεκν είλαη αξλεηηθφ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Σα 

αληηθαηηθά απηά απνηειέζκαηα, δελ κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ νχηε θαη λα 

απνξξίςνπλ ηελ έθηε εξεπλεηηθή ππφζεζε.  

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο (MB), ζηα δπν απφ ηα 

πξνηεηλφκελα ηξία ππνδείγκαηα, θαίλεηαη επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ γηα Δ & Α αξλεηηθά, ελψ ζην ηξίην δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε. Απηφ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη γηα ην 

δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ επηβεβαηψλεηαη ε έβδνκε εξεπλεηηθή ππφζεζε.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ ζπληειεζηή επαηζζεζίαο ησλ 

απνδφζεσλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνο ηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάο (BETA), 
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πάλσ ζηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ γηα Δ & Α, απηή είλαη 

αξλεηηθή θαη κε – ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Έηζη, ε φγδνε εξεπλεηηθή ππφζεζε δελ 

ηζρχεη, αθνχ νξίδεη φηη κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή beta θαη ηεο πηζαλφηεηαο 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ γηα Δ & Α ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε.  

Όια ηα εθηηκψκελα ππνδείγκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, αθνχ ε ηηκή 

πηζαλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ Likelihood – Ratio (LR), είλαη κηθξφηεξε απφ 1% επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. Σα ππνδείγκαηα, παξνπζηάδνπλ κηθξή επεμήγεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ ηηκή ηνπ R
2
 

(Mc – Faddden), δελ μεπεξλά ην 20% φπνπ ζεσξείηαη κηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή θαιήο 

πξνζαξκνγήο γηα ηα ππνδείγκαηα δηαθξηηψλ επηινγψλ (ηχπνπ logit).  

ην επφκελν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ε ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ κε 

παξάιιειε ζπλεηζθνξά ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ηφζν ζε αθαδεκατθνχο φζν θαη 

ζε επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
0
 

ΤΝΟΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

                                                     

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε 

απφθαζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ή λα εμνδνπνηήζνπλ ηηο 

δαπάλεο Δ&Α κπνξεί λα ππνθηλεζεί απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. Πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφ ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ έλα δείγκα 190 εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ 

εηαηξεηψλ γηα ηα έηε 2005 έσο θαη 2015 θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ: έλα 

κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ηξία θχξηα θίλεηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ (ην θίλεηξν ηνπ ρξένπο, ην θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ή εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ, ηε κείσζε ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζηνπο) θαη πέληε άιιεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ (ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, ε 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ην είδνο ηεο βηνκεραλίαο, ε θεξδνθνξία θαη νη θίλδπλνη), 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο απηψλ ζηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο 

δαπαλψλ Δ&Α.  

Σα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ πξψηνλ εάλ ε πηζαλφηεηα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην δείθηε κφριεπζεο (LEV), 

δεχηεξνλ εάλ ε ζεηηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α (DROA-2), ηξίηνλ εάλ ε πηζαλφηεηα 

θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο 

(SIZE), ηέηαξηνλ εάλ ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο δαπάλεο (PC), πέκπηνλ ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο 

ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο (HI-TECH), έθηνλ εάλ ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο 

ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

(QUAL), έβδνκνλ εάλ ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο (MB) θαη ηέινο 

εάλ ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηo 

ζπληειεζηή θίλδπλνπ "beta". 
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Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο (Logistic regression) ζχκθσλα κε ην νπνίν έγηλε παιηλδξφκεζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (θεθαιαηνπνίεζε ή εμνδνπνίεζε) κε ηε κεηαβιεηή ηεο 

κφριεπζεο, κε ηε κεηαβιεηή ηεο κεηαβνιήο απφδνζεο, κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κέγεζνο, 

κε ηε κεηαβιεηή εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, κε ηε κεηαβιεηή ησλ δαπαλψλ 

πξνζσπηθνχ, κε ηε κεηαβιεηή ηεο πνηφηεηαο ειέγρνπ, κε ηε κεηαβιεηή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη ηέινο κε ηε κεηαβιεηή ηνπ ζπληειεζηή θηλδχλνπ. 

Γηα πνιιέο απφ ηηο εηαηξείεο, ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ άιιαμε ζεκαληηθά ηνλ 

ηξφπν ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δηδηθφηεξα, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ΓΛΠ 38 επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε
 

ησλ εηαηξεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

δαπαλψλ Δ&Α είλαη έλα αλνηθηφ θαη ακθηιεγφκελν δήηεκα δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ 

δαπάλεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα ππνθηλνχληαη απφ θίλεηξα δηαρείξηζεο θεξδψλ. ε 

αληίζεζε κε ην ακεξηθάληθν πξφηππν SFAS Nν 2, ην νπνίν απαηηεί φιεο νη δαπάλεο 

Δ&Α πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη άκεζα θαη λα εμνδνπνηνχληαη, ην ΓΛΠ 38 απαηηεί θαη 

ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ Δ&Α, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Σν 

ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην κέζσ ησλ ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο Δ&Α παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ησλ δχν ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ (εμνδνπνίεζε θαη 

θεθαιαηνπνίεζε). Ζ κειέηε απηή ζπκβάιιεη ζε απηή ηε ζπδήηεζε κε ηελ παξνρή 

εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηα θίλεηξα γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ 

Δ&Α.   

Σα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη νη δηεπζπληέο ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ησλ δαπαλψλ Δ&Α, πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλνπλ ηα θέξδε θαη λα 

απνθχγνπλ ηελ παξαβίαζε ησλ ζπκθψλσλ ησλ ζπκθσληψλ ρξένπο. ηε ζπλέρεηα, 

κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ελζαξξχλεηαη θαη ε ηξέρνπζα ζέζε ησλ 

Ακεξηθάληθσλ Πξνηχπσλ (FASB), ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηελ επειημία θαη 

απαηηνχλ, φιεο νη δαπάλεο Δ&Α ζα πξέπεη λα εμνδνπνηνχληαη. Χζηφζν, πέξα απφ ηα 

αξλεηηθά ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ηνλίδνληαη θαη ηα νθέιε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ θεξδψλ, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν 

αλαθνξάο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ αγνξά θαη δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ε 

πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία, ε νπνία έρεη ζπρλά ππεξαζπίζηεθε ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ησλ δαπαλψλ Δ&Α κε έκθαζε ζηε ζεκειηψδε πνηφηεηα - ζπλάθεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  
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Αξρηθά, αλαθνξηθά κε ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ αλεμαξηήησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο ινγηζηηθή παιηλδξφκεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην 76.48% ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο Δ&Α, ελψ νη 

επηρεηξήζεηο θαηά κέζν φξν παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθφ ρξένο πξνο ζχλνιν 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 34%. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ δχν εηψλ (-31% πξνζεγγηζηηθά) 

κε ηππηθή απφθιηζε 2.92%. Καηά κέζν φξν νη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ 395 

άηνκα πξνζσπηθφ, ελψ ε κέζε δαπάλε θαηά άηνκν αλέξρεηαη ζε 35.28. Σν 38.85% 

θαίλεηαη λα ειέγρεηαη απφ ηελ Big 4 θαη θαηά κέζν φξν γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ε 

αγνξαία αμία ηνπο είλαη πεξίπνπ 1.2 θνξέο ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία. Σέινο, θαηά κέζν 

φξν γηα ηηο 489 παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ν ζπληειεζηήο beta αλέξρεηαη ζε 0.77 κε 

ηππηθή απφθιηζε 0.26.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαπηζηψζεθε φηη 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ 

παξνπζηάδνληαη πςειέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο, νη νπνίεο λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη απηφ δείρλεη φηη ππάξρεη απνπζία πνιπζπγγξακκηθφηεηαο 

(multicollinearity). Χζηφζν ππάξρνπλ κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο κέηξηα ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο. πγθεθξηκέλα, ε κφριεπζε κε ηνλ ινγάξηζκν 

ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη αδχλακε ζεηηθή ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 10% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Ζ ίδηα κεηαβιεηή θαίλεηαη 

λα παξνπζηάδεη αξλεηηθή κέηξηα αλίζρπξε ζπζρέηηζε κε ηελ θαηά εξγαδφκελν 

δαπάλε γηα ηερλνινγία, θαζψο θαη κε ηνλ ιφγν ηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ 

ινγηζηηθή. Μέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή παξνπζηάδεηαη κεηαμχ 

ηνπ ινγαξίζκνπ κεγέζνπο δείγκαηνο θαη ηεο αλά εξγαδφκελν δαπάλεο γηα ηερλνινγία, 

φπσο θαη κε ηελ χπαξμε αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ Big 4. Ηζρπξφηεξε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαίξαο θαη ηνπ ζπληειεζηή 

επαηζζεζίαο ησλ απνδφζεσλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνο ηηο απνδφζεηο ηεο 

αγνξάο beta. 

ην ηξίην κέξνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ logit γηα 

ηα ηξία ππνδείγκαηα θαίλεηαη ε κφριεπζε (leverage) λα επηδξά ζεηηθά ζηελ 

πηζαλφηεηα νη επηρεηξήζεηο λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο Δ&Α θαη κάιηζηα ε 

επίδξαζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθηίκεζε ησλ 
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ππνδεηγκάησλ είλαη επζηαζήο (robust) θαη φηη ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε θαίλεηαη 

λα επηβεβαηψλεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζπλεηζθέξνληαο ζηε δηεζλή 

αξζνγξαθία. Γειαδή, πςειά κνριεπκέλεο εηαηξίεο επηιέγνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ησλ δαπαλψλ Δ&Α, δηφηη ε επηινγή απηή επηηξέπεη ζηελ εηαηξία λα κεηψζεη ην δείθηε 

ρξένπο ηεο θαη λα βειηηψζεη ηα ινγηζηηθά ηεο θέξδε. Ζ Ζ1 ππφζεζε, δειψλνληαο φηη 

ε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ Δ&Α ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην δείθηε 

κφριεπζεο, θαίλεηαη λα ζπλάδεη κε ηε ζεσξία. Πξάγκαηη, ην ζπκπέξαζκα ηεο Ζ1 

ζπλάδεη κε ηελ έξεπλα θαη επηβεβαηψλεη εθείλν ησλ Garen et al. (2008), Pozza et al. 

(2008), Triki-Damak θαη Halioui (2013) θαζψο θαη ησλ Cazavan-Jeny θαη Jeanjean 

(2006), νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα δείγκα ηηαιηθψλ θαη γαιιηθψλ εηαηξηψλ.  

  Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ε ππφζεζε Ζ2 

αλαθέξεη φηη ε πηζαλφηεηα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ Δ&Α είλαη πηζαλφ λα 

κεησζεί φηαλ ε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζεηηθή. Σν ζπκπέξαζκα Ζ2 

ηεο κειέηεο καο δελ ζπλάδεη κε ην ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ησλ Garen et al. (2008), 

Triki-Damak θαη Halioui (2013), Guidara θαη Boujelbene (2014) θαη ηνπ Zicke 

(2014). Πξάγκαηη, παξαηεξήζεθε φηη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ζηα ηξία ππνδείγκαηα ηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

δαπαλψλ γηα Δ&Α, σζηφζν απηφ ην απνηέιεζκα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.  

ηε ζπλέρεηα αλαθνξηθά κε ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ3, ε νπνία νξίδεη φηη 

φζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα θάπνηα 

επηρείξεζε λα θεθαιαηνπνηήζεη ηηο δαπάλεο γηα Δ&Α δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε 

απνηέιεζκα λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ζπκπέξαζκα ησλ Cazavan-Jeny θαη 

Jeanjean (2006) θαη Percy (2006).   

Με ηε ζεηξά ηνπο νη δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηα ηξία ππνδείγκαηα 

επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα νη εηαηξείεο λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο γηα 

Δ&Α ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Σν εχξεκα απηφ αληηβαίλεη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ησλ Mora θαη Sabater (2008), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα δείγκα ηζπαληθψλ εηαηξηψλ.   

Οη εηαηξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο ηερλνινγίαο (HI_TECH), 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα Δ & Α 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο, φπσο θαίλεηαη ζηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3. Έηζη ε 

αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη θαη δελ ζπλάδεη κε ην 

ζπκπέξαζκα ησλ Ding et al. (2004).   
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ηα ππνδείγκαηα 1 θαη 2 φπνπ εθηηκάηαη ε επίδξαζε ηεο χπαξμεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ Big 4, ε επίδξαζε απηή θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην ππφδεηγκα 3, φπνπ αληί ηεο Big 4, εθηηκάηαη ε 

επίδξαζε ηεο Big 6, ην πξφζεκν είλαη αξλεηηθφ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Σα 

αληηθαηηθά απηά απνηειέζκαηα, δελ κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ νχηε θαη λα 

απνξξίςνπλ ηελ έθηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ε νπνία ελ κέξεη ζπλάδεη κε ην 

ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ηνπ Bourmont (2006), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα 

δείγκα Γαιιηθψλ εηαηξηψλ.   

Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο πξνηείλνπλ φηη ε  

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο (MB), ζηα δπν απφ ηα πξνηεηλφκελα ηξία 

ππνδείγκαηα, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ 

γηα Δ&Α αξλεηηθά, ελψ ζην ηξίην δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε. Σν ζπκπέξαζκα απηφ, είλαη φκνην κε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ησλ 

Cazavan-Jeny θαη Jeanjean (2006) θαη ησλ Cazavan-Jeny et al. (2007), νη νπνίνη ζε 

αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο, δηαπίζησζαλ φηη θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ 

Δ&Α ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε (Cazavan-Jeny θαη 

Jeanjean, 2006). Ζ πξφηαζε καο φκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηή ησλ Duqi et al. 

(2011) θαη ησλ Tsolinga θαη Tsalavouta (2011). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ ζπληειεζηή επαηζζεζίαο ησλ 

απνδφζεσλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνο ηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάο (BETA), 

πάλσ ζηελ πηζαλφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ γηα Δ & Α, απηή είλαη 

αξλεηηθή θαη κε – ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Έηζη, ε φγδνε εξεπλεηηθή ππφζεζε παξφιν 

πνπ δελ ηζρχεη κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Cimini et al. 

(2014). 

Όια ηα εθηηκψκελα ππνδείγκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, αθνχ ε ηηκή 

πηζαλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ Likelihood – Ratio (LR), είλαη κηθξφηεξε απφ 1% επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. Σα ππνδείγκαηα, παξνπζηάδνπλ κηθξή επεμήγεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ ηηκή ηνπ R
2
 

(Mc – Faddden), δελ μεπεξλά ην 20% φπνπ ζεσξείηαη κηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή θαιήο 

πξνζαξκνγήο γηα ηα ππνδείγκαηα δηαθξηηψλ επηινγψλ (ηχπνπ logit).  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηνχλ θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

πηζαλφλ λα έρνπλ επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, ε έξεπλα 

δηεμήρζε ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ειιεληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαηά ηηο 
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πξψηεο πεξηφδνπο πηνζέηεζεο ησλ Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Α. παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.  

Χο εθ ηνχηνπ, ην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ 

έξεπλα είλαη φηη ε θαιχηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ Δ&Α δελ βξίζθεηαη 

ζηελ απηφκαηε εθηέιεζε απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ σο έμνδν ή σο θεθαιαηνπνίεζε κε 

ηνλ θίλδπλν δηνηθεηηθήο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, αιιά είλαη εθείλε ε νπνία επηηξέπεη  

έλα ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ζπλάθεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ 

επέθηαζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζε άιιεο ρψξεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνηθίια 

ινγηζηηθά θαη νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα είλαη πηζαλφ λα θαηαζηήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πην ηζρπξά. Οκνίσο, κηα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζα ήηαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ δχν ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κία 

ρψξα ζα επηηξέπεη ηελ θεθαιαηνπνίεζε θαη ε άιιε κηα κνλαδηθή ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηελ εμνδνπνίεζε. Απηή ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ζπγθξίλεη ην βάξνο 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Μηα άιιε κειέηε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

ΓΠΥΑ ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο ζρεηηθά 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε Δ&Α.  
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