
ΗΗ ΛογιστικήΛογιστική ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση τωντων
ΆυλωνΆυλων ΠεριουσιακώνΠεριουσιακών ΣτοιχειώνΣτοιχειών: : ΗΗ

ΠερίπτωσηΠερίπτωση τηςτης ΦήμηςΦήμης καικαι
ΠελατείαςΠελατείας

ΔιπλωματικήΔιπλωματική ΕργασίαΕργασία

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΝΑΚΗΣΤΑΧΥΝΑΚΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗΖΩΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 

Πίνακας Περιεχομένων………………………………………………………………..1 
Πρόλογος……………………………………………………………………………...3 
Κεφάλαιο 1 -Εισαγωγή………………………………………………………………4 
1.1 Τα άυλα στην σύγχρονη οικονομία- Η συμβολή τους στην απόδοση της 

επιχείρησης και  στην αγοραία αξία………………………………………………6 
1.2 Σχόλια πάνω στην μέτρηση, εκτίμηση και παρουσίαση των άυλων παγίων……..8 
1.3 Ο μύθος της συντηρητικής λογιστικής……………………………………………9 
1.4 Σχετικά λογιστικά προβλήματα………………………………………………….10 
1.5 Συνέπειες………………………………………………………………………...11 
Κεφάλαιο 2- Θεσμικό πλαίσιο για τα άυλα πάγια ανά τον κόσμο………………..12 
2.1 Οι λογιστικές ρυθμίσεις για τα άυλα σε διάφορες χώρες πριν την εφαρμογή του      
      Δ.Λ.Π. 38…………………………………………………………………………12 
      2.1.1. Αναγνώριση των αποκτηθέντων άυλων παγίων………………………...…13  
      2.1.2. Αναγνώριση των εσωτερικά αναπτυσσόμενων άυλων παγίων……………15 
      2.1.3. Αναγνωρισμένα άυλα πάγια……………………………………………….16 
2.2. Δ.Λ.Π. 38………………………………………………………………………...16 
       2.2.1. Ορισμοί……………………………………………………………………17 
       2.2.2. Αναγνώριση των άυλων παγίων και έλεγχος……………………………..18       
       2.2.3. Μελλοντικά οικονομικά οφέλη και δυνατότητα αξιόπιστης  

      Αποτίμησης.……………………………………………………………...19  
       2.2.4. Αρχική αναγνώριση και μέτρηση…………………………………………20 
       2.2.5. Στάδιο έρευνας………………………..…………………………………..23 
       2.2.6. Στάδιο ανάπτυξης……..…………………………………………………..24 
       2.2.7. Αναγνώριση ενός εξόδου και μέθοδοι αποτίμησης μετά την αρχική       

     αναγνώριση ……………………………………………………………….25 
       2.2.8. Απόσβεση άυλων στοιχείων του ενεργητικού……………………………26 
       2.2.9. Αναπροσαρμογή άυλων στοιχείων του ενεργητικού και ζημίες λόγω    

      μείωσης της αξίας ………………………………………………………..27 
       2.2.10. Γνωστοποιήσεις………………………………………………………….28 
2.3. Δ.Λ.Π. 38 και διαφορές με τα εθνικά πρότυπα………………………………….29 
       2.3.1. Οι κυριότερες διαφωνίες………………………………………………….30 
2.4. Προτάσεις 141-142 (US G.A.A.P.)……………………………………………...33 
       2.4.1. Άυλα πάγια εκτός της υπεραξίας………………………………………….33 
       2.4.2. Εσωτερικά δημιουργούμενα πάγια………………………………………..34 
2.5. Σύγκριση Δ.Λ.Π. 38 με τα Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα…………………..35 
2.6.  Η λογιστική παρακολούθηση των άυλων παγίων στην Ελλάδα………………..39 
       2.6.1. Ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία)……………………….39 
       2.6.2. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως……………………………………………41 
       2.6.3. Διαφορές Δ.Λ.Π. 38 και Ε.Γ.Λ.Σ…………………………………………42 
       2.6.4. Φορολογικά σχόλια……………………………………………………….43 
Κεφάλαιο 3- Άυλα πάγια και επινοητική λογιστική……………………………...44 
3.1 Ανάλυση των σημερινών πρακτικών για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της 
Αυστραλίας…………………………………………………………………………...44 

 1



       3.1.1. Το μέγεθος των άυλων παγίων στην Αυστραλία…………………………45 
       3.1.2. Δείγμα εταιριών- μεθοδολογία…………………………………………....46 
3.2 Επινοητική λογιστική και άυλα πάγια- Η περίπτωση της Ισπανίας ……………..52 
       3.2.1. Λογιστική μεταχείριση των κοστών έρευνας και ανάπτυξης……………..53 
       3.2.2. Εμπειρική έρευνα…………………………………………………………54 
Κεφάλαιο 4- Η περίπτωση της φήμης και πελατείας…………………………….56 
4.1 Λογιστική για την υπεραξία……………………………………………………...57 
       4.1.1. Ορισμός και φύση της φήμης και πελατείας……………………………...58 
4.2. Λογιστικές μέθοδοι για την φήμη και πελατεία…………………………………60 
4.3 Διεθνές πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3………………………62 
       4.3.1. Υπεραξία αποκτώμενης επιχείρησης……………………………………..63 
       4.3.2. Υπεραξία που προέκυψε πριν από την 31/3/2004………………………...64 
       4.3.3. Τεχνικές αποτίμησης……………………………………………………...64 
4.4. Σύγκριση της πρότασης 141 και του Δ.Π.Χ.Π. 3………………………………..64 
Κεφάλαιο 5- Επίλογος………………………………………………………………67 
Αρθογραφία- Βιβλιογραφία………………………………………………………….69  
Παράρτημα…………………………………………………………………………...70  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2



 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 
 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 
σκοπό την παρουσίαση και ανάλυση των λογιστικών κανόνων και προτύπων ανά τον 
κόσμο που διέπουν την λογιστική παρακολούθηση των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, αλλά και ειδικότερα την περίπτωση της φήμης και πελατείας.   

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Αρχικά, θα αναφερθούμε στην αυξημένη 
σπουδαιότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην σύγχρονη οικονομία,  καθώς 
και στα προβλήματα και στις συνέπειες που προκύπτουν από την ελλιπή 
πληροφόρηση που παρέχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 
αναφορικά με τα άυλα πάγια. Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε και θα συγκρίνουμε 
τα λογιστικά πρότυπα που διέπουν την παρακολούθηση των άυλων παγίων σε όλο 
τον κόσμο. Συγκεκριμένα, θα παραθέσουμε μια περίληψη των λογιστικών προτύπων 
της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, της Νέας 
Ζηλανδίας, της Αγγλίας και των Η.Π.Α. Κατόπιν, θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά 
στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38- «Άυλα Πάγια» και θα εντοπίσουμε τις 
σημαντικότερες διαφορές του με τα αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα διαφόρων χωρών. 
Εν συνεχεία, θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις 141- «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων» και 
142- «Υπεραξία και άλλα άυλα πάγια» των US G.A.A.P., τις οποίες θα συγκρίνουμε 
τόσο με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38, όσο και με τα Αμερικανικά Λογιστικά 
Πρότυπα που ίσχυαν πριν από την θέσπισή τους. Ολοκληρώνοντας αυτήν την 
ενότητα, θα αναφερθούμε στην λογιστική παρακολούθηση των άυλων παγίων στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λογαριασμό 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις και 
έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», ενώ θα παραθέσουμε και τις βασικότερες διαφορές 
που εντοπίσαμε ανάμεσα στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και το Δ.Λ.Π. 38.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα εστιάσουμε στην σχέση των 
άυλων παγίων και της επινοητικής λογιστικής. Για το λόγο αυτό, θα παραθέσουμε 
δυο εμπειρικές έρευνες που πραγματεύονται την σχέση αυτή, τόσο για την περίπτωση 
της Αυστραλίας, όσο και για την περίπτωση της Ισπανίας και θα παρουσιάσουμε τα 
συμπεράσματά τους.  

Τέλος, θα κάνουμε μια ειδικότερη αναφορά στην περίπτωση της φήμης και 
πελατείας ή υπεραξίας, καθώς θα αναφερθούμε στον ορισμό, την φύση της αλλά και 
στις σημαντικότερες λογιστικές μεθόδους που έχουν προταθεί για την 
παρακολούθησή της. Η ανάλυση αυτή θα πραγματοποιηθεί και με την παρουσίαση 
του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 που πραγματεύεται 
τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων και την λογιστική αντιμετώπιση της φήμης και 
πελατείας που προκύπτει από αυτές. Για την καλύτερη κατανόηση του προτύπου 
αυτού, θα το συγκρίνουμε με την πρόταση 141- «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων» και θα 
εντοπίσουμε τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ αυτών των δυο προτύπων.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Ο πλούτος και η ανάπτυξη των σύγχρονων οικονομιών εξαρτώνται κυρίως 
από τα άυλα πάγια, τα οποία ορίζονται ως τα μελλοντικά οφέλη που δεν έχουν μια 
φυσική ή χρηματοοικονομική υπόσταση1. Οι πατέντες, τα εμπορικά σήματα, οι 
στρατηγικές συμμαχίες, οι λίστες των πελατών και οι μειωμένου κόστους αλυσίδες 
προμηθειών μέσω του ίντερνετ αποτελούν κάποια παραδείγματα άυλων παγίων. Τα 
παραδοσιακά φυσικά και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία γίνονται πλέον 
«εμπορεύματα», με την έννοια ότι είναι εξίσου προσβάσιμα στους ανταγωνιστές και 
κατά συνέπεια παράγουν στην καλύτερη περίπτωση μια ανταγωνιστική απόδοση για 
την επένδυση. Την σημερινή εποχή, μια κυρίαρχη θέση στην αγορά, τα υπερβολικά 
κέρδη και τα προσωρινά μονοπωλιακά πλεονεκτήματα επιτυγχάνονται ευκολότερα 
μέσω της ανάπτυξης και της εκμετάλλευσης των άυλων παγίων.  
 Κατά συνέπεια, τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού έχουν αρχίσει να 
καταλαμβάνουν μια όλο και περισσότερο κυρίαρχη θέση στις επιχειρηματικές 
στρατηγικές της επιχείρησης. Απαντώντας στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που 
προκλήθηκε από την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και στις επιταχυνόμενες 
τεχνολογικές αλλαγές, οι εταιρίες αλλάζουν ριζικά τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. 
Πολλές από αυτές τις αλλαγές περιλαμβάνουν ή δημιουργούν τα άυλα πάγια. Οι 
εταιρίες αντικαθιστούν τα ενσώματα πάγια με ασώματα και επιταχύνουν τον ρυθμό 
με τον οποίο καινοτομούν μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων σε αυτά.  
 Η σημασία των άυλων παγίων τονίζεται από το γεγονός ότι δεν είναι 
απαγορευτικά στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, αλλά αντίθετα κυριαρχούν σε 
κάθε τέτοια επιχείρηση που λειτουργεί σωστά. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων 
είναι οι  Microsoft, Intel, America Online και Cisco Systems αλλά και οι General 
Electric, Wal-Mart, DuPont, Coca-Cola και Alcoa. Παραδείγματα άλλων εταιριών 
που δεν ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία, αλλά κατέχουν σημαντικά άυλα 
πάγια είναι οι British Petroleum, Goldman Sachs και Unilever. Στην σημερινή 
οικονομία τα άυλα πάγια διεισδύουν ουσιαστικά σε όλους τους επιχειρηματικούς 
τομείς και σε κάθε μεγάλη βιομηχανικά χώρα.  

Για παράδειγμα, η οικονομία των Η.Π.Α. αποκαλείται συχνά νέα οικονομία. 
Ένας λόγος για αυτό είναι τα καινούργια προϊόντα που αναπτύσσονται σε όλους τους 
κλάδους: Microsoft’s Windows 2000, AOL /Time Warner’s movie “Harry Potter and 
the Sorcerer’s Stone”, Pfizer’s Viagra, και Gillette’s March3 αποτελούν τέσσερα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ανάπτυξη αυτών των προϊόντων απαιτεί από την 
κάθε εταιρία να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Για παράδειγμα, η 
Gillette επένδυσε 700 εκ δολάρια για την δημιουργία του March3 ξυραφιού από το 
1990 μέχρι το 1998.  

Αυτές οι δαπάνες επένδυσης δημιούργησαν οικονομικά πολύτιμα και νομικά 
αναγνωρισμένα άυλα πάγια, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων (Harry Potter 
και Windows 2000) και των πατεντών (Viagra και March3) με τα οποία οι εταιρίες 
αποκτούν τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης αυτών των καινούργιων προϊόντων 
για μια συγκεκριμένη περίοδο. Τα άυλα αυτά στοιχεία μπορεί να αποδειχτούν 
εξαιρετικά κερδοφόρα. Η Pfizer εισέπραξε πάνω 1 δις $ για τα Viagra το 1999 μετά 
την εισαγωγή τους τον προηγούμενο Απρίλιο.  

Η πρακτική της μη αναγνώρισης των επενδύσεων στα άυλα πάγια στις Η.Π.Α. 
είχε μια λογική βάση την εποχή που οι επενδύσεις αυτές αποτελούσαν ένα αμελητέο 
                                                 
1 John R. M. Hand, Baruch Lev, “Intangible Assets- Values, Measures and risks” 2003   
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ποσοστό των συνολικών επενδύσεων, όμως, σήμερα οι επενδύσεις αυτές έχουν 
ισοφαρίσει ή ακόμα και ξεπεράσει τις αντίστοιχες σε ενσώματα πάγια.           
       Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για την  δημιουργία καινούργιων προϊόντων 
έχουν σίγουρα αυξηθεί. Αν μελετήσουμε τα αμερικανικά δεδομένα από το 1953, 
βλέπουμε ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερδιπλασιαστεί ως ποσοστό 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αντίθετα, οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 1990 δεν ήταν πολύ 
υψηλότερες από αυτές του 1950 και 1960.   
 
 

Πίνακας 1 
Η εξέλιξη των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, 

διαφήμισης και λογισμικού την περίοδο 1953-2000 στις Η.Π.Α.  
 
 
Period Tangible 

Investment 
R&D Tangible 

plus R&D 
Advertising Software Total Measured 

Investment 
1953-59 9,5 0,7 10,2 2,2 0,0 12,4
1960-69 9,7 0,9 10,6 2,1 0,1 12,8
1970-79 10,0 10,0 11,8 1,8 0,3 13,9
1980-89 11,6 11,6 12,9 2,2 0,6 15,6
1990-99 10,0 10,0 11,6 2,2 1,2 14,9
2000 11,2 11,2 13,1 2,4 1,9 17,3
 
 
Πηγή: John R. M. Hand, Baruch Lev, 2003   
 
 Αν και η διοίκηση των επιχειρήσεων και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές 
αντιλαμβάνονται ενστικτωδώς την σημασία των άυλων παγίων για την επιτυχία της 
επιχείρησης, δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα συστηματικά 
αποτελέσματα ερευνών που αφορούν τις οικονομικές ιδιότητες των άυλων παγίων και 
ειδικότερα την μέτρηση και την αποτίμησή τους. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση των 
άυλων στοιχείων του ενεργητικού και η επενδυτική αποτίμηση των εταιριών που 
είναι εντάσεως άυλων παγίων τείνει να γίνεται στα τυφλά. Για παράδειγμα, δεν 
υπάρχουν ευρέως αποδεκτά και διαθέσιμα εργαλεία με τα οποία η διοίκηση να μπορεί 
να υπολογίζει την απόδοση των επενδύσεων στα άυλα (έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, 
εμπορικά σήματα, εκπαίδευση του προσωπικού). Με τον ίδιο τρόπο, οι εκτιμήσεις 
των επενδυτών για τις επιχειρήσεις που είναι εντάσεως άυλων παγίων είναι 
ανεπαρκείς με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερβολική διακύμανση και συστηματική 
υποτίμηση των τιμών των μετοχών τους.  
 Η πρόσφατη κατάρρευση πολλών εταιριών του Ίντερνετ, η φούσκα του 
NASDAQ και η συνέπεια της μετάδοσης της σε άλλες αγορές υψηλής τεχνολογίας 
ανά τον κόσμο- σε συνδυασμό με την κατάρρευση των Enron, Winstar, Global 
Crossing και άλλων ηγετικών επιχειρήσεων νέας οικονομίας τράβηξαν την προσοχή 
των παρατηρητών στην ευπάθεια των άυλων παγίων. Το γεγονός ότι τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας στα άυλα πάγια δεν είναι πλήρως ασφαλισμένα, το γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν ευδιάκριτες και ανταγωνιστικές αγορές για τα άυλα πάγια και η ελλιπής 
λογιστική για αυτά υποβάλλουν τους ιδιοκτήτες των άυλων και τους επενδυτές των 
εταιριών εντάσεως άυλων σε απρόβλεπτες αλλαγές εξαιτίας των επιχειρηματικών 
συνθηκών. Αυτή η ευπάθεια τονίζει την ανάγκη για μια εις βάθος κατανόηση των 
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οικονομικών των άυλων και την ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη διαχείριση 
και αποτίμηση τους.  
 Η ταχύτητα με την οποία τα άυλα έχουν αποκτήσει παγκόσμια υπεροχή 
δημιουργεί επίσης μια απαίτηση για προσεκτική έρευνα πάνω σε αυτούς τους 
σημαντικούς οδηγούς αξίας.  
 
 
1.1 ΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- 

Η   ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ 

 
 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού δεν αποτελούν μια καινούργια ανακάλυψη. 
Αυτό που είναι καινούργιο είναι η δραματική αύξηση του μεγέθους και της σημασίας 
τους από τις αρχές της δεκαετίας του 80΄. Όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω, ο 
Leonard  Nakamura χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για να αποδείξει 
εμπειρικά ότι οι ιδιωτικές αμερικανικές επιχειρήσεις επένδυσαν τουλάχιστον 1 τρις 
δολάρια στα άυλα για το 2000. Αυτό το πολύ μεγάλο ποσό κάνει φανερό ότι οι 
ακαδημαϊκοί, οι επιχειρηματίες και οι ρυθμιστές της πολιτικής θα πρέπει να λάβουν 
πολύ σοβαρά υπόψη τους τα άυλα.  

Στο διορατικό άρθρο του “The soft revolution: Achieving Growth by 
Managing Intangibles” ο Paul Romer υποστηρίζει ότι τα άυλα πάγια είναι η 
πρωταρχική αιτία για την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση των προτύπων 
ζωής. Ορίζει τα άυλα ως τις οδηγίες, τις φόρμουλες, τις συνταγές και τις μεθόδους για 
την εκτέλεση πραγμάτων που μαζί συνιστούν την διαδικασία της ανακατάταξης. 
Υποστηρίζει ότι σήμερα είμαστε πλουσιότεροι από ότι οι πρόγονοί μας πριν από 100 
χρόνια, καθώς έχουμε πάρει μια σταθερή ποσότητα υλικών που είναι διαθέσιμη στον 
πλανήτη και την ανακατατάξαμε με πολλούς τρόπους, ούτως ώστε τα υλικά αυτά να 
είναι τώρα πιο παραγωγικά και πολύτιμα. Για να υποστηρίξει την παραπάνω άποψη, 
ο Romer χρησιμοποιεί το παράδειγμα των προσωπικών υπολογιστών. Αν και ένας 
τυπικός υπολογιστής έχει σήμερα την ίδια ποσότητα υλικών (hardware)  με αυτήν που 
είχε πέντε χρόνια πριν (σίδηρο, πλαστικό, σιλικόνη κ.τ.λ.), τα υλικά αυτά έχουν τώρα 
ανακαταταχθεί με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε οι σημερινοί υπολογιστές να είναι πάνω 
από τριάντα φορές ισχυρότεροι από αυτούς της προηγούμενης πενταετίας.  

Βέβαια, δεν μοιράζονται όλοι τον ενθουσιασμό του Romer όσον αφορά τα 
άυλα πάγια. Για να ισοσταθμίσουμε τις απόψεις σχετικά με τα άυλα θα 
παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα των Stephen Bond και Jason Cummins στο άρθρο 
τους «The Stock Market and investment in the new economy: Some tangible facts and 
intangible fictions». Συγκεκριμένα, οι παραπάνω εξέτασαν κατά πόσο η αύξηση της 
χρηματιστηριακής αξίας- ειδικά των εταιριών υψηλής τεχνολογίας- το δεύτερο μισό 
της δεκαετίας του 90, αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο ρόλο του άυλου κεφαλαίου 
στην δημιουργία κερδών ή αν αυτή η αύξηση οφείλεται στην επίμονη και γενική 
υπερεκτίμηση των εταιριών σε σχέση με τις θεμελιώδεις αξίες τους. Το συμπέρασμα 
στο οποίο καταλήγουν είναι ότι, ενώ παρατηρείται κάποια περιορισμένη συμβολή 
των επενδύσεων στα άυλα στην βελτιωμένη χρηματιστηριακή αξία, δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να εξηγούν την εντυπωσιακή αύξηση που πραγματικά αυτή υφίσταται. 
Συνεπώς, η μελέτη αυτή απαντά στα επιχειρήματα όσων αποδίδουν στα άυλα πάγια 
τις μαζικές αυξήσεις των μετοχικών τιμών κατά την δεκαετία του 90΄.  
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Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες άυλων: αυτά που δημιουργούνται κυρίως 
μέσω της καινοτομίας και της ανακάλυψης, αυτά που υπόκεινται στις οργανωτικές 
πρακτικές και αυτά που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους. Για παράδειγμα, το 
μεγαλύτερο μέρος των άυλων της Merck & Co.’s προκύπτουν από την μαζική και 
πολύ πετυχημένη προσπάθεια καινοτομίας της Merck (2,34 δις δολάρια το 2000 σε 
έξοδα έρευνας και ανάπτυξης), η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο εσωτερικά όσο και 
σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. Εναλλακτικά, οι σημαντικοί οδηγοί αξίας των 
Wal- Mart’s και Dell Computer οφείλονται στα μοναδικά οργανωτικά σχέδια, τα 
οποία εφαρμόστηκαν μέσω καινοτόμων αλυσίδων προμηθειών ή άμεσου μάρκετινγκ 
μέσω του τηλεφώνου και του ίντερνετ. Τέλος, η αξία των άυλων που σχετίζεται με το 
ανθρώπινο δυναμικό αποδεικνύεται μέσω του συστήματος της Xerox’s Eureka, το 
οποίο αποτελεσματικά μοιράζει πληροφορίες στους 20.000 υπαλλήλους της εταιρίας 
και έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητά τους.  

Υπάρχουν πολλά εμπειρικά αποτελέσματα που εξετάζουν την οικονομική 
συμβολή ενός μεγάλου εύρους άυλων παγίων. Οι μελέτες αυτές παρέχουν στοιχεία 
για τον βαθμό στον οποίο οι επενδύσεις σε διάφορα είδη άυλων παγίων σχετίζονται 
με τις αυξήσεις της μελλοντικής κερδοφορίας ή των τρεχουσών τιμών των μετοχών 
των επιχειρήσεων. Το κυρίαρχο θέμα αυτών των εργασιών είναι η δημιουργία 
εμπειρικών συνδέσμων ανάμεσα στις εισροές (επένδυση σε έξοδα έρευνας και 
ανάπτυξης ή στα εμπορικά σήματα) και τις εκροές (κέρδη, παραγωγικότητα, μετοχική 
αξία). Τα αποτελέσματα δείχνουν ομόφωνα ότι υπάρχουν ισχυρές οικονομικές, 
εμπειρικές σχέσεις μεταξύ του φάσματος των εισροών- άυλων και της ποικιλίας των 
εκροών, κυρίως της εταιρικής κερδοφορίας και των αγοραίων μετοχικών αξιών.              

Οι Baruch Lev και Theodore Sougiannis στο άρθρο τους «The capitalization, 
amortization and value- relevance of R&D» υπολόγισαν το κεφάλαιο έρευνας και 
ανάπτυξης, το οποίο δεν παρουσιάζεται στους εταιρικούς ισολογισμούς, ενός 
μεγάλου δείγματος αμερικανικών κρατικών επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματά τους 
έδειξαν ότι όταν τα δημοσιευμένα κέρδη και τα στοιχεία του ισολογισμού του 
δείγματος των εταιριών προσαρμόζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση των εξόδων 
έρευνας και ανάπτυξης, τότε αυξάνεται η πληροφόρηση των επενδυτών. Επίσης, 
παρατηρήθηκε μια σημαντική διαχρονική συσχέτιση ανάμεσα στο κεφάλαιο έρευνας 
και ανάπτυξης των εταιριών και στις μεταγενέστερες αποδόσεις των μετοχών τους, 
γεγονός το οποίο δείχνει είτε μια συστηματικά λανθασμένη αποτίμηση των εταιριών 
εντάσεως έρευνας και ανάπτυξης είτε μια αποζημίωση για τον παράγοντα του 
επιπλέον αγοραίου κινδύνου που σχετίζεται με την έρευνα και την ανάπτυξη.  

Τα εμπορικά σήματα των επιχειρήσεων (π.χ. στον τομέα των ηλεκτρονικών το 
σήμα της Sony, στον τομέα τον αναψυκτικών της Coca- Cola και στο διαδίκτυο των 
AOL, Yahoo και Amazon) αποτελούν ένα πολύ σημαντικό άυλο πάγιο, το οποίο 
συχνά δημιουργείται από έναν συνδυασμό καινοτομίας και οργανωτικής δομής. Το 
πολύ υψηλής αξίας εμπορικό σήμα της  Coca- Cola είναι το αποτέλεσμα μιας 
μυστικής συνταγής και μιας εξαιρετικής στρατηγικής μάρκετινγκ. Τα μοναδικά 
προϊόντα που δημιουργήθηκαν και αποκτήθηκαν από την AOL κατά την διάρκεια της 
δεκαετίας του 90΄, όπως επίσης και τα μαζικά έξοδα μάρκετινγκ για την απόκτηση 
πελατών ευθύνονται για την αξία του εμπορικού της σήματος. Οι Mary Barth, 
Michael Clement, George Foster και Ron Kasznik στο άρθρο τους «Brand Values and 
Capital Market Valuation» εξέτασαν κατά πόσο τα εμπορικά σήματα μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν και αν ναι κατά πόσο οι αξίες τους λαμβάνονται υπόψη από τους 
επενδυτές. Εξέτασαν ένα σύνολο εταιριών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
εκτιμώμενη αξία των εμπορικών σημάτων σχετίζεται θετικά με τις αγοραίες αξίες και 
τις αποδόσεις των μετοχών των εταιριών, περισσότερο από την επιρροή που ασκούν 
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στις τελευταίες τα έξοδα διαφήμισης, τα λειτουργικά περιθώρια, το μερίδιο της 
αγοράς και οι προβλέψεις κερδών των αναλυτών. 

Η λογιστική για τα άυλα πάγια διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική για τα 
ενσώματα πάγια. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε άυλα φέρουν πολύ υψηλότερο 
κίνδυνο σε σχέση με τις αντίστοιχες επενδύσεις σε ενσώματα ή χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία με την έννοια ότι η εξόφληση των πρώτων είναι ασσύμετρη και 
μπορεί να οδηγήσει σε ακραία αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η αξία που 
δημιουργείται από τα ενσώματα και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
συνήθως κυμαίνεται συμμετρικά γύρω από μια μέση τιμή που καθορίζεται από τον 
ανταγωνισμό, η αξία που δημιουργείται από τα άυλα πάγια είναι ασσυμετρική και 
κυμαίνεται από μια υψηλή πιθανότητα μηδενικής αξίας μέχρι μια μικρή πιθανότητα 
υψηλής θετικής αξίας. Επιπλέον, τα άυλα πάγια πολύ σπάνια αποτελούν αντικείμενο 
εμπορίας στις αγορές και συχνά τα δικαιώματα τους δεν μπορούν να ασφαλιστούν 
πλήρως από την εταιρία, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο. Για 
την αντιστάθμιση αυτών των κινδύνων, υπάρχει η πιθανότητα ενός πολύ θετικού 
αποτελέσματος που προκύπτει από τα άυλα πάγια, καθώς μια επιτυχημένη επένδυση 
σε αυτά μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορή κυριαρχία στην αγορά και σε αυξημένες 
αποδόσεις. 

 
 

1.2 ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ  

 
 

Τα άυλα πάγια είναι και μεγάλης αξίας και σημαντικά.2 Παρόλα αυτά, στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέχρι σήμερα παρουσιάζονται πολύ λίγες 
πληροφορίες για αυτά τα στοιχεία. Ακόμα χειρότερα, πολλές από τις πληροφορίες 
που εμφανίζονται είναι ατελείς, αντιφατικές και μπερδεμένες δημιουργώντας 
σημαντικά κόστη στις εταιρίες, τους επενδυτές αλλά και την κοινωνία ως σύνολο. Για 
την επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτούνται πολλές επιπρόσθετες 
χρηματοοικονομικές αποκαλύψεις. Οι προσθήκες αυτές μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο αν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών επιμείνουν για αυτές τις 
βελτιώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
 Ο Leonard Nakamura της Federal ReserveBank of Philadelphia  στο άρθρο 
του “What Is the U.S. Gross Investment in Intangibles?” το 2001 χρησιμοποιεί τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις για να εκτιμήσει την ποσότητα της επένδυσης μιας 
εταιρίας σε άυλα πάγια. Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στην λογιστική των 
επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D), λογισμικό, ανάπτυξη εμπορικού 
σήματος και άλλου είδους άυλα πάγια. Η δεύτερη χρησιμοποιεί του μισθούς του 
δημιουργικού προσωπικού (creative workers), δηλαδή του προσωπικού που 
δημιουργεί  τα άυλα πάγια. Η τρίτη προσέγγιση είναι περισσότερο καινοτόμος και 
εξετάζει τις αλλαγές του λειτουργικού περιθωρίου της εταιρίας, δηλαδή της διαφοράς 
ανάμεσα στις πωλήσεις και το κόστος πωληθέντων. Ο Nakamura υποστηρίζει ότι η 
κυριότερη αιτία της βελτίωσης που εμφανίζεται στο περιθώριο είναι η αξία που 

                                                 
2 Baruch Lev, “Remarks on the Measurement, Valuation, and Reporting of Intangible 
Assets” 2003 
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προκύπτει από τα άυλα πάγια, όπως η εξοικονόμηση κόστους από μια αλυσίδα 
προμηθειών μέσω του ίντερνετ. 
 Αν και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις διαφέρουν ελάχιστα στους υπολογισμούς 
της αξίας των επενδύσεων σε άυλα πάγια, οι εκτιμήσεις αυτές συγκλίνουν περίπου 
στο ποσό του 1 τρις δολαρίων, δηλαδή ένα τεράστιο ποσό επένδυσης σχεδόν ίσο με 
την ποσότητα της επένδυσης σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και σε μηχανήματα, το 
2000. Το συμπέρασμά του είναι ότι η καθαρή κεφαλαιοποιημένη αξία αυτών των 
επενδύσεων είναι γύρω στα 6 τρις δολάρια, ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής 
αξίας όλων των μετοχών στις Η.Π.Α.  
  

 
1.3 Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
 

 Πριν κάποια χρόνια, η κοινή λογική έλεγε ότι τα έξοδα που προκύπτουν από 
τα άυλα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αφαιρούνται άμεσα, διότι με αυτόν τον 
τρόπο ικανοποιείται η αρχή του συντηρητισμού. Ο συντηρητισμός στην λογιστική 
συνεπάγεται την υποτίμηση των κερδών και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 
Από την άλλη, η διάρκεια της ζωής των περιουσιακών στοιχείων, τα κόστη 
δημιουργίας τους και οι ταμειακές ροές που αυτά συνεπάγονται έχουν μια χρονική 
έκταση που είναι σταθερή. Συνεπώς, αν είμαστε συντηρητικοί σε κάποιες χρονικές 
περιόδους, τότε σε κάποιες άλλες θα είμαστε περισσότερο επιθετικοί, με την έννοια 
ότι θα εμφανίζουμε αυξημένα κέρδη.  
 
 
 

Πίνακας 2 
Κερδοφορία και λογιστική μεταχείριση των άυλων παγίων 

     
Πηγή: Lev, Sarath, and Sougiannis (1999). 
 
 
 Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα ενός μοντέλου που σχετίζει 
τον βαθμό της αύξησης των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με τρεις δημοφιλείς 
μεθόδους μέτρησης της εταιρικής απόδοσης: την απόδοση του κεφαλαίου, την 
απόδοση των παγίων και την αύξηση των κερδών. Η ενιαία γραμμή του 
διαγράμματος δείχνει την εταιρική απόδοση στην περίπτωση που τα έξοδα έρευνας 
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και ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται, ενώ η διακεκομμένη γραμμή δείχνει την απόδοση 
που προκύπτει από την άμεση αναγνώριση και αφαίρεση των εξόδων έρευνας και 
ανάπτυξης ή άλλων άυλων παγίων.  
 Όπως φαίνεται από το μοντέλο, οι εταιρίες με υψηλό δείκτη αύξησης των 
εξόδων έρευνας και ανάπτυξης εμφανίζονται συντηρητικές όταν αναγνωρίζουν ως 
έξοδα τις δαπάνες για τα άυλα. Αντίθετα, οι εταιρίες με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
εμφανίζονται λιγότερο συντηρητικές. Για τις εταιρίες αυτές, τα εμφανιζόμενα επίπεδα 
της απόδοσης του κεφαλαίου, της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων και της 
αύξησης των κερδών εμφανίζονται υψηλότερα από αυτά που είναι στην 
πραγματικότητα. Το σημείο καμπής προκύπτει όταν ο βαθμός ανάπτυξης των εξόδων 
ισοδυναμεί με το κόστος κεφαλαίου της εταιρίας.   
  
 

1.4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
 

 Μια εξαίρεση του γενικού κανόνα που αφορά τα άυλα πάγια προκύπτει από 
την Πρόταση 86 του Financial Accounting Standards Board (FASB), στην οποία 
εξουσιοδοτείται η κεφαλαιοποίηση των δαπανών ανάπτυξης λογισμικού, η οποία 
υποβάλλεται με την έννοια του τεχνολογικά πραγματοποιήσιμου. Παρόλα αυτά, 
πολλές εταιρίες λογισμικού δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Οι εταιρίες που 
εμφανίζουν υψηλά κέρδη, όπως η Microsoft ή η Oracle, δεν κεφαλαιοποιούν τα έξοδα 
του λογισμικού μεταθέτοντας τα κέρδη στο μέλλον. Αντίθετα, οι εταιρίες που είναι 
λιγότερο κερδοφόρες τείνουν να κεφαλαιοποιούν σημαντικά ποσά ανάπτυξης 
λογισμικού. Συνεπώς, υπάρχει ένας λογιστικός κανόνας που ακολουθείται από 
κάποιες, αλλά όχι από όλες τις εταιρίες και έτσι είναι εξαιρετικά δύσκολο για όσους 
βρίσκονται εκτός της επιχείρησης να βασιστούν στις δημοσιευμένες 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες.  
 Επιπλέον, οι λογιστικές μέθοδοι για τα άυλα πάγια που αγοράζονται δεν 
συμφωνούν με τις λογιστικές μεθόδους που εφαρμόζονται στα άυλα πάγια που 
δημιουργήθηκαν εσωτερικά. Οι δαπάνες για την δημιουργία της επωνυμίας 
αναγνωρίζονται άμεσα ως έξοδα. Αντίθετα, οι δαπάνες για την αγορά μιας επωνυμίας 
είτε άμεσα είτε μέσω της απόκτησης μιας εταιρίας κεφαλαιοποιούνται. Οι λογιστικοί 
κανόνες για τα άυλα δεν συμφωνούν με την οικονομική ή την κοινή λογική και οι 
εταιρίες δεν προβαίνουν σε ομόφωνη εφαρμογή τους δημιουργώντας έτσι σημαντικά 
λάθη στην εμφάνιση τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για να 
καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα, αξίζει να αναφέρουμε ότι 
κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90΄ πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες αγορές 
εταιριών που είχαν ως στόχο την απόκτηση της τεχνολογίας. Μόνο η Cisco προέβη 
σε περίπου 70 αγορές στα τέλη της δεκαετίας του 90΄, ενώ σε μια μόνο περίπτωση 
πλήρωσε 7 δις δολάρια για μια εταιρία, η οποία σε ολόκληρη την λειτουργία της είχε 
συνολικές πωλήσεις 15 εκ δολαρίων. Όπως είναι φανερό, οι αγορές αυτές δεν 
στόχευαν στις καρέκλες και στα κτίρια αλλά στα άυλα πάγια των εταιριών.             
 Για αρκετά είδη επενδύσεων σε άυλα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
δεν προσφέρουν καμία πληροφορία. Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν εμφανίζονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού, την υπερτίμηση της 
επωνυμίας ή την τεχνολογία του λογισμικού.  
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1.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 
 Μια σημαντική συνέπεια της λανθασμένης ή ανεπαρκούς εμφάνισης των 
άυλων παγίων είναι η χειροτέρευση του πληροφοριακού περιεχομένου πολύ 
σημαντικών μεγεθών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Μια ακόμα ένδειξη της 
χειροτέρευσης του πληροφοριακού περιεχομένου των καταστάσεων είναι ότι η ίδια η 
διοίκηση ψάχνει πυρετωδώς για εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης της εταιρικής 
απόδοσης για εσωτερική χρήση. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα 
συστήματα, τα οποία προσθέτουν και μη χρηματοοικονομικά μεγέθη για να τεθούν οι 
στόχοι και να μετρηθεί η απόδοση.  
 Μια δεύτερη συνέπεια της λανθασμένης αποτίμησης των άυλων παγίων είναι 
η συστηματική υποεκτίμηση των εταιριών που είναι εντάσεως άυλων παγίων. Σε μια 
πρόσφατη έρευνα δημιουργήθηκαν χαρτοφυλάκια εταιριών με βάση την ένταση των 
εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εταιρίες 
με υψηλά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με τις αγοραίες αξίες τους- κυρίως 
καινούργιες εταιρίες- συνεχώς υποτιμούταν σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες.  
 Η συστηματική υποεκτίμηση έχει ως συνέπεια το κόστος κεφαλαίου για αυτές 
τις εταιρίες να είναι υψηλότερο και έτσι είναι δυσκολότερο για αυτές να 
χρηματοδοτήσουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και τις υπόλοιπες επενδύσεις που 
δημιουργούν τα άυλα πάγια. Αρκετές μακροοικονομικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στις Η.Π.Α. είναι σχεδόν η μισή από αυτή που θα 
έπρεπε να είναι από κοινωνική άποψη. Στον βαθμό στον οποίο αυτή η μείωση της 
επένδυσης οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης, η τελευταία έχει σημαντικές 
κοινωνικές συνέπειες.  

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει πάνω στην φύση, στον βαθμό και στις συνέπειες 
των προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα άυλα. Οι 
Jeff Boone και K.K. Raman στο άρθρο τους «Off- Balance Sheet R&D Assets and 
Market Liquidity» εξέτασαν κατά πόσο η ασσυμετρία της πληροφόρησης, δηλαδή το 
γεγονός ότι η διοίκηση έχει περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα σε σχέση με τους 
επενδυτές και τους δανειστές, και η οποία προκύπτει από την μη δημοσίευση στον 
ισολογισμό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, επηρεάζει αρνητικά την αγοραία 
ρευστότητα των μετοχών αυτών των εταιριών και αυξάνει κατά συνέπεια το κόστος 
κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ένα σύνδεσμο μεταξύ των ελλείψεων στην 
αναφορά των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στην επακόλουθη αύξηση του 
κόστους κεφαλαίου, η οποία με την σειρά της εμποδίζει την διενέργεια επενδύσεων 
και την ανάπτυξη της εταιρίας.  

Μια ακόμα μελέτη είναι των Louis Chan, Josef Lakonishok και Theodore 
Sougiannis στο άρθρο τους «The stock market valuation of research and development 
expenditures», στο οποίο εξέτασαν κατά πόσο οι τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν 
πλήρως την αξία των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης των εταιριών. Οι συγγραφείς 
κατέληξαν στο ότι οι μετοχές των εταιριών με υψηλά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
σε σχέση με την αγοραία αξία (συνήθως εταιρίες με μικρές αποδόσεις στο παρελθόν) 
δείχνουν ισχυρά σημάδια υποτίμησης. Η αγορά φαίνεται να μην δίνει επαρκή 
πίστωση για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη των εταιριών, καθώς αυτές οι 
εταιρίες αντιμετωπίζουν ένα αδικαιολόγητα υψηλό κόστος κεφαλαίου. Οι βλαβερές 
κοινωνικές συνέπειες είναι φανερές: οι εταιρίες που επενδύουν συστηματικά σε άυλα 
(τεχνολογία, γνώση), αλλά δεν έχουν ακόμα επιτύχει υπερβολικές αποδόσεις, τείνουν 
να επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος κεφαλαίου και έτσι εμποδίζεται η ανάπτυξη 
τους και η πραγματοποίηση επενδύσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

 
 

 Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα πρότυπα που διέπουν την λογιστική 
παρακολούθηση των άυλων παγίων σε όλο στον κόσμο. Αρχικά, θα παραθέσουμε μια 
περίληψη των εθνικών λογιστικών προτύπων για τα άυλα πάγια για κάθε μια από τις 
οκτώ χώρες που συμμετέχουν στο I.A.S.B. Κατόπιν, θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά 
στο Δ.Λ.Π. 38 και στις διαφορές που έχουν  εντοπιστεί ανάμεσα σε αυτό και τα 
διάφορα εθνικά λογιστικά πρότυπα. Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα όσα 
ορίζουν οι αμερικανικές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (US G.A.A.P.) και 
συγκεκριμένα οι προτάσεις 141- «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων»  και 142- «Υπεραξία 
και άυλα πάγια», τις οποίες θα συγκρίνουμε με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αλλά και 
με τα παλιότερα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα αναφορικά με την λογιστική 
παρακολούθηση των άυλων παγίων. Τέλος, θα αναφερθούμε στην λογιστική 
παρακολούθηση των άυλων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ανάλυση του 
λογαριασμού 16- «Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης» και 
θα εντοπίσουμε τις σημαντικότερες διαφορές σε σχέση με το Δ.Λ.Π. 38. 
 
 

 2.1 ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΛΑ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Δ.Λ.Π. 38  

 
 

Ο Ιανουάριος του 2005 υπήρξε ένα κομβικό σημείο  για την λογιστική 
παγκοσμίως3. Από τις χώρες που ανήκουν στον σύνδεσμο του I.A.S.B, η Γαλλία, η 
Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστραλία έχουν δεσμευτεί για την πλήρη υιοθέτηση των 
διεθνών λογιστικών προτύπων από την 1/1/2005 για τις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών τους. Το ίδιο ισχύει για 
την Νέα Ζηλανδία αλλά και για την Ελβετία, εκτός των τραπεζών και των 
ασφαλιστικών τους επιχειρήσεων, καθώς και των πολυεθνικών επιχειρήσεων των 
Η.Π.Α., των οποίων οι θυγατρικές δραστηριοποιούνται σε χώρες στις οποίες η 
εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από 01/01/2005 είναι υποχρεωτική. Η τάση για ομοιόμορφες 
λογιστικές απαιτήσεις παγκοσμίως είναι το αποτέλεσμα ισχυρών πιέσεων τόσο από 
τις επιχειρήσεις όσο και από τους ρυθμιστές των χρηματιστηρίων προκειμένου να 
διευκολυνθεί η λειτουργία σε ένα διεθνές περιβάλλον.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1/1/2005 όλες οι εισηγμένες επιχειρήσεις 
εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το IASB είναι 
ένας πολύ σημαντικός παίκτης στην ανάπτυξη των λογιστικών προτύπων 
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα άυλα πάγια). Είναι συνεπώς 
αναπόφευκτο οι υπόλοιπες χώρες του συνδέσμου που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει τα 

                                                 
3 Stephen Powell, “Accounting for intangible assets: Current requirements, Key Players and 
Future Directions”, European Accounting Review (2003) 
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διεθνή λογιστικά πρότυπα να το πράξουν στο μέλλον. Συνεπώς, πολλές από τις 
διαφορές στα λογιστικά πρότυπα που διέπουν τα άυλα πάγια και που θα αναφέρουμε 
παρακάτω θα πάψουν να υφίστανται. Για τις χώρες που έχουν ήδη επιχειρήσει την 
υιοθέτηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38, οι συνέπειες της εφαρμογής του 
είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις της Αυστραλίας δεν μπορούν 
πλέον να αναγνωρίζουν τα εσωτερικά αναπτυσσόμενα και αναγνωρισμένα άυλα 
πάγια, όπως η επωνυμία, ενώ απαγορεύεται η επανεκτίμηση των άυλων παγίων όταν 
δεν υπάρχει ενεργός αγορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις της 
Αυστραλίας να ενωθούν και να ασκήσουν πιέσεις εναντίων της υιοθέτησης του 
Δ.Λ.Π. 38 (G100, 2000). Η απαίτηση του Δ.Λ.Π. 38 ότι όλα τα άυλα πάγια πρέπει να 
έχουν μια καθορισμένη διάρκεια ζωής και το μαχητό τεκμήριο αυτή η διάρκεια να 
μην υπερβαίνει τα είκοσι έτη έχει επίσης μια σημαντική επίδραση στις χώρες που θα 
το υιοθετήσουν. Η συνέπεια αυτή είναι αισθητή στις εταιρίες που θα αναγκαστούν να 
αποσβέσουν όλα τα αναγνωρισμένα άυλα πάγια.  

Υπάρχει ένας βαθμός ανομοιομορφίας στα λογιστικά πρότυπα που αφορούν 
τα άυλα. Οι προσεγγίσεις ποικίλουν από τις πιο φιλελεύθερες της Αυστραλίας στις 
πιο συντηρητικές της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Φαίνεται να εμφανίζεται μια τάση 
προς τις λιγότερο αυστηρές λογιστικές απαιτήσεις, καθώς όλο και πιο συχνά 
επιτρέπεται και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η μη απόσβεση πολλών 
αναγνωρισμένων άυλων παγίων. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι πολλά εσωτερικά 
αναπτυσσόμενα άυλα πάγια δεν αναγνωρίζονται.  
 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε μια περίληψη των τρεχουσών 
ρυθμίσεων για τα άυλα πάγια από το IASB αλλά και για κάθε μια από τις οκτώ χώρες 
συνδέσμους του (Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, 
Αγγλία και Η.Π.Α.). Διακρίνουμε τρία μέρη: 

• την αναγνώριση των αποκτηθέντων άυλων παγίων  
• την αναγνώριση των εσωτερικά αναπτυσσόμενων άυλων παγίων 
• τον λογιστικό χειρισμό των αναγνωρισμένων άυλων παγίων 

 
 
 

2.1.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 
 

 
 Τα άυλα πάγια, τα οποία αποκτώνται ανεξάρτητα εμφανίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αγοραστή στο κόστος απόκτησης εάν 
ικανοποιούνται τα κριτήρια αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων. Η ύπαρξη του 
κόστους απόκτησης που προκύπτει από μια συναλλαγή συνεπάγεται ότι το 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Ένα περιουσιακό στοιχείο που 
προέρχεται από μεμονωμένη κτήση μπορεί να μην πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης 
αν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με αυτό το στοιχείο είναι 
αβέβαια.  
 Ένας εναλλακτικός τρόπος, με τον οποίο μπορεί να αναγνωριστεί ένα άυλο 
πάγιο είναι η ενοποίηση επιχειρήσεων. Όταν μια επιχείρηση εξαγοράζει μια άλλη 
τότε όλα τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης επιχείρησης 
εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της ομάδας, στην οποία τώρα συμμετέχει η αποκτώμενη επιχείρηση. 
Αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία 
εμφανίζονταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αποκτώμενης επιχείρησης. 
Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των αναγνωρισμένων παγίων της αποκτώμενης 
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επιχείρησης και της τιμής αγοράς που πληρώθηκε αναγνωρίζεται ως υπεραξία –φήμη 
και πελατεία- στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ομάδας. Αυτή 
η λογιστική μέθοδος (μέθοδος της απόκτησης) απαιτείται για τις ενοποιήσεις 
επιχειρήσεων στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Νέα Ζηλανδία και τις Η.Π.Α. 
 Μια εναλλακτική λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση των επιχειρήσεων 
είναι η μέθοδος ενώσεως συμφερόντων  (uniting-of-interest method). Με την μέθοδο 
αυτή δεν υπάρχει μεταβολή στα αναγνωρισμένα πάγια καμίας από τις επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται στην ενοποίηση. Αυτό σημαίνει, ότι τα αναγνωρισμένα πάγια και 
των δυο επιχειρήσεων συνεχίζουν να εμφανίζονται όπως και πριν την ένωση, ενώ δεν 
εμφανίζεται κανένα περιουσιακό στοιχείο που δεν είχε αναγνωριστεί. Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόζεται όταν υπάρχει ένωση συμφερόντων με βάση το IASB ή συγχωνεύσεις 
στην περίπτωση της Αγγλίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η συναλλαγή θα πρέπει να 
εμφανίζεται λογιστικά με βάση την μέθοδο την προηγούμενη μέθοδο. Η Γαλλία, η 
Γερμανία και η Ιαπωνία επιτρέπουν και αυτές την χρήση αυτής της μεθόδου, ενώ δεν 
είναι λίγοι αυτοί που την υποστηρίζουν, καθώς πιστεύουν ότι με τη μη αναγνώριση 
της υπεραξίας δεν απαιτείται η απόσβεσή της, η οποία βλάπτει την μελλοντική 
κερδοφορία.  
 Η απαίτηση της αναγνώρισης όλων των διακριτών παγίων συνεπάγεται ότι 
περισσότερα άυλα πάγια θα εμφανίζονται με την μέθοδο της απόκτησης παρά με την 
μέθοδο της ενώσεως συμφερόντων. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της μεθόδου της 
απόκτησης συνεπάγεται ότι όλα τα αναγνωρίσιμα και εσωτερικά αναπτυσσόμενα 
άυλα πάγια της αποκτώμενης οντότητας θα εμφανίζονται στους λογαριασμούς του 
αγοραστή ξεχωριστά από την οποιαδήποτε υπεραξία που προκύπτει από την 
απόκτηση. Ο καθορισμός του πότε ένα εσωτερικά αναπτυσσόμενο άυλα πάγιο είναι 
αρκετά διακριτό, ούτως ώστε να απαιτείται η ξεχωριστή εμφάνιση του στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις από την υπεραξία, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο 
ζήτημα στην πράξη. Ο Καναδάς και οι Η.Π.Α. πρόσφατα εισήγαγαν συγκεκριμένες 
απαιτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις ένα άυλο 
πάγιο θα πρέπει να αναγνωρίζεται ξεχωριστά από την υπεραξία αν προκύπτει από 
συμβατικά ή άλλου είδους νομικά δικαιώματα ή είναι ξεχωριστό από την 
αποκτώμενη επιχείρηση.  

Παραδείγματα άυλων παγίων που πληρούν τα κριτήρια της ξεχωριστής 
αναγνώρισης από την υπεραξία σε μια ενοποίηση επιχειρήσεων είναι τα παρακάτω4: 

Άυλα πάγια που σχετίζονται με το μάρκετινγκ    
• Εμπορικά σήματα και επωνυμία 
• Εμπορικό «φόρεμα» (μοναδικό χρώμα, σχήμα ή πακέτο σχεδίασης) 
• Τίτλος εφημερίδας 
• Συμφωνίες μη ανταγωνισμού 
Άυλα πάγια που σχετίζονται με τους πελάτες 
• Λίστες πελατών 
• Συμβόλαια πελατών και σχετικές πελατειακές σχέσεις  
• Πελατειακές σχέσεις που δεν βασίζονται σε συμβόλαια 
Άυλα πάγια που σχετίζονται με την τέχνη 
• Θεατρικά έργα, όπερα, μπαλέτα 
• Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και άλλα λογοτεχνικά έργα 
• Εικόνες και φωτογραφίες 

                                                 
4 Lloyd Austin “Accounting for Intangible Asset” (2007) 
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• Μουσικά βίντεο, τηλεοπτικά προγράμματα 
Άυλα πάγια που βασίζονται σε συμβόλαια 
• Συμφωνίες μίσθωσης 
• Άδειες κατασκευής 
• Συμφωνίες δικαιόχρησης 
• Συμβόλαια με τους εργαζομένους 
Άυλα πάγια που βασίζονται στην τεχνολογία 
• Τεχνολογία πατέντας  
• Λογισμικό υπολογιστών 
• Βάσεις δεδομένων 
• Εμπορικά μυστικά όπως μυστικές φόρμουλες και διαδικασίες. 

 
 

2.1.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΥΛΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ 

 
 Κόστη έρευνας και ανάπτυξης: Η κυρίαρχη πρακτική είναι να απαιτείται η 
άμεση εξοδοποίηση όλων των κοστών έρευνας. Μόνο στην περίπτωση της 
Αυστραλίας και της Γαλλίας προτείνεται και εναλλακτική μέθοδος, καθώς στην 
Αυστραλία απαιτείται και στην Γαλλία επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση των 
ερευνητικών δαπανών σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις (αν και στην πράξη οι ειδικές 
αυτές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η 
Αυστραλία και η Γαλλία εφαρμόζουν τις ίδιες λογιστικές απαιτήσεις για τα 
ερευνητικά κόστη και τα κόστη ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις 
δυσκολίες στην διαφοροποίηση των ερευνητικών δαπανών από τα κόστη ανάπτυξης.  
 Η επικρατούσα προσέγγιση για τα κόστη ανάπτυξης είναι η κεφαλαιοποίηση 
με βάση τις συνθήκες και εφαρμόζεται από όλες τις χώρες εκτός της Γερμανίας, της 
Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. Το IASB, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία 
απαιτούν οι επιχειρήσεις να κεφαλαιοποιούν τα κόστη ανάπτυξης όταν συντρέχουν 
κάποιες προϋποθέσεις, ενώ η Γαλλία και η Αγγλία απλά επιτρέπουν την 
κεφαλαιοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται για την κεφαλαιοποίηση σχετίζονται πρωτίστως με την ύπαρξη ενός 
ξεκάθαρα αναγνωρισμένου προϊόντος ή διαδικασίας και την ύπαρξη αποδείξεων για 
την τεχνολογική και εμπορική του εφικτότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και 
στις Η.Π.Α. απαιτείται η έκπτωση όλων των κοστών ανάπτυξης, τα παραγωγικά 
κόστη λογισμικού μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν μόλις αποδειχθεί η τεχνολογική 
εφικτότητα του λογισμικού.  
 Άλλα εσωτερικά αναπτυσσόμενα άυλα πάγια: Οι επιχειρήσεις μπορεί να 
εμπλέκονται και στην δημιουργία άλλων εσωτερικά αναπτυσσόμενων και 
αναγνωρισμένων άυλων παγίων, όπως η επωνυμία. Η αναγνώριση αυτών των άυλων 
παγίων όταν αναπτύσσονται εσωτερικά είναι δύσκολη, επειδή αν και υπάρχουν 
συγκεκριμένες δαπάνες για την ανάπτυξη αυτών των παγίων, τα οποιαδήποτε 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση είναι αβέβαια. Σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 38, επιτρέπεται η αναγνώριση ενός άυλου παγίου όταν τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτό είναι πιθανά και το κόστος του 
παγίου μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά. Παρόλα αυτά, το Δ.Λ.Π. 38 απαγορεύει 
ξεκάθαρα την αναγνώριση κάποιων εσωτερικά αναπτυσσόμενων άυλων παγίων, όπως 
η επωνυμία, οι επικεφαλίδες, οι εκδοτικοί τίτλοι, οι λίστες πελατών και άλλα στοιχεία 
παρόμοιας ουσίας. Στην Αγγλία, ένα εσωτερικά αναπτυσσόμενο άυλο πάγιο μπορεί 
να κεφαλαιοποιηθεί μόνο αν έχει μια έτοιμη και εξακριβωμένη αγοραία αξία. Στην 
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Γαλλία, οι λογιστικές απαιτήσεις δεν απαγορεύουν την αναγνώριση των εσωτερικά 
αναπτυσσόμενων επωνυμιών αν και το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο στη πράξη 
(Stolowy et al., 2001). 
 Υπεραξία: Η απόσβεση της αποκτώμενης υπεραξίας είναι ένα αμφιλεγόμενο 
θέμα με πολλές αντιδράσεις στην λογιστική. Η συνέπεια της απόσβεσης της 
υπεραξίας στην κερδοφορία έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να αντιταχθούν στην 
απαίτηση αυτή. Για αυτό και υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές μέθοδοι από την 
υποχρεωτική απόσβεση της υπεραξίας. Στην Αγγλία υπάρχει το μαχητό τεκμήριο ότι 
η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της υπεραξίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. 
Όταν μια επιχείρηση αντικρούσει αυτό το τεκμήριο, μπορεί να αποσβέσει την 
υπεραξία για μια περίοδο μεγαλύτερη των είκοσι ετών (ή να μην την αποσβέσει αν 
θεωρεί ότι έχει μια απροσδιόριστη διάρκεια ζωής) αλλά η απομένουσα αξία θα πρέπει 
να υποβάλλεται σε ένα ετήσιο έλεγχο μείωσης.      
 Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στον καθορισμό της ωφέλιμης ζωής της 
υπεραξίας και για αυτό η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία έχουν ορίσει ότι 
η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ωφέλιμης ζωής της υπεραξίας είναι τα είκοσι έτη. Το 
IASB θέτει το μαχητό τεκμήριο ότι η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα είκοσι έτη, ενώ στην Γερμανία μπορεί να τα υπερβαίνει μόνο σε 
κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Η Γαλλία δεν θέτει κανένα ανώτερο χρονικό όριο στην 
ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας, αλλά απαιτεί η περίοδος αυτή να συμφωνεί με τους 
στόχους που είχαν τεθεί κατά την απόκτηση της επιχείρησης.  
 
 

2.1.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 
 
 Τα αναγνωρισμένα άυλα πάγια πρέπει να αποσβένονται για την διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους. Από την άλλη, όλα τα λογιστικά πρότυπα, εκτός του IASB και 
των προτύπων της Ιαπωνίας, επιτρέπουν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν μια 
απροσδιόριστη διάρκεια ζωής για ένα αναγνωρισμένο άυλο πάγιο, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Στον Καναδά και τις Η.Π.Α. όταν ένα αναγνωρισμένο άυλο πάγιο 
θεωρείται ότι έχει μια απροσδιόριστη διάρκεια ζωής, η επιχείρηση θα πρέπει να το 
εξετάζει ετησίως για πιθανές μειώσεις της αξίας του. 
 
 
 

2.2 Δ.Λ.Π. 38 
 
 

Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων- International Accounting 
Standards Committee (I.A.S.C.), αναγνωρίζοντας την σημαντική αύξηση των άυλων 
παγίων τις τελευταίες δυο δεκαετίες εργάζεται εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια για την 
θέσπιση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου για τα άυλα πάγια5. Τον Οκτώβριο του 
1998, η I.A.S.C. δημοσίευσε το Δ.Λ.Π. 38- «Άυλα πάγια». 

Ο κύριος σκοπός του Δ.Λ.Π. 38 είναι ο καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει 
να ικανοποιηθούν προκειμένου ένα στοιχείο να αναγνωριστεί ως άυλο πάγιο στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Επιπλέον, καθορίζεται ο 
πρότυπος χειρισμός για την λογιστική του αντιμετώπιση και οι γνωστοποιήσεις που 

                                                 
5 Grant Thorton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.R.F.S., τόμος Β΄(2006)    
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πρέπει να εμφανίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Το Δ.Λ.Π. 38 εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν τις 
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το Δ.Λ.Π. 38 πραγματεύεται θέματα, όπως τα 
έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, διαφήμισης, εκπαίδευσης, ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης. Στο πρότυπο αυτό, δεν ρυθμίζονται περιπτώσεις στοιχείων που 
πραγματεύονται από άλλα πρότυπα, όπως οι απαιτήσεις φόρων, οι απαιτήσεις από 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις, η υπεραξία  που αποκτήθηκε από ένωση 
επιχειρήσεων κ.τ.λ.    

Κάποια άυλα πάγια μπορεί να διαθέτουν και φυσική υπόσταση, δηλαδή να 
είναι μικτής φύσης, όπως στην περίπτωση που οι άδειες λογισμικού περιέχονται σε 
οπτικούς δίσκους, όπου υπάρχει διπλή υπόσταση ενσώματου και ασώματου παγίου. 
Για να καθοριστεί το αν το πάγιο, που περιέχει τόσο στοιχεία άυλου όσο και στοιχεία 
ενσώματου, θα πρέπει να ρυθμίζεται από το Δ.Λ.Π. 16 ή να αντιμετωπίζετε ως άυλο 
πάγιο, η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κρίση της για να καθορίσει ποιο 
από τα στοιχεία αυτά είναι το πιο σημαντικό. Για παράδειγμα, το λογισμικό ενός 
υπολογιστή για ένα μηχάνημα που ελέγχεται από τον υπολογιστή και δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς αυτό, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του υλικού του 
υπολογιστή και αντιμετωπίζεται και αυτό ως εξοπλισμός. Εάν το λογισμικό δεν 
αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του υλικού του υπολογιστή τότε θα 
αντιμετωπιζόταν ως άυλο πάγιο.     

 
 

2.2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται από 
το Δ.Λ.Π. 38 για την καλύτερη κατανόηση των όσων θα ακολουθήσουν: 

Στοιχεία του ενεργητικού ονομάζονται οι πόροι που ελέγχονται από την 
επιχείρηση εξαιτίας κάποιων γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους  
αναμένεται στο μέλλον να εισρεύσουν στην επιχείρηση οικονομικά οφέλη. 

Άυλο στοιχείο του ενεργητικού είναι ένα διακριτό, μη νομισματικό στοιχείο 
του ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται για να χρησιμοποιηθεί 
στην παραγωγή αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την μίσθωσή σε τρίτους ή για να 
χρησιμοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς.  

Νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού είναι τα μετρητά και τα περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση για τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν 
συγκεκριμένα ή προκαθορισμένα χρηματικά ποσά.       

Έρευνα ονομάζεται η πρωτότυπη και προγραμματισμένη εξέταση που 
στοχεύει στην απόκτηση καινούργιας επιστημονικής και τεχνικής γνώσης.  

Ανάπτυξη είναι η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε 
ένα σχέδιο ή πρόγραμμα για την παραγωγή καινούργιων ή βελτιωμένων υλικών, 
συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν την έναρξη της 
εμπορικής παραγωγής ή χρήσης τους.  

Κόστος είναι το ποσό σε μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα ή η εύλογη αξία 
άλλου αντίτιμου που πληρώθηκε για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου την 
στιγμή της απόκτησης ή κατασκευής ή όταν μπορεί να εφαρμοστεί, είναι το ποσό που 
αποδίδεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο με την αρχική του αναγνώριση με βάση 
συγκεκριμένες απαιτήσεις άλλων Δ.Π.Χ.Π.   
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Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί 
να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί, στο πλαίσιο μιας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δυο μερών τα οποία έχουν 
πλήρη γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με την βούλησή τους. 

Ενεργός αγορά ονομάζεται η αγορά στην οποία συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 

• Τα αντικείμενα συναλλαγής είναι ομοιογενή 
• Οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να βρεθούν πρόθυμοι αγοραστές και 

πωλητές  
• Οι τιμές είναι διαθέσιμές στο κοινό 
Ημερομηνία συμφωνίας σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

ονομάζεται η ημερομηνία κατά την οποία μια σημαντική συμφωνία μεταξύ των 
συνδεδεμένων μερών έχει επιτευχθεί. Στο παρόν πρότυπο, η έννοια θα αναλυθεί στο 
μέτρο που αφορά στη διάκριση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού, από την 
υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης.     

Οι εταιρίες συχνά χρησιμοποιούν πόρους ή επιβαρύνονται με υποχρεώσεις, για 
την απόκτηση, ανάπτυξη, διατήρηση ή αύξηση άυλων παγίων, όπως η επιστημονική ή 
τεχνική γνώση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινούργιων διαδικασιών ή 
συστημάτων, οι άδειες, η πνευματική ιδιοκτησία, η γνώση της αγοράς και τα 
εμπορικά σήματα (συμπεριλαμβανομένων των εκδοτικών τίτλων και της ονομασίας 
του προϊόντος). Από τα στοιχεία αυτά, δεν ικανοποιούν όλα τον ορισμό του άυλου 
παγίου, δηλαδή να είναι διακριτά, να ελέγχονται από την επιχείρηση και να 
αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από αυτά. Εάν ένα αντικείμενο, εντός του 
πεδίου εφαρμογής αυτού του προτύπου, δεν πληρεί τον ορισμό του άυλου παγίου, οι 
δαπάνες για την απόκτησή του ή την εσωτερική δημιουργία του αναγνωρίζονται ως 
έξοδα την στιγμή που προκύπτουν. Από την άλλη, αν το αντικείμενο αποκτάται από 
μια ένωση επιχειρήσεων, τότε αποτελεί μέρος της υπεραξίας που αναγνωρίζεται την 
ημερομηνία της συμφωνίας, όπως θα δούμε και παρακάτω.  

 
 

2.2.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Όπως αναφέραμε, για να χαρακτηριστεί ένα στοιχείο ως άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

• Να είναι αναγνωρίσιμο (διακριτό) 
• Η επιχείρηση να έχει τον έλεγχο αυτού του στοιχείου του ενεργητικού 
• Η επιχείρηση να αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το στοιχείο αυτό 
• Το κόστος του στοιχείου να μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστά 

 Με βάση το Δ.Λ.Π. 38 ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού ικανοποιεί το 
κριτήριο της αναγνωρισιμότητας όταν: 

• Αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο του ενεργητικού, με την έννοια ότι μπορεί να 
διαχωριστεί από την επιχείρηση και να πωληθεί, μεταβιβαστεί, μισθωθεί ή 
ανταλλαχθεί είτε μόνο του είτε ως μέρος συμβολαίου, στοιχείου του 
ενεργητικού ή στοιχείο του παθητικού ή  

• Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα ανεξάρτητα από το αν 
τα δικαιώματα αυτά είναι ξεχωριστά ή μεταβιβάσιμα σε σχέση με την 
επιχείρηση ή σε σχέση με άλλα δικαιώματά της.  

Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο 38, ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα πρέπει 
να είναι αναγνωρίσιμο και να είναι διακριτό από την υπεραξία που προκύπτει κατά 
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την εξαγορά επιχειρήσεων, όπως αυτή εμφανίζεται στις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Η αναγνωρισιμότητα υφίσταται όταν η επιχείρηση μπορεί να ξεχωρίζει τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη του συγκεκριμένου άυλου παγίου, από τα οικονομικά 
οφέλη άλλων στοιχείων του ενεργητικού. Η διάκριση των άυλων στοιχείων του 
ενεργητικού μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους, όπως με την ύπαρξη 
νομικών δικαιωμάτων σε αυτά. Για παράδειγμα, αν στις αγορές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών περιλαμβάνεται και η αγορά λογισμικού προγράμματος, τότε το 
λογισμικό θα αποτελέσει ξεχωριστό άυλο στοιχείο τους ενεργητικού, στην περίπτωση 
που μπορεί να στοιχειοθετεί το νομικό δικαίωμα της χρήσης του.  

Στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα αποδώσει μελλοντικά 
οφέλη μόνο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του ενεργητικού, τότε το στοιχείο αυτό 
μπορεί να παρουσιαστεί ξεχωριστά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
επιχείρησης, όταν μπορούν να απομονωθούν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα 
προκύψουν από αυτό το άυλο στοιχείο.              

Μια επιχείρηση ασκεί έλεγχο σε ένα στοιχείο του ενεργητικού όταν 
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Μπορεί να λάβει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από αυτό 
• Μπορεί να αποτρέψει τρίτους από το να επωφεληθούν από αυτά τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
Ο έλεγχος, συνήθως, ασκείται μέσω νομικών δικαιωμάτων, τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές αγωγές. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο 
έλεγχος δεν μπορεί να κατοχυρωθεί νομικά και έτσι είναι δυσκολότερη η άσκησή 
του, όπως με τα έξοδα με τα οποία έχουν εξευρεθεί εναλλακτικές παραγωγικές 
διαδικασίες ή know-how, που η επιχείρηση διατηρεί απόρρητα.    

Για παράδειγμα, η τεχνογνωσία και η γνώση της αγοράς μπορούν να 
δημιουργήσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη για μια επιχείρηση. Ο έλεγχος σε αυτά 
τα οφέλη μπορεί να ασκηθεί με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, η γνώση μπορεί 
να προστατευτεί με νομικά δικαιώματα, (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), με 
έναν περιορισμό εμπορικής συμφωνίας (όταν αυτό επιτρέπεται) ή με μια νομική 
υποχρέωση των υπαλλήλων για εμπιστευτικότητα.  

Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα 
συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς, μπορεί να αναμένει ότι εξαιτίας των προσπαθειών της 
να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τους πελάτες της, οι 
τελευταίοι θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την επιχείρηση. Από την άλλη, εάν 
δεν υπάρχουν νομικά δικαιώματα για την προστασία ή τον έλεγχο των σχέσεων με 
τους πελάτες και της αφοσίωσής τους στην επιχείρηση, η τελευταία έχει ανεπαρκή 
έλεγχο πάνω στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη και έτσι δεν ικανοποιείται ο ορισμός 
του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 
 
 

2.2.3 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 
 Για την εκτίμηση των πιθανών μελλοντικών οικονομικών οφελών που 

αναμένονται από ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, η επιχείρηση θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί κάποιες λογικές και βάσιμες παραδοχές. Οι παραδοχές αυτές 
αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίμηση της διοίκησης, αναφορικά με το πλαίσιο των 
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οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 
στοιχείου του ενεργητικού.  

Κάποια μελλοντικά οφέλη μπορεί να είναι τα έσοδα ή η μείωση των εξόδων που 
θα προκύψουν από την πώληση αγαθών μέσω της χρήσης ενός άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού. Για παράδειγμα, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που οδήγησαν στην 
παραγωγή ενός καινούργιου προϊόντος θα φέρουν έσοδα από τις πωλήσεις του 
προϊόντος, ενώ η χρήση κάποιων πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να μειώσει 
κάποια έξοδα παραγωγής.  

Τέλος, μια ακόμα προϋπόθεση για την αναγνώριση ενός άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού είναι η δυνατότητα αξιόπιστης αποτίμησής του. Με βάση το Δ.Λ.Π. 38 
υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης του κόστους ανάλογα με τον τρόπο κτήσης του 
στοιχείου. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η αρχική μέτρηση του στοιχείου θα πρέπει να 
γίνεται στο κόστος του.  

 
 

2.2.4 ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 
 

 
Όπως μόλις αναφέραμε, το Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ότι η αρχική αναγνώριση ενός άυλου 

στοιχείου του ενεργητικού θα πρέπει να γίνεται στο κόστος του, το οποίο θα πρέπει 
να μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Επίσης, έχουμε αναφέρει ότι η επιχείρηση αναμένει 
να εισρεύσουν σε αυτή μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την χρήση αυτού του 
άυλου στοιχείου. Συνεπώς, η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει σε συνεχείς 
εκτιμήσεις αυτής της πιθανότητας, χρησιμοποιώντας λογικές και υποστηρίξιμες 
υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές θα αντιπροσωπεύουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης 
αναφορικά με τις οικονομικές συνθήκες που θα ισχύουν σε όλη την διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής του άυλου παγίου.    

Παρακάτω θα εξετάσουμε τις ακόλουθες μορφές απόκτησης: 
Μεμονωμένη Κτήση: Η μεμονωμένη κτήση άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού δεν διαφέρει καθόλου από τις κτήσεις των ενσώματων παγίων. 
Συγκεκριμένα, το παρόν πρότυπο ορίζει ότι το κόστος ενός στοιχείου ισούται με την 
τιμή αγοράς του συν τα οποιαδήποτε άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτησή 
του, όπως οι εισαγωγικοί δασμοί  και οι μη επιστρεπτέοι φόροι. Όταν η εξόφληση του 
αγοραζόμενου στοιχείου γίνεται σε χρόνο που ξεπερνά τα συνηθισμένα πιστωτικά 
όρια, τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι τόκοι, οι οποίοι με βάση το Δ.Λ.Π. 23 
μεταφέρονται είτε στα αποτελέσματα χρήσης, είτε προσαυξάνουν το κόστος κτήσης 
του στοιχείου. 

Απόκτηση Μέσω Ενοποίησης Επιχειρήσεων: Κατά την ενοποίηση των 
επιχειρήσεων, ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα πρέπει να αναγνωρίζεται, 
εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που έχουμε ήδη αναφέρει. Η αναγνώριση αυτή 
είναι ανεξάρτητη από το αν το στοιχείο αυτό εμφανιζόταν στις καταστάσεις της 
εξαγοραζόμενης επιχείρησης.  

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να εμφανίζονται στην εύλογη 
αξία τους την ημερομηνία της απόκτησής τους. Η εύλογη αξία ενός άυλου παγίου 
αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την πιθανότητα τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που περιλαμβάνονται στο πάγιο να εισρεύσουν στην επιχείρηση.  

Το παρόν πρότυπο προτείνει τις τρεις παρακάτω μεθόδους για τον προσδιορισμό 
της εύλογης αξίας: 

• Χρήση των τιμών που διαμορφώνονται σε μια ελεύθερη αγορά, όταν αυτό 
είναι εφικτό. Είναι πιθανό, για κάποια άυλα στοιχεία του ενεργητικού να 
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υπάρχει μια ελεύθερη αγορά, στην οποία να καθορίζεται η τιμή τους. Στην 
περίπτωση αυτή, η τιμή που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι η τιμή 
πώλησης.  

• Χρήση άλλων πληροφοριών. Εάν δεν υπάρχει μια ελεύθερη αγορά, στην 
οποία να μπορεί να προσδιοριστεί μια τιμή, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
μια εύλογη τιμή. Ως εύλογη τιμή θεωρείται το ποσό που η επιχείρηση θα 
διέθετε κατά την ημερομηνία εξαγοράς για το άυλο στοιχείο του ενεργητικού 
σε συνθήκες μιας ακριβοδίκαιης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ μερών που 
έχουν γνώση του αντικειμένου και χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να προσδιοριστεί η 
συγκεκριμένη τιμή, η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη τις πρόσφατες 
συναλλαγές με παρόμοια στοιχεία του ενεργητικού.  

• Χρήση ειδικών μεθόδων προσδιορισμού της εύλογης αξίας. Υπάρχουν 
κάποιες περιπτώσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει μια ειδική 
τεχνογνωσία για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των άυλων παγίων. Για 
παράδειγμα, μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστές που 
αντανακλούν τρέχουσες αγοραίες συναλλαγές σε ορισμένα μεγέθη που 
προσδιορίζουν την αποδοτικότητα του άυλου στοιχείου (τα έσοδα, τα μερίδια 
αγοράς, το λειτουργικό κέρδος κ.λ.π.) ή που προεξοφλούν εκτιμώμενες 
μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές από το άυλο στοιχείο του ενεργητικού.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μια ελεύθερη αγορά για ένα άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού, θα πρέπει το κόστος το οποίο θα αναγνωριστεί και θα εμφανιστεί στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις να είναι τέτοιο ώστε να μην δημιουργείται 
αρνητική υπεραξία. Εάν κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων, ένα άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αξιόπιστο τρόπο, τότε θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στην υπεραξία και να μην αναγνωρίζεται ως ένα ξεχωριστό άυλο 
στοιχείο του ενεργητικού.      

Απόκτηση Με Κρατική Επιχορήγηση: Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού 
μπορεί ακόμα να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι ενός συμβολικού ποσού ή ακόμα και με 
κρατική επιχορήγηση. Στην περίπτωση αυτή, μια κυβέρνηση μεταβιβάζει σε μια 
επιχείρηση άυλα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία κυρίως αφορούν άδειες χρήσης, 
όπως άδειες χρήσης αεροδρομίων, άδειες ραδιόφωνου ή τηλεόρασης, άδειες 
τηλεπικοινωνιών, περιορισμούς στις εισαγωγές κ.τ.λ.. Η επιχείρηση, τότε μπορεί να 
επιλέξει να αναγνωρίσει το άυλο είτε σε μια εύλογη αξία είτε σε μια ενδεικτική αξία 
με βάση το Δ.Λ.Π. 20. 
 Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» αγοράζει το 100% 
των μετοχών της επιχείρησης «ΒΗΤΑ», η οποία είχε στην κατοχή της μια μοναδική 
άδεια εξόρυξης ενός ορυκτού. Η άδεια αυτή παραχωρήθηκε στην «ΒΗΤΑ» από την 
κυβέρνηση χωρίς αντάλλαγμα και η «ΑΛΦΑ» εκτιμά ότι η αξία της ανέρχεται στο 
1.000.000 ευρώ. Σε αυτή τη περίπτωση, η «ΒΗΤΑ» δεν εμφάνιζε την αξία της άδειας 
στον ισολογισμό της, καθώς δεν είχε καταβάλλει κάποιο αντίτιμο για αυτήν. Η 
«ΑΛΦΑ», όμως, θα πρέπει να εμφανίσει την αξία της στον ενοποιημένο ισολογισμό. 
Εφόσον δεν υπάρχει κάποια ελεύθερη αγορά για την άδεια, η αξία της δεν μπορεί να 
εμφανιστεί με βάση τις πληροφορίες από την ελεύθερη αγορά. Εάν υποθέσουμε ότι η 
αξία του 1.000.000 ευρώ έχει προσδιοριστεί με κάποιο αξιόπιστο τρόπο (π.χ. με την 
μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών) τότε μπορεί να εμφανιστεί στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί στην υπεραξία.      

Απόκτηση με ανταλλαγή: Σε κάποιες περιπτώσεις ένα άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού μπορεί να αποκτηθεί με ανταλλαγή άλλων στοιχείων του ενεργητικού 
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άυλων ή ενσώματων. Το κόστος ενός τέτοιου άυλου παγίου μετριέται στην εύλογη 
αξία εκτός αν:  

• Η ανταλλαγή δεν έχει εμπορική ουσία ή 
• Η εύλογη αξία τόσο του παγίου που λαμβάνεται όσο και του παγίου που 

παραχωρείται δεν μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα 
Μια επιχείρηση καθορίζει το πότε μια ανταλλαγή έχει εμπορική αξία με βάση 

τον βαθμό στον οποίο οι μελλοντικές ταμειακές ροές θα μεταβληθούν εξαιτίας της 
ανταλλαγής. Με βάση το παρόν πρότυπο, διακρίνονται δυο περιπτώσεις: 

• Ανταλλαγή ανόμοιων στοιχείων του ενεργητικού: Στην περίπτωση αυτή, το 
κόστος μετράται στην εύλογη αξία του στοιχείου που δίνεται συν τα 
οποιαδήποτε τυχόν μετρητά για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Συνεπώς, 
το άυλο πάγιο που λαμβάνεται εμφανίζεται στην εύλογη αξία του. Το κέρδος 
ή η ζημία που προκύπτει εμφανίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.  

• Ανταλλαγή όμοιων στοιχείων του ενεργητικού: Μια πιο σπάνια περίπτωση 
είναι η ανταλλαγή όμοιων στοιχείων του ενεργητικού. Στην περίπτωση αυτή 
δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία από την συναλλαγή και το πάγιο 
αναγνωρίζεται στην λογιστική αξία του παγίου που δόθηκε ως αντάλλαγμα.      
Εσωτερικά δημιουργουμένη υπεραξία- άυλα πάγια: Σε κάποιες 

περιπτώσεις, δαπάνες που προκύπτουν για την δημιουργία μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός άυλου παγίου που να 
ικανοποιεί τον ορισμό του προτύπου. Οι δαπάνες αυτές συχνά αναφέρεται ότι 
συμβάλλουν στην εσωτερικά δημιουργημένη υπεραξία. Η εσωτερικά δημιουργημένη 
υπεραξία δεν αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, καθώς δεν είναι ένα 
διακριτό περιουσιακό στοιχείο (δεν διαχωρίζεται, ούτε προκύπτει από συμβατικά ή 
άλλα δικαιώματα) που ελέγχεται από την εταιρία και μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.  
 Κάποιες φορές είναι δύσκολο να καθορίσουμε το αν ένα εσωτερικά 
δημιουργημένο άυλο πάγιο ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης εξαιτίας 
προβλημάτων: 
• Στον προσδιορισμό του αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο στοιχείο του 

ενεργητικού που θα οδηγήσει στην δημιουργία μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών και 

• Στον αξιόπιστο καθορισμό του κόστους του άυλου στοιχείου του ενεργητικού.  
Σε κάποιες περιπτώσεις το κόστος ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου 

στοιχείου δεν μπορεί να διαχωριστεί εύκολα από το κόστος της διατήρησης ή 
αύξησης της εσωτερικά δημιουργημένης υπεραξίας ή από το κόστος για τις 
καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης.       
 Το κόστος ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου περιλαμβάνει 
τα έξοδα που μπορεί άμεσα να αποδοθούν σε αυτό με μια λογική και συνεπή βάση. 
Συγκεκριμένα, το κόστος αυτό περιλαμβάνει κατά περίπτωση: 

• Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή αναλώνονται 
για την δημιουργία του άυλου παγίου 

• Τους μισθούς, ημερομίσθια και άλλα έξοδα του προσωπικού που 
απασχολείται άμεσα στην διαδικασία δημιουργίας του άυλου παγίου  

• Κάθε έξοδο το οποίο είναι άμεσα αποδοτέο στη δημιουργία του άυλου παγίου 
(π.χ. αμοιβές για την κατοχύρωση ενός νομικού δικαιώματος, απόσβεση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που χρησιμοποιούνται για τη 
δημιουργία του στοιχείου) 
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• Τα γενικά έξοδα που είναι αναγκαία για τη δημιουργία του στοιχείου και 
μπορούν να κατανεμηθούν στο στοιχείο, σε μια λογική και σταθερή βάση 
(π.χ. κατανομή απόσβεσης παγίων, ασφαλίστρων, ενοικίων). 

Στο κόστος ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου δεν 
περιλαμβάνονται: 

• Τα έξοδα πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά έξοδα εκτός και αν τα έξοδα 
αυτά μπορούν να αποδοθούν άμεσα στην προετοιμασία για την χρήση του 
άυλου παγίου 

• Τις καθαρά διαπιστωμένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζημίες πριν 
το άυλο πάγιο επιτύχει την προγραμματισμένη του απόδοση    

• Έξοδα εκπαίδευσης του προσωπικού προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το 
άυλο στοιχείο του ενεργητικού  

Η φύση των άυλων παγίων είναι τέτοια που στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
μεταγενέστερες δαπάνες που πραγματοποιούνται στοχεύουν στην διατήρηση των  
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που περιλαμβάνονται στο υπάρχον άυλο πάγιο, 
παρά ικανοποιούν τον ορισμό του άυλου παγίου και τα κριτήρια αναγνώρισης του 
προτύπου. Συνεπώς, είναι συχνά δύσκολο να αποδώσουμε τις μεταγενέστερες 
δαπάνες σε ένα συγκεκριμένο πάγιο και όχι σε ολόκληρη την επιχείρηση. Έτσι, είναι 
αρκετά σπάνιο, οι μεταγενέστερες δαπάνες που προκύπτουν μετά την αρχική 
αναγνώριση ενός αποκτώμενου άυλου παγίου ή μετά την ολοκλήρωση ενός 
εσωτερικά δημιουργημένου άυλου παγίου να αναγνωρίζονται στην απομένουσα αξία 
του παγίου. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, οι μεταγενέστερες δαπάνες για τα 
εμπορικά σήματα, τους εκδοτικούς τίτλους, τις λίστες πελατών και παρόμοια στοιχεία 
(είτε αποκτήθηκαν εξωτερικά, είτε δημιουργήθηκαν εσωτερικά) αναγνωρίζονται 
πάντα στα κέρδη ή στις ζημίες όπως προκύπτουν. Και αυτό γιατί αυτές οι δαπάνες δεν 
μπορούν να διαχωριστούν από τις δαπάνες για την ανάπτυξη της επιχείρησης ως 
σύνολο.       

Για να εκτιμήσουμε κατά πόσο ένα εσωτερικά δημιουργούμενο άυλο πάγιο 
ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει να διακρίνουμε δυο στάδια κατά την 
ανάπτυξη αυτού του στοιχείου του ενεργητικού: 

• Το στάδιο της έρευνας 
• Το στάδιο της ανάπτυξης 
Εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να διαχωρίσει το στάδιο της έρευνας από το στάδιο 

της ανάπτυξης κατά την δημιουργία ενός άυλου παγίου, η επιχείρηση θεωρεί ότι οι 
δαπάνες αυτές αφορούν μόνο το στάδιο της έρευνας.  
 
 

2.2.5 ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 

Ο κανόνας που ισχύει είναι ότι τα έξοδα που διενεργούνται κατά την φάση της 
έρευνας αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσης, ενώ μόνο τα έξοδα που 
αφορούν το στάδιο της ανάπτυξης μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Όπως αναφέραμε 
παραπάνω, εάν τα δυο αυτά στάδια δεν μπορούν να διαχωριστούν με σαφήνεια τότε 
όλα τα έξοδα που αφορούν την ανάπτυξη του άυλου παγίου θα αντιμετωπιστούν σαν 
να αφορούν αποκλειστικά το στάδιο της έρευνας, δηλαδή αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα ως έξοδα.  

Παραδείγματα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι: 
• Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων  
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• Δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση, την εκτίμηση και την 
τελική επιλογή εφαρμογών, πορισμάτων έρευνας ή άλλων γνώσεων 

• Δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, 
συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή υπηρεσίες 

• Δραστηριότητες σχετικά με την διαμόρφωση, τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση 
και την τελική επιλογή των δυνατών εναλλακτικών λύσεων για νέα ή 
βελτιωμένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή υπηρεσίες.      

 Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται να κεφαλαιοποιηθούν μετά την αναγνώριση 
του άυλου παγίου έξοδα που πριν την αναγνώριση είχαν αναγνωριστεί ως έξοδα στα 
αποτελέσματα. Το κόστος του άυλου παγίου αποτελείται από τα έξοδα που 
πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξή του από την ημερομηνία που ικανοποιεί τα 
κριτήρια αναγνώρισης και μετά.  

 
 
 

2.2.6 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

Το στάδιο της ανάπτυξης ακολουθεί το στάδιο της έρευνας και έτσι παρέχει στην 
επιχείρηση τη δυνατότητα να μπορεί να αποδείξει βάσιμα, ότι θα δημιουργηθεί ένα 
άυλο πάγιο. Επίσης, κατά την διαδικασία της ανάπτυξης, γίνεται φανερό ότι το 
συγκεκριμένο στοιχείο του ενεργητικού δημιουργείται για να αποφέρει μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη. Για τον προσδιορισμό αυτών των μελλοντικών οικονομικών 
οφελών χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες που ορίζει το Δ.Λ.Π. 36. 

Για την αναγνώριση των εξόδων που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της 
ανάπτυξης απαιτείται η σωρευτική απόδειξη των εξής: 

• Της τεχνικής δυνατότητας να ολοκληρωθεί το άυλο πάγιο, έτσι ώστε τελικά 
αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση 

• Της πρόθεσης της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο στοιχείο, 
προκειμένου να διατεθεί για πώληση ή χρήση    

• Της δυνατότητας χρήσης ή πώλησης του άυλου παγίου 
• Του τρόπου με τον οποίο θα προκύψουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξη αγοράς για το προϊόν που 
παράγει το άυλο πάγιο ή στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
εσωτερικά, την χρησιμότητα του άυλου παγίου  

• Της διαθεσιμότητας επαρκών τεχνικών, οικονομικών ή άλλων πόρων, οι 
οποίοι θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί και να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί το 
άυλο στοιχείο του ενεργητικού 

• Της δυνατότητας αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν στο 
άυλο στοιχείο του ενεργητικού κατά την διάρκεια της ανάπτυξής του (π.χ. με 
ένα επαρκές σύστημα κοστολόγησης) 

Κάποια παραδείγματα εξόδων ανάπτυξης είναι: 
• Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο έλεγχος πρωτοτύπων πριν την έναρξη της 

πλήρους παραγωγής 
• Ο σχεδιασμός νέων εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών που 

εμπερικλείουν νέα τεχνολογία 
• Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία μιας πιλοτικής εγκατάστασης, 

οικονομικώς αδύνατης για εμπορική παραγωγή 
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• Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή μιας επιλεγμένης εναλλακτικής 
λύσης για νέα ή βελτιωμένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 
συστήματα ή υπηρεσίες.   

Η διαθεσιμότητα των πόρων για την ολοκλήρωση, χρήση και απόκτηση των 
οφελών από τα άυλο στοιχείο του ενεργητικού μπορεί, για παράδειγμα, να αποδειχθεί 
μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), στο οποίο να εμφανίζονται οι 
τεχνικοί, οι χρηματοοικονομικοί και οι υπόλοιποι πόροι που απαιτούνται και η 
ικανότητα της επιχείρησης να τους εξασφαλίσει. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί μια 
επιχείρηση να αποδείξει την ικανότητά της για εξωτερική χρηματοδότηση μέσω της 
διαβεβαίωσης της επιθυμίας ενός δανειστή να χρηματοδοτήσει το σχέδιο. 

Σε πολλές περιπτώσεις, το σύστημα κοστολόγησης μιας εταιρίας μπορεί να 
εκτιμήσει αξιόπιστα το κόστος της εσωτερικής δημιουργίας ενός άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού, όπως ο μισθός και οι λοιπές δαπάνες που αφορούν την διασφάλιση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των αδειών ή της ανάπτυξης λογισμικού 
υπολογιστών.     

Τα εσωτερικά δημιουργούμενα εμπορικά σήματα, εκδοτικοί τίτλοι, λίστες 
πελατών και άλλα στοιχεία παρόμοιας ουσίας δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως 
άυλα πάγια. Οι δαπάνες για την εσωτερική δημιουργία αυτών των εμπορικών 
σημάτων, εκδοτικών τίτλων, λιστών πελατών και άλλων στοιχείων παρόμοιας ουσίας 
δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις δαπάνες ανάπτυξης της επιχείρησης ως 
σύνολο. Έτσι, τα στοιχεία αυτά δεν αναγνωρίζονται ως άυλα.          
      
 
 

2.2.7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 
 
Τα έξοδα που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάποιο άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης εκτός αν: 
• Αποτελούν μέρος του κόστους ενός άυλου στοιχείου, το οποίο ικανοποιεί τα 

κριτήρια αναγνώρισης ή 
• Αυτό το άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποκτήθηκε από μια εξαγορά 

επιχείρησης και δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως ξεχωριστό άυλο πάγιο. Στην 
περίπτωση αυτή, το άυλο στοιχείο θα συμπεριληφθεί στο ποσό που 
αποδίδεται στην υπεραξία την ημερομηνία της εξαγοράς. 

Συνεπώς, είναι φανερό ότι τα μεταγενέστερα έξοδα θα προσαυξήσουν το 
κόστος του άυλου παγίου μόνο όταν: 

• Είναι πιθανό τα έξοδα αυτά να προσαυξήσουν τα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη που θα αποφέρει το άυλο στοιχείο του ενεργητικού και 

• Τα έξοδα αυτά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα και να αποδοθούν στο άυλο 
στοιχείο του ενεργητικού.   

Μετά την αρχική αναγνώριση, η επιχείρηση έχει μια από τις εξής επιλογές: 
• Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εμφανίζεται στην αξία κτήσης μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες ζημίες λόγω 
μείωσης της αξίας του. 

• Το άυλο στοιχείο του ενεργητικού εμφανίζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία 
του. Η αναπροσαρμοσμένη αξία είναι η εύλογη αξία του άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις 
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μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες 
ζημίες λόγω μείωσης της αξίας του. 

Μια κατηγορία άυλων παγίων είναι μια ομάδα στοιχείων του ενεργητικού 
παρόμοιας χρήσης και φύσης για τις λειτουργίες της επιχείρησης. Όταν ένα άυλο 
στοιχείο του ενεργητικού αναπροσαρμόζεται, τότε και τα υπόλοιπα στοιχεία του 
ενεργητικού της κατηγορίας του θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται και αυτά εκτός 
από την περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτά τα στοιχεία. Σε αυτήν 
την περίπτωση, αυτά τα άυλα πάγια πρέπει να απεικονίζονται στο κόστος κτήσης 
τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες από την 
μείωση της αξίας τους. 

Τέλος, στην περίπτωση που η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου άυλου 
παγίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε μια ελεύθερη αγορά, η λογιστική αξία αυτού 
του άυλου στοιχείου του ενεργητικού πρέπει να είναι η αναπροσαρμοσμένη αξία του 
κατά την ημερομηνία της τελευταίας αναπροσαρμογής στη ελεύθερη αγορά μείον 
κάθε μεταγενέστερη συσσωρευμένη απόσβεση και κάθε συσσωρευμένη ζημία από τη 
μείωση της αξίας του.        

 
 

 
 

2.2.8 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 

Η απόσβεση ορίζεται ως η συστηματική κατανομή της αποσβέσιμης αξίας του 
άυλου παγίου στα έτη της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Η κατανομή θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εισρέουν στην επιχείρηση τα οικονομικά 
οφέλη. Αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με αξιόπιστο τρόπο, τότε θα πρέπει να 
εφαρμοστεί η σταθερή μέθοδος απόσβεσης.  

Η αποσβέσιμη αξία ενός παγίου είναι η αξία κτήσης του ή η 
αναπροσαρμοσμένη αξία του μείον την υπολειμματική αξία. Η υπολειμματική αξία 
θεωρείται μηδενική εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Όταν ένας τρίτος έχει δεσμευτεί να αγοράσει το άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή 

• Όταν υπάρχει μια ενεργός αγορά για το άυλο πάγιο και η υπολειμματική του 
αξία μπορεί να προσδιοριστεί σε σχέση με την ενεργό αγορά, εάν είναι πιθανό 
ότι θα υπάρχει η ενεργός αγορά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.  

Με βάση το Δ.Λ.Π. 38, η επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει το χρονικό 
διάστημα της ωφέλιμης ζωής του άυλου στοιχείου του ενεργητικού (εφόσον υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα). Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση θα θεωρήσει ότι το 
στοιχείο έχει απροσδιόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής και έτσι δεν θα το αποσβένει, 
αλλά θα το υποβάλλει σε έλεγχο μείωσης της αξίας του.     

Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης 
ζωής του άυλου στοιχείου του ενεργητικού είναι οι εξής: 

• Η αναμενόμενη χρήση του στοιχείου 
• Οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή οι δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά 

με την ωφέλιμη ζωή παρόμοιων στοιχείων του ενεργητικού  
• Οι τεχνικές, τεχνολογικές ή εμπορικές μορφές απαξίωσης 
• Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 

καθώς και η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προκύπτουν από το 
άυλο στοιχείο του ενεργητικού 
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• Οι αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών 
• Το επίπεδο συντήρησης που θα απαιτηθεί για το συγκεκριμένο άυλο πάγιο 

κατά την διάρκεια των ετών, καθώς και εάν η επιχείρηση επιθυμεί να 
προχωρήσει στην συντήρησή του 

• Η περίοδος στην οποία μπορεί να εξασκηθεί ο έλεγχος και τυχόν άλλοι 
νομικοί περιορισμοί  

• Ο βαθμός στον οποίο η ωφέλιμη ζωή του συγκεκριμένου άυλου παγίου 
εξαρτάται από την ωφέλιμη ζωή άλλων στοιχείων του ενεργητικού της 
επιχείρησης. 

Όταν η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή μεταβάλλεται, η μέθοδος και η περίοδος 
απόσβεσης θα πρέπει να επανεξετάζονται σε ετήσια βάση και να τροποποιούνται.  

 
 
2.2.9 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Όπως έχουμε αναφέρει, η αναπροσαρμοσμένη αξία ενός άυλου παγίου είναι η 
εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις πιθανές 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες λόγω της μείωσης της 
αξίας του. Η αρχική αναγνώριση του παγίου θα πρέπει πάντα να γίνεται στο κόστος 
του και όχι στην εύλογη αξία. Η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει σε 
αναπροσαρμογή του άυλου παγίου, μόνο εάν υπάρχει μια ενεργός αγορά.  

Με βάση το Δ.Λ.Π. 38, δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα σήματα, τους τίτλους 
περιοδικών και εφημερίδων, τα δικαιώματα μουσικής και ταινιών, τις πατέντες  και 
γενικά για όσα άυλα πάγια θεωρούνται μοναδικά για την κάθε επιχείρηση. Αντίθετα, 
θεωρείται ότι υπάρχει ενεργός αγορά για τις άδειες ταξί, τις άδειες ψαρέματος και τις 
ποσοστώσεις που αφορούν σε άδειες παραγωγής συγκεκριμένων ποσοτήτων. 

Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας εμφανίζεται όταν το αναπόσβεστο ποσό του 
παγίου είναι μεγαλύτερο από το ανακτήσιμο ποσό, οπότε η διαφορά αυτή θα πρέπει 
να εμφανίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Το ανακτήσιμο ποσό του παγίου είναι το 
μεγαλύτερο ποσό από την καθαρή τιμή πώλησης και την ανακτήσιμη αξία του 
παγίου, δηλαδή του ποσού που προκύπτει από την προεξόφληση των μελλοντικών 
ταμειακών ροών που δημιουργούνται από την χρήση του παγίου. 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, των οποίων η ωφέλιμη ζωή δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, δεν πρέπει να αποσβένονται αλλά να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα σε έλεγχο για τυχόν μείωση της αξίας τους. Αναθεώρηση θα πρέπει να 
γίνεται σε κάθε χρήση και για την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των άυλων παγίων 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι λόγοι που απαγόρευαν τον 
προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής τους. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι 
παραπάνω λόγοι δεν ισχύουν πλέον και η ωφέλιμη ζωή των παγίων μπορεί να 
προσδιοριστεί, τότε η αλλαγή στην ωφέλιμη ζωή θα αντιμετωπιστεί λογιστικά ως 
αλλαγή λογιστικής εκτίμησης. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για αυτήν την περίπτωση. Για παράδειγμα, το 
2001 η Αγγλική Vodafone πλήρωσε £101,436 δις για τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία της γερμανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Mannesmann. Την ημέρα της 
απόκτησης τα περιουσιακά στοιχεία της  Mannesmann στον ισολογισμό είχαν μια 
εύλογη αξία £18,408 δις. Το επιπλέον ποσό των £83,028 δις αναγνωρίστηκε ως 
υπεραξία στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα επόμενα χρόνια, η 
υπεραξία αποσβενόταν συστηματικά μέχρι το 2005, όταν υιοθετήθηκε το Δ.Λ.Π. 38 
και η Vodafone έπρεπε να διακόψει την απόσβεση της υπεραξίας και να ξεκινήσει 
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τους ελέγχους μείωσης της αξίας. Η αξία της επένδυσης έπεσε δραματικά και το 2005 
η Vodafone αναγνώρισε ως μείωση της αξίας £19,4 δις στην υπεραξία της 
Mannesmann. Επιπλέον, η υπεραξία των ιταλικών και σουηδικών θυγατρικών της 
μειώθηκε κατά £3,6 δις και £515 εκ αντίστοιχα την ίδια χρονιά, έχοντας ως 
αποτέλεσμα μια συνολική ζημία μείωσης £23,5 δις. 

Όταν ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού πωληθεί ή όταν δεν αναμένονται πλέον 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, τότε το στοιχείο αυτό θα πρέπει να διαγράφεται από 
τον ισολογισμό. Η τυχόν διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και 
της λογιστικής αξίας του άυλου στοιχείου του ενεργητικού αποτελεί το κέρδος ή τη 
ζημία που προκύπτει από την απόσυρση ή διάθεση του άυλου παγίου και εμφανίζεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
 

2.2.10 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 
Μια επιχείρηση θα πρέπει να αποκαλύπτει τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε 

κατηγορία άυλων παγίων κάνοντας διάκριση ανάμεσα στα εσωτερικά 
δημιουργούμενα και στα υπόλοιπα άυλα στοιχεία του ενεργητικού:  

• Το αν οι ωφέλιμες ζωές των άυλων παγίων μπορούν να προσδιοριστούν και 
αν ναι ποιοι είναι οι συντελεστές απόσβεσης  

• Τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν για τα άυλα πάγια με 
προσδιορισμένη ωφέλιμη ζωή 

• Τις συσσωρευμένες αποσβέσεις στην αρχή και το τέλος της περιόδου  
• Την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι 

αποσβέσεις των άυλων παγίων  
• Μια ανάλυση του συσσωρευμένου υπολοίπου αρχής και τέλους περιόδου, 

στην οποία να παρουσιάζονται: 
1. Οι προσθήκες της περιόδου, με διάκριση των προσθηκών που αφορούν 

σε έξοδα ανάπτυξης, σε αγορές ή ενοποίηση επιχειρήσεων 
2. Τα πάγια στοιχεία που κατέχονται με σκοπό την πώληση  
3. Οι αυξήσεις ή μειώσεις στην αξία των άυλων παγίων, λόγω 

αναπροσαρμογών     
4. Οι ζημίες από μείωση της αξίας των άυλων παγίων 
5. Το ποσό της απόσβεσης που προέκυψε κατά την παρουσιαζόμενη 

περίοδο 
6. Τυχόν αντιλογισμοί της μείωσης της αξίας, οι οποίοι και 

αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα περιόδου  
7. Τυχόν συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά την μετατροπή 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων του εξωτερικού 
8. Λοιπές αλλαγές στο υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 

παρουσιαζόμενη περίοδο 
Επίσης, όταν μια επιχείρηση έχει ένα άυλο πάγιο με μη προσδιορίσιμη ωφέλιμη 

ζωή θα πρέπει να αποκαλύπτει το υπόλοιπο του συγκεκριμένου στοιχείου, τους 
λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της διάρκειας της 
ωφέλιμης ζωής του και τους κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν στην λήψη της  
παραπάνω απόφασης.  

  Για τα άυλα πάγια που έχουν αποκτηθεί μέσω κρατικής επιχορήγησης και έχουν 
αποτιμηθεί σε εύλογες αξίες η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί: 

• την εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση 
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• το υπόλοιπο αυτών των στοιχείων 
• τον τρόπο αποτίμησης τους μετά την αρχική αναγνώριση 
Για τα άυλα πάγια που αποτιμώνται στην αναπροσαρμοσμένη αξία, η 

επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής: 
• την ημερομηνία διενέργειας της αναπροσαρμογής 
• το υπόλοιπο των αναπροσαρμοσμένων άυλων παγίων 
• το υπόλοιπο των στοιχείων όπως θα διαμορφωνόταν αν χρησιμοποιούταν ως 

μέθοδος αποτίμησης το αναπόσβεστο κόστος 
• την κίνηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αποθεματικό 

Αναπροσαρμογής»  
• τις μεθόδους και τις παραδοχές που εφαρμόστηκαν για την αναπροσαρμογή 

των συγκεκριμένων άυλων παγίων. 
 
           
 

2.3  Δ.Λ.Π. 38 ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
 

Το Δ.Λ.Π. 38- «Άυλα πάγια» εφαρμόζεται για όλα τα άυλα πάγια, τα οποία δεν 
ορίζονται από κάποιο άλλο διεθνές λογιστικό πρότυπο. Εφαρμόζεται σε έξοδα όπως 
διαφήμισης, εκπαίδευσης, έναρξης, πατέντες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
φήμη και πελατεία και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.  

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 20006 εξέτασε τις 
διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά πρότυπα 53 χωρών και στο κατά πόσο αυτά 
συμφωνούν με τις γενικά αποδεκτές αρχές του I.A.S.C. (International accounting 
standards committee). Στον πίνακα 3 φαίνεται η σύγκριση των ανεξάρτητων εθνικών 
προτύπων για την λογιστική αντιμετώπιση των άυλων παγίων με το Δ.Λ.Π. 38. Τα 
δεδομένα αντλήθηκαν από τις απαντήσεις μεγάλων εταιριών σε πολλές χώρες για την 
οικονομική χρήση που έληξε το 2000. Όπως  φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες, οι 
περισσότερες ασυμφωνίες μεταξύ των προτύπων αφορούν τις παραγράφους 42, 51, 
56 ,57 και 99 του Δ.Λ.Π. 38. Οι χώρες των οποίων τα πρότυπα διαφωνούν με τις 
παραπάνω παραγράφους του προτύπου 38 θα απαντήσουν αρνητικά στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

• Παράγραφος 42: Αφαιρούνται τα κόστη έρευνας; 
• Παράγραφος 51: Πρέπει τα εσωτερικά δημιουργούμενα εμπορικά σήματα και 

άλλα παρόμοια στοιχεία να μην αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης; 

• Παράγραφος 56: Θα πρέπει οι δαπάνες για τα άυλα πάγια που δεν μπορούν 
να κεφαλαιοποιηθούν ως άυλα να αφαιρεθούν και να μην κεφαλαιοποιηθούν 
μετέπειτα;  

• Παράγραφος 57: Οι δαπάνες για κόστη έναρξης και για δραστηριότητες 
εκπαίδευσης, διαφήμισης και προώθησης θα πρέπει να αφαιρούνται; 

• Παράγραφος 99: Θα πρέπει οι έλεγχοι μείωσης της αξίας των άυλων παγίων 
να διεξάγονται σε ετήσια βάση εάν αυτά αποσβένονται για μια περίοδο 
μεγαλύτερη των 20 ετών;    

                                                 
6 LuAnn Bean και Bill D. Jarnagin “Intangible Asset Accounting: How do Worldwide Rules Differ?” 
(2001)  
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2.3.1 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 
 

 
Η μεταχείριση των εμπορικών σημάτων από το Δ.Λ.Π. 38 έχει αμφισβητηθεί 

από πολλές χώρες. Γενικά, τα εμπορικά σήματα ορίζονται ως οποιαδήποτε λέξη, 
τόνος, σύμβολο ή σχέδιο προσδιορίζει και διακρίνει ένα προϊόν από τα υπόλοιπα. 
Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το εμπορικό σήμα της Coca- Cola, το οποίο 
υπολογίζεται ότι ηγείται των υπολοίπων άυλων, καθώς η αξία του ανέρχεται στα 83,8 
δις δολάρια. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38 τα εσωτερικά δημιουργούμενα εμπορικά 
σήματα δεν θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Από την άλλη, πολλοί υποστηρίζουν ότι 
η αξία των εσωτερικά δημιουργημένων εμπορικών σημάτων είναι πολύ υψηλή, 
καθώς αυτά αφορούν την εκτίμηση των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων και 
ικανοτήτων της επιχείρησης. Επιπλέον, πολλοί υποστηρίζουν ότι η  ρύθμιση του 
Δ.Λ.Π. 38  που επιτρέπει την αναγνώριση των αποκτώμενων εμπορικών σημάτων θα 
πρέπει να ισχύει και  για τα εσωτερικά δημιουργούμενα εμπορικά σήματα, αλλιώς θα 
αποτελεί μια σημαντική αντίφαση.  

Τέλος, οι επικριτές του Δ.Λ.Π. 38 υποστηρίζουν ότι η αρχική αναγνώριση στο 
κόστος και η μέτρηση στην εύλογη αξία δημιουργούν ακόμα μια αντίφαση και 
περιορίζουν την ισχύ του προτύπου. Για παράδειγμα, όταν ένα άυλο πάγιο αποκτάται 
ως τμήμα ενός πακέτου, η εταιρία- αγοραστής το αναγνωρίζει στην εύλογη αξία του, 
ακόμα και αν ούτε αυτή, ούτε η αγοραζόμενη εταιρία γνωρίζει το πραγματικό κόστος 
του άυλου παγίου και ακόμα και όταν δεν υπάρχει μια ενεργός αγορά για αυτό το 
άυλο πάγιο (Leo, 1999).           
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Πίνακας 3 
Διαφορές εθνικών λογιστικών προτύπων και Δ.Λ.Π. 38 

 

 
 
Πηγή: 2001 John Wiley & Sons, Inc.  
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Πίνακας 4 
Οι παράγραφοι του Δ.Λ.Π. 38 με τις περισσότερες ασυμφωνίες 

 
 
Πηγή: 2001 John Wiley & Sons, Inc.  
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2.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 141-142 (US G.A.A.P.) 
 
 
 
 Όπως πολλές χώρες, έτσι και οι Η.Π.Α. έχουν καταπιαστεί με την ανάπτυξη ενός 
καινούργιου εγχώριου προτύπου που να αφορά τα άυλα πάγια. Η πρώτη προσπάθεια είχε 
γίνει με την Accounting Principles Board Opinion No. 17 πριν από περίπου 35 χρόνια. 
Στην συνέχεια, το Αμερικανικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων 
(F.A.S.B.) προσπαθώντας να συμβαδίσει με το σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον των 
άυλων παγίων, προχώρησε στις 29 Ιουνίου του 2001 στην θέσπιση δυο καινούργιων 
Προτάσεων Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων: Της πρότασης Νο. 141– 
«Ενοποιήσεις επιχειρήσεων» και της πρότασης Νο. 142- «Υπεραξία και άλλα άυλα 
πάγια». Οι προτάσεις αυτές επέφεραν δραστικές αλλαγές στην λογιστική 
παρακολούθηση των ενοποιήσεων, της υπεραξίας και των άλλων άυλων παγίων.  
 Η F.A.S.B. 141 περιλαμβάνει καινούργια κριτήρια στην ξεχωριστή αναγνώριση 
άυλων παγίων από την υπεραξία κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων. Τα κριτήρια αυτά 
είναι το αν το άυλο πάγιο που αποκτήθηκε προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά 
δικαιώματα ή αν είναι διακριτό που σημαίνει ότι μπορεί να διαχωριστεί από την 
αποκτώμενη επιχείρηση και να πωληθεί, μεταφερθεί ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί είτε σε 
συνδυασμό με κάποιο άλλο σχετικό πάγιο είτε από μόνο του.  
 Με την FASB 142 η υπεραξία και τα υπόλοιπα άυλα πάγια με απροσδιόριστη 
διάρκεια ωφέλιμης ζωής δεν αποσβένονται πλέον, αλλά εξετάζονται ετησίως ή και 
συχνότερα για μείωση της αξίας τους. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόστηκαν για την 
υπάρχουσα φήμη και πελατεία και τα υπόλοιπα άυλα πάγια για τις οικονομικές χρήσεις 
μετά την 15/12/2001.  

Ποιες, όμως, θα είναι οι συνέπειες όλων αυτών των αλλαγών αν αναλογιστούμε το 
πλήθος των διασυνοριακών αλλά και εγχώριων συγχωνεύσεων και εξαγορών στην 
περίπτωση της Αμερικής; Πώς τα παλιότερα και τα καινούργια λογιστικά πρότυπα των 
Η.Π.Α. συγκρίνονται με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα; Τα θέματα αυτά θα αναλυθούν 
παρακάτω.  

 

 
2.4.1 ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

 
 

 Η πρόταση 142- Υπεραξία και άλλα άυλα πάγια κάνει διάκριση ανάμεσα στα 
άυλα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση (έχουν προσδιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής) και σε αυτά που δεν υπόκεινται σε απόσβεση (έχουν απροσδιόριστη διάρκεια 
ωφέλιμης ζωής), εκτός της υπεραξίας. Συγκεκριμένα: 
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Πίνακας 5 
Άυλα πάγια με προσδιορισμένη και απροσδιόριστη διάρκεια ζωής 

 
 

 Προσδιορισμένης ωφέλιμης 
ζωής 

Απροσδιόριστης ωφέλιμης ζωής 

Χαρακτηριστικά Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή 
στην επιχείρηση είναι 
περιορισμένη 

Δεν υπάρχουν νομικοί, 
ρυθμιστικοί, συμβατικοί, 
ανταγωνιστικοί, οικονομικοί ή 
άλλου είδους παράγοντες που να 
περιορίζουν την ωφέλιμη ζωή 
στην επιχείρηση   

Περίοδος 
απόσβεσης 

Κατά την διάρκεια της 
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής 
για την επιχείρηση 

- 

Μέθοδος 
απόσβεσης 

Βασίζεται στο πρότυπο με το 
οποίο τα οικονομικά οφέλη 
καταναλώνονται. Εναλλακτικά 
χρησιμοποιείται η σταθερή 
μέθοδος. 

- 

Έλεγχος μείωσης Ο έλεγχος για την μείωση 
ορίζεται από την πρόταση 144 

Ο έλεγχος για την μείωση 
πραγματοποιείται με βάση την 
πρόταση 142 

    
Πηγή: Deloitte, a Roadmap to Applying Statements 141 and 142   

 
 

2.4.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 
 
 

 Η παράγραφος 10 της πρότασης 142 ορίζει ότι τα εσωτερικά δημιουργούμενα 
άυλα πάγια (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) που δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά, 
έχουν απροσδιόριστη διάρκεια ζωής και σχετίζονται με την επιχείρηση ως σύνολο, 
πρέπει να αναγνωρίζονται ως έξοδα την στιγμή που προκύπτουν.  
 Στην παράγραφο 43 της πρότασης 141 ορίζεται ότι το επιπλέον ποσό του κόστους 
της αποκτώμενης επιχείρησης από τα καθαρά ποσά που αποδίδονται στα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις της, πρέπει να αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο που 
ονομάζεται υπεραξία ή φήμη και πελατεία. Το ποσό που αναγνωρίζεται ως υπεραξία 
μπορεί να μετρηθεί κατάλληλα μόνο με την υπολειμματική μέθοδο. Η παράγραφος 18 
της πρότασης 142 ορίζει ότι η υπεραξία δεν πρέπει να αποσβένεται, αλλά να ελέγχεται 
για μείωση της αξίας της. Η παράγραφος 26 του ιδίου προτύπου ορίζει ότι η υπεραξία 
πρέπει να ελέγχεται για μείωση της αξίας της σε ετήσια βάση, αλλά και ανάμεσα στους 
ετήσιους ελέγχους, εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις.    
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2.5  ΣΥΓΚΡΙΣΗ Δ.Λ.Π. 38 ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
 

 Με την S.F.A.S. No. 142, το FASB πρόσφατα εισήγαγε καινούργιες οδηγίες για 
την υπεραξία και τα υπόλοιπα άυλα στοιχεία, οι οποίες εκτοπίζουν τα παλιότερα 
αμερικανικά λογιστικά πρότυπα και συγκεκριμένα την ABP Opinion No. 17 που ίσχυε 
μέχρι τότε. Το καινούργιο πρότυπο διακρίνει πολλές κατηγορίες άυλων παγίων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγοράζονται ξεχωριστά, αυτών που αγοράζονται μαζί 
με μια ομάδα άλλων παγίων ή με ολόκληρη την αγοραζόμενη επιχείρηση και αυτών που 
δημιουργούνται εσωτερικά, δηλαδή από την ίδια την επιχείρηση. Επίσης, το πρότυπο 
αυτό ασχολείται με την λογιστική μεταχείριση της υπεραξίας ή της αρνητικής υπεραξίας 
ως άυλα πάγια που αποκτώνται μέσω της ενοποίησης επιχειρήσεων.  
 
 

ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
 
 

 Ορισμός και κεφαλαιοποίηση: Τα παλαιότερα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα 
κεφαλαιοποιούν τα άυλα πάγια που αγοράστηκαν ξεχωριστά στην εύλογη αξία τους. 
Παραδείγματα τέτοιων είναι οι πατέντες, τα εμπορικά σήματα, οι λίστες πελατών και οι 
πύλες αεροδρομίου. Με τα καινούργια αμερικανικά πρότυπα, τα άυλα πάγια που 
αγοράζονται ξεχωριστά εξακολουθούν να κεφαλαιοποιούνται στην εύλογη αξία τους, 
αλλά ο ορισμός του αναγνωρίσιμου άυλου παγίου έγινε περισσότερο συγκεκριμένος. Για 
παράδειγμα, ένα άυλο πάγιο μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί και να ταξινομηθεί ως ένα 
βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις με βάση αυτό το πρότυπο μόνο εάν: 

• Προκύπτει από συμβατικά ή νομικά δικαιώματα 
• Διαχωρίζεται από την επιχείρηση (FASB, 2001a)  
Τα περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται από την επιχείρηση αν μπορούν να 

πωληθούν, νοικιαστούν, ανταλλαχθούν, ενεχυριαστούν ή να εξουσιοδοτηθούν με ειδικά 
προνόμια σε μια ανεξάρτητη βάση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν διαχωρίζονται 
από την επιχείρηση περιλαμβάνονται στην υπεραξία.  

Και με το Δ.Λ.Π. 38 τα στοιχεία κεφαλαιοποιούνται στην εύλογη αξία τους. Σε 
αυτή τη περίπτωση όμως, για να αναφερθεί ξεχωριστά στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της επιχείρησης ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αναμένεται η 
εισροή μελλοντικών οικονομικών οφελών στην επιχείρηση και το κόστος του να μπορεί 
να μετρηθεί αξιόπιστα.  

Απόσβεση: Με τα καινούργια αμερικανικά πρότυπα, η πιθανή περίοδος 
απόσβεσης μειώθηκε από 40 σε 20 έτη. Παρόλα αυτά, με τη S.F.A.S. No. 142 οι εταιρίες 
μπορούν να φέρουν αποδείξεις για την επέκταση της ωφέλιμης ζωής, όπως στην 
περίπτωση των εμπορικών σημάτων, τα οποία θα κριθούν με βάση τα οφέλη των 
ταμειακών ροών ακόμα και για μια πεντηκονταετία. Το Δ.Λ.Π. 38 χρησιμοποιεί μια 
εικοσαετή περίοδο απόσβεσης παρόμοια με το καινούργιο αμερικανικό πρότυπο, που 
επιτρέπει την επέκταση της ωφέλιμης ζωής για μεγαλύτερη χρονική περίοδο.            
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 Μια ακόμα σημαντική διαφορά είναι ότι ενώ και τα τρία πρότυπα επιτρέπουν την 
εμφάνιση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των περιουσιακών στοιχείων στο 
κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις ζημίες μείωσης, μόνο το Δ.Λ.Π. 38 επιτρέπει την 
αναπροσαρμογή των άυλων στοιχείων. Όταν μια επιχείρηση επιλέγει αυτήν την 
προσέγγιση, η αναπροσαρμογή των άυλων στοιχείων γίνεται στην εύλογη αξία τους και 
εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με το ποσό της αναπροσαρμογής 
μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και μειώσεις της αξίας.      
  
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΆΥΛΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΥΛΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ 

 
 

 Για όλα τα εξεταζόμενα πρότυπα, οι λογιστικές απαιτήσεις για τα αναγνωρισμένα 
άυλα πάγια που αγοράστηκαν ως μέρη μιας ομάδας παγίων είναι παρόμοιες με αυτές που 
αφορούν τα άυλα πάγια που αγοράστηκαν ξεχωριστά. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται η κατανομή της τιμής που πληρώθηκε στα διάφορα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία. Η κατανομή αυτή θα γίνει με βάση τις σχετικές εύλογες αξίες.  
 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 

 Στην ουσία, οι λογιστικές απαιτήσεις για τα αναγνωρισμένα άυλα πάγια που 
αγοράζονται μέσω της απόκτησης μιας επιχείρησης δεν διαφέρουν από την περίπτωση 
της ξεχωριστής αγοράς των άυλων παγίων, με εξαίρεση κάποιες μικρές διαφορές στους 
κανόνες εκτίμησης της εύλογης αξίας με βάση τα αμερικανικά πρότυπα και το Δ.Λ.Π. 
38.  
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 
 
 Τα κόστη που αφορούν εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα πάγια μπορούν να 
κεφαλαιοποιούνται με βάση τα παλιά και τα καινούργια αμερικανικά πρότυπα όταν το 
άυλο στοιχείο μπορεί να αναγνωριστεί ξεκάθαρα και έχει μια προσδιορίσιμη διάρκεια 
ζωής. Τα κόστη που αφορούν άυλα που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να 
αφαιρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για την λογιστική χρήση που 
αφορούν.  
 Αντίθετα, με βάση το Δ.Λ.Π. 38 για την αναγνώριση των εσωτερικά 
αναπτυσσόμενων άυλων παγίων γίνεται διάκριση ανάμεσα στα κόστη έρευνας και τα 
κόστη ανάπτυξης. Τα κόστη έρευνας αφαιρούνται όπως εμφανίζονται, ενώ τα κόστη 
ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται ως άυλα πάγια. Αν και οι απαιτήσεις αυτών των τριών 
διαφορετικών προτύπων μπορεί να φαίνονται διαφορετικές, στην πραγματικότητα τα 
κόστη που κεφαλαιοποιούνται είναι παρόμοιας φύσης.     
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ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 
 Η υπεραξία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς σε μια ενοποίηση 
επιχειρήσεων και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται. Η 
εκτίμηση της υπεραξίας καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο και από τα Αμερικανικά Πρότυπα 
και από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Παρόλα αυτά, εξαιτίας των πολύ σημαντικών 
διαφορών μεταξύ της απόσβεσης και της διαδικασίας μείωσης της αξίας για αυτά τα τρία 
πρότυπα προκύπτουν αρκετά σημαντικές αποκλίσεις στα κέρδη και στα υπόλοιπα των 
λογαριασμών.  
 Το καινούργιο αμερικανικό πρότυπο περιορίζει την μέχρι και 40 έτη περίοδο 
απόσβεσης που επιτρεπόταν με την ABP Opinion No. 17. Η καινούργια απαίτηση 
επιτρέπει την μείωση της υπεραξίας μόνο μέσω ελέγχων μείωσης της αξίας της. Το 
διεθνές λογιστικό πρότυπο επιτρέπει την απόσβεση της υπεραξίας για την διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη, ενώ η υπεραξία 
ελέγχεται για μείωση της αξίας της.  
 Η αξία της αρνητικής υπεραξίας, ή αλλιώς του πλεονάσματος της εύλογης αξίας 
των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων μείον των αποκτώμενων υποχρεώσεων από 
την τιμή αγοράς, καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο και με τα τρία πρότυπα, αλλά οι 
λογιστικές απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα κέρδη 
και τα υπόλοιπα των λογαριασμών.  
 
 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38 

 
 Οι συνέπειες της χρήσης του παλιού και του καινούργιου αμερικανικού 
λογιστικού προτύπου αλλά και του Δ.Λ.Π. 38 για τα άυλα πάγια έχουν ποικίλες 
επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική παρουσίαση των άυλων παγίων, στα κέρδη, στα 
κέρδη ανά μετοχή, στην ανάλυση δεικτών και στις πιθανές αντιδράσεις της αγοράς. 
Συγκεκριμένα: 
 Απόσβεση: Οι εταιρίες που διαθέτουν σημαντικά ποσά αναγνωρισμένων άυλων 
παγίων θα δούνε τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία τους, τα κέρδη τους και τον 
δείκτη κερδών ανά μετοχή να μειώνεται κατά την μετάβαση από τα παλιά αμερικανικά 
πρότυπα στα καινούργια. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μείωση της περιόδου 
απόσβεσης από 40 σε 20 χρόνια. Αρνητικές συνέπειες στην κερδοφορία και σε άλλους 
δείκτες θα προκύψουν, επίσης, από τις αλλαγές στα συνολικά κέρδη και στα κέρδη ανά 
μετοχή. Τέλος, η ανάλυση δεικτών που αφορά τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία 
του ενεργητικού (εάν θεωρήσουμε ότι τα άυλα πάγια ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία) 
θα επηρεαστεί από αυτήν την αλλαγή.  
 Από την άλλη κάποιες εταιρίες, που ανήκουν σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς 
κλάδους, μπορεί να ωφεληθούν από αυτήν την μετάβαση. Τα άυλα των εταιριών όπως τα 
εμπορικά σήματα, τα αποκλειστικά δικαιώματα και άλλα παρόμοια στοιχεία με 
ικανότητα να παράγουν ταμειακές ροές για περίοδο άνω των 40 ετών ή με 
απροσδιόριστη διάρκεια ζωής θα ωφελήσουν την επιχείρηση από αυτήν την μετάβαση, 
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καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερη περίοδο απόσβεσης ή ακόμα και καμία απαίτηση για 
διενέργεια αποσβέσεων.  
 Συγκρίνοντας, τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα με το Δ.Λ.Π. 38 δεν 
εντοπίζουμε σημαντικές διαφορές στην χρηματοοικονομική παρουσίαση και στην 
ανάλυση των δεικτών, καθώς η περίοδος απόσβεσης είναι παρόμοια. Παρόλα αυτά, 
μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφορές για τις εταιρίες που κατέχουν άυλα στοιχεία με 
απροσδιόριστη διάρκεια ζωής, για τα οποία δεν απαιτείται διενέργεια αποσβέσεων. 
Επιπλέον, διαφορές μπορεί να προκύψουν όταν οι εταιρίες επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική μέθοδο της αναπροσαρμογής των άυλων στοιχείων 
του ενεργητικού, η οποία επιτρέπεται με βάση το Δ.Λ.Π. 38.  
 Υπεραξία: Για τις εταιρίες που εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα στην αγορά 
άλλων εταιριών, η υπεραξία είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του ισολογισμού 
τους. Οι εταιρίες που κατέχουν ή αποκτούν σημαντικά ποσά υπεραξίας θα δουν τα 
μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία τους, τα κέρδη τους και τον δείκτη κέρδη ανά 
μετοχή να αυξάνεται από την μετάβαση στα καινούργια αμερικανικά λογιστικά πρότυπα, 
καθώς δεν θα απαιτείται η απόσβεση της υπεραξίας. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει θετικά 
την κερδοφορία και την ανάλυση των δεικτών των παγίων.  
 Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχει μια θετική συνέπεια από την εφαρμογή των 
αμερικανικών λογιστικών προτύπων σε σχέση με το Δ.Λ.Π. 38 με μία εξαίρεση: οι 
εταιρίες που εμφανίζουν σημαντικές μειώσεις της αξίας της υπεραξίας με την χρήση των 
καινούργιων αμερικανικών προτύπων θα εμφανίσουν περισσότερο αρνητικά 
αποτελέσματα σε σχέση με το αν χρησιμοποιήσουν το παλιότερο αμερικανικό πρότυπο ή 
το Δ.Λ.Π. 38.  
 Αρνητική υπεραξία: Οι εταιρίες που κατέχουν σημαντικά ποσά αρνητικής 
υπεραξίας θα δουν αρχικά τα κέρδη τους να αυξάνονται και την αξία των παγίων τους να 
μειώνεται με την χρήση των καινούργιων αμερικανικών λογιστικών προτύπων σε σχέση 
με τα άλλα δυο πρότυπα. Το γεγονός αυτό οφείλεται, στην απαιτούμενη αφαίρεση της 
υπεραξίας από τα κέρδη την χρονιά της απόκτησης. Όπως είναι φυσικό, τα κέρδη των 
επόμενων ετών θα είναι μικρότερα με την χρήση των καινούργιων αμερικανικών 
προτύπων.  
 Αντίδραση της αγοράς: Όπως και σε κάθε περίπτωση αλλαγών, η αντίδραση της 
αγοράς σχετικά με την μετάβαση στα καινούργια λογιστικά πρότυπα των Η.Π.Α. για τα 
άυλα, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η αγορά εκλαμβάνει αυτήν την αλλαγή. Εάν 
η αλλαγή θεωρηθεί ότι επιφέρει ασήμαντες αλλαγές στην λογιστική είναι πιθανότερο να 
υπάρξει μια μικρή αντίδραση στην αγορά. Από την άλλη, οι εταιρίες που εμφανίζουν 
σημαντικά ποσά υπεραξίας θα εμφανίσουν και αυξημένο δείκτη κερδών ανά μετοχή, 
εκτός από τις περιπτώσεις των εταιριών που εμφανίζουν σημαντικές μειώσεις στην αξία 
της υπεραξίας. Επιπλέον, οι εταιρίες που κατέχουν αρκετά αναγνωρισμένα άυλα πάγια 
θα αναφέρουν χαμηλότερα κέρδη ανά μετοχή στις μελλοντικές λογιστικές χρήσεις.  
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2.6 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

Από την 01/01/2005 όλες οι ανώνυμες εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 
την Ε.Ε. εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π για την παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, ενώ μελετάται η επέκταση εφαρμογής τους 
έστω και σε μικρότερο βαθμό από τις υπόλοιπες ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης 
επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες μη εισηγμένες επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν εάν θα 
εφαρμόσουν και τα Δ.Λ.Π. σε συνδυασμό με την ελληνική νομοθεσία 

Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται από τον  
Λογαριασμό 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως».  

 
 

2.6.1 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
 

 
Άυλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις) είναι τα ασώματα εκείνα 

οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως και είναι δυνατό να 
αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική 
μονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτώνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, διακρίνονται δε στις εξής δύο 
κατηγορίες: 
α. δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα ή 
πνευματική ιδιοκτησία. 

 
β. πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η πελατεία, η φήμη, η 
πίστη, η καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή 
ορισμένων αγαθών. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία 
συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την έννοια του γνωστού όρου της «υπεραξίας» ή «φήμης 
και πελατείας» (Goodwill, Fonds de Commerce) της οικονομικής μονάδας και τα οποία 
προσδίνουν στη μονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία μεγαλύτερη από 
εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους καταχωρούνται στους 
οικείους υπολογαριασμούς του 16 με την αξία κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που 
δημιουργούνται από την οικονομική μονάδα απεικονίζονται λογιστικά, μόνο όταν για τη 
δημιουργία τους πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται 
τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο. 

Στο λογαριασμό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)» παρακολουθείται η 
υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής 
μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της 
πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση 
συγχωνεύσεως η πραγματική αξία της οικονομικής μονάδας προσδιορίζεται κατά τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920. 

 39



Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην εκτίμηση για την 
ικανότητά της να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήμης, της 
εκτεταμένης πελατείας, της μεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της 
ιδιαίτερής εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισμένων αγαθών, της καλής προοπτικής 
αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων της 
θέσεως όπου είναι εγκαταστημένη, της υψηλής στάθμης των στελεχών που απασχολεί 
(επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία) και του κύρους, δυναμισμού και 
αποτελεσματικότητας του διοικητικού και διευθυντικού της μηχανισμού. Η υπεραξία της 
οικονομικής μονάδας αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα σε 
περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

Στο λογαριασμό 16.01 «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» 
παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτώνται με αντάλλαγμα, 
είτε λόγω αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από την ίδια την οικονομική μονάδα. Με την 
κατοχή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η μονάδα αποκτάει πλεονεκτήματα 
μονοπωλιακής ή εξειδικευμένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστημα που 
διαρκεί π.χ. η προστασία του σχετικού δικαιώματος ή η γνώση του τρόπου παραγωγής 
ενός προϊόντος ή της μεθόδου κατεργασίας υλικών. 

Για την καταχώριση των εξόδων αγοράς ή παραγωγής στο λογαριασμό 16.01 
αποτελεί προϋπόθεση η προσδοκία ότι τα δικαιώματα για τα οποία πραγματοποιούνται 
τα έξοδα θα αποδώσουν αποτελέσματα στην οικονομική μονάδα. Απαγορεύεται η 
αποθεματοποίηση εξόδων στους υπολογαριασμούς του 16, όταν είναι βέβαιο ότι δεν 
προσδοκάται οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την πραγματοποίηση των εξόδων αυτών. 
Η αξία κτήσεως των άυλων περιουσιακών στοιχείων του λογαριασμού 16.01 
αποσβένεται με ισόποση ετήσια απόσβεση μέσα στο χρόνο της παραγωγικής 
χρησιμότητας κάθε άυλου στοιχείου και, σε περίπτωση που το άυλο δικαίωμα έχει από 
το νόμο προστασία περιορισμένης διάρκειας, μέσα στο χρόνο της περιορισμένης αυτής 
διάρκειας. 

Στους λογαριασμούς 16.02 «δικαιώματα (π.χ. παραχωρήσεις) εκμεταλλεύσεως 
ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων» και 16.03 «λοιπές παραχωρήσεις» παρακολουθείται 
η αξία, π.χ. κτήσεως, των δικαιωμάτων αυτών. Στο λογαριασμό 16.04 «δικαιώματα 
χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων» παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά 
χρήση, στην οικονομική μονάδα, ενσώματων πάγιων στοιχείων, για ορισμένο χρόνο, η 
οποία καθορίζεται με νόμιμη διαδικασία εκτιμήσεως. Η παραπάνω αξία εισφοράς κατά 
χρήση αποσβένεται με ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για 
τη χρησιμοποίηση κάθε άυλου πάγιου στοιχείου. 

Στο λογαριασμό 16.05 «λοιπά δικαιώματα» παρακολουθούνται τα άυλα εκείνα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες 
των λογαριασμών 16.00-16.04, όπως είναι π.χ. τα μισθωτικά δικαιώματα. 
Στην περίπτωση μισθωτικών δικαιωμάτων (δηλαδή μεταβιβάσεως από μισθωτή ακινήτου 
στην οικονομική μονάδα των μισθωτικών του δικαιωμάτων σε ορισμένο ακίνητο) που 
απορρέουν από σχετική σύμβαση μισθώσεως και το νόμο που ισχύει κάθε φορά, η αξία 
που καταβάλλεται στο μισθωτή αυτό ως αποζημίωση για τη μεταβίβαση των 
δικαιωμάτων του καταχωρείται στη χρέωση οικείου υπολογαριασμού του 16.05 και 
αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο ισχύος του μισθωτικού δικαιώματος. 

Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις μεταφέρονται από τους αντίστοιχους 
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υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 και έτσι οι 
λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. 

Σε περίπτωση οριστικής παύσεως της χρησιμοποιήσεως άυλου περιουσιακού 
στοιχείου, πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεώς του, το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο αυτής μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες 
ζημίες». 

 
 

2.6.2  ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 
 

 
Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και 

αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων 
εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά 
εξυπηρετούν την οικονομική μονάδα για μεγάλη χρονική περίοδο - οπωσδήποτε 
μεγαλύτερη του ενός έτους - και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά. 

Στο λογαριασμό 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» 
παρακολουθούνται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των 
οικονομικών μονάδων εταιρικής μορφής, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της 
καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και 
οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι 
την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα 
μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της παραγωγικής δράσεως) έξοδα που 
δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. 
Ειδικά, προκειμένου για έξοδα τεχνικών μελετών, αν το έργο για το οποίο 
πραγματοποιούνται κατασκευαστεί, τα έξοδα μελέτης του δεν καταχωρούνται στο 
λογαριασμό 16.10, αλλά ενσωματώνονται στο κόστος του έργου και αποσβένονται όπως 
αυτό. 

Στο λογαριασμό 16.11 «έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων» 
παρακολουθείται η αξία, π.χ., κτήσεως, των εξόδων αυτών. Στο λογαριασμό 16.12 
«έξοδα λοιπών ερευνών» παρακολουθούνται τα έξοδα που γίνονται για έρευνες σε 
άλλους κλάδους και τομείς δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, εκτός από τα 
ορυχεία - μεταλλεία - λατομεία. 

Στο λογαριασμό 16.13 «έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών 
δανείων» παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που γίνονται για εκτυπώσεις ή 
ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας ή εκδίδεται από 
αυτή ομολογιακό δάνειο. 

Στο λογαριασμό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται 
όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ενσώματων ή ασώματων 
ακινητοποιήσεων, όπως π.χ. είναι ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, 
τα μεσιτικά και οι αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων, τα οποία, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στους οικείους λογαριασμούς των ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το κόστος 
κτήσεώς τους. 

Στο λογαριασμό 16.15 «συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για 
κτήσεις πάγιων στοιχείων» παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς κατά πίστωση ή 
δάνειο, οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την 
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αποτίμηση σε δραχμές των πιστώσεων ή δανείων σε ξένο νόμισμα, που συνάπτονται 
ειδικά και μόνο για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων της 
οικονομικής μονάδας. 

Στο λογαριασμό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών» 
παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την 
ονομαστική τους, καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή 
μεγαλύτερη από την ονομαστική τους. 

Στο λογαριασμό 16.17 «έξοδα αναδιοργανώσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα 
μελετών οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργανώσεως ριζικού 
χαρακτήρα, με τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το 
μεγάλωμα της οικονομικής μονάδας σαν αποτέλεσμα σημαντικών επεκτάσεων του 
παραγωγικού της δυναμικού ή αλλαγών στην οργανωτική της δομή ή ριζικών μεταβολών 
στην εμπορική της δραστηριότητα. 

Στο λογαριασμό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» 
παρακολουθούνται οι τόκοι, μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων 
τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

Στο λογαριασμό 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» παρακολουθούνται 
τα έξοδα εκείνα που δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες των 
λογαριασμών 16.10-16.18, όπως π.χ. η αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση 
κατεδαφίσεώς του (βλ. περίπτ. 10 παρ. 2.2.105). 

Στο λογαριασμό 16.98 «προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων» 
παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται για το λόγο αυτό. Τα έξοδα των 
λογαριασμών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18 και 16.19, αποσβένονται, είτε 
εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια 
πενταετία. 

 
2.6.3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ Δ.Λ.Π. 38 ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ.  

 
 

 Συνοψίζοντας, μπορούμε να αναφέρουμε ότι  με βάση την ελληνική νομοθεσία τα 
άυλα πάγια στοιχεία, (τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, έξοδα 
αναδιοργανώσεως, λοιπά έξοδα συνδεδεμένα µε την απόκτηση ενσώματων παγίων 
στοιχείων και την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ως και έξοδα έρευνας και αναπτύξεως 
κλπ.,) κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ισόποσα µε ανώτατο όριο την πενταετία 
Ορισμένα άυλα στοιχεία αποσβένονται στο χρόνο της παραγωγικής ζωής τους ή στο 
χρόνο της νομικής διάρκειας τους (π.χ. δικαιώµατα εκµετάλλευσης άδειας κινητής 
τηλεφωνίας είναι 20ετούς διάρκειας και αποσβένεται σε 20 έτη). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, τα άυλα πάγια αποτιµώνται 
στην τιµή κτήσης τους, ενώ  ορισµένα έξοδα, όπως τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης και τα έξοδα κτήσης ακινήτων, χαρακτηρίζονται από τον νόµο ως έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται τµηµατικά και ισόποσα µε ανώτατο όριο τα 5 
έτη. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας είτε εκπίπτουν ολόκληρες κατά 
το χρόνο της πραγµατοποίησης τους είτε, αν αφορούν πάγιο εξοπλισµό, αποσβένονται σε 
3 χρόνια. 
  Με βάση το Δ.Λ.Π. 38, τα άυλα πάγια στην πλειοψηφία τους πρέπει να 
εξοδοποιούνται στην χρήση στην οποία δηµιουργούνται. Τα άυλα πάγια 
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κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν διασφαλίζεται και µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς ότι 
από αυτά θα υπάρξει ένα µελλοντικό οικονοµικό όφελος για την επιχείρηση και όταν το 
κόστος του άυλου παγίου µπορεί να προσδιοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια. Η απόσβεση θα 
πρέπει να γίνεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άυλου παγίου, η 
οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη. Όσον αφορά τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, 
πρέπει να αποτελούν µέρος του κόστους κτήσης του παγίου στοιχείου που αφορούν, και 
δεν αποτελούν ξεχωριστό άυλο πάγιο.  

 
 

2.6.4  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 
 

Έκπτωση εξόδων πολυετούς απόσβεσης 
 

Τα ∆.Λ.Π. προβλέπουν τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης σε 
περισσότερα έτη (µε ανώτατο όριο τα 20) και για έξοδα διαφήµισης, τεχνολογικής 
έρευνας και ανάπτυξης. Αντίθετα, το άρθρο 31 παρ.1 περ.(ιδ΄) Κ.Φ.Ε. (έκπτωση των 
δαπανών διαφήµισης) και περ. (ια΄) Κ.Φ.Ε. (έκπτωση των δαπανών τεχνολογικής και 
επιστηµονικής έρευνας), προβλέπει την φορολογική αναγνώριση της έκπτωσης των 
σχετικών δαπανών κατά τη χρήση κατά την οποία αυτές προκύπτουν. Τίθεται λοιπόν το 
ζήτηµα αν θα αναγνωρίζεται και φορολογικά η έκπτωση της προβλεπόµενης από τα 
∆.Λ.Π. ετήσιας απόσβεσης των σχετικών εξόδων. 

 
Απόσβεση εξόδων πρώτης εγκατάστασης 

 
Το άρθρο 31 παρ.1 περ (ιβ)΄ Κ.Φ.Ε αναγνωρίζει φορολογικά την έκπτωση των 

εξόδων πρώτης εγκατάστασης είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα και µέσα σε µία πενταετία. 
Τίθεται λοιπόν το ζήτημα αν θα αναγνωρίζεται φορολογικά η φορολογική έκπτωση της 
προβλεπόµενης από τα ∆.Λ.Π. απόσβεσης εξόδων πρώτης εγκατάστασης µέχρι και σε 20 
χρόνια. 

 
Αναπροσαρμογή αξίας άυλου αγαθού 

 
Τα ∆.Λ.Π. προβλέπουν τη δυνατότητα (έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις) 

αναπροσαρμογής των άυλων παγίων στην εύλογη αξία τους, µε αντίστοιχη επιβάρυνση ή 
επαύξηση των αποτελεσμάτων της χρήσης. Αντίθετα, ο Κ.Β.Σ. και ο Κ.Φ.Ε. δεν 
περιέχουν διατάξεις σχετικά µε την αποτίμηση άυλων αγαθών. Τίθεται λοιπόν για µία 
ακόμη φορά το ζήτημα προσδιορισμού της αξίας αποτίμησης του παγίου για 
φορολογικούς σκοπούς, το οποίο επηρεάζει: 
• τον καθορισµό των φορολογικά αναγνωριζόµενων αποσβέσεων, όπου προβλέπονται 
• το ζήτηµα του φορολογικού χειρισµού (δηλ. συνυπολογισµού στα φορολογητέα 
εισοδήµατα ή όχι) των κερδών ή ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν από την αποτίµηση. 
• τον προσδιορισµό και περαιτέρω φορολογικό χειρισµό του κέρδους ή της ζηµίας από 
τυχόν µεταγενέστερη πώληση του παγίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 
 
 Για πολλές επιχειρήσεις τα κυρίαρχα πάγια που έχουν στην κατοχή τους είναι τα 
άυλα σταθερά πάγια, τα οποία είναι μακροχρόνια πάγια με διάρκεια ζωής άνω των 12 
μηνών. Μια έννοια του όρου άυλα είναι ότι δεν έχουν υλική υπόσταση, δηλαδή δεν 
μπορούμε να τα αγγίξουμε, αλλά το βαθύτερο νόημα αυτού του όρου για τους λογιστές 
είναι «τα πάγια που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν». 

 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38 τα άυλα πάγια είναι τα αναγνωρισμένα μη 
νομισματικά πάγια χωρίς φυσική υπόσταση, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
ή προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, για ενοικίαση σε τρίτους ή για διοικητικούς 
σκοπούς. Ο ορισμός αυτός μπορεί να μην είναι ο καλύτερος, καθώς πολλά άυλα πάγια 
έχουν φυσική υπόσταση, όπως οι πατέντες και οι συμφωνίες αδειών (Tiffin, 2005). Ενώ, 
ο ορισμός είναι όπως αναφέραμε ανεπαρκής, το πραγματικό πρόβλημα που αφορά τα 
άυλα πάγια και τις σχετικές διενέξεις για την αναγνώρισή τους είναι ότι τα άυλα 
εξορισμού είναι δύσκολο να αποτιμηθούν και ως εκ τούτου οι προσπάθειες για την 
μέτρηση των αναπόφευκτών ζημιών μείωσης (το ποσό για το οποίο το υπόλοιπο του 
λογαριασμού υπερβαίνει την αναπροσαρμοσμένη αξία του) δεν είναι πάντα τόσο 
εύκολες. Είναι αυτή η αβεβαιότητα για την αξία των άυλων παγίων που τα καθιστά 
εξαιρετικά ευαίσθητα στην επινοητική λογιστική. Σύμφωνα με τον Naser το 1993, η 
επινοητική λογιστική είναι η μετατροπή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων από αυτά που πραγματικά είναι σε αυτά που θα ήθελαν να είναι αυτοί που 
τις ετοίμασαν, χρησιμοποιώντας κάποιους από τους υπάρχοντες κανόνες ή αγνοώντας 
κάποιους ή όλους τους άλλους.  

Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε δυο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
αναφορικά με την λογιστική παρακολούθηση των άυλων παγίων και την επινοητική 
λογιστική στην Αυστραλία και την Ισπανία.   
 

 
 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  

 
 

 Το πλαίσιο αναφοράς στην Αυστραλία που αφορά τις πληροφορίες που 
αποκαλύπτονται για τα άυλα πάγια κυριαρχείται κυρίως από δυο νέα λογιστικά πρότυπα 
το AASB138- «Άυλα πάγια» και το AASB 136- «Μείωση της αξίας των παγίων»7. Και 
τα δυο λογιστικά πρότυπα εφαρμόστηκαν για τις επιχειρήσεις της Αυστραλίας από την 
1/1/2005. 

                                                 
7 Nigel Finch “Intangible Assets and Creative Impairment - An analysis of current disclosure 
practices by top Australian firms” (2006) 
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 Το AASB 138 πραγματεύεται τον ορισμό, την αναγνώριση και τις αποκαλύψεις 
για τα άυλα πάγια και ορίζει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 
αποκαλύπτουν για κάθε ξεχωριστή κατηγορία άυλων παγίων την ωφέλιμη ζωή, το 
ποσοστό και την μέθοδο απόσβεσης, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και το καθαρό 
μεταφερόμενο ποσό στην αρχή και το τέλος της περιόδου. 
 Το AASB 136 πραγματεύεται τον ορισμό, την αναγνώριση και την αποκάλυψη 
των μειώσεων της αξίας των παγίων συμπεριλαμβανομένων και των άυλων και ορίζει ότι 
οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να αποκαλύπτουν για κάθε ξεχωριστή 
κατηγορία παγίων το ποσό των ζημιών μείωσης της αξίας που αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων και το ποσό των αναστροφών των ζημιών μείωσης. 
  
 
 

3.1.1 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 
 

 Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αποτίμηση των άυλων παγίων, τα 
τελευταία κατέχουν αναμφισβήτητα μια σημαντική αξία για τις Αυστραλιανές 
εισηγμένες επιχειρήσεις. Πράγματι, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2005, η 
συνολική αξία των άυλων παγίων για τις εισηγμένες Αυστραλιανές επιχειρήσεις ήταν 
$149.294 εκ., ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου το 5,7% των συνολικών τους 
παγίων εκείνη την χρονιά. Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε την σύνθεση και την 
σχετική αξία των άυλων παγίων για τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Αυστραλίας το 2005.  
 

Πίνακας 6 
Σύνθεση των άυλων παγίων για όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις το 2005 

 
Είδος άυλου παγίου  Ποσά ($ 

εκ.)  
% συνολικών άυλων 

παγίων  
Άυλα πάγια εκτός 
υπεραξίας  

68,541  45.9%  

Υπεραξία 80,753  54.1%  
Συνολικά άυλα πάγια  149,294  100.0%  

 
Πηγή: Aspect Financial Analysis  
 
 Παρατηρούμε ότι για το 2005 η υπεραξία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
(54,1%) σε σχέση με τα υπόλοιπα άυλα πάγια. Τα υπόλοιπα πάγια συγκέντρωσαν μόνο 
το 45,9% των συνολικών άυλων παγίων και αποτελούνται από πολλές διαφορετικές 
κατηγορίες άυλων συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού υπολογιστών, των πατεντών, 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, της επωνυμίας, 
των εκδοτικών τίτλων, των λιστών πελατών, των δικαιωμάτων συντήρησης υποθήκης, 
των αδειών αλιείας, του επιτρεπόμενου αριθμού εισαγόμενων προϊόντων, των σχέσεων 
πελατών και προμηθευτών, της αφοσίωσης των πελατών, του μεριδίου της αγοράς, της 
δικαιόχρησης και πολλών άλλων ακόμη (CPA, 2006). 
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Πίνακας 7 
Σχετική αξία των άυλων παγίων όλων των εισηγμένων εταιριών το 2005 

 
 

Είδος άυλου παγίου Ποσά ($ 
εκ.)  

% συνολικών 
παγίων  

Άυλα πάγια εκτός 
υπεραξίας 

68,541  2.60%  

Υπεραξία 80,753  3.1%  
Συνολικά άυλα πάγια 149,294  5.7%  
Συνολικά πάγια  2,638,681  100.0%  

 
Πηγή: Aspect Financial Analysis  
 
Παρατηρούμε ότι τα συνολικά άυλα πάγια αποτελούν περίπου το 5,7% των 

συνολικών παγίων για τις επιχειρήσεις της Αυστραλίας το 2005, με την υπεραξία να 
αποτελεί το 3,1% των παγίων και τα υπόλοιπα άυλα πάγια το 2,6%.  
 

 
3.1.2 ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
 Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης  συλλέχθηκαν δεδομένα από 10 
εισηγμένες επιχειρήσεις της Αυστραλίας, οι οποίες δημοσίευσαν τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις τους για το 2006. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές, ανήκουν στον S&P/ASX 
Top 100 εισηγμένες επιχειρήσεις για το 2006 και είναι «σημαντικοί χρήστες» των άυλων 
παγίων, καθώς έχουν αναγνωρίσει σημαντικά ποσά άυλων που εμφανίζονται ξεχωριστά 
στους ισολογισμούς τους.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46



Πίνακας 8 
Οι δέκα επιχειρήσεις της Αυστραλίας που είναι «εντάσεως άυλων παγίων» 

 
No.  Company  ASX 

Code 
Total assets 

(million)  
Intangible 

assets 
(million)  

% of 
total 

assets  
1  A.B.C. Learning 

Centres Limited  
ABS  $2,044.1  $1,688.7  82.6%  

2  The Australian Gas 
Light Company  

AGL $10,487.6  $2,402.4  22.9%  

3  Amcor Limited  AMC $10,155.5  $1,888.4  18.6%  
4  DCA Group Limited  DVC $2,368.3  $1,471.4  62.1%  
5  John Fairfax Holdings 

Limited  
FXJ  $4,087.1  $2,899.6  70.9%  

6  Publishing and 
Broadcasting Limited  

PBL  $8,351.1  $3,072.3  36.8%  

7  Singapore 
Telecommunications 
Limited  

SGT  $33,606.2  $10,115.6  30.1%  

8  Telstra Corporation 
Limited  

TLS  $36,175.0  $6,123.0  16.9%  

9  Toll Holdings Limited  TOL  $14,670.0  $6,627.0  45.2%  
10  Wesfarmers Limited  WES $7,515.1  $1,470.2  19.6%  

TOTALS  $129,460.0  $37,758.6  29.2%  
 
 

Πηγή: Nigel Finch, (2006) 
 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εταιρίες αυτές κατέχουν $37.758 εκ. σε άυλα πάγια 
ποσοστό που αποτελεί το 25,3% των συνολικών άυλων παγίων των επιχειρήσεων της 
Αυστραλίας για το 2005. Επίσης, οι εταιρίες αυτές έχουν επενδύσει $129.460 εκ.  σε 
συνολικά πάγια, ποσοστό που αποτελεί το 4,9% των συγκρίσιμων συνολικών παγίων 
ολόκληρης της αγοράς για το 2005.  
 Από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2006 μελετήθηκαν τα δεδομένα 
που αφορούσαν τα άυλα πάγια και εξετάστηκε κατά πόσο συμφωνούν με τις 
αποκαλύψεις που ορίζουν τα σχετικά λογιστικά πρότυπα. Στην συνέχεια, απομονώθηκε 
το ποσό της υπεραξίας και της μείωσης της αξίας της για το 2006. Το ίδιο έγινε και για 
τα υπόλοιπα άυλα πάγια, όπως επίσης και μια εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής αυτών των 
παγίων. 
 Η πρώτη παρατήρηση για το δείγμα των επιχειρήσεων είναι ότι όλες παρείχαν τον 
ίδιο βαθμό αποκάλυψης για τα άυλα πάγια, ο οποίος περιείχε: 

• Μια εξήγηση των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
καθορισμό των άυλων παγίων και την καταγραφή της μείωσής τους, 
συμπεριλαμβανομένων της ωφέλιμης ζωής, του ποσοστού και των μεθόδων 
απόσβεσης. Οι πληροφορίες αυτές περιεχόταν σε σημειώσεις προς τους 
ορκωτούς μαζί με μια περίληψη των υπολοίπων λογιστικών πρακτικών.  

• Το υπόλοιπο του λογαριασμού και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις στην αρχή 
και το τέλος της περιόδου για κάθε ξεχωριστή κατηγορία άυλων παγίων.  
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• Το ποσό της ζημίας λόγω μείωσης της αξίας που αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων για κάθε ξεχωριστή κατηγορία άυλων παγίων.  

• Το ποσό των οποιοδήποτε αναπροσαρμογών λόγω μείωσης της αξίας, αγορών, 
αποσύρσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες.   

Οι αποκαλύψεις αυτές συμφωνούν με τις απαιτήσεις των AASB 138 και AASB 136  
και είναι ίδιες για ολόκληρο το δείγμα γεγονός που δείχνει ένα υψηλό βαθμό 
ομοιομορφίας στις επιχειρήσεις όσον αφορά την παρουσίαση.  

 
 

Πίνακας 9 
Ανάλυση των πληροφοριών για την φήμη και πελατεία 

 
 

Εταιρία Υπεραξία 
(εκ.)  

Συνολικά 
πάγια (εκ.)  

Υπεραξία ως 
% των 
συνολ. 
παγίων  

Ετήσια 
μείωση 

(εκ.)  

A.B.C. Learning Centres Limited  $313.7  $2,044.1  15%  -  
The Australian Gas Light Company  $1,766.8  $10,487.6  17%  -  
Amcor Limited  $1,743.6  $10,155.5  17%  -  
DCA Group Limited  $1,305.6  $2,368.3  55%  -  
John Fairfax Holdings Limited  $654.1  $4,087.1  16%  -  
Publishing and Broadcasting Limited  $413.9  $8,351.1  5%  -  
Singapore Telecommunications 
Limited  

$9,553.2  $33,606.2  28%  -  

Telstra Corporation Limited  $2,073  $36,175.0  6%  $1.0  
Toll Holdings Limited  $5,659  $14,670.0  39%  $2.0  
Wesfarmers Limited  $1,470.2  $7,515.1  20%  $3.0  
TOTALS  $24,953.1 $129,460.0  19%  $5.0  

 
Πηγή:  Nigel Finch, (2006) 
 
 
Ενώ, όπως αναφέραμε η υπεραξία αντιπροσωπεύει το 3,1% των συνολικών 

παγίων της αγοράς για το 2005, παρατηρούμε ότι στις «υψηλής χρήσης» επιχειρήσεις του 
δείγματος η υπεραξία αντιπροσωπεύει το 19% των συνολικών παγίων για το 2006 
εξαιτίας του υψηλού ποσοστού συγχωνεύσεων και εξαγορών (Carlin, Finch & Ford, 
2006). Κατά ένα περίεργο τρόπο, το συνολικό ποσοστό της μείωσης της υπεραξίας 
αντιπροσωπεύει μόνο ένα 0,02% της συνολικής αξίας της υπεραξίας. Προφανώς, οι 
επιχειρήσεις του δείγματος έχουν υιοθετήσει μια συντηρητική (επινοητική) προσέγγιση 
και δεν πιστεύουν ότι η υπεραξία έχει μειωθεί τους τελευταίους 12 μήνες.  
 Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν την εφαρμογή του AASB 136, χρησιμοποιούταν 
τα λογιστικό πρότυπο AASB 1013, με το οποίο η υπεραξία έπρεπε να αποσβένεται για 
μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των 20 ετών. Αντίθετα, το καινούργιο πρότυπο απαιτεί η 
υπεραξία να μην αποσβένεται, αλλά να εξετάζεται ετησίως για κάποια μείωση.  
 Συνεπώς, εάν είχε χρησιμοποιηθεί το παλιό πρότυπο, τα έξοδα απόσβεσης του 
δείγματος των εταιρών για το 2006 θα ήταν τουλάχιστον $1.247,6 εκ ($24.953,1 εκ 
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διαιρούμενα με τα 20 έτη ωφέλιμης ζωής). Το ποσό των $5 εκ. ως συνολική μείωση της 
υπεραξίας αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του δείγματος 
των επιχειρήσεων κατά $1.242,6 εκ.  
 Μπορεί αυτή η εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας να αποτελεί ένα 
σημαντικό κίνητρο για τις εταιρίες;  Με το τρέχον πρότυπο υπάρχει μια πληθώρα 
επιλογών για την διοίκηση που της επιτρέπει να προσδιορίσει η ίδια την μείωση της 
αξίας. Η μείωση της αξίας είναι μια λειτουργία που αποτελείται από πολλές μεταβλητές, 
οι οποίες μπορούν να κατασκευαστούν από την διοίκηση συμπεριλαμβανομένων των 
προβλέψεων για τις μελλοντικές ταμειακές ροές που θα προκύψουν από το πάγιο, της 
εκτίμησης της πιθανής μελλοντικής αξίας διάθεσης του παγίου, των εκτιμήσεων σχετικά 
με το ποσοστό προεξόφλησης, τους δείκτες ανάπτυξης και τους δείκτες πληθωρισμού. 
Είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των επιλογών, από την μεριά της διοίκησης, που 
καθορίζει την μείωση της αξίας και την εναπομείναν αξία του παγίου.  Όταν η διοίκηση 
έχει πολλές επιλογές για τον καθορισμό της αξίας των παγίων, των εξόδων και σε τελική 
ανάλυση των κερδών της εταιρίας, τότε είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε στην 
εφαρμογή επινοητικής λογιστικής (Dean & Clarke, 2004; Griffiths, 1986; Schilit, 2002; 
Smith, 1996). 
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Πίνακας 10 

Ανάλυση των πληροφοριών για τα άυλα εκτός της υπεραξίας 
 
 

Εταιρία Άυλα 
εκτός της 
υπεραξίας 

(εκ)  

Συνολικά 
πάγια (εκ) 

Άυλα 
εκτός 

υπεραξίας 
ως % των 

συν 
παγίων  

Ετήσια 
μείωση 

(εκ)  

Ωφέλιμη 
ζωή που 
προκύπτει 
(χρόνια)   

A.B.C. Learning Centres 
Limited  

$1,375.00 $2,044.1  67%  $14.1  97.5  

The Australian Gas Light 
Company  

$635.60  $10,487.6  6%  $3.9  163.0  

Amcor Limited  $144.80  $10,155.5  1%  $21.4  6.8  
DCA Group Limited  $165.80  $2,368.3  7%  $3.2  51.8  
John Fairfax Holdings 
Limited  

$2,245.50 $4,087.1  55%  $14.4  155.9  

Publishing and Broadcasting 
Limited  

$2,658.40 $8,351.1  32%  $18.1  146.9  

Singapore 
Telecommunications Limited  

$562.40  $33,606.2  2%  $51.1  11.0  

Telstra Corporation Limited  $4,050.00 $36,175.0  11%  $904.0  4.5  

Toll Holdings Limited  $968.00  $14,670.0  7%  $23.0  42.1  
Wesfarmers Limited  NIL  $7,515.1  0%  nil  n/a  
TOTALS  $12,805.5 $129,460.0 10%  $1,053.2  μ.ο. 75.5  

 
Πηγή: Nigel Finch, (2006) 

 
 

Από τον πίνακα 7 προκύπτει ότι τα άυλα πάγια εκτός υπεραξίας 
αντιπροσωπεύουν ένα 2,6% των συνολικών παγίων για ολόκληρη την αγορά το 2005. 
Οι εταιρίες εντάσεως άυλων παγίων που συμμετέχουν στο δείγμα έχουν προσδιορίσει 
ένα ποσοστό άυλων παγίων εκτός της υπεραξίας της τάξεως του 10% των συνολικών 
άυλων με εξαίρεση μια εταιρία που δεν ανέφερε κανένα άυλο πάγιο εκτός της 
υπεραξίας. 
 Με βάση την αξία του παγίου και τα έξοδα μείωσης του 2006, η ωφέλιμη ζωή 
υπολογίζεται στον πίνακα 10. Από το δείγμα, ο μέσος όρος ωφέλιμων ζωών για αυτά 
τα άυλα πάγια είναι 75,5 χρόνια, ενώ τέσσερις εταιρίες ξεπερνούν τον μέσο όρο.  
 Οι ζημίες της μείωσης από τα άυλα πάγια εκτός της υπεραξίας μπορεί να 
επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως τις γενικές βιομηχανικές συνθήκες, τις 
αλλαγές στην τεχνολογία, τις μειωμένες αγοραίες αξίες, τις αλλαγές στα επιτόκια ή 
τις αλλαγές στο πώς μια εταιρία χρησιμοποιεί τα πάγια της (Mulford & Comiskey, 
2002).  
 Από τα δεδομένα του πίνακα 10 τρεις επιχειρήσεις υποθέτουν ότι τα άυλα 
πάγιά τους θα έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής λιγότερη από 20 χρόνια, ενώ οι 
υπόλοιπες έχουν κάνει υποθέσεις από 42,1 μέχρι 163 χρόνια. Οι μεγαλύτερες 
περίοδοι απόσβεσης επιτρέπουν την εμφάνιση μεγαλύτερων αξιών στον ισολογισμό, 
αλλά και μεγαλύτερων κερδών. Συνεπώς, η ποιότητα των κερδών που 
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αποκαλύπτονται από τις εταιρίες με μεγαλύτερες περιόδους απόσβεσης είναι υπό 
αμφισβήτηση, καθώς μπορεί τα κέρδη να εμφανίζονται υπερτιμημένα.   
 

Πίνακας 11 
Περιγραφή βασικών κατηγοριών άυλων εκτός της υπεραξίας 

  
 

Εταιρία Περιγραφή βασικών κατηγοριών άυλων 
παγίων 

A.B.C. Learning Centres Limited  Childcare licences  
The Australian Gas Light Company  Licences, emission rights, natural gas 

conversion,  
Amcor Limited  Internal development, internally developed 

software, externally developed software  
DCA Group Limited  Bed licences, customer relationships, business 

names, licences, software development  
John Fairfax Holdings Limited  Mastheads, tradenames, software  
Publishing and Broadcasting Limited  Program rights, mastheads, licences  
Singapore Telecommunications Limited  Licences, program rights, customer 

relationships  
Telstra Corporation Limited  Software, mastheads, patents, trademarks, 

licences, brand names, customer bases, deferred 
expenditure  

Toll Holdings Limited  Software, right of way, customer relationships  
Wesfarmers Limited  No intangible ex. goodwill assets  

 
Πηγή: Nigel Finch, (2006) 

 
 
 Συνολικά προσδιορίστηκαν 18 άυλα πάγια εκτός της υπεραξίας σε αυτό το 
δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων. Κάποια από αυτά τα άυλα είναι τα εξής: εμπορικά 
σήματα, άδειες προστασίας παιδιών, βάσεις πελατών, σχέσεις με τους πελάτες, 
δικαιώματα εκπομπών, εξωτερικά αναπτυγμένο λογισμικό, εσωτερική ανάπτυξη, 
εσωτερικά αναπτυγμένο λογισμικό, άδειες, μετατροπή φυσικού πετρελαίου, πατέντες, 
δικαιώματα προγραμμάτων και εμπορικές επωνυμίες.  
 Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναλογιστούμε αν είναι λογικό να 
υποθέτουμε ότι οποιοδήποτε από αυτά τα άυλα πάγια, όπως για παράδειγμα το 
λογισμικό ή οι σχέσεις με τους πελάτες μπορούν να έχουν μια ωφέλιμη ζωή 
μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των 75,5 ετών. Η ερώτηση αυτή μπορεί να μας 
προβληματίσει αναφορικά με την ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
που αποκαλύπτονται από τις επιχειρήσεις. 
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3.2 ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

  
 
 Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
Ισπανία, σε συνεργασία με υπαλλήλους τραπεζών που ασχολούνται με την χορήγηση 
δανείων και από τους οποίους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την πιστωτική αξιοπιστία 
μιας υποθετικής επιχείρησης8. Η μόνη πληροφορία που τους δινόταν ήταν μια 
απλοποιημένη έκδοση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στους μισούς 
τραπεζικούς υπαλλήλους δόθηκαν καταστάσεις στις οποίες τα κόστη έρευνας και 
ανάπτυξης είχαν κεφαλαιοποιηθεί. Στους άλλους μισούς δόθηκαν καταστάσεις, στις 
οποίες αυτά τα κόστη εξοδοποιούταν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την 
κεφαλαιοποίηση ήταν πολύ πιθανότερο οι επιχειρήσεις να λάβουν μια θετική 
απάντηση στην αίτηση δανείου. Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η λογιστική 
για τα άυλα παρέχει στην διοίκηση μια ακόμη τεχνική επινοητικής λογιστικής και 
ποιες είναι οι ηθικές συνέπειες αυτού του γεγονότος; 
 Η επινοητική λογιστική ή διαχείριση κερδών μπορεί να εμφανιστεί όταν 
διάφορες λογιστικές τεχνικές είναι διαθέσιμες για την ίδια συναλλαγή ή αν 
απαιτούνται εκτιμήσεις αξίας. Μια πιθανή εξήγηση είναι η ύπαρξη μιας 
αναποτελεσματικής αγοράς στις οποίες οι αναλυτές μπορούν να παραπλανηθούν από 
διακοσμητικές λογιστικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτής της έρευνας ήταν:  

• Μια λογοτεχνική ανασκόπηση της λογιστικής μεταχείρισης των άυλων 
παγίων και του φαινομένου της επινοητικής λογιστικής 

• Μια εξήγηση του πώς τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης είναι τα μοναδικά 
εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα πάγια που περιλαμβάνονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

• Μια συζήτηση σχετικά με τις διαφορετικές λογιστικές τεχνικές που είναι 
διαθέσιμες για τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης στην Ισπανία καθώς και 
την συμβολή της υιοθέτησης των Δ.Λ.Π. το 2005. 

• Με βάση την έρευνα στους τραπεζικούς υπαλλήλους της Ισπανίας, μια 
εκτίμηση του κατά πόσο η λογιστική μεταχείριση των εξόδων έρευνας και 
ανάπτυξης επηρεάζει την διαδικασία λήψης αποφάσεων.    

 Κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες αναφορικά με την αντίδραση 
των τραπεζικών υπαλλήλων στον τομέα παροχής δανείων όταν εφαρμόζονται 
διαφορετικές λογιστικές πρακτικές σε κάποιους λογαριασμούς. Οι μελέτες αυτές 
αφορούν συγκεκριμένα: 

• Την επιλογή σχετικά με την μεταχείριση μιας μακροχρόνιας συμφωνίας 
μίσθωσης. Στην πρώτη περίπτωση το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο 
εμφανιζόταν ως πάγιο και η καταβολή των μερισμάτων ως υποχρέωση στο 
παθητικό, ενώ στην δεύτερη περίπτωση εμφανιζόταν μόνο οι πληρωμές 
ενοικίασης ως έξοδα. Μελέτες στις Η.Π.Α. (Abdel –Khalik et al. 1981), στην 
Σιγκαπούρη  (Wilkins και Zimmer, 1983) και στην Ισπανία (Blake et al. 
1995) έχουν όλες δείξει ότι η πρώτη λογιστική επιλογή, η οποία εμφανίζει 
την επιχείρηση με μεγαλύτερη δανειακή επιβάρυνση, κάνει τους τραπεζικούς 
υπαλλήλους λιγότερο πρόθυμους για την χορήγηση δανείου.  

                                                 
8 Ester Oliveras, Oriol Amat “Ethics and Creative Accounting: Some Empirical Evidence on 
Accounting for Intangibles in Spain” (2002)   
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• Η δεύτερη επιλογή αναφέρεται στην κεφαλαιοποίηση κάποιων άυλων παγίων 
σε μια μοναδική ομάδα λογαριασμών ή την εξοδοποίησή τους. Τα 
αποτελέσματα μιας μελέτης που διεξήχθη στην Σουηδία δείχνουν ότι η πιο 
συντηρητική εκδοχή έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο βαθμό πίστωσης. 
(Catasus και Grojer, 2001). 

• Η τρίτη επιλογή αφορά την μεταχείριση των δαπανών ανάπτυξης ως πάγιο, το 
οποίο αποσβένεται για τα μελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από αυτό, ή 
ως έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται την χρονιά την οποία προκύπτει. Ο McGee 
το 1984, αναφέρει ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι των Η.Π.Α. που ασχολούνται 
με την παροχή δανείων έδειξαν ξεκάθαρα την προτίμησή τους στις εταιρίες, 
οι οποίες έχουν υιοθετήσει την πρώτη πολιτική.  

Από όλες τις παραπάνω μελέτες γίνεται φανερό ότι μια πολύ σημαντική ομάδα 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι τράπεζες, επηρεάζεται στην λήψη αποφάσεων από 
την επιλογή της λογιστικής πολιτικής που θα εφαρμόσει μια επιχείρηση κατά την 
σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.  

 
 

3.2.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

 Τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης είναι τα πρώτα εσωτερικά δημιουργημένα 
άυλα στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί ως πάγια σε κάποιες χώρες. Πριν την 
εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 38, τα κόστη αυτά μπορούσαν να κεφαλαιοποιηθούν σε 
κάποιες, όπως η Ισπανία και η Αγγλία, ενώ σε κάποιες άλλες, όπως η Γερμανία 
έπρεπε να εξοδοποιούνται την λογιστική χρήση την οποία προέκυπταν. Παρακάτω 
βλέπουμε μια σύγκριση των λογιστικών πρακτικών που εφαρμόζονταν για τα άυλα σε 
τέσσερες χώρες και αυτήν του Δ.Λ.Π. 38.  

 
Πίνακας 12 

Λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 
 

ΧΩΡΕΣ ΚΟΣΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΟΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ.Λ.Π. έξοδα κάποια πρέπει να κεφαλαιοποιούνται 
ΑΓΓΛΙΑ έξοδα κάποια πρέπει να κεφαλαιοποιούνται 
ΙΣΠΑΝΙΑ έξοδα η κεφαλαιοποίηση έξοδα η κεφαλαιοποίηση 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ έξοδα έξοδα 
Η.Π.Α. έξοδα έξοδα εκτός λογισμικού 

     
Πηγή: Ester Oliveras, Oriol Amat (2002) 

 
Το βασικότερο επιχείρημα υπέρ της αναγνώρισης αυτών των κοστών ως έξοδα 

είναι η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης 
αλλά και η έλλειψη εμπειρικών στοιχείων για την σχέση των μελλοντικών κερδών με 
αυτές τις δαπάνες. Από το 2005, η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. έχει εξαλείψει τις διαφορές 
για όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η περίπτωση της Volkswagen, η οποία το 2001 συνέταξε τους 
ετήσιους λογαριασμούς της με βάση τα Δ.Λ.Π. Η διαφορά που προέκυπτε από την 
εφαρμογή του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα, ο οποίος ήταν συμμορφωμένος με τα 
Δ.Λ.Π. ήταν μια αύξηση €11.107 εκατ. στο κεφάλαιο και τα αποθεματικά. Μέρος 
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αυτής της διαφοράς, γύρω στα €4.000 εκ., προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση των 
δαπανών ανάπτυξης, όπως απαιτεί το Δ.Λ.Π. 38. 

 
 

3.2.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
 Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η λογιστική μεταχείριση στην Ισπανία 
επιτρέπει δυο διαφορετικές λογιστικές προσεγγίσεις. Η κεφαλαιοποίηση επιτρέπεται 
όταν το πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει υψηλή πιθανότητα επιτυχίας. Η αναγνώριση 
των εξόδων χρησιμοποιείται όταν η επιτυχία του προγράμματος θεωρείται αβέβαιη. 
Ακόμα και πριν το 2005, και την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π., τα έξοδα 
έρευνας και ανάπτυξης εμφανιζόταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Ισπανίας για δεκαετίες. Συνεπώς, οι χρήστες αυτών των καταστάσεων γνώριζαν ποιες 
είναι οι πιθανές λογιστικές προσεγγίσεις.  
 Για την συγκεκριμένη μελέτη, όπως αναφέραμε, ετοιμάστηκαν δυο 
περιληπτικές εκδοχές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας υποθετικής 
επιχείρησης. Στην πρώτη εκδοχή είχαν κεφαλαιοποιηθεί τα έξοδα έρευνας και 
ανάπτυξης, ενώ στην δεύτερη είχαν εμφανιστεί ως έξοδα. Οι καταστάσεις 
συνοδευόταν από ένα ερωτηματολόγιο με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Θα χορηγούσατε βραχυπρόθεσμο δάνειο 200 εκ pesetas στην επιχείρηση;  
2. Εάν ναι με τι επιτόκιο; 
3. Θα χορηγούσατε πενταετές δάνειο 400 εκ pesetas στην επιχείρηση; 
4. Εάν ναι με τι επιτόκιο; 
Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 80 υπαλλήλους ισπανικών τραπεζών που 

παρακολουθούσαν μαθήματα διοίκησης το 2002. Στην μισή τάξη δόθηκε η πρώτη 
εκδοχή των καταστάσεων και στην άλλη μισή η δεύτερη.  

Η υπόθεση της μελέτης είναι ότι η επινοητική λογιστική επηρεάζει την κρίση 
των τραπεζικών υπαλλήλων .Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση. 

 
Πίνακας 13 

Αποτελέσματα απαντήσεων στην 1η ερώτηση 
 

 
 

Πηγή: Ester Oliveras, Oriol Amat (2002) 
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 Όπως φαίνεται από τους πίνακες, στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης των 
εξόδων υπάρχει 72,5% πιθανότητα να χορηγηθεί το βραχυπρόθεσμο δάνειο σε σχέση 
με την μόλις 60% αντίστοιχη πιθανότητα στην περίπτωση εξοδοποίησής τους. Όσον 
αφορά το μακροπρόθεσμο δάνειο, 70% των απαντήσεων ήταν θετικές στην 
περίπτωση της κεφαλαιοποίησης και μόλις 55% στην περίπτωση της εξοδοποίησης.  
 Φυσικά, από τον Ιανουάριο του 2005 το δίλημμα αυτό δεν υφίσταται για τις 
εισηγμένες επιχειρήσεις και έτσι είναι ευκολότερη η σύγκριση μεταξύ των 
επιχειρήσεων, ενώ έχει μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών για επινοητική 
λογιστική.    
 

Πίνακας 14 
Αποτελέσματα απαντήσεων στην 3η ερώτηση  

 

 
 

Πηγή: Ester Oliveras, Oriol Amat  (2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ  

 
 

Η φήμη και πελατεία9 μπορεί να οριστεί με κάθε μια από τις δυο γενικές 
προσεγγίσεις: την “top down” προσέγγιση με την οποία η φήμη και πελατεία 
θεωρείται ότι αποτελεί ένα στοιχείο ή ένα υποσύνολο ενός μεγαλύτερου συνόλου ή 
την “bottom up” προσέγγιση κατά την οποία θεωρείται ότι είναι το άθροισμα των 
συστατικών στοιχείων που την αποτελούν.  

 
 

TOP DOWN ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΩΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

 
Όπως μια μηχανή μπορεί να θεωρηθεί ως εξάρτημα ενός εργοστασίου, έτσι 

και η υπεραξία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στοιχείο της επένδυσης του αγοραστή, η 
οποία βασίζεται στις προσδοκίες του για μελλοντικά κέρδη από την αγοραζόμενη 
επιχείρηση και την συγχώνευση. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, εάν το μεγαλύτερο 
στοιχείο –η επένδυση- μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιουσιακό στοιχείο, τότε τα 
εσωτερικά συστατικά του στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν ως υποσύνολα του και να 
χαρακτηριστούν και αυτά περιουσιακά στοιχεία. Το μεγαλύτερο περιουσιακό 
στοιχείο διαχωρίζεται στα επιμέρους στοιχεία που το αποτελούν και αφού 
προσδιοριστούν και καταγραφούν τα διάφορα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία 
που αποκτήθηκαν, το εναπομείναν υπόλοιπο αποδίδεται στην φήμη και πελατεία. 
Επομένως, με βάση αυτήν την προσέγγιση η φήμη και πελατεία είναι αυτό που έχει 
απομείνει ή αλλιώς το επιπλέον ποσό του κόστους της αποκτώμενης επιχείρησης από 
το άθροισμα των ποσών που αποδίδονται στα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία 
που αποκτήθηκαν μείον τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν. 

 
 

BOTTOM UP ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

 
 

Η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη από την προηγούμενη και ορίζει την φήμη 
και πελατεία με βάση τα συστατικά στοιχεία που την αποτελούν. Συνεπώς, εάν η τιμή 
που πληρώθηκε από τον αγοραστή υπερβαίνει την εύλογη αξία των καθαρών 
αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης επιχείρησης, πιθανόν να 
υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που αποκτήθηκαν και έχουν κάποια αξία για τον 
αγοραστή. Μπορούμε να πούμε ότι η φήμη και πελατεία αποτελεί το ασφάλιστρο 
αγοράς, δηλαδή το επιπλέον ποσό που πληρώνει ο αγοραστής από την αξία που 
εμφανίζεται στον ισολογισμό της αποκτώμενης επιχείρησης. Με αυτήν την έννοια τα 
παρακάτω στοιχεία είναι πιθανόν να αποτελούν μέρος της φήμης και πελατείας: 

1. Εύλογες αξίες άλλων περιουσιακών στοιχείων που δεν αναγνωρίζονται από 
την αποκτώμενη επιχείρηση: Στοιχεία που δεν είχαν αναγνωριστεί από την 

                                                 
9 L. Todd, Kimberley R. Petrone, “Is Goodwill an Asset” (1999)    
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αποκτώμενη επιχείρηση, επειδή για παράδειγμα, δεν ικανοποιούσαν τα 
κριτήρια αναγνώρισης (ίσως εξαιτίας δυσκολιών στην μέτρηση).  

2. Η ικανότητα της αγοραζόμενης επιχείρησης να κερδίζει από μόνη της ένα 
υψηλότερο βαθμό απόδοσης με βάση το σύνολο των καθαρά περιουσιακών 
στοιχείων σε σχέση με αυτήν που θα αναμένονταν εάν αυτά τα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία είχαν αποκτηθεί ξεχωριστά (αντικατοπτρίζει την 
συνέργεια των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και τους 
παράγοντες που σχετίζονται με τις ατέλειες της αγοράς, όπως αν μια 
επιχείρηση έχει την ικανότητα να αποκτά μονοπωλιακά κέρδη ή εάν 
υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο πιθανόν ανταγωνιστών στην αγορά).  

3.  Η εύλογη αξία των συνεργείων από την ενοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων του αγοραστή και της αγοραζόμενης επιχείρησης.  

4. Υπερεκτίμηση του τιμήματος που πληρώθηκε από τον αγοραστή: 
αναφέρεται σε πιθανά λάθη στην αποτίμηση του τιμήματος αγοράς. 

5. Υπερβολικά υψηλή πληρωμή από τον αγοραστή έχουμε στην περίπτωση 
που ο αγοραστής ήθελε να ‘χτυπήσει’ την αγοραζόμενη επιχείρηση και να 
την αποκοτήσει αυτός και όχι κάποιος άλλος.  

Αναλύοντας τα παραπάνω συστατικά στοιχεία της φήμης και πελατείας 
παρατηρούμε ότι το πρώτο στοιχείο δεν αποτελεί μέρος της υπεραξίας, τουλάχιστον 
εννοιολογικά, αλλά αντιπροσωπεύει άυλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να 
αναγνωρίζονται ως  ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία παρά να συμπεριλαμβάνονται 
σε αυτό που εννοούμε «υπεραξία» με την ευρεία έννοια. Επομένως, το πρώτο 
στοιχείο μπορεί να αποτελεί από μόνο του ένα περιουσιακό στοιχείο ή μέρος άλλου 
στοιχείου, όχι όμως μέρος της φήμης και πελατείας.      

Το τέταρτο και πέμπτο στοιχείο σχετίζονται με τον αγοραστή, αλλά δεν 
αποτελούν εννοιολογικά μέρος της φήμης και πελατείας. Το τέταρτο στοιχείο δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, ούτε από μόνο του, ούτε ως μέρος κάποιου άλλου, 
αλλά αποτελεί ένα λάθος μέτρησης. Και το πέμπτο στοιχείο δεν αποτελεί 
περιουσιακό στοιχείο, αλλά αντιπροσωπεύει εννοιολογικά μια ζημία. Επομένως, τα 
στοιχεία αυτά, όχι μόνο δεν αποτελούν μέρος της φήμης και πελατείας, αλλά και 
κανενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.  

Μόνο το δεύτερο και το τρίτο στοιχείο αποτελούν εννοιολογικά μέρος της 
φήμης και πελατείας. Το δεύτερο στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ως η «εδραιωμένη» 
φήμη και πελατεία, η οποία είτε δημιουργήθηκε εσωτερικά από την αποκτώμενη 
επιχείρηση, είτε αποκτήθηκε από προηγούμενη ενοποίηση επιχειρήσεων. Το τρίτο 
στοιχείο δεν υπήρχε πριν την ενοποίηση, αλλά προκύπτει από αυτήν και η αξία του 
είναι μοναδική για κάθε ενοποίηση.         

 
4.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 
 Η φήμη και η πελατεία είναι ένα άυλο πάγιο, ίσως το πιο άυλο από τα 
υπόλοιπα,, του οποίου η μέτρηση και η λογιστική μεταχείριση είναι αρκετά 
δύσκολη10. Σήμερα, η φήμη και η πελατεία κατέχει ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα της 
τιμής αγοράς σε μια ενοποίηση των επιχειρήσεων και το γεγονός αυτό έχει πολύ 
σημαντικές συνέπειες  στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   
 Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, η έννοια της φήμης και πελατείας 
μεταβλήθηκε ριζικά. Συγκεκριμένα, αρχικά η φήμη και η πελατεία εκλαμβάνονταν ως 

                                                 
10 Venkatesan Sundararajan “Accounting for Goodwill” (1995) 
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η ύπαρξη καλών και πολύτιμων σχέσεων του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με τους 
πελάτες του. Η σημερινή έννοια είναι ευρύτερη, καθώς περικλείει πολύ 
περισσότερους άυλους οικονομικούς πόρους μιας επιχείρησης.  

Από την άποψη των λογιστών, η φήμη και η πελατεία εμφανίζεται στους 
λογαριασμούς της επιχείρησης μόνο όταν η τελευταία έχει προβεί σε αγορά άυλων 
στοιχείων. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι οι πατέντες και τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας .Από την άλλη, άλλα πάγια ,όπως μια καλή διοίκηση και οι 
καλές σχέσεις της διοίκησης με τους εργαζομένους είναι παραδείγματα άυλων 
στοιχείων που δεν μπορούν να αναγνωριστούν. Η φήμη και η πελατεία περιλαμβάνει 
το σύνολο αυτών των μη αναγνωρισμένων άυλων παγίων από την επιχείρηση.  
 Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι η φήμη και η πελατεία είναι ένας όρος 
«ομπρέλα» με την έννοια ότι περικλείει πολλές χαρακτηριστικές ιδιότητες μιας 
επιχείρησης, οι οποίες μπορούν να την μετατρέψουν σε μια σημαντική δύναμη 
παραγωγής κερδών. Τέτοιες ιδιότητες μπορεί να είναι μια εξαιρετική διοίκηση, ένα 
ικανό προσωπικό, μια αποτελεσματική διαφήμιση και η διείσδυση σε μια αγορά. 
Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε τον ορισμό και την φύση της φήμης και πελατείας, 
καθώς και τις διαφορετικές μεθόδους λογιστικής μεταχείρισης της. 
 
 

4.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 
 

 Το σημαντικότερο πρόβλημα για την λογιστική της φήμης και πελατείας είναι 
να υπάρξει ομοφωνία γύρω από τον ορισμό του όρου. Κατά το 1880, ορίστηκε για 
πρώτη φορά η φήμη και η πελατεία ως η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της 
αξίας με βάση των ισολογισμό των περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης 
επιχείρησης. Από τότε ο ορισμός έχει αναπτυχθεί και σήμερα μπορεί να 
προσδιοριστεί με δυο διαφορετικούς τρόπους: την προσέγγιση υπολείμματος 
(residuum approach) και την προσέγγιση υπερβολικών κερδών (excess profits 
approach). 

Στην προσέγγιση υπολείμματος, η φήμη και πελατεία ορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της τιμής αγοράς και της εύλογης αγοραίας αξίας των αποκτώμενων 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η φήμη και πελατεία είναι το εναπομείναν 
ποσό, το οποίο μετά από μια προσεκτική εξέταση δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως 
οποιοιδήποτε άλλο ενσώματο ή ασώματο πάγιο.     
 Στην προσέγγιση των υπερβολικών κερδών, η φήμη και η πελατεία ορίζεται 
ως η διαφορά ανάμεσα στα συνδυασμένα κέρδη μιας επιχείρησης, τα οποία είναι 
πάνω από τα κανονικά για μια παρόμοια επιχείρηση. Με τον ορισμό αυτό, η παρούσα 
αξία των προγραμματισμένων μελλοντικών κερδών καθορίζεται και καταγράφεται ως 
φήμη και πελατεία. Το ποσό αυτό, όμως, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί, καθώς τα 
μελλοντικά κέρδη είναι αβέβαια. Η φήμη και πελατεία μπορεί να προκύψει με δυο 
διαφορετικούς τρόπους: 

• Μπορεί να δημιουργηθεί εσωτερικά 
• Μπορεί να αποκτηθεί μέσω της αγοράς μιας άλλης εταιρίας. 
Και οι δυο τύποι φήμης και πελατείας έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Όμως, 

μόνο η αγοραζόμενη φήμη και πελατεία μπορεί να αναγνωρίζεται και να εμφανίζεται 
στις καταστάσεις. 
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ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

 
 

Η αγοραζόμενη φήμη και πελατεία προκύπτει από την απόκτηση μιας 
επιχείρησης από μια άλλη και ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς της 
αποκτώμενης επιχείρησης και στην εύλογη αξία των καθαρών ενσώματων και 
αναγνωρισμένων ασώματων περιουσιακών της στοιχείων.  

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 
 

Μια ευρύτερη έννοια της φήμης και πελατείας αναγνωρίζει την οικονομική αξία 
της εσωτερικά δημιουργούμενης (όχι αγοραζόμενης) φήμης και πελατείας της 
επιχείρησης, που μπορεί να προκύπτει από το όνομά της, το ταλέντο της διοίκησης, 
το εργατικό δυναμικό, τις σχέσεις με την κυβέρνηση, την ικανότητα να χρηματοδοτεί 
εύκολα τις λειτουργίες της κ.τ.λ. Αυτή η μη αναγνωριζόμενη φήμη και πελατεία δεν 
εμφανίζεται στον ισολογισμό και τα έξοδα που προκύπτουν από αυτήν δεν 
κεφαλαιοποιούνται. Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν αναγνωρίζεται λογιστικά αυτού 
του είδους η φήμη και πελατεία είναι η απουσία γενικά αποδεκτών και 
αντικειμενικών μεθόδων μέτρησης της.  

.  
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 
 

 
Η ενοποίηση επιχειρήσεων είναι το γεγονός ή η διαδικασία κατά την οποία δύο 

ή περισσότερες επιχειρήσεις ή τα καθαρά περιουσιακά τους στοιχεία ενώνονται υπό 
έναν κοινό έλεγχο σαν μια ενιαία λογιστική οντότητα. Η λογιστική για την ενοποίηση 
των επιχειρήσεων είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο ζήτημα. 
Παράλληλα, όμως, είναι και πολύ σημαντικό εξαιτίας του μεγέθους και της 
σπουδαιότητας των συναλλαγών που περιλαμβάνει. Μια ενοποίηση επιχειρήσεων 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με δυο από τους παρακάτω γνωστούς τρόπους:  

Μέθοδος ενώσεως συμφερόντων: Με την μέθοδο αυτή, ο ενοποιημένος 
ισολογισμός σχηματίζεται με την απλή πρόσθεση των ισολογισμών των επιχειρήσεων 
που ενώνονται. Η ιδέα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί τίποτα 
καινούργιο πραγματικής οικονομικής ουσίας από την ενοποίηση. Όλοι οι 
προηγούμενοι μέτοχοι παραμένουν μέτοχοι, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία των 
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων παραμένουν ως έχουν. Οι λογιστικές απαιτήσεις του 
Καναδά έχουν ως αποτέλεσμα η μέθοδος ενώσεως συμφερόντων να χρησιμοποιείται 
πολύ σπάνια. Αντίθετα, η μέθοδος αυτή είναι αρκετά συνηθισμένη στις Η.Π.Α.  

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ενώσεως συμφερόντων θα πρέπει να 
ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:   

• Θα πρέπει η συναλλαγή να πραγματοποιείται με ανταλλαγή των μετοχών 
ψήφου. 

• Θα πρέπει να είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιας από τις επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται, ως επιχείρηση –αγοραστής. 

Μέθοδος αγοράς: Η μέθοδος αγοράς βασίζεται στην υπόθεση ότι η ενοποίηση 
επιχειρήσεων είναι μια συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά τα καθαρά 
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περιουσιακά στοιχεία άλλων ενοποιημένων επιχειρήσεων. Η αποκτώμενη επιχείρηση 
καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται στην εύλογη αξία τους την 
ημερομηνία της ενοποίησης. Οποιαδήποτε διαφορά του κόστους από την εύλογη αξία 
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται κατανέμεται στην φήμη και 
πελατεία και αποσβένεται.  
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ 
 

Στις Η.Π.Α., πριν την υιοθέτηση των προτάσεων 141-142, το ποσό που 
αποδιδόταν στην υπεραξία, κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων με την μέθοδο της 
αγοράς, αποσβενόταν για μια περίοδο που δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα 40 έτη. 
Πολλές επιχειρήσεις για να αποφύγουν την επακόλουθη συνέπεια στα δημοσιευμένα 
κέρδη χρησιμοποιούσαν την μέθοδο ενώσεως συμφερόντων, ούτως ώστε η 
αγοραζόμενη υπεραξία να μην καταγράφεται ούτε και να αποσβένεται. Δεν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σημαντικότερων ενοποιήσεων 
επιχειρήσεων στις Η.Π.Α. καταγράφηκαν ως ενώσεις συμφερόντων, μια πρακτική 
που δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη σε άλλα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, οι 
ενώσεις συμφερόντων απαγορεύονται με τα πρότυπα της Αυστραλίας, ενώ τα 
πρότυπα του Καναδά και του I.A.S.C. τις περιορίζουν σε συγχωνεύσεις, στις οποίες ο 
αγοραστής δεν μπορεί να προσδιοριστεί.  
 Όταν δυο επιχειρήσεις ενώνονται με την μέθοδο ενώσεως συμφερόντων δεν 
καταγράφεται καμία φήμη και πελατεία. Με την μέθοδο της αγοράς καταγράφεται η 
φήμη και πελατεία, η οποία εμφανίζεται όταν το κόστος αγοράς είναι μεγαλύτερο ή 
μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών ενσώματων και αναγνωρισμένων 
ασώματων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται. Η υπεραξία πρέπει να 
αποσβένεται με τα χρόνια και είναι ένα μη εκπιπτόμενο φορολογικά έξοδο. Ως 
αποτέλεσμα, τα κέρδη της καινούργιας επιχείρησης μειώνονται και το ίδιο ισχύει για 
τα κέρδη ανά μετοχή. Για παράδειγμα, όταν η Philip Morris αγόρασε την Kraft Inc. το 
1998 έναντι 12,9 δις δολαρίων, η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της Krafts 
ήταν μόλις 1,3 δις δολάρια. Η πολύ σημαντική διαφορά των 11,6 δις δολαρίων ή 
αλλιώς του 90% της τιμής αγοράς ήταν φήμη και πελατεία. Η Philip Morris έπρεπε να 
αποσβένει το ποσό αυτό για 40 έτη αφαιρώντας 290 εκ δολάρια ανά έτος από τα 
κέρδη- δηλαδή περίπου 1,25 δολάρια ανά μετοχή.  
 Με την μέθοδο ενώσεως συμφερόντων δεν αναγνωρίζεται φήμη και πελατεία 
και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν και έξοδα απόσβεσης που να μειώνουν τα συνολικά 
κέρδη, αλλά και τα κέρδη ανά μετοχή. Επιπλέον, δεν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά 
με τον καθορισμό της τιμής αγοράς.  
 
 

4.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΗΜΗ ΚΑΙ 
ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

 
 Τα τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται πιο άμεσα με την φήμη και 
πελατεία είναι η αξιοπιστία, η σύνεση (όχι σκόπιμη υποεκτίμηση) και η συνέπεια. Αν 
και κατά την διάρκεια του προηγούμενου αιώνα πολλά έχουν γραφτεί για το 
πρόβλημα της λογιστικής της φήμης και πελατείας, η λύση παραμένει απροσδιόριστη. 
Οι τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι λογιστικής αντιμετώπισης της φήμης και πελατείας 
αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους.  
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
 Με αυτήν την μέθοδο, η φήμη και πελατεία θα πρέπει να διαγράφεται σε έναν 
λογαριασμό του κεφαλαίου των μετόχων. Οι υποστηρικτές αυτής της μεθόδου 
δηλώνουν ότι η φήμη και η πελατεία δεν είναι μετρήσιμη και έτσι δεν έχει 
πραγματική μελλοντική αξία. Έτσι, θα πρέπει να διαγράφεται με την σχετική αύξηση 
του κεφαλαίου των μετόχων. Μια ακόμα λογική για αυτήν την μέθοδο είναι ότι η 
υπερβολική πληρωμή για τα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης επιχείρησης 
αντιπροσωπεύει την προσδοκία υπερβολικά υψηλών μελλοντικών κερδών. Καθώς, 
αυτά τα κέρδη τελικά θα καταλήξουν στο κεφάλαιο των μετόχων μπορούν να 
αντισταθμιστούν με τις υπερβολικές πληρωμές απόκτησης.  
 Η άμεση διαγραφή της υπεραξίας μπορεί να οδηγήσει σε διαστρεβλωμένα 
αποτελέσματα όταν τα ενσώματα πάγια υποτιμούνται επιτρέποντας στην φήμη και 
πελατεία να υπερτονιστεί. Αν και υπάρχουν κάποια επιχειρήματα υπέρ αυτής της 
μεθόδου, φαίνεται ότι χρησιμοποιούταν μόνο επειδή ήταν η ευκολότερη και η πιο 
ευρέως διαδεδομένη και όχι επειδή ήταν σωστή εννοιολογικά.  
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 

 Οι οπαδοί αυτής της μεθόδου υποστηρίζουν ότι εάν η φήμη και πελατεία είναι 
τόσο σημαντικό πάγιο όσο πιστεύουν πολλοί, τότε θα πρέπει να εμφανίζεται στον 
ισολογισμό. Ένα πρόβλημα με την κεφαλαιοποίηση της φήμης και πελατείας είναι ο 
καθορισμός του σωστού ποσού για την κεφαλαιοποίηση. Η τρέχουσα πρακτική 
υιοθετεί την προσέγγιση του υπολείμματος.  
 Ένας τρόπος για την διόρθωση της λανθασμένης χρήσης της φήμης και 
πελατείας είναι μέσω της προσέγγισης των «κρυφών παγίων». Με αυτήν την 
προσέγγιση το επιπλέον ποσό της τιμής αγοράς που υπερβαίνει την εύλογη αγοραία 
αξία των περιουσιακών στοιχείων αφορά εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κρυφά (δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό). Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να εμφανίζονται στον ισολογισμό και μετά να αποσβένονται για 
την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Αν συμβεί αυτό, τότε ο λογαριασμός της 
φήμης και πελατείας θα είναι πολύ μικρότερος και οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις πολύ πιο χρήσιμες.  
 
 
 

ΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
 
 

 Η κεφαλαιοποίηση της φήμης και πελατείας χωρίς την απόσβεση διευκολύνει 
την χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, με αυτήν 
την μέθοδο, η εταιρία θα εμφανίζει το πάγιο αντί να μειώνει το κεφάλαιο των 
μετόχων, αλλά και τα καθαρά κέρδη δεν θα μειώνονται περιοδικά. Παρόλα αυτά, το 
πιθανότερο είναι να οδηγούσε σε περισσότερη κατάχρηση από οποιαδήποτε άλλη 
μέθοδο.  
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 Η λογική της μη απόσβεσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η φήμη και 
πελατεία δεν μειώνεται σε αξία. Η πολύ ικανή διοίκηση, το καλό όνομα και η 
υπόληψη της επιχείρησης αλλά και το αποτελεσματικό προσωπικό συνήθως δεν 
μειώνονται σε αξία, αλλά αυξάνονται. Η φήμη και η πελατεία θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μια επένδυση και να παραμένει στον ισολογισμό αναπόσβεστη. 
Αλλά χωρίς την απόσβεση, μπορεί να υπάρξουν καταχρήσεις και ο λογαριασμός της 
φήμης και πελατείας μπορεί να χάσει και την λίγη σημασία που έχει μέχρι σήμερα.  
 
 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
 
 

Η απόσβεση επιτρέπει στις εταιρίες να συνδυάσουν τα κόστη των άυλων 
παγίων με την περίοδο που θεωρείται ότι η επιχείρηση ωφελείται από την απόκτησή 
τους. Τα κυριότερα επιχειρήματα για την διενέργεια αποσβέσεων είναι η κατάχρηση 
στην περίπτωση της μη διενέργειας και η αναξιοπιστία των κερδών χωρίς κάποια 
προσπάθεια αναγνώρισης των συνεπειών. Όταν έγινε δεκτή αυτή η μέθοδος, το θέμα 
το οποίο απασχόλησε τους ειδικούς ήταν η περίοδος της απόσβεσης.  
 

 
4.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 3 
 
 

Η αξία που απορρέει από τα άυλα πάγια έχει αυξηθεί σημαντικά στην 
σημερινή οικονομία που βασίζεται στην γνώση11. Η αξία πολλών εισηγμένων 
επιχειρήσεων όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό είναι πολύ μικρότερη από την 
αγοραία αξία τούς, συνεπώς ένα σημαντικό ποσοστό της αγοραίας αξίας αποδίδεται 
στα περιουσιακά στοιχεία που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, όπως τα εμπορικά 
σήματα, οι καινοτομίες και οι πελατειακές σχέσεις. Η σημασία αυτή έχει τονιστεί με 
την ανάπτυξη των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που έχουν 
ευρύνει σημαντικά τον ορισμό των άυλων παγίων.  
 Το Δ.Π.Χ.Π. 3- Ενοποιήσεις επιχειρήσεων προτείνει μια μοναδική διεθνής 
λογιστική μεταχείριση της ενοποίησης των επιχειρήσεων. Με το Δ.Π.Χ.Π. 3 τα άυλα 
πάγια πρέπει να αναγνωρίζονται ξεχωριστά, να υπολογίζεται η αξία τους και να 
εμφανίζονται στον ισολογισμό αφήνοντας στην υπεραξία το υπόλοιπο ποσό.  
 Το Δ.Π.Χ.Π. 3 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων» στοχεύει στον καθορισμό της 
κατάλληλης χρηματοοικονομικής παρουσίασης μιας επιχείρησης, η οποία συμμετέχει 
σε μια ενοποίηση επιχειρήσεων. Ενοποίηση επιχειρήσεων ονομάζεται η συσπείρωση 
ξεχωριστών επιχειρήσεων σε μια επιχειρηματική οντότητα, η οποία καταρτίζει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Με το πρότυπο αυτό, οι επιχειρηματικοί 
συνδυασμοί θα πρέπει να απεικονίζονται με βάση την μέθοδο της αγοράς. Με αυτή 
την μέθοδο, ο αγοραστής θα εμφανίσει τα αναγνωρισμένα στοιχεία του ενεργητικού 
και τις υποχρεώσεις της αγοραζόμενης επιχείρησης στην εύλογη αξία τους κατά την 
ημερομηνία της αγοράς, ενώ η υπεραξία της αποκτώμενης επιχείρησης δεν  θα 
αποσβένεται και θα εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν μείωση της 
αξίας της. 

                                                 
11 Laura Quilligan “Intangible Assets identification and valuation under IRFS 3”  (2006) 
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 Με το Δ.Π.Χ.Π. 3 ο αγοραστής θα πρέπει να αναγνωρίσει ξεχωριστά από την 
υπεραξία και κατά την ημερομηνία της απόκτησης, εκείνα τα άυλα πάγια του 
ενεργητικού που ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης που ορίζει το Δ.Λ.Π. 38 και 
τα οποία έχουμε ήδη αναφέρει. 
 Συνεπώς, για να αναγνωριστεί ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού, θα πρέπει 
να είναι διακριτό και να μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Για να είναι ένα άυλο πάγιο 
διακριτό, θα πρέπει να μπορεί να διαχωριστεί από την οντότητα και να πωληθεί, 
μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί ή να προκύπτει από 
συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα.  
 Σε ότι αφορά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ο αγοραστής αναγνωρίζει μια 
ενδεχόμενη υποχρέωση ξεχωριστά από την υπεραξία, μόνο αν η εύλογη αξία της 
υποχρέωσης μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.     
 
 

4.3.1 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 

 Η αποκτώσα επιχείρηση θα πρέπει κατά την ημερομηνία της αγοράς να 
αναγνωρίσει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του 
ενεργητικού και να την εμφανίσει στο κόστος. Αυτό το κόστος ισούται με το ποσό 
κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της αποκτώσας 
επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις της αποκτώσας.  
 Η αποκτώσα επιχείρηση έχοντας αρχικά αναγνωρίσει την υπεραξία, στην 
συνέχεια θα πρέπει να την αποτιμά στο κόστος μείον τις συσσωρεμένες ζημίες λόγω 
μείωσης της αξίας της. Συγκεκριμένα, η υπεραξία δεν θα πρέπει να αποσβένεται αλλά 
να εξετάζεται σε ετήσια βάση ή και σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν 
μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν ενδείξεις για ζημίες σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36.  
 Εάν το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της αποκτώσας 
επιχείρησης στα ίδια κεφάλαια της αποκτώμενης επιχείρησης, τότε η αποκτώσα 
επιχείρηση θα πρέπει να ξαναυπολογίσει το κόστος της απόκτησης, να αποτιμήσει τα 
στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 
αποκτώμενης επιχείρησης και να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος ή 
ζημία οποιαδήποτε διαφορά παραμένει.          
 Σε περίπτωση που υπάρξει κέρδος, αυτό μπορεί να οφείλεται σε: 

• Λάθη στον υπολογισμό της εύλογης αξίας του κόστους ενοποίησης ή των 
αναγνωρισμένων στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

• Διαφορά στην αποτίμηση σε εύλογη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή 
μιας υποχρέωσης, όπως αυτή προκύπτει από τα Δ.Π.Χ.Π. σε σχέση με αυτήν 
που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της ενοποίησης 

• Αγορά σε τιμή ευκαιρίας    
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4.3.2 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 31/03/2004 
 
 

 Στην περίπτωση της υπεραξίας που προέκυψε από ενοποιήσεις επιχειρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν πριν την 31/03/2004 το Δ.Π.Χ.Π. 3 θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από την αρχή της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 
31/03/2004. Επομένως, μια επιχείρηση θα πρέπει από την 01/01/2005: 

• Να σταματήσει να αποσβένει την υπεραξία και να την εμφανίσει στο 
αναπόσβεστο υπόλοιπο της κατά την 31/12/2004. 

• Από εκείνη την ημερομηνία, να εξετάζει την υπεραξία για πιθανή μείωση τη 
αξίας της.  

Εάν υπάρχει αναπόσβεστο υπόλοιπο αρνητικής υπεραξίας, η οποία προέκυψε πριν 
την 31/03/2004, τότε αυτό θα πρέπει να διαγραφεί με σχετική αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων.    

 
  

4.3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  
 
 

Μετά την αναγνώριση των άυλων παγίων το επόμενο βήμα είναι ο 
καθορισμός της εύλογης αξίας τους. Οι κυριότερες μέθοδοι αποτίμησης είναι: 

Μέθοδος της αγοράς: Αυτή η μέθοδος αποτιμά τα άυλα πάγια αναφερόμενη 
στις συναλλαγές συγκρίσιμων παγίων που εμφανίστηκαν πρόσφατα σε παρόμοιες 
αγορές. Η μεθοδολογία αυτή παρέχει τα καλύτερα στοιχεία των εύλογων αξιών γατί 
βασίζεται σε πραγματικές συναλλαγές αγοράς. Από την άλλη, οι ολοκληρωτικές 
πωλήσεις και αγορές των άυλων παγίων είναι σπάνιες και οι λεπτομέρειες αυτών 
είναι σπανίως διαθέσιμες. Επίσης, είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί ότι το εν λόγω 
πάγιο και η συναλλαγή στην αγορά είναι αρκετά συγκρίσιμα. Έτσι, η μεθοδολογία 
αυτή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη.  

Μέθοδος εισοδήματος: Η μέθοδος αυτή αποτιμά τα άυλα πάγια με βάση τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία του παγίου. 
Στοχεύει στον προσδιορισμό και αποτίμηση σε σημερινούς όρους των μελλοντικών 
κερδών που αποδίδονται στο πάγιο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την 
αποτίμηση εμπορικών σημάτων, πελατειακών σχέσεων, τεχνολογίας πατέντας, αλλά 
και τεχνολογίας που δεν βασίζεται σε πατέντες (know-how).  

Μέθοδος κόστους: Αυτή η μέθοδος αποτιμά τα άυλα πάγια εκτιμώντας το 
κόστος ανάπτυξης ή αντικατάστασης του παγίου. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται 
για την αποτίμηση εσωτερικά αναπτυσσόμενων παγίων π.χ. λογισμικό. 

Η καταλληλότητα της κάθε μεθόδου ποικίλλει ανάλογα με το είδος του 
παγίου, τα διαθέσιμα δεδομένα και τις συγκεκριμένες συνθήκες διαφορετικών 
βιομηχανιών.  

           
 

4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 141 ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Π.Χ.Π. 3  
 

 
 Το FASB και το συμβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων (I.A.S.B.) 
εξετάζουν από κοινού την καθοδήγησή τους στην εφαρμογή της μεθόδου αγοράς 
στην λογιστική της ενοποίησης των επιχειρήσεων. Τα δυο αυτά συμβούλια ελπίζουν 
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στην ανάπτυξη ενός κοινού και κατανοητού προτύπου που θα χρησιμοποιείται τόσο 
στις εγχώριες όσο και στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές αναφορές. Η πρόταση 
141 «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων» και το Δ.Π.Χ.Π. 3 συγκλίνουν ως προς πολλά 
λογιστικά θέματα αναφορικά με την ενοποίηση επιχειρήσεων12. Για παράδειγμα, και 
τα δυο πρότυπα ορίζουν ότι για την ενοποίηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η μέθοδος της αγοράς. Από την άλλη, κάποιες από τις αποκλίσεις 
που έχουν εντοπιστεί είναι οι εξής: 

• Ενοποίηση επιχειρήσεων που έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση 
ποσοστού λιγότερου του 100% του μετοχικού της αποκτώμενης- 
Λογιστική βάση για τα ενοποιημένα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. 

Με βάση την πρόταση 141 η λογιστική μέθοδος για τα ενοποιημένα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό της εύλογης αξίας για 
το ποσοστό που έχει αποκτηθεί και του ιστορικού κόστους για το μη ελεγχόμενο 
ποσοστό που απομένει (γνωστό και ως δικαίωμα μειοψηφίας).  

Με βάση το Δ.Π.Χ.Π. 3, καθώς ο αγοραστής αναγνωρίζει τα προσδιορισμένα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της αγοραζόμενης επιχείρησης που 
ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης στις εύλογες αξίες τους την ημερομηνία της 
αγοράς, το οποιοδήποτε δικαίωμα μειοψηφίας δηλώνεται με το ποσοστό μειοψηφίας 
στην καθαρή εύλογη αξία αυτών των αντικειμένων.  

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι με την πρόταση 141 το δικαίωμα 
μειοψηφίας αντικατοπτρίζεται την ημερομηνία της αγοράς στο ιστορικό κόστος, ενώ 
με το Δ.Π.Χ.Π. 3 το δικαίωμα της μειοψηφίας (εκτός της υπεραξίας) 
αντικατοπτρίζεται την ημερομηνία της ανταλλαγής στην εύλογη αξία. Η εκτίμηση της 
υπεραξίας είναι ίδια και για τα δυο πρότυπα.  

• Ημερομηνία μέτρησης των μετοχών του αγοραστή στην ενοποίηση 
επιχειρήσεων 

Με βάση την πρόταση 141, όταν μια συναλλαγή ορίζεται ως ενοποίηση 
επιχειρήσεων και περιλαμβάνει την κυκλοφορία των μετοχών του ίδιου του 
αγοραστή, τότε η ημερομηνία μέτρησης των μετοχών μπορεί να προηγείται της 
ημερομηνίας απόκτησης. Όταν, όμως, εφαρμόζεται το Δ.Π.Χ.Π. 3 η ημερομηνία 
μέτρησης είναι πάντα η ημερομηνία ανταλλαγής και δεν γίνεται να προηγείται αυτής.  

• Αναγνώριση υποχρεώσεων που σχετίζονται με δραστηριότητες εξόδου η 
ανασυγκρότησης της αποκτώμενης επιχείρησης. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης της πρότασης 141, αναφορικά με τις δραστηριότητες 
ανασυγκρότησης ή εξόδου της αγοραζόμενης επιχείρησης, επιτρέπουν την 
αναγνώριση ως κόστους απόκτησης των σχεδίων που δεν αναγνωρίζονταν ως 
υποχρεώσεις από την αγοραζόμενη επιχείρηση. Αντίθετα, με το Δ.Π.Χ.Π. 3 τα σχέδιο 
αυτά θα είχαν αποκλειστεί από την αναγνώριση ως μέρος του κόστους της 
αγοραζόμενης επιχείρησης.  

• Αναβαλλόμενοι φόροι 
Η πρόταση 141 και το Δ.Π.Χ.Π. 3 ορίζουν διαφορετική παρουσίαση στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και στον ισολογισμό όταν ένα αναβαλλόμενο φορολογικά 
περιουσιακό στοιχείο δεν αναγνωρίστηκε κατά την ημερομηνία της απόκτησης, αλλά 
μετέπειτα.    

• Πάγια έρευνας και ανάπτυξης 

                                                 
12 Deloitte “Accounting for Business Combinations, Good will, and other Intangible Assets: A 
Roadmap to Applying Statements 141 and 142”     
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Η εύλογη αξία ενός σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης που δεν έχει μελλοντική 
εναλλακτική χρήση χρεώνεται ως έξοδο στην ημερομηνία απόκτησης σύμφωνα με 
την πρόταση 141. Με βάση το Δ.Π.Χ.Π. 3, η εύλογη αξία του σχεδίου έρευνας και 
ανάπτυξης θα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό άυλο πάγιο, εάν ικανοποιεί τα κριτήρια 
ορισμού του Δ.Λ.Π. 38 και μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Με το Δ.Π.Χ.Π. 3 το ποσό 
που αποδίδεται σε ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης δεν πρέπει να χρεώνεται στα 
έξοδα την ημερομηνία της απόκτησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 
 

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός λογιστικού προτύπου για τα άυλα πάγια 
αποτελεί μια μακροχρόνια και αμφιλεγόμενη διαδικασία. Για να κατανοήσουμε τα 
προβλήματα που εμπλέκονται, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την φύση των 
παγίων και την ειδικότερη περίπτωση των άυλων.  
 Τα πάγια είναι έξοδα που πραγματοποιούνται με στόχο την απόκτηση 
μελλοντικών ωφελημάτων μέσω των αυξημένων κερδών και ταμειακών εισροών. 
Αυτά τα έξοδα κεφαλαιοποιούνται στον ισολογισμό ως πάγια. Είναι σχετικά εύκολο 
να προσδιορίσουμε τα ενσώματα πάγια, όπως τα οικόπεδα και τα κτίρια, τον 
εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τα διάφορα οχήματα και τα αποθέματα. Επίσης, 
χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως τα μετρητά, οι λογαριασμοί εισπρακτέοι και οι 
επενδύσεις δημιουργούν μελλοντικά οφέλη και περιλαμβάνονται στα πάγια αν και 
δεν είναι ενσώματα. Μαζί με τα παραπάνω στοιχεία, μια εταιρία μπορεί να έχει 
διαθέσει πόρους για την απόκτηση και μιας τρίτης κατηγορίας περιουσιακών 
στοιχείων των άυλων.  
 Η ανάπτυξη της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση έχει προκαλέσει τις 
επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν την αξία. Ενώ σε μια 
βιομηχανική οικονομία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώνουν τους φυσικούς τους 
πόρους προκειμένου να παραγάγουν αξία, σε μια οικονομία που βασίζεται στην 
γνώση, οι πόροι με την υψηλότερη πιθανή αξία έχουν ασώματη φύση. Η πηγή των 
καινούργιων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ονομάζεται «γνώση».  
 Είναι φανερό ότι η «γνώση» υπήρχε και κατά την διάρκεια της βιομηχανικής 
περιόδου, αλλά μόνο τις τελευταίες δεκαετίες το άυλο αυτό πάγιο έχει αναγνωριστεί 
ως η κυριότερη πηγή αξίας (Stewart,1997). Φυσικά, οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς 
έχουν επηρεαστεί σε διαφορετικό βαθμό. Για παράδειγμα, η βιοτεχνολογική 
βιομηχανία πάντα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στα άυλα πάγια, όπως οι πατέντες και 
οι καινούργιες φόρμουλες και έτσι είναι ένας τομέας εξοικειωμένος με την διαχείριση 
των άυλων παγίων. Αντίθετα, πολλοί τομείς είχαν συνηθίσει να ασχολούνται με την 
αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και τώρα αρχίζουν να ανακαλύπτουν 
τρόπους δημιουργίας αξίας από τα άυλα, όπως η ικανοποίηση των πελατών, η 
«επιβολή» της επωνυμίας κ.τ.λ. 
 Την ίδια στιγμή που οι εταιρίες και οι μέτοχοι έχουν αντιληφθεί την σημασία 
των άυλων παγίων στην απόδοση της επιχείρησης, είναι φανερό ότι οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν τα παρουσιάζουν με το σωστό τρόπο. Η αιτία 
είναι ότι οι τρέχουσες λογιστικές ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν την αποκάλυψη κάποιων 
άυλων παγίων που δημιουργούνται από την επιχείρηση. Το γεγονός αυτό 
δικαιολογούταν κατά την διάρκεια της βιομηχανικής περιόδου για δυο λόγους:  

1. Καταρχήν, τότε τα άυλα πάγια είχαν ένα πολύ μικρό αντίκτυπο στην απόδοση 
μιας τυπικής εταιρίας, η οποία βασίζει τις δραστηριότητες της στην 
αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Αυτό, πλέον, δεν ισχύει. Για 
παράδειγμα ο Handy (1989) υποστηρίζει ότι η αξία των άυλων παγίων είναι 
τρεις ή τέσσερις φορές μεγαλύτερη της αξίας της εταιρίας, όπως αυτή 
φαίνεται στον ισολογισμό, ενώ οι μελέτες του Lev (2001) δείχνουν ότι τα 
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άυλα πάγια αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τάξεως του 60 έως 75% των 
συνολικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

2. Δεύτερον, τα άυλα πάγια έχουν υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας σε σχέση με 
τα ενσώματα πάγια. Αυτό το επιχείρημα ισχύει ακόμα.  
Το δυσκολότερο πρόβλημα που σχετίζεται με τα άυλα είναι η εύρεση της 

καλύτερης μεθόδου για την αποτίμησή τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Stweart (1997) «το πνευματικό κεφάλαιο έχει μελετηθεί από πολλούς, οριστεί από 
κάποιους, κατανοηθεί από λίγους και αποτιμηθεί από σχεδόν κανέναν». Πολλές είναι 
οι λύσεις που έχουν προταθεί για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Μια από 
αυτές είναι η τροποποίηση των ετήσιων λογαριασμών προκειμένου να 
περιλαμβάνονται περισσότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι επενδύσεις στην 
εκπαίδευση ή η αξία των αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων. Μια δεύτερη είναι η 
πρόσθεση στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μιας καινούργιας 
κατάστασης για τα άυλα πάγια.  

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι εάν δεν ληφθούν κάποια μέτρα, οι 
παραδοσιακές χρηματοοικονομικές καταστάσεις μπορεί να αποδειχθούν 
παραπλανητικές, καθώς το κόστος των άυλων παγίων αφαιρείται από τα 
αποτελέσματα την στιγμή που προκύπτει, ενώ τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των 
αναπτυσσόμενων εταιριών υποτιμούνται. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσαμε να 
συμπεράνουμε ότι η λογιστική παρακολούθηση των άυλων παγίων παραμένει μια από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την λογιστική με πολύ σημαντικές οικονομικές 
συνέπειες για όλους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

-ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38   
Διερμηνείες που αφορούν το πρότυπο αυτό: 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 32 Άυλα περιουσιακά στοιχεία - κόστη δικτυακού τόπου

 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 38 (1998) Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία και θα πρέπει 
να εφαρμόζεται:  

(α) κατά την απόκτηση σε Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε συνενώσεις 
επιχειρήσεων η ημερομηνία συμφωνίας των οποίων είναι την ή μετά την 31 Μαρτίου 2004.  
(β) σε όλα τα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά στοιχεία, για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 
μετά την 31 Μαρτίου 2004.  
Η υιοθέτηση νωρίτερα ενθαρρύνεται.  
   
ΣΚΟΠΟΣ  
1. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, με τα οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο Πρότυπο. Αυτό το 
Πρότυπο απαιτεί όπως μία οντότητα να αναγνωρίζει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν και 
μόνον όταν, πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πώς να 
επιμετράται η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων και απαιτεί ορισμένες 
καθορισμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία.  
   
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

2)Το πρότυπο αυτό θα εφαρμόζεται στη λογιστική των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός 
από: 
α) άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλου προτύπου  
β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 39Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση  
γ) την αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από έρευνα και 
αξιολόγηση (βλέπε Δ.Π.Χ.Π. 6Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων)και  
δ) δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και όμοιων μη 
ανανεώσιμων πόρων.(όπως τροπ. με τον 1910/2005 (Δ.Π.Χ.Π. 6 )) 
 
  

3. Αν ένα άλλο Πρότυπο ορίζει τον λογιστικό χειρισμό για έναν ειδικό τύπο άυλου περιουσιακού 
στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει εκείνο το Πρότυπο αντί του παρόντος Προτύπου. Για 
παράδειγμα, το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται:  
(α) στα Άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχει μία οντότητα για πώληση κατά τη συνήθη 
πορεία της επιχείρησης (βλέπε Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα και Δ.Λ.Π. 11 Συμβάσεις Κατασκευής).  
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(β) στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (βλέπε Δ.Λ.Π. 12 Φόροι Εισοδήματος).  
(γ) στις μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις.  
(δ) στα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζομένους (βλέπε Δ.Λ.Π. 19 
Παροχές σε Εργαζομένους).  
(ε) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς προσδιορίζονται στο Δ.Λ.Π. 39. Η 
αναγνώριση και επιμέτρηση κάποιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καλύπτεται 
από το Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές  
Καταστάσεις, το Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και το Δ.Λ.Π. 31 Δικαιώματα 
σε Κοινοπραξίες. (στ) στην υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων (βλέπε 
Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων).  
(ζ) στα αναβαλλόμενα κόστη απόκτησης και Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που προκύπτουν από τα 
συμβατικά δικαιώματα του ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με ασφαλιστικά συμβόλαια που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4  
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Το Δ.Π.Χ.Π. 4 θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης για 
εκείνα τα αναβαλλόμενα κόστη απόκτησης αλλά όχι για εκείνα τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
Συνεπώς οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του παρόντος  
Προτύπου εφαρμόζονται σε εκείνα τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία.  
(η) σε μη κυκλοφορούντα Άυλα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς 
πώληση (η που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς 
πώληση) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται 
προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες. (ΔΠΧΠ5) 
 
   
Διακοπείσες Δραστηριότητες.  
4. Μερικά Άυλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα στοιχείο με φυσική 
υπόσταση, τέτοια όπως ένας ψηφιακός δίσκος μαγνητικής εγγραφής (στην περίπτωση του 
ηλεκτρονικού λογισμικού), μία νομική τεκμηρίωση (στην  
περίπτωση μιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας) ή φιλμ. Κατά τον προσδιορισμό, αν ένα περιουσιακό 
στοιχείο που ενσωματώνει αμφότερα Άυλα και υλικά στοιχεία, πρέπει να αντιμετωπίζεται 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ή ως ένα  
άυλο περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο, η οντότητα πρέπει να εκτιμήσει ποιο 
στοιχείο είναι περισσότερο σημαντικό. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό λογισμικό για ένα 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό εργαλείο, που δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς αυτό το ειδικό 
λογισμικό, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του σχετικού ενσώματου ηλεκτρονικού στοιχείου και 
αντιμετωπίζεται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Το ίδιο ισχύει για το λειτουργικό σύστημα ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το λογισμικό δεν είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του σχετικού 
ηλεκτρονικού ενσώματου στοιχείου, το λογισμικό αντιμετωπίζεται ως ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο.  
5. Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε δαπάνες δραστηριοτήτων διαφήμισης, 
εκπαίδευσης, εκκίνησης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
κατευθύνονται προς την ανάπτυξη της γνώσης. Συνεπώς, μολονότι αυτές οι δραστηριότητες 
μπορεί να καταλήξουν σε ένα περιουσιακό στοιχείο με φυσική υπόσταση (για παράδειγμα, ένα 
πρωτότυπο), το φυσικό στοιχείο του περιουσιακού στοιχείου είναι δευτερεύον ως προς το άυλο 
συνθετικό στοιχείο του, που είναι η γνώση που ενσωματώνεται σε αυτό.  
6. Στην περίπτωση μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης, το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο μπορεί 
να είναι είτε ενσώματο είτε άυλο. Μετά την αρχική αναγνώριση, ένας μισθωτής αντιμετωπίζει 
λογιστικά ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται βάσει μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο. Δικαιώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις παραχώρησης 
δικαιώματος για στοιχεία τέτοια όπως κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπήσεις, θεατρικά 
έργα, χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά δικαιώματα αποκλείονται από το πεδίο 

 71



εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Προτύπου.  
7. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής ενός Προτύπου μπορεί να υπάρχουν, αν οι δραστηριότητες 
ή οι συναλλαγές είναι τόσο εξειδικευμένες που καταλήγουν σε λογιστικά θέματα τα οποία 
ενδέχεται να χρήζουν αντιμετώπισης με ένα διαφορετικό  
τρόπο. Τέτοια θέματα ανακύπτουν στη λογιστική αντιμετώπιση της εξερεύνησης ή ανάπτυξης και 
εξόρυξης κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικών αερίων και μεταλλευμάτων σε εξορυκτικές 
βιομηχανίες και στην περίπτωση των ασφαλιστήριων  
συμβολαίων. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε δαπάνες για τέτοιες δραστηριότητες 
και συμβόλαια. Όμως, αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε άλλα Άυλα περιουσιακά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται (τέτοια όπως ηλεκτρονικό λογισμικό) και άλλα κόστη (τέτοια όπως κόστη 
εκκίνησης), σε εξορυκτικές βιομηχανίες ή από ασφαλιστικούς φορείς.  
ΟΡΙΣΜΟΙ  
8. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:  
Μία ενεργός αγορά είναι μία αγορά όπου όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις u963 συντρέχουν:  
(α) τα στοιχεία που είναι αντικείμενο εμπορίου στην αγορά είναι ομοιογενή,  
(β) πρόθυμοι αγοραστές και πωλητές μπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε στιγμή  
και  
(γ) οι τιμές είναι διαθέσιμες στο κοινό.  
Η ημερομηνία της συμφωνίας για μία συνένωση επιχειρήσεων είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία επιτυγχάνεται μία ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των συνενωμένων επιχειρήσεων και, στην 
περίπτωση των οντοτήτων των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται δημόσια, η ημερομηνία που 
ανακοινώνεται δημόσια. Σε περίπτωση επιθετικής αγοράς εταιρίας, η νωρίτερη ημερομηνία κατά 
την οποία επιτυγχάνεται ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των συνενωμένων μερών είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία ένας επαρκής αριθμός των ιδιοκτητών της  
αποκτώμενης έχουν αποδεχθεί την προσφορά του αποκτώντος ώστε ο αποκτών να αποκτά των 
έλεγχο της αποκτώμενης.  
Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.  
Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι ένας πόρος:  
(α) που ελέγχεται από μία οντότητα ως αποτέλεσμα παρελθόντων συμβάντων  
και  
(β) από τον οποίο μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να εισρεύσουν στην οντότητα.  
Λογιστική αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον 
ισολογισμό μετά την έκπτωση κάθε σωρευμένης απόσβεσης και κάθε σωρευμένης ζημίας 
απομείωσης αυτού  
Κόστος είναι τα μετρητά ή τα ταμιακά ισοδύναμα που καταβάλλονται ή η εύλογη αξία άλλου 
ανταλλάγματος που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο 
της απόκτησης ή της κατασκευής του η, όταν αρμόζει, το ποσό που αποδίδεται σε εκείνο το 
περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του  
αναγνώριση σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις άλλων Δ.Π.Χ.Π., παραδείγματος χάρη 
του Δ.Π.Χ.Π. 2,  
Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών.  
Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το 
κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του.  
Ανάπτυξη είναι η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα πρόγραμμα ή 
σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών, συσκευών, προϊόντων, 
διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εμπορικής u960 παραγωγής ή 
χρήσης.  
   
Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των ταμιακών ροών, που η οντότητα αναμένει να προκύψουν 
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από τη συνεχιζόμενη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής του ή του ποσού με το οποίο αναμένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μιας 
υποχρέωσης.  
Εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό για το οποίο αυτό το περιουσιακό 
στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέληση τους και με 
πλήρη γνώση των συνθηκών της  
αγοράς.  
Ζημία απομείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του.  
Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιμο μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο 
χωρίς φυσική υπόσταση.  
Χρηματικά περιουσιακά στοιχεία είναι χρήματα που κατέχονται και περιουσιακά στοιχεία που 
εισπράττονται σε καθορισμένα ή προσδιορίσιμα ποσά χρήματος.  
Έρευνα είναι πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση που αναλαμβάνεται με 
την προσμονή της απόκτησης νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης και αντίληψης.  
Υπολειμματική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η αξία που η οντότητα εκτιμά ότι 
θα λάμβανε επί του παρόντος από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση 
του κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την κατάσταση 
που θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.  
Ωφέλιμη ζωή είναι:  
(α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να είναι 
διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα  
ή  
(β) το πλήθος των παραγωγικών ή όμοιων μονάδων που η οντότητα αναμένει να αποκτήσει από 
το περιουσιακό στοιχείο.  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
9. Οι οντότητες συχνά δαπανούν πόρους ή αναλαμβάνουν υποχρεώσεις κατά την απόκτηση, 
ανάπτυξη, συντήρηση ή αναβάθμιση άυλων πηγών πόρων τέτοιων, όπως επιστημονικών ή 
τεχνικών γνώσεων, σχεδιασμού και εφαρμογής νέων διαδικασιών ή  
συστημάτων, αδειών, πνευματικής ιδιοκτησίας, γνώσεων αγοράς και εμπορικών σημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων σημάτων προϊόντων και εκδοτικών τίτλων). Κοινά παραδείγματα 
στοιχείων που εμπερικλείονται σε αυτές τις γενικές επικεφαλίδες είναι  
το ηλεκτρονικό λογισμικό, άδειες ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, κινηματογραφικές 
ταινίες, πελατολόγια, υποθηκικά δικαιώματα εξυπηρέτησης, άδειες αλιείας, εισαγωγικές 
ποσοστώσεις, παραχωρήσεις εμπορικών δικαιωμάτων, σχέσεις πελατών ή προμηθευτών, 
εμπιστοσύνη πελατών, μερίδια αγοράς και δικαιώματα έρευνας αγοράς.  
10. Μερικά μόνο από τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 9 πληρούν τον ορισμό 
ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή, αναγνωρισιμότητα, έλεγχο πάνω σε ένα πόρο και 
ύπαρξη μελλοντικών οικονομικών ωφελειών. Αν ένα στοιχείο που  
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Προτύπου δεν πληροί τον ορισμό ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου, οι δαπάνες για να αποκτηθεί αυτό ή να δημιουργηθεί αυτό εσωτερικώς, 
αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγματοποιούνται. Όμως, αν το  
στοιχείο αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, αποτελεί μέρος της υπεραξίας που 
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της απόκτησης (βλέπε παράγραφο 68).  
   
Αναγνωρισιμότητα  
11. Ο ορισμός ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί όπως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 
να είναι αναγνωρίσιμο ώστε να μη συγχέεται με την υπεραξία. Η υπεραξία που αποκτάται σε μία 
συνένωση επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μία καταβολή του αποκτώντος εν όψει μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν δύνανται να προσδιοριστούν 
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μεμονωμένα και να αναγνωριστούν ιδιαιτέρως. Οι μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες μπορεί να 
προέλθουν από σύμπραξη μεταξύ των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 
ή από περιουσιακά στοιχεία τα οποία, κατ’ιδίαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση 
στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά για τα οποία ο αποκτών είναι προετοιμασμένος να 
προχωρήσει σε μία πληρωμή κατά τη συνένωση επιχειρήσεων.  
12. Το περιουσιακό στοιχείο πληροί το κριτήριο της αναγνωρισιμότητας κατά τον ορισμό του 
άυλου περιουσιακού στοιχείου όταν:  
(α) διαχωρίζεται, ήτοι μπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από την οντότητα και να πωληθεί, 
μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με 
σχετικό συμβόλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση  
ή  
(β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ασχέτως αν τα δικαιώματα αυτά είναι 
μεταβιβάσιμα ή διαχωρίζονται από την οντότητα ή από άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  
   
Έλεγχος  
13. Η οντότητα ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο, αν έχει τη δύναμη να λαμβάνει τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τον υποκείμενο πόρο και να απαγορεύει την πρόσβαση 
άλλων σε αυτά τα οφέλη. Η δυνατότητα μιας οντότητας να ελέγχει τα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απέρρεε κανονικά από νόμιμα δικαιώματα που 
είναι εκτελεστά δικαστικώς. Εν απουσία νομικών δικαιωμάτων, είναι περισσότερο δύσκολο να 
αποδειχτεί ο έλεγχος. Όμως, το δικαστικώς εκτελεστό ενός δικαιώματος δεν είναι αναγκαίος όρος 
για έλεγχο, διότι η οντότητα μπορεί να είναι σε θέση να ελέγχει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
με κάποιον άλλον τρόπο.  
14. Τεχνικές γνώσεις και γνώσεις της αγοράς μπορούν να απολήξουν σε μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη. Η οντότητα ελέγχει αυτά τα οφέλη αν, για παράδειγμα, η γνώση προστατεύεται με νομικά 
δικαιώματα τέτοια όπως συγγραφικά δικαιώματα, έναν περιορισμό μιας εμπορικής συμφωνίας 
(όπου επιτρέπεται) ή με ένα νομικό καθήκον των εργαζομένων να διατηρούν εχεμύθεια.  
15. Η οντότητα μπορεί να έχει μία ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού και μπορεί να είναι σε 
θέση να αναγνωρίζει πρόσθετες εξειδικεύσεις του προσωπικού, οι οποίες οδηγούν σε μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από εκπαίδευση. Η οντότητα μπορεί επίσης να αναμένει ότι το προσωπικό θα 
συνεχίσει να διαθέτει τις δεξιότητές του σε αυτήν. Όμως, συνήθως μία οντότητα έχει ανεπαρκή 
έλεγχο πάνω στα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από μία ομάδα 
εξειδικευμένου προσωπικού και από εκπαίδευση έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να πληρούν τον 
ορισμό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Για έναν όμοιο λόγο, ορισμένο διευθυντικό ή 
τεχνικό χάρισμα είναι απίθανο να πληροί τον ορισμό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, εκτός 
αν αυτό προστατεύεται από νόμιμα δικαιώματα χρήσης του και λήψης μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που αναμένονται από αυτό και, επίσης πληροί τα υπόλοιπα σημεία του ορισμού.  
16. Η οντότητα μπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα μερίδιο αγοράς και να αναμένει 
ότι, χάριν στις προσπάθειες της για την οικοδόμηση πελατειακών σχέσεων και εμπιστοσύνης, οι 
πελάτες θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την  
οντότητα. Όμως, εν απουσία νομίμων δικαιωμάτων για προστασία ή άλλων τρόπων ελέγχου των 
σχέσεων με τους πελάτες ή της εμπιστοσύνης των πελατών προς την οντότητα, η οντότητα 
συνήθως έχει ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα αναμενόμενα οικο-  
νομικά οφέλη από πελατειακές σχέσεις και εμπιστοσύνη ώστε τέτοια στοιχεία (χαρτοφυλάκιο 
πελατών, μερίδια αγοράς, πελατειακές σχέσεις, εμπιστοσύνη πελατών) να πληρούν τον ορισμό 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Εν απουσία νομικών δικαιωμάτων για την προστασία των 
πελατειακών σχέσεων, πράξεις συναλλαγών για τις ίδιες ή παρόμοιες μη συμβατικές πελατειακές 
σχέσεις (εκτός αν αποτελούν μέρος μιας συνένωσης επιχειρήσεων) αποδεικνύουν ότι η οντότητα 
είναι παρόλ’αυτά ικανή να ελέγξει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τις 
πελατειακές σχέσεις. Επειδή οι πράξεις συναλλαγών αυτές αποδεικνύουν επίσης ότι οι 
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πελατειακές σχέσεις διαχωρίζονται, οι πελατειακές σχέσεις αυτές εμπίπτουν στον ορισμό του 
άυλου περιουσιακού στοιχείου.  
   
Μελλοντικά οικονομικά οφέλη  
17. Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί 
να περιλαμβάνουν έσοδα από  
την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, εξοικονόμηση κόστους ή άλλα οφέλη που προέρχονται από 
τη χρήση του περιουσιακού  
στοιχείου από την οντότητα. Για παράδειγμα, η χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε μία 
παραγωγική διαδικασία μπορεί να  
μειώσει τα μελλοντικά κόστη παραγωγής μάλλον παρά να αυξήσει τα μελλοντικά έσοδα.  
   
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  
18. Η αναγνώριση ενός στοιχείου ως άυλο περιουσιακό στοιχείο απαιτεί όπως μία οντότητα 
αποδεικνύει ότι το στοιχείο πληροί:  
(α) τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου (βλέπε παραγράφους 8-17)  
και  
(β) τα κριτήρια αναγνώρισης (βλέπε παραγράφους 21-23).  
Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση ή την 
εσωτερική δημιουργία άυλου περιουσιακού στοιχείου και για τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν 
μεταγενέστερα για τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση μέρους ή τη συντήρηση του.  
19. Οι παράγραφοι 25-32 ασχολούνται με την εφαρμογή των κριτηρίων αναγνώρισης στα Άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί ξεχωριστά και οι παράγραφοι 33-43 ασχολούνται με 
την εφαρμογή σε Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε συνένωση επιχειρήσεων. Η 
παράγραφος 44 ασχολείται με την αρχική επιμέτρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν με κρατική επιχορήγηση, οι παράγραφοι 45-47 με ανταλλαγές άυλων 
περιουσιακών στοιχείων και οι παράγραφοι 48-50 με τον χειρισμό της εσωτερικώς 
δημιουργούμενης υπεραξίας. Οι παράγραφοι 51-67 ασχολούνται με την αρχική αναγνώριση και 
επιμέτρηση των εσωτερικών δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων  
20. Η φύση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν 
υπάρχουν συμπληρώσεις του στοιχείου ή αντικαταστάσεις τμημάτων του. Συνεπώς, οι 
περισσότερες μεταγενέστερες δαπάνες είναι πιθανό να διατηρήσουν τα αναμενόμενα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε υπάρχον άυλο περιουσιακό στοιχείο αντί να πληρούν 
τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου και τα κριτήρια αναγνώρισης που τίθενται στο 
παρόν Πρότυπο. Επιπρόσθετα, είναι συχνά δύσκολο να αποδίδονται τέτοιες μεταγενέστερες 
δαπάνες απευθείας σε ένα ορισμένο άυλο περιουσιακό στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα 
σύνολο. Συνεπώς, μόνο σπανίως οι μεταγενέστερες δαπάνες – δαπάνες που πραγματοποιούνται 
μετά την αρχική αναγνώριση ενός αποκτηθέντος άυλου περιουσιακού στοιχείου ή μετά την 
ολοκλήρωση ενός εσωτερικώς  
δημιουργούμενου άυλου περιουσιακού στοιχείου – θα αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία 
περιουσιακού στοιχείου. Με συνέπεια προς την παράγραφο 63, μεταγενέστερες δαπάνες σε 
σήματα, τίτλους εφημερίδων και περιοδικών, τίτλους εκδόσεων,  
πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε ουσία (είτε εξωτερικώς αποκτηθέντα είτε εσωτερικώς 
δημιουργούμενα) αναγνωρίζονται πάντοτε στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Αυτό 
συμβαίνει διότι η δαπάνη δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη συνολική δαπάνη ανάπτυξης της 
επιχείρησης.  
21. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν:  
(α) πιθανολογείται ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στο 
περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα και  
και  
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(β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.  
22. Η οντότητα πρέπει να εκτιμά την πιθανότητα αναμενόμενων μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών με τη χρησιμοποίηση λογικών και βάσιμων παραδοχών που αντιπροσωπεύουν την 
ορθή εκτίμηση της διεύθυνσης για το πλαίσιο των οικονομικών συνθηκών που θα υπάρχουν κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσια-  
κού στοιχείου.  
23. Η οντότητα χρησιμοποιεί κρίση για να εκτιμήσει τον βαθμό βεβαιότητας που συνδέεται με τη 
ροή των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που αποδίδονται στη χρησιμοποίηση του 
περιουσιακού στοιχείου με βάση τις διαθέσιμες αποδείξεις κατά το χρόνο της αρχικής 
αναγνώρισης, δίδοντας μεγαλύτερο βάρος στις εξωτερικές αποδείξεις.  
24. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αποτιμάται αρχικώς στο κόστος.  
   
Διακεκριμένη απόκτηση  
25. Κανονικά, η τιμή που καταβάλει η οντότητα ώστε να αποκτήσει διακεκριμένα ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο αντανακλά τις προσδοκίες για την πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο περιουσιακό  
στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα. Με άλλα λόγια, η επίδραση της πιθανότητας 
αντανακλάται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, το κριτήριο της πιθανότητας για 
αναγνώριση της παραγράφου 21 (α) θεωρείται πάντοτε ότι  
ικανοποιείται για τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά.  
26. Επί πλέον, το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται ξεχωριστά μπορεί 
συνήθως να επιμετράται αξιόπιστα. Αυτό συμβαίνει ειδικά, όταν το τίμημα της αγοράς είναι με 
τη μορφή μετρητών ή άλλων χρηματικών περιουσιακών  
στοιχείων.  
27. Το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείο που αποκτήθηκε ξεχωριστά εμπεριέχει:  
(α) την τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών δασμών και των μη 
επιστρεπτέων φόρων αγοράς, μετά την αφαίρεση εμπορικών εκπτώσεων και μειώσεων τιμών  
και  
(β) κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την 
προοριζόμενη χρήση του.  
28. Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι:  
(α) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε 
Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την αποκατάσταση της λειτουργίας του περιουσιακού 
στοιχείου.  
(β) οι επαγγελματικές αμοιβές που προκύπτουν άμεσα από την αποκατάσταση της λειτουργίας 
του περιουσιακού στοιχείου  
και  
(γ) το κόστος των δοκιμών της ορθής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου.  
29. Παραδείγματα δαπανών που δεν αποτελούν μέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου είναι:  
(α) το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
διαφήμισης και δραστηριοτήτων προώθησης),  
(β) το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία πελατών 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού)  
και  
(γ) τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη.  
30. Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου παύει 
όταν το στοιχείο βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 
προσδιορίσει. Κατά συνέπεια, το κόστος της χρήσης ή της επανατοποθέτησης ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου δεν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία εκείνου του στοιχείου. Για 
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παράδειγμα, τα ακόλουθα κόστη δεν συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου:  
(α) τα κόστη που πραγματοποιούνται όταν ένα στοιχείο που είναι σε θέση να λειτουργήσει με τον 
τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση δεν χρησιμοποιείται ακόμα και  
(β) οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως εκείνες που πραγματοποιούνται καθώς αναπτύσσεται η 
ζήτηση για την παραγωγή του περιουσιακού στοιχείου.  
31. Κάποιες δραστηριότητες δημιουργούνται σε σχέση με την ανάπτυξη ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν απαιτούνται για τη θέση του στην κατάσταση που απαιτείται 
για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες αυτές λειτουργίες μπορεί 
να συμβούν πριν ή κατά τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη. Επειδή οι δευτερεύουσες 
λειτουργίες δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί το στοιχείο στην κατάσταση που 
απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει, τα έσοδα και οι σχετικές δαπάνες 
των δευτερευουσών λειτουργιών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνονται 
στις αντίστοιχες κατατάξεις των εσόδων και των δαπανών.  
32. Αν πληρωμή για μία επένδυση σε ακίνητα αναβάλλεται πέραν των κανονικών πιστωτικών 
ορίων, το κόστος της είναι η ισοδύναμη τοις μετρητοίς τιμή. Η διαφορά μεταξύ αυτού του ποσού 
και του συνόλου των πληρωμών αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου καθ’ όλη την περίοδο της 
πίστωσης, εκτός αν κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με τον χειρισμό της κεφαλαιοποίησης που 
επιτρέπεται από το Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού.  
   
Απόκτηση ως μέρος μιας συνένωσης επιχειρήσεων  
33. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, το κόστος αυτού του άυλου περιουσιακού στοιχείου 
είναι η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της  
απόκτησης. Η εύλογη αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αντανακλά τις προσδοκίες της 
αγοράς για την πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα. Με άλλα λόγια, η 
επίδραση της πιθανότητας αντανακλάται στην εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
Συνεπώς, το κριτήριο της πιθανότητας για αναγνώριση της παραγράφου 21 (α) θεωρείται πάντοτε 
ότι ικανοποιείται για τα Άυλα περιου σιακά στοιχεία που αποκτώνται σε συνενώσεις 
επιχειρήσεων.  
34. Συνεπώς, σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο και το Δ.Π.Χ.Π. 3, ο αποκτών αναγνωρίζει άυλο 
περιουσιακό στοιχείο του  
αποκτώμενου κατά την ημερομηνία της απόκτησης ξεχωριστά από την υπεραξία, αν η εύλογη 
αξία του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, άσχετα αν το περιουσιακό 
στοιχείο είχε αναγνωριστεί από τον αποκτώντα πριν τη συνένωση  
επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο αποκτών αναγνωρίζει ως περιουσιακό στοιχείο, διακεκριμένα 
από την εύλογη αξία, ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώμενου, αν το έργο 
πληροί τις προϋποθέσεις για ορισμό ως άυλο περιουσιακό  
στοιχείο και η εύλογη αξία του μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το έργο έρευνας και ανάπτυξης 
σε εξέλιξη του αποκτώμενου πληροί προϋποθέσεις για ορισμό ως άυλο περιουσιακό στοιχείο 
όταν:  
(α) πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακό στοιχείο  
και  
(β) είναι αναγνωρίσιμο, ήτοι διαχωρίζεται ή ανακύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά 
δικαιώματα.  
   
 
Η  επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου  που  απο κτήθηκε  σε 
συνένωση επιχειρήσεων  
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35. Η εύλογη αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις 
επιχειρήσεων μπορεί συνήθως να επιμετρηθεί με αρκετή αξιοπιστία ώστε να αναγνωριστεί 
διακεκριμένα από την εύλογη αξία. Όταν, για τις εκτιμήσεις που  
χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, 
υπάρχει μία σειρά πιθανών αποτελεσμάτων με διαφορετικές πιθανότητες, η αβεβαιότητα αυτή 
εντάσσεται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας του στοιχείου, αντί να αποδεικνύει την αδυναμία 
αξιόπιστης επιμέτρησης. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε σε συνένωση 
επιχειρήσεων έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπάρχει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η εύλογη αξία 
της μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  
36. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να 
διαχωρίζεται, αλλά μόνο σε συνδυασμό με σχετικό ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο ή άυλο 
περιουσιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, ένας τίτλος περιοδικού μπορεί να μην μπορεί να πωληθεί 
ξεχωριστά από τη σχετιζόμενη βάση δεδομένων των συνδρομητών ή ένα εμπορικό σήμα για 
φυσικό μεταλλικό νερό μπορεί να σχετίζεται με μία συγκεκριμένη πηγή και να μην μπορεί να 
πωληθεί ξεχωριστά από την πηγή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αποκτών αναγνωρίζει την ομάδα των 
περιουσιακών στοιχείων ως ένα ενιαίο στοιχείο διακεκριμένα από την εύλογη αξία αν οι 
μεμονωμένες εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας δεν μπορούν να 
επιμετρηθούν αξιόπιστα.  
37. Ομοίως, οι όροι «εμπορικό σήμα» και «ονομασία προϊόντος» συχνά χρησιμοποιούνται ως 
συνώνυμα των εμπορικών και άλλων  
σημάτων, Όμως, ο πρώτος είναι γενικά όρος του μάρκετινγκ που συνήθως αναφέρεται σε ομάδα 
συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων όπως ένα εμπορικό σήμα (ή σήμα τεχνικής 
εξυπηρέτησης) και τη σχετιζόμενη εμπορική επωνυμία, τους  
τύπους, τις συνταγές και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. Ο αποκτών αναγνωρίζει ως ενιαίο 
περιουσιακό στοιχείο μία ομάδα συμπληρωματικών άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
συνιστούν ένα σήμα αν οι μεμονωμένες εύλογες u945 αξίες των  
συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων δεν επιμετρώνται αξιόπιστα. Αν οι μεμονωμένες 
εύλογες αξίες των συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επιμετρηθούν 
αξιόπιστα, ο αποκτών δύναται να τις αναγνωρίσει ως ενιαίο περιουσιακό στοιχείο εφόσον τα 
μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν παρόμοιες ωφέλιμες ζωές.  
38. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να μην είναι δυνατό να επιμετρηθεί αξιόπιστα η 
εύλογη αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων 
είναι όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο προκύπτει από νομικά ή άλλα συμβατικά δικαιώματα 
και είτε:  
(α) δεν μπορεί να διαχωριστεί είτε  
(β) μπορεί να διαχωριστεί αλλά δεν υπάρχει ιστορικό ή απόδειξη πράξεων ανταλλαγής για τα ίδια 
η παρόμοια περιουσιακά στοιχεία και η εκτίμηση της εύλογης αξίας με διαφορετικό τρόπο θα 
συνεπάγετο τη χρήση μη μετρήσιμων μεταβλητών.  
39. Οι χρηματιστηριακές τιμές σε μια ενεργός αγορά παρέχουν την πιο αξιόπιστη εκτίμηση της 
εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου (βλέπε επίσης παράγραφο 78). Η κατάλληλη 
αγοραία τιμή είναι συνήθως η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αν τρέχουσες προσφερόμενες τιμές δεν 
είναι διαθέσιμες, η τιμή της πλέον πρόσφατης όμοιας συναλλαγής μπορεί να παρέχει μία βάση 
από την οποία να εκτιμάται η εύλογη αξία, με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε μία ουσιώδης 
μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες μεταξύ της ημερομηνίας της συναλλαγής και της 
ημερομηνίας κατά την οποία εκτιμάται η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου.  
40. Αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία του είναι το 
ποσό που η οντότητα θα είχε πληρώσει γι’αυτό κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σε μια 
συναλλαγή μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους  
και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, βασιζόμενη στην καλύτερη διαθέσιμη 
πληροφόρηση. Κατά τον προσδιορισμό αυτού του ποσού, η οντότητα λαμβάνει υπόψη το 
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αποτέλεσμα των πρόσφατων συναλλαγών για όμοια περιουσιακά στοιχεία.  
41. Οι οντότητες που συνήθως εμπλέκονται στην αγορά και πώληση μοναδικών άυλων 
περιουσιακών στοιχείων μπορεί να έχουν αναπτύξει τεχνικές για την εκτίμηση των εύλογων 
αξιών τους έμμεσα. Αυτές οι τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιούνται για αρχική επιμέτρηση ενός 
άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων, αν επιδίωξη τους 
είναι να εκτιμούν την εύλογη αξία και αν αυτές αντανακλούν τρέχουσες συναλλαγές και 
πρακτικές του κλάδου στον οποίο ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Στις τεχνικές αυτές 
περιλαμβάνονται, όταν αρμόζει:  
(α) η χρήση συντελεστών πολλαπλασιασμού που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συναλλαγές της 
αγοράς σε δείκτες που οδηγούν την κερδοφορία του περιουσιακού στοιχείου (όπως έσοδα, 
μερίδιο αγοράς και κέρδη εκμετάλλευσης) ή τα έσοδα από δικαιώματα που θα μπορούσαν να 
αποκτηθούν από την παραχώρηση των δικαιωμάτων του άυλου περιουσιακού στοιχείου σε έτερο 
μέρος σε μία συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση (όπως κατά την προσέγγιση 
«απαλλαγή μέσω δικαιωμάτων»)  
ή  
(β) η προεξόφληση των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο. 
   
Μεταγενέστερες δαπάνες  σε  αποκτώμενο  έργο έρευνας και ανάπτυξης εν εξελίξει  
42. Δαπάνες για έρευνα ή ανάπτυξη που:  
(α) σχετίζονται με έργο έρευνας και ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη το οποίο αποκτήθηκε 
χωριστά ή σε  
μία συνένωση επιχειρήσεων και αναγνωρίστηκε ως άυλο περιουσιακό στοιχείο  
και  
(β) πραγματοποιούνται μετά την απόκτηση του έργου θα αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα 
με τις παραγράφους 54-62.  
43. Η εφαρμογή των απαιτήσεων των παραγράφων 54-62 σημαίνει ότι οι μεταγενέστερες 
δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν σε έργο έρευνας και ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη και 
το οποίο αποκτήθηκε χωριστά ή σε μία συνένωση επιχειρήσεων και αναγνωρίστηκε ως άυλο 
περιουσιακό στοιχείο:  
(α) αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγματοποιούνται αν πρόκειται για δαπάνη που αφορά την 
έρευνα,  
(β) αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγματοποιούνται αν πρόκειται για δαπάνες που αφορούν 
την ανάπτυξη που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως άυλο περιουσιακό στοιχείο της 
παραγράφου 57  
και  
(γ) προστίθενται στη λογιστική αξία του αποκτώμενου έργου έρευνας ή ανάπτυξης αν είναι 
δαπάνη που αφορά την ανάπτυξη η οποία πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης της παραγράφου 57.  
   
Απόκτηση μέσω μιας κρατικής επιχορήγησης  
44. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι 
τεκμαρτής αντιπαροχής, μέσω μιας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν το 
κράτος μεταβιβάζει ή διαθέτει σε μία οντότητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία, τέτοια όπως 
δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμιο, άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
σταθμών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώματα πρόσβασης σε άλλους περιορισμένους 
πόρους. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.  
20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, η 
οντότητα μπορεί να επιλέξει να καταχωρήσει τόσο, το άυλο περιουσιακό στοιχείο όσο και την 
επιχορήγηση στην εύλογη αξία αρχικά. Αν η οντότητα επιλέξει να μην αναγνωρίσει το 
περιουσιακό στοιχείο αρχικά στην εύλογη αξία, η οντότητα αναγνωρίζει το περιουσιακό στοιχείο 
αρχικά σε μία τεκμαρτή αξία (σύμφωνα με τον άλλο χειρισμό που επιτρέπεται από το Δ.Λ.Π. 20) 
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πλέον κάθε δαπάνη που είναι άμεσα αποδοτέα στην προετοιμασία του περιουσιακού στοιχείου 
για τη χρήση που αυτό προορίζεται.  
   
Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων  
45. Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων άυλων περιουσιακών στοιχείων με μη 
χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασμό χρηματικών και μη χρηματικών 
περιουσιακών στοιχείων. Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται απλά σε ανταλλαγή ενός μη 
χρηματικού στοιχείου με άλλο μη χρηματοοικονομικό στοιχείο, αλλά εφαρμόζεται επίσης σε όλες 
τις ανταλλαγές που περιγράφηκαν στην προηγούμενη πρόταση. Το κόστος τέτοιου άυλου 
περιουσιακού στοιχείου αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός αν (α) η συναλλαγή ανταλλαγής 
στερείται εμπορικής ουσίας ή (β) δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του 
περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. 
Το περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε επιμετράται με αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 
οντότητα δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που παραχωρήθηκε. Αν το 
περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε δεν επιμετράται στην εύλογη αξία, το κόστος του 
επιμετράται στη λογιστική αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου.  
46. Η οντότητα προσδιορίζει αν η πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία εξετάζοντας την 
έκταση στην οποία αναμένεται να μεταβληθούν οι ταμιακές ροές της ως αποτέλεσμα της πράξης. 
Μία πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία αν:  
(α) η σύνθεση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος και το ποσό) των ταμιακών ροών του παραληφθέντος 
περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε διαφέρει από τη σύνθεση των ταμιακών ροών του 
παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου  
ή  
(β) η ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της 
οντότητας μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής  
και  
(γ) η διαφορά του (α) ή του (β) είναι σημαντική σε σχέση με την εύλογη αξία των 
ανταλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να προσδιοριστεί αν μία πράξη 
ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία, η ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη 
συναλλαγή λειτουργιών της οντότητας θα αντανακλά τις μετά φόρων ταμιακές ροές. Το 
αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αναλύσεων μπορεί να είναι ξεκάθαρο χωρίς να χρειάζεται η 
οντότητα να προβεί σε λεπτομερείς  
υπολογισμούς.  
47. Η παράγραφος 21(β) ορίζει ειδικώς ότι προϋπόθεση της αναγνώρισης άυλου περιουσιακού 
στοιχείου είναι το κόστος του περιουσιακού στοιχείου να επιμετράται αξιόπιστα. Η εύλογη αξία 
ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν  
υπάρχουν συγκρίσιμες αγοραίες συναλλαγές είναι δυνατό να αποτιμηθεί με αξιοπιστία εάν (α) 
δεν υφίσταται για το περιουσιακό στοιχείο σημαντική διακύμανση του εύρους των ορθολογικών 
εκτιμήσεων της εύλογης αξίας, ή (β) είναι δυνατός ο ορθολογικός προσδιορισμός των 
πιθανοτήτων των διαφόρων εκτιμήσεων εντός του εύρους τιμών και η εφαρμογή τους στην 
εκτίμηση της εύλογης αξίας. Αν η οντότητα μπορεί να αποτιμήσει αξιόπιστα την εύλογη αξία είτε 
του παραληφθέντος περιου-  
σιακού στοιχείου είτε του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου, τότε η εύλογη αξία του 
τελευταίου χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του κόστους εκτός αν η εύλογη αξία του 
παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι πιο έκδηλη.  
   
Εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία  
48. Η εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία δεν θα αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο. 
49. Σε μερικές περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δαπάνες για να δημιουργήσουν μελλοντικά 
οικονομικά  οφέλη, αλλά αυτές δεν καταλήγουν στη δημιουργία ενός άυλου περιουσιακού 
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στοιχείου, που πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης αυτού του  
Προτύπου. Τέτοιες δαπάνες περιγράφονται συχνά ως συμβάλλουσες σε εσωτερικώς 
δημιουργούμενη υπεραξία. Η εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία δεν αναγνωρίζεται ως 
περιουσιακό στοιχείο, γιατί δεν είναι μία αναγνωρίσιμη πηγή πόρων (ήτοι δεν διαχωρίζεται ούτε 
προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα) που ελέγχεται από την οντότητα και 
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα στο κόστος.  
50. Διαφορές μεταξύ της αγοραίας αξίας μιας οντότητας και της λογιστικής αξίας των 
αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να 
καταγράψουν μία σειρά παραγόντων, που επηρεάζουν την αξία της  
οντότητας. Όμως τέτοιες διαφορές δεν αντιπροσωπεύουν το κόστος των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων που ελέγχονται από την οντότητα.  
   
Εσωτερικώς δημιουργούμενα Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
51. Είναι μερικές φορές δύσκολο να εκτιμάται αν και κατά πόσο ένα εσωτερικώς 
δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει τις ιδιότητες για αναγνώριση επειδή υπάρχουν 
προβλήματα στο:  
(α) να διαπιστώνεται αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο περιουσιακό στοιχείο, που θα 
δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη  
και  
(β) να προσδιορίζεται το κόστος του περιουσιακού στοιχείου αξιόπιστα. Σε μερικές περιπτώσεις, 
το κόστος δημιουργίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά δεν μπορεί να διαχωριστεί 
από το κόστος συντήρησης ή ενίσχυσης της εσωτερικώς δημιουργούμενης υπεραξίας της 
οντότητας ή των τρεχουσών καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  
Συνεπώς, επιπρόσθετα προς τη συμμόρφωση με τις γενικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση και 
την αρχική επιμέτρηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει τις απαιτήσεις 
και οδηγίες των παραγράφων 52-67 για όλα τα εσωτερικώς δημιουργούμενα Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία.  
52. Η οντότητα, για να εκτιμήσει αν ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο 
πληροί τα κριτήρια για αναγνώριση, κατατάσσει τη δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου σε:  
(α) μία φάση έρευνας  
και  
(β) μία φάση ανάπτυξης.  
Μολονότι οι όροι «έρευνα» και «ανάπτυξη» ορίζονται, οι όροι «φάση έρευνας» και «φάση 
ανάπτυξης» έχουν μία ευρύτερη έννοια για το σκοπό αυτού του Προτύπου.  
53. Αν η οντότητα δεν μπορεί να διαχωρίσει τη φάση έρευνας από τη φάση ανάπτυξης ενός 
εσωτερικού προγράμματος δημιουργίας άυλου περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα 
μεταχειρίζεται τις δαπάνες αυτού του προγράμματος ως αν πραγματοποιήθηκαν μόνο για τη 
φάση έρευνας.  
   
Φάση έρευνας  
54. Άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από έρευνα (ή από τη φάση έρευνας ενός 
εσωτερικού προγράμματος) δεν θα αναγνωρίζεται. Δαπάνες έρευνας (ή φάσεις έρευνας ενός 
εσωτερικού προγράμματος) θα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγματοποιούνται.  
55. Στη φάση έρευνας ενός προγράμματος, η οντότητα δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει ένα 
άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 
Συνεπώς, αυτές οι δαπάνες αναγνωρίζονται πάντοτε ως έξοδα,  
όταν πραγματοποιούνται.  
56. Παραδείγματα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι:  
(α) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων,  
(β) η αναζήτηση, εκτίμηση και τελική επιλογή, εφαρμογών πορισμάτων έρευνας ή άλλων 
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γνώσεων,  
(γ) η αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή 
υπηρεσίες  
και  
(δ) η διαμόρφωση, ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των δυνατών εναλλακτικών 
λύσεων για νέα ή βελτιωμένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή υπηρεσίες.  
   
Φάση Ανάπτυξης  
57. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από ανάπτυξη (ή από τη φάση ανάπτυξης 
ενός εσωτερικού προγράμματος) θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, η οντότητα μπορεί να 
αποδείξει όλα τα ακόλουθα:  
(α) την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να 
είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση.  
(β) την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να χρησιμοποιήσει ή 
πωλήσει αυτό.  
(γ) την ικανότητα της να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο.  
(δ) πως το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 
Μεταξύ άλλων, η οντότητα μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη μιας αγοράς για το προϊόν του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου ή για το ίδιο το άυλο περιουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να 
χρησιμοποιείται εσωτερικώς, τη  
χρησιμότητα του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  
(ε) τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να 
ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο (στ) 
την ικανότητα της να αποτιμά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο, 
κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του.  
58. Στη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράμματος, η οντότητα μπορεί, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να αναγνωρίζει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο και να αποδεικνύει ότι το 
περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά  
οφέλη. Αυτό γιατί η φάση ανάπτυξης ενός προγράμματος είναι περισσότερο προωθημένη παρά η 
φάση έρευνας.  
59. Παραδείγματα δραστηριοτήτων ανάπτυξης είναι:  
(α) ο σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή προ-παραγωγής ή προ-χρησιμοποίησης πρωτοτύπων και 
προτύπων,  
(β) ο σχεδιασμός εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών που εμπερικλείουν νέα 
τεχνολογία,  
(γ) ο σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μιας πιλοτικής εγκατάστασης, μη οικονομικώς 
δυνατής για εμπορική παραγωγή  
και  
(δ) ο σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή μιας επιλεγμένης εναλλακτικής λύσης για νέα ή 
βελτιωμένα υλικά, συσκευές,  
προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή υπηρεσίες.  
60. Για να αποδείξει η οντότητα πως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, η οντότητα εκτιμά τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
πρόκειται να αποκομίσει από το περιουσιακό στοιχείο με τη  
χρησιμοποίηση των αρχών του Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. Αν το 
περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει οικονομικά οφέλη μόνο σε συνδυασμό με άλλα 
περιουσιακά στοιχεία, η οντότητα εφαρμόζει την αρχή των μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών 
του Δ.Λ.Π. 36.  
61. Διαθεσιμότητα πόρων για ολοκλήρωση, χρησιμοποίηση και απόκτηση των ωφελειών από ένα 
άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από ένα επιχειρησιακό 
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πρόγραμμα που παρουσιάζει τους τεχνικούς, οικονομικούς και άλλους πόρους που απαιτούνται 
και την ικανότητα της u959 οντότητας να εξασφαλίσει αυτούς τους πόρους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η οντότητα αποδεικνύει τη διαθεσιμότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης με την 
εξασφάλιση ενδείξεων για τη θέληση του δανειστή να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα.  
62. Τα κοστολογικά συστήματα της οντότητας μπορεί συχνά να αποτιμούν αξιόπιστα το κόστος 
της δημιουργίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά, όπως μισθοί και άλλες δαπάνες 
που πραγματοποιούνται για να εξασφαλίσουν συγγραφικά  
δικαιώματα ή άδειες ή ανάπτυξη ηλεκτρονικού λογισμικού.  
63. Εσωτερικώς δημιουργούμενα σήματα, τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών, τίτλοι εκδόσεων, 
πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε ουσία δεν θα αναγνωρίζονται ως Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
64. Δαπάνες σε εσωτερικώς δημιουργούμενα σήματα, τίτλους εφημερίδων και περιοδικών, 
εκδοτικούς τίτλους, πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε ουσία δεν μπορεί να διαχωριστούν από το 
συνολικό κόστος ανάπτυξης της επιχείρησης. Συνεπώς, τέτοια στοιχεία δεν αναγνωρίζονται ως 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία.  
   
Κόστος ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου  
65. Το κόστος ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου άυλου περιουσιακού στοιχείου για το σκοπό 
της παραγράφου 24 είναι το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία 
που το άυλο περιουσιακό στοιχείο για πρώτη φορά πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης των 
παραγράφων 21, 22 και 57. Η παράγραφος 71 απαγορεύει επαναφορά δαπανών που 
αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδα.  
66. Το κόστος ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου άυλου περιουσιακού στοιχείου εμπεριέχει κάθε 
άμεσα επιρριπτέο κόστος που απαιτείται για τη δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία 
του περιουσιακού στοιχείου για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση. Παραδείγματα 
άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι:  
(α) το κόστος υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή αναλίσκονται για τη δημιουργία 
του άυλου περιουσιακού στοιχείου,  
(β) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε 
Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου,  
 (γ) οι εισφορές για την καταχώρηση νομικών u948 δικαιωμάτων  
και  
(δ) η απόσβεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 
του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  
Το Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού, καθορίζει κριτήρια για την αναγνώριση του τόκου ως στοιχείο 
του κόστους ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου άυλου περιουσιακού στοιχείου.  
67. Τα ακόλουθα δεν είναι συνθετικά στοιχεία του κόστους ενός εσωτερικώς δημιουργούμενου 
άυλου περιουσιακού στοιχείου:  
(α) έξοδα πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά έξοδα, εκτός αν αυτές οι δαπάνες μπορούν άμεσα 
να αποδοθούν στην προετοιμασία του περιουσιακού στοιχείου για χρήση,  
(β) καθαρά διαπιστωμένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζημίες που πραγματοποιούνται 
προτού ένα περιουσιακό στοιχείο επιτύχει την προγραμματισμένη απόδοση  
και  
(γ) δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού για να λειτουργεί το περιουσιακό στοιχείο.  
Παράδειγμα που επεξηγεί την Παράγραφο 65 Μία οντότητα αναπτύσσει μία νέα παραγωγική 
διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του 20Χ5 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ήταν ΝΜ 1 000 (*), 
από τις οποίες ΝΜ900 πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1 Δεκεμβρίου 20Χ5 και ΝΜ 100 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1 Δεκεμβρίου 20Χ5 και 31 Δεκεμβρίου 20Χ5. Η οντότητα είναι σε 
θέση να αποδείξει ότι, κατά την 1 Δεκεμβρίου 20Χ5, η παραγωγική διαδικασία πληρούσε τα 
κριτήρια για αναγνώριση ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Το ανακτήσιμο ποσό της 
τεχνογνωσίας που ενσωματώθηκε στη διαδικασία (συμπεριλαμβάνοντας μελλοντικές ταμιακές 
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εκροές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν αυτή είναι διαθέσιμη για χρήση) εκτιμάται ότι είναι 
ΝΜ500  
   
Στο τέλος του 20Χ5, η παραγωγική διαδικασία καταχωρείται ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 
με ένα κόστος ΝΜ100 (δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που τα κριτήρια 
αναγνώρισης πληρούνταν, τουτέστιν, 1 Δεκεμβρίου  
20Χ5). Οι δαπάνες ΝΜ900 που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1 Δεκεμβρίου 20Χ5 
αναγνωρίζονται ως έξοδα, γιατί τα κριτήρια αναγνώρισης δεν πληρούνταν μέχρι την 1 
Δεκεμβρίου 20Χ5. Αυτές οι δαπάνες δεν αποτελούν μέρος του κόστους  
της παραγωγικής διαδικασίας που αναγνωρίστηκε στον ισολογισμό.  
Κατά τη διάρκεια του 20Χ6 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ΝΜ2 000. Στο τέλος του 20Χ6 το 
ανακτήσιμο ποσό της τεχνογνωσίας που ενσωματώνεται u963 στη διαδικασία 
(συμπεριλαμβάνοντας μελλοντικές ταμιακές εκροές για να ολοκληρωθεί η  
διαδικασία πριν αυτή είναι διαθέσιμη για χρήση) εκτιμάται να είναι ΝΜ1 900.  
Στο τέλος του 20Χ6, το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας είναι ΝΜ2 100 (ΝΜ100 δαπάνες 
που αναγνωρίστηκαν στο τέλος του 20Χ5 πλέον ΝΜ2 000 δαπάνες που αναγνωρίστηκαν στο 
20Χ6). Η οντότητα αναγνωρίζει μία ζημία απομείωσης  
ύψους ΝΜ200 για να προσαρμόσει τη λογιστική αξία της διαδικασίας πριν από τη ζημία 
απομείωσης (ΝΜ2 100) στο ανακτήσιμο ποσό της (ΝΜ1 900). Αυτή η ζημία απομείωσης θα 
αναστραφεί σε μία επόμενη περίοδο, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναστροφή μίας 
ζημίας απομείωσης του Δ.Λ.Π. 36.  
   
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
68. Δαπάνες για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν αυτές 
πραγματοποιούνται, εκτός αν:  
(α) αποτελούν μέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που πληροί τα κριτήρια 
αναγνώρισης (βλέπε παραγράφους 18–67)  
ή  
(β) το στοιχείο αποκτάται μετά από μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αναγνωριστεί 
ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αν αυτό συμβαίνει, οι δαπάνες αυτές (οι οποίες 
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της συνένωσης επιχειρήσεων) θα αποτελούν μέρος του ποσού 
που αποδίδεται στην υπεραξία κατά την  
ημερομηνία της απόκτησης (βλέπε Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων).  
(*) Σε αυτό το Πρότυπο, τα χρηματικά ποσά εκφράζονται σε (ΝΜ).«νομισματικές μονάδες»  
69. Σε μερικές περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δαπάνες για να παρέχουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη σε μία οντότητα, αλλά κανένα άυλο περιουσιακό στοιχείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο 
δεν αποκτάται ή δημιουργείται το οποίο μπορεί να αναγνω-  
ριστεί. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγματοποιούνται. 
Για παράδειγμα, εκτός αν αποτελεί μέρος του κόστους μιας συνένωσης επιχειρήσεων, οι δαπάνες 
για έρευνα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν  
πραγματοποιούνται (βλέπε παράγραφο 54). Άλλα παραδείγματα δαπανών που αναγνωρίζονται ως 
έξοδα, όταν πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν:  
(α) δαπάνες για δραστηριότητες εκκίνησης (ήτοι κόστη εκκίνησης), εκτός αν αυτές οι δαπάνες 
περιλαμβάνονται στο κόστος στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις. Τα κόστη εκκίνησης  
μπορεί να αποτελούνται από κόστη εγκατάστασης όπως νομικά κόστη και κόστη γραμματείας 
που πραγματοποιούνται κατά την ίδρυση μιας νομικής οντότητας, δαπάνες για το άνοιγμα νέας 
εγκατάστασης ή επιχείρησης (ήτοι κόστη προ της  
έναρξης) ή δαπάνες για την εκκίνηση νέων λειτουργιών ή το λανσάρισμα νέων προϊόντων ή 
διαδικασιών (ήτοι κόστη προ της λειτουργίας).  
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(β) δαπάνες εκπαίδευσης.  
(γ) δαπάνες διαφήμισης και/ή προώθησης.  
(δ) δαπάνες για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση μέρους ή του συνόλου μιας οντότητας.  
70. Η παράγραφος 68 δεν αποκλείει αναγνώριση μιας προπληρωμής ως ενός περιουσιακού 
στοιχείου, όταν η πληρωμή για την παράδοση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί 
πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών.  
Δαπάνες παρελθόντος που δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία  
71. Δαπάνες, για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που αρχικά είχαν αναγνωριστεί ως έξοδα δεν θα 
αναγνωρίζονται ως μέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου σε μία μεταγενέστερη 
ημερομηνία.  
   
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  
72. Η οντότητα θα επιλέγει ως λογιστική της πολιτική τη μέθοδο του κόστους της παραγράφου 
74 ή τη μέθοδο της αναπροσαρμογής της παραγράφου 75. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 
αντιμετωπίζεται λογιστικά με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής, όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία 
της κατηγορίας του πρέπει επίσης να  
αντιμετωπίζονται λογιστικά με την ίδια μέθοδο, εκτός αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία.  
73. Μία κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι μία συγκέντρωση περιουσιακών 
στοιχείων όμοιας φύσης και χρήσης στις εκμεταλλεύσεις μιας οντότητας. Τα στοιχεία μιας 
κατηγορίας άυλων περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται 
επιλεκτική αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων και η απεικόνιση ποσών στις οικονομικές 
καταστάσεις  
πού αντιπροσωπεύουν ένα μείγμα κόστους και αξιών σε διάφορες ημερομηνίες.  
Μέθοδος κόστους  
74. Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται στο κόστος 
του μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης.  
   
Μέθοδος αναπροσαρμογής  
75. Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται σε μία 
αναπροσαρμοσμένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της 
αναπροσαρμογής μείον κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη απόσβεση και κάθε μεταγενέστερη 
σωρευμένη ζημία απομείωσης. Για το σκοπό των αναπροσαρμογών σύμφωνα με αυτό το 
Πρότυπο, η εύλογη αξία θα προσδιορίζεται με αναφορά σε μία ενεργός αγορά. Αναπροσαρμογές 
πρέπει να γίνονται τόσο τακτικά ώστε η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού να μη διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του.  
76. Η μέθοδος της αναπροσαρμογής δεν επιτρέπει:  
(α) την επανεκτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν προηγουμένως 
αναγνωριστεί ως περιουσιακά στοιχεία  
ή  
(β) την αρχική αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων με ποσά άλλα εκτός από το κόστος.  
77. Η μέθοδος αναπροσαρμογής εφαρμόζεται εφόσον ένα περιουσιακό στοιχείο έχει αρχικώς 
αναγνωριστεί στο κόστος. Όμως, αν μόνο μέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 
αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο, για το λόγο ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν 
πληρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης μέχρι ενός σημείου της όλης διαδικασίας (βλέπε παράγραφο 
65), η μέθοδος αναπροσαρμογής μπορεί να εφαρμόζεται στο σύνολο αυτού του περιουσιακού 
στοιχείου. Επίσης, η μέθοδος ανα-  
προσαρμογής μπορεί να εφαρμόζεται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που είχε παραληφθεί 
μέσω μιας κρατικής επιχορήγησης και αναγνωριστεί με ένα τεκμαρτό ποσό (βλέπε παράγραφο 
44).  
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78. Είναι ασύνηθες μια ενεργός αγορά με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παράγραφο 
8 να υπάρχει για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, μολονότι αυτό μπορεί να συμβεί. Για 
παράδειγμα, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μία ενεργός αγορά μπορεί  
να υπάρχει για ελευθέρως μεταβιβάσιμες άδειες ταξί, αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις 
παραγωγής. Όμως, μία ενεργός αγορά δεν μπορεί να υπάρχει για σήματα, τίτλους εφημερίδων και 
περιοδικών, μουσικά δικαιώματα και δικαιώματα έκδοσης ταινιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή 
εμπορικά σήματα, γιατί κάθε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο είναι μοναδικό. Επίσης, μολονότι 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται και συμβάσεις διαπραγματεύονται 
μεταξύ κατ’ ιδίαν αγοραστών και πωλητών, οι συναλλαγές αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για 
αυτούς τους λόγους, η τιμή που καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μην 
αποτελεί επαρκή απόδειξη της εύλογης αξίας ενός άλλου. Τέλος, οι τιμές συχνά δεν είναι 
διαθέσιμες στο κοινό.  
79. Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τη μεταβλητότητα των εύλογων αξιών των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων που επανεκτιμώνται. Αν η εύλογη αξία ενός 
αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική αξία του, μία 
περαιτέρω αναπροσαρμογή είναι αναγκαία. Μερικά Άυλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να 
ενέχουν ουσιώδεις και ασταθείς διακυμάνσεις σε εύλογη αξία δημιουργώντας έτσι την ανάγκη 
ετήσιας αναπροσαρμογής. Τέτοιες συχνές αναπροσαρμογές δεν είναι αναγκαίες για Άυλα 
περιουσιακά στοιχεία με μόνο ασήμαντες διακυμάνσεις σε εύλογη αξία.  
80. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, κάθε σωρευμένη απόσβεση κατά την 
ημερομηνία της αναπροσαρμογής:  
(α) είτε αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του 
περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική αξία του, μετά την αναπροσαρμογή, να είναι 
ίση με την αναπροσαρμοσμένη αξία του,  
(β) είτε συμψηφίζεται έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 
και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου.  
81. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο σε μια κατηγορία αναπροσαρμοσμένων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να αναπροσαρμοστεί, για το λόγο ότι δεν υπάρχει ενεργός 
αγορά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο, το περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται στο κόστος 
του μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και ζημία απομείωσης.  
82. Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν μπορεί 
εφεξής να προσδιορίζεται με αναφορά σε μία ενεργός αγορά, η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου πρέπει να είναι η αναπροσαρμοσμένη αξία του κατά την ημερομηνία της τελευταίας 
αναπροσαρμογής με αναφορά στην ενεργό  
αγορά μείον κάθε μεταγενέστερης σωρευμένης απόσβεσης και κάθε μεταγενέστερης σωρευμένης 
ζημίας απομείωσης.  
83. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον μία ενεργός αγορά για ένα αναπροσαρμοσμένο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να δείχνει ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι 
απομειωμένο και ότι χρειάζεται να εξεταστεί, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36  
Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.  
84. Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να προσδιορίζεται με παραπομπή σε 
μία ενεργός αγορά σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία επιμέτρησης, η μέθοδος της 
αναπροσαρμογής εφαρμόζεται από αυτήν την ημερομηνία.  
85. Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσμα μιας 
αναπροσαρμογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση στο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής. Όμως, μια αύξηση λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα, κατά την έκταση που αναστρέφει μία  
προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε προηγουμένως 
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.  
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86. Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ως αποτέλεσμα μιας 
αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Όμως, η μείωση θα 
χρεώνεται απευθείας στην καθαρή  
θέση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο 
πλεόνασμα αναπροσαρμογής αναφορικά με το περιουσιακό στοιχείο αυτό.  
87. Το σωρευμένο πλεόνασμα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια μπορεί 
να μεταφέρεται άμεσα στα κέρδη εις νέον, όταν πραγματοποιηθεί η διαφορά. Το σύνολο της 
διαφοράς μπορεί να πραγματοποιείται κατά την απόσυρση ή διάθεση του περιουσιακού 
στοιχείου. Όμως, μέρος της διαφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί, καθώς το περιουσιακό 
στοιχείο χρησιμοποιείται από την οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό της διαφοράς που 
πραγματοποιείται είναι η διαφορά μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης που θα είχε αναγνωριστεί με βάση 
το ιστορικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου. Η μεταφορά από τα «πλεονάσματα 
αναπροσαρμογής» στα κέρδη εις νέον δεν γίνεται μέσω της κατάστασης λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  
   
ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ  
88. Η οντότητα θα εκτιμά u945 αν η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι 
περιορισμένη ή αόριστη και, αν είναι περιορισμένη, τη διάρκεια ή τον αριθμό των παραγωγικών 
ή όμοιων μονάδων που αποτελούν εκείνη  
την ωφέλιμη ζωή. Η οντότητα θα θεωρεί ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη 
ωφέλιμη ζωή όταν, βάσει ανάλυσης των σχετικών παραγόντων, δεν υπάρχει προβλεπόμενη λήξη 
της περιόδου κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να δημιουργήσει καθαρές 
ταμιακές εισροές για την οντότητα.  
89. Ο λογιστικός χειρισμός για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο βασίζεται στην ωφέλιμη ζωή του. 
Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται (βλέπε παραγράφους 
97-106) και ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται (βλέπε 
παραγράφους 107-110). Τα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το παρόν Πρότυπο  
επεξηγούν τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής για διάφορα Άυλα περιουσιακά στοιχεία και την 
επακόλουθη λογιστική  
αντιμετώπιση βάσει εκείνων των προσδιορισμών της ωφέλιμης ζωής.  
90. Πολλοί παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός 
άυλου περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβανομένων:  
(α) της προσδοκώμενης χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την οντότητα και αν το 
περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά από μία άλλη διευθυντική 
ομάδα,  
(β) των συνηθισμένων κύκλων παραγωγικής ζωής για το περιουσιακό στοιχείο βάσει ευρέως 
διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν σε εκτιμήσεις ωφέλιμης ζωής παρόμοιων περιουσιακών 
στοιχείων, που χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο,  
(γ) της τεχνικής, τεχνολογικής ή άλλων τύπων απαξίωσης, (δ) της σταθερότητας του κλάδου στον 
οποίο το περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί και των μεταβολών στη ζήτηση της αγοράς για 
προϊόντα ή υπηρεσίες προερχόμενες από το περιουσιακό στοιχείο,  
(ε) τις αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών ή δυνητικών ανταγωνιστών,  
(στ) του επιπέδου των δαπανών συντήρησης που απαιτούνται για να λαμβάνονται τα 
αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο και την ικανότητα και 
πρόθεση της οντότητας να φθάσει σε τέτοιο επίπεδο,  
(ζ) της περιόδου ελέγχου του περιουσιακού στοιχείου και τα νομικά ή όμοια όρια που τίθενται 
στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, όπως οι ημερομηνίες λήξης σχετικών μισθώσεων  
και  
(η) αν η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την ωφέλιμη ζωή άλλων 
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περιουσιακών στοιχείων της  
οντότητας.  
91. Ο όρος «αόριστος» δεν σημαίνει «απεριόριστος». Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου αντανακλά μόνον εκείνο το επίπεδο συντήρησης που απαιτείται για να διατηρηθεί το 
κανονικό επίπεδο απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της εκτίμησης της 
ωφέλιμης ζωής του και την ικανότητα και πρόθεση της οντότητας να φθάσει στο επίπεδο αυτό. 
Το συμπέρασμα ότι η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι αόριστη δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από τις προγραμματισμένες μελλοντικές δαπάνες που απαιτούνται για να 
διατηρηθεί το επίπεδο της απόδοσης.  
92. Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των ταχέων μεταβολών στην τεχνολογία, στο ηλεκτρονικό 
λογισμικό και πολλά άλλα, τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ευαίσθητα στην τεχνολογική 
απαξίωση. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι η ωφέλιμη ζωή τους θα είναι σύντομη.  
93. Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ή έστω και 
αόριστη. Η αβεβαιότητα δικαιολογεί την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου πάνω σε μία συντηρητική βάση, αλλά δεν δικαιο-  
λογεί την επιλογή μίας ζωής που είναι αβάσιμα σύντομη.  
94. Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που ανακύπτει από συμβατικά ή άλλα 
νόμιμα δικαιώματα δεν θα υπερβαίνει την περίοδο που ισχύουν τα συμβατικά ή άλλα νομικά 
δικαιώματα, αλλά μπορεί να είναι συντομότερη ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου που η 
οντότητα αναμένει να κάνει χρήση του περιουσια-  
κού στοιχείου. Αν τα συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα μεταβιβάζονται για περιορισμένη 
χρονική περίοδο που δύναται να ανανεωθεί, η ωφέλιμη ζωή του άυλου περιουσιακού στοιχείου 
θα περιλαμβάνει την περίοδο (τις περιόδους) ανανέωσης μόνο αν υπάρχουν αποδείξεις που 
υποστηρίζουν την ανανέωση από την οντότητα  
χωρίς σημαντικό κόστος.  
95. Μπορεί να υπάρχουν τόσο οικονομικοί όσο και νομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Οι οικονομικοί παράγοντες προσδιορίζουν την 
περίοδο κατά την οποία μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα λαμβάνονται από την οντότητα. Η 
περίοδος κατά την οποία η οντότητα ελέγχει την πρόσβαση στα οφέλη αυτά μπορεί να 
περιορίζεται από νομικούς παράγοντες. Η ωφέλιμη ζωή είναι η βραχύτερη τω περιόδων που 
προσδιορίζεται από αυτούς τους παράγοντες.  
96. Η ύπαρξη των ακόλουθων παραγόντων, μεταξύ άλλων, υποδεικνύει ότι μία οντότητα θα ήταν 
σε θέση να ανανεώσει τα συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα χωρίς σημαντικό κόστος:  
(α) υπάρχει απόδειξη, πιθανώς εμπειρική, ότι τα συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα θα 
ανανεωθούν. Αν η ανανέωση εξαρτάται από τη συναίνεση ενός τρίτου μέρους, 
συμπεριλαμβάνεται η απόδειξη ότι το τρίτο μέρος θα συναινέσει,  
(β) υπάρχει απόδειξη ότι θα ικανοποιηθούν οποιοιδήποτε απαιτούμενοι όροι για την ανανέωση 
και  
(γ) το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η οντότητα για την ανανέωση δεν είναι σημαντικό σε 
σύγκριση με τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν στην οντότητα από 
την ανανέωση.  
Αν το κόστος της ανανέωσης είναι σημαντικό σε σύγκριση με τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
που αναμένεται να εισρεύσουν στην οντότητα από την ανανέωση, το κόστος «ανανέωσης» 
αντιπροσωπεύει, στην ουσία, το κόστος απόκτησης ενός νέου άυλου περιουσιακού στοιχείου 
κατά την ημερομηνία της ανανέωσης.  
   
ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΖΩΕΣ  
Περίοδος απόσβεσης και μέθοδος απόσβεσης  
97. Το αποσβέσιμο ποσό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα 
κατανέμεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Η απόσβεση θα αρχίζει όταν 
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το περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση, ήτοι όταν βρίσκεται στην τοποθεσία 
και την κατάσταση που απαιτείται για  
τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η απόσβεση θα παύει κατά τη νωρίτερη 
ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιμο 
προς πώληση (η που συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη 
προς πώληση) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά (ΔΠΧΠ5)  
 
Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες και της ημερομηνίας που το περιου σιακό 
στοιχείο διαγράφεταΙ  
Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες.  
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθμό με τον οποίο τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να αναλωθούν από την  
οντότητα. Αν αυτός ο ρυθμός δεν μπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα, η σταθερή μέθοδος θα 
χρησιμοποιείται. Η δαπάνη της απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα, εκτός αν αυτό ή άλλο Πρότυπο  
επιτρέπει ή απαιτεί αυτή να συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού 
στοιχείου.  
98. Μία ποικιλία μεθόδων απόσβεσης μπορεί να χρησιμοποιείται για να κατανέμεται το 
αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής του. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη σταθερή μέθοδο, τη μέθοδο του 
φθίνοντος υπολοίπου και τη μέθοδο της μονάδας παραγωγής. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται 
επιλέγεται βασιζόμενη στον προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης των αναμενόμενων μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο και εφαρμόζεται σταθερά 
από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει μία μεταβολή στον προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης 
αυτών των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών. Θα υπάρξουν σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ, 
πειστικές ενδείξεις που να στηρίζουν μία μέθοδο απόσβεσης για Άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
περιορισμένες ωφέλιμες ζωές η οποία να καταλήγει σε ένα χαμηλότερο ποσό σωρευμένης 
απόσβεσης σε σχέση με τη σταθερή μέθοδο.  
99. Η απόσβεση συνήθως αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Ωστόσο, κάποιες φορές τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται 
στην παραγωγή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση  
αυτή, η δαπάνη απόσβεσης αποτελεί τμήμα του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και 
περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του. Για παράδειγμα, η απόσβεση των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν σε μία παραγωγική  
διαδικασία περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των αποθεμάτων (βλέπε Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα).  
   
Υπολειμματική αξία  
100. Η υπολειμματική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα 
εκτιμάται ότι είναι μηδενική, εκτός αν:  
(α) υπάρχει μία δέσμευση τρίτου μέρος να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής  
του  
ή  
(β) υπάρχει μία ενεργός αγορά για το περιουσιακό στοιχείο και:  
(i) η υπολειμματική αξία μπορεί να προσδιοριστεί με παραπομπή σε αυτή την αγορά  
και  
(ii) πιθανολογείται ότι τέτοια αγορά θα υπάρχει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου.  
101. Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή 
προσδιορίζεται μετά την έκπτωση της υπο λειμματικής αξίας του. Μία υπολειμματική αξία εκτός 
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από μηδέν δείχνει ότι η οντότητα αναμένει να διαθέσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο πριν από το 
τέλος της οικονομικής ζωής του.  
102. Μία εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου βασίζεται στο ποσό 
που είναι ανακτήσιμο από την εκποίηση με τη χρήση τιμών που επικρατούν κατά την ημερομηνία 
της εκτίμησης για την πώληση ενός παρόμοιου περιου-  
σιακού στοιχείου που έχει φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του και που έχει χρησιμοποιηθεί 
υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές, που θα χρησιμοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο. Η 
υπολειμματική αξία αναθεωρείται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού έτους. Μία μεταβολή 
της υπολειμματικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής  
εκτίμησης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών  
   
Εκτιμήσεων και Λάθη.  
103. Η υπολειμματική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αυξηθεί σε ποσό ίσο 
προς ή μεγαλύτερο της λογιστικής αξίας του. Αν αυξηθεί, η δαπάνη απόσβεσης του περιουσιακού 
στοιχείο είναι μηδενική εκτός και έως ότου η υπολειμματική αξία του μειωθεί μεταγενέστερα σε 
ποσό μικρότερο της λογιστικής αξίας του.  
Επανεξέταση της περιόδου απόσβεσης και της μεθόδου απόσβεσης  
104. Η περίοδος απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης για άυλο περιουσιακό στοιχείο με 
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. 
Αν η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι διαφορετική από 
προηγούμενες εκτιμήσεις, η περίοδος απόσβεσης θα  
μεταβάλεται κατ’ ακολουθία. Αν έχει υπάρξει μία ουσιώδη μεταβολή στον προσδοκώμενο ρυθμό 
των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο, η 
μέθοδος απόσβεσης πρέπει να μεταβάλλεται έτσι ώστε να αντανακλά το διαμορφωμένο ρυθμό. 
Τέτοιες μεταβολές θα αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές u964 της λογιστικής εκτίμησης 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8.  
105. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να καταστεί 
εμφανές ότι η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του δεν είναι ορθή. Για παράδειγμα, η αναγνώριση 
μιας ζημίας απομείωσης μπορεί να δείχνει ότι η περίοδος απόσβεσης χρειάζεται να τροποποιηθεί. 
106. Συν το χρόνο, το πρόγραμμα των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που αναμένονται να 
εισρεύσουν στην οντότητα από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μεταβληθεί. Για 
παράδειγμα, μπορεί να καταστεί εμφανές ότι μία μέθοδος απόσβεσης του φθίνοντος υπολοίπου 
είναι κατάλληλη παρά μία σταθερή μέθοδος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, όταν η χρήση των 
δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύονται από μία άδεια αναβάλλεται σε αναμονή της ενεργοποίησης 
άλλων συνθετικών στοιχείων ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, 
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μη λαμβάνονται μέχρι 
τις τελευταίες περιόδους.  
   
ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΖΩΕΣ  
107. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν θα αποσβένεται.  
108. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων, η οντότητα 
απαιτείται να εξετάζει τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία για απομείωση συγκρίνοντας τα 
ανακτήσιμα ποσά τους με τη λογιστική αξία τους  
(α) ετησίως  
και  
(β) όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει υποστεί απομείωση 
αξίας.  
   
Επανεξέταση της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής  
109. Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που δεν αποσβένεται θα επανεξετάζεται 
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σε κάθε περίοδο για να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι συνθήκες συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής για εκείνο το στοιχείο. Αν δεν την υποστηρίζουν, 
η μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής από  
αόριστη σε περιορισμένη θα αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.  
110. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36, η επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου ως περιορισμένης αντί αόριστης αποτελεί ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί 
να έχει υποστεί απομείωση αξίας. Συνεπώς, η οντότητα εξετάζει το περιουσιακό στοιχείο για 
απομείωση αξίας συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό του, όπως προσδιορίστηκε σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 36, με τη λογιστική αξία του και αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε θετική διαφορά σε σχέση 
με το ανακτήσιμο ποσό ως ζημία απομείωσης.  
   
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ  
111. Για να προσδιορίσει πότε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο απομειώνεται, η οντότητα 
εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας  
Περιουσιακών Στοιχείων. Εκείνο το Πρότυπο εξηγεί πώς και πότε η οντότητα αναθεωρεί η 
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της, πώς προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό ενός 
περιουσιακού στοιχείου και πότε αναγνωρίζει ή αναστρέφει μια ζημία απομείωσης.  
   
ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  
112. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα διαγράφεται:  
(α) κατά τη διάθεση  
ή  
(β) όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του 
στοιχείου.  
   
113. Το κέρδος ή η ζημία που απορρέει από τη διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου θα 
προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της 
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν το 
περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται (εκτός αν το Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις απαιτεί διαφορετικά σε 
συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης). Τα κέρδη δεν θα αναγνωρίζονται στα έσοδα.  
114. Η διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ. 
δια της πώλησης, της σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της δωρεάς). Κατά τον 
προσδιορισμό της ημερομηνίας διάθεσης τέτοιου στοιχείου, η  
οντότητα εφαρμόζει τα κριτήρια του Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα για την αναγνώριση εσόδων από την 
πώληση αγαθών. Το Δ.Λ.Π. 17 εφαρμόζεται στη διάθεση μέσω πώλησης και επαναμίσθωσης.  
115. Αν σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 21 η οντότητα αναγνωρίζει το 
κόστος ανταλλακτικού τμήματος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου στη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου, τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του αντικαθιστούμενου τμήματος. Αν 
δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να προσδιορίσει τη λογιστική αξία του αντικαθιστούμενου 
τμήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόστος της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του  
αντικαθιστούμενου τμήματος όταν αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε εσωτερικώς.  
116. Το αντάλλαγμα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση άυλου περιουσιακού στοιχείου 
αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία. Αν η πληρωμή του άυλου περιουσιακού στοιχείου 
αναβληθεί, το αντάλλαγμα που λήφθηκε αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναμη τιμή μετρητοίς 
του. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του ανταλλάγματος και της ταμιακής τιμής μετρη 
τοίς αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 18, αντανακλώντας την πραγματική 
απόδοση της απαίτησης.  
117. Η απόσβεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή δεν παύει 
όταν παύει να χρησιμοποιείται το άυλο περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο 
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έχει αποσβεστεί πλήρως ή κατατάσσεται ως κατεχόμενο προς πώληση (ή συμπεριλαμβάνεται σε 
ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη για πώληση) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5. 
(ΔΠΧΠ5)  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Γενικά  
118. Η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, διακρίνοντας μεταξύ εσωτερικώς δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων 
και άλλων άυλων περιουσιακών  
στοιχείων:  
(α) αν οι ωφέλιμες ζωές είναι περιορισμένες ή αόριστες και, αν είναι περιορισμένες, τις ωφέλιμες 
ζωές και τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν,  
(β) τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν για Άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
περιορισμένες ωφέλιμες ζωές,  
(γ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευμένη απόσβεση 
(συναθροιζομένων των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) έναρξης και τέλους περιόδου,  
(δ) το συγκεκριμένο κονδύλιο (τα συγκεκριμένα κονδύλια) της κατάστασης λογαριασμού 
αποτελεσμάτων στην οποία η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται,  
(ε) μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της περιόδου που δείχνει:  
(i) προσθήκες, με ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν εσωτερικά, εκείνων που 
αποκτήθηκαν ξεχωριστά και εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων,  
(ii) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για πώληση ή που 
συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως προοριζόμενη για πώληση 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις, (ΔΠΧΠ5) 
 (iii) αυξήσεις ή μειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από αναπροσαρμογές, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 75, 85 και 86 και από ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν ή 
αναστράφηκαν κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας 
Περιουσιακών Στοιχείων (αν υπάρχουν),  
   
(iv) ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 (αν υπάρχουν),  
(v) ζημίες απομείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 (αν υπάρχουν),  
(vi) κάθε απόσβεση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου,  
(vii) τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των 
οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης 
και κατά τη μετατροπή της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της 
οντότητας και  
(viii) άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
119. Μία κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι μία συγκέντρωση περιουσιακών 
στοιχείων όμοιας φύσης και χρήσης στις  
εκμεταλλεύσεις μιας οντότητας. Παραδείγματα ιδιαίτερων κατηγοριών μπορεί να 
περιλαμβάνουν:  
(α) εμπορικά σήματα,  
(β) τίτλους εφημερίδων και περιοδικών καθώς και τίτλους έκδοσης,  
(γ) λογισμικό,  
(δ) άδειες και παραχωρήσεις χρήσης δικαιωμάτων,  
(ε) συγγραφικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και  
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δικαιώματα εκμετάλλευσης,  
(στ) συνταγές, τύπους, υποδείγματα, σχέδια και πρωτότυπα  
και  
(ζ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη.  
Οι κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω διαχωρίζονται (συναθροίζονται) σε μικρότερες 
(μεγαλύτερες) κατηγορίες αν αυτό καταλήγει σε περισσότερο σχετικές πληροφορίες για τους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.  
120. Η οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες για τα απομειωμένα Άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 επιπρόσθετα των πληροφοριών που απαιτούνται από την παράγραφο 
118 (ε) (iii)-(v).  
121. Το Δ.Λ.Π. 8 απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί το είδους και το ποσό μιας μεταβολής στην 
εκτίμηση που είτε έχει μία ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα περίοδο είτε αναμένεται να έχει 
μία ουσιαστική επίδραση στις επόμενες περιόδους. Τέτοιες γνωστοποιήσεις μπορεί να 
ανακύψουν από μεταβολές:  
(α) στην εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείο,  
(β) στη μέθοδο απόσβεσης  
ή  
(γ) στην υπολειμματική αξία.  
   
122. Η οντότητα θα γνωστοποιεί επίσης τα ακόλουθα:  
(α) για άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αξιολογηθεί ως έχων αόριστη ωφέλιμη ζωή, τη 
λογιστική αξία εκείνου του περιουσιακού στοιχείου και τους λόγους που υποστηρίζουν την 
αξιολόγηση της αόριστης ωφέλιμης ζωής. Γνωστοποιώντας αυτούς τους λόγους, η οντότητα θα 
περιγράψει τον παράγοντα (ή τους παράγοντες) που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στον 
προσδιορισμό ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει  
αόριστη ωφέλιμη ζωή.  
(β) μία περιγραφή, τη λογιστική αξία και την απομένουσα περίοδο απόσβεσης κάθε κατ’ ιδίαν 
άυλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι ουσιαστικό στις οικονομικές καταστάσεις της 
οντότητας.  
(γ) για τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω μίας κρατικής επιχορήγησης και 
αρχικώς αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία (βλέπε παράγραφο 44):  
(i) την εύλογη αξία που αρχικώς αναγνωρίστηκε για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία,  
(ii) τη λογιστική αξία τους  
και  
(iii) αν επιμετρώνται μετά την αναγνώριση με τη μέθοδο του κόστους ή τη μέθοδο της 
αναπροσαρμογής.  
(δ) την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων των οποίων ο τίτλος 
κυριότητος είναι υπό όρους και τις λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων που είναι 
ενεχυριασμένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων.  
(ε) το ποσό των συμβατικών δεσμεύσεων για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων.  
123. Όταν η οντότητα περιγράφει τον παράγοντα ή τους παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στον προσδιορισμό της ωφέλιμης  
ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου ως αόριστο, η οντότητα λαμβάνει υπόψη τον πίνακα 
των παραγόντων στην  
παράγραφο 90.  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται μετά την αναγνώριση με τη μέθοδο της 
αναπροσαρμογής  
124. Αν Άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά σε αναπροσαρμοσμένα ποσά, η 
οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:  
(α) κατά κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων:  
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(i) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής,  
(ii) τη λογιστική αξία των αναπροσαρμοσμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων,  
και  
(iii) τη λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν είχε επιμετρηθεί η αναπροσαρμοσμένη 
κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αναγνώριση, με τη μέθοδο του κόστους της 
παραγράφου 74,  
(β) το ποσό του πλεονάσματος αναπροσαρμογής που αφορά στα Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
κατά την έναρξη και λήξη της λογιστικής περιόδου, υποδεικνύοντας τις μεταβολές κατά τη 
διάρκεια της λογιστικής περιόδου και οποιονδήποτε περιορισμό στη διανομή του υπολοίπου 
στους μετόχους και  
(γ) τις μεθόδους και τις σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για την εκτίμηση των εύλογων 
αξιών των περιουσιακών στοιχείων.  
125. Μπορεί να είναι αναγκαίο να συναθροίζονται οι κατηγορίες των  αναπροσαρμοσμένων 
περιουσιακών στοιχείων σε μεγαλύτερες κατηγορίες για λόγους γνωστοποιήσεων. Όμως, 
κατηγορίες δεν συναθροίζονται, αν αυτό θα κατέληγε στη ενοποίηση μιας κατηγορίας άυλων 
περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει ποσά αποτιμώμενα σύμφωνα με τις μεθόδους του 
κόστους και της αναπροσαρμογής.  
   
Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης  
126. Η οντότητα θα γνωστοποιεί το άθροισμα των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που 
αναγνωρίστηκε ως ένα έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
127. Τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης συνθέτουν όλες οι δαπάνες που άμεσα αφορούν τις 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βλέπε παραγράφους 66-67 για οδηγίες σχετικά με τον 
τύπο των δαπανών που συμπεριλαμβάνεται για το σκοπό της απαίτησης γνωστοποίησης της 
παραγράφου 126).  
   
Άλλες πληροφορίες  
128. Η οντότητα ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεώνεται, να δίδει τις ακόλουθες πληροφορίες:  
(α) μία περιγραφή κάθε πλήρως αποσβεσμένου άυλου περιουσιακού στοιχείου που είναι ακόμη 
σε χρήση  
και  
(β) μία σύντομη περιγραφή των σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από 
την οντότητα, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν u960 πληρούσαν τα 
κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος Προτύπου ή  
γιατί είχαν αγοραστεί ή δημιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Δ.Λ.Π. 38 Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία που εκδόθηκε το 1998.  
   
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
129. Αν η οντότητα επιλέξει σύμφωνα με την παράγραφο 85 του Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Π. 3 από οποιαδήποτε ημερομηνία προγενέστερη των 
ημερομηνιών έναρξης ισχύος που παρατίθενται στις παραγράφους 78-84 του Δ.Π.Χ.Π. 3, θα 
εφαρμόζει μελλοντικά και το παρόν Πρότυπο από εκείνη την ημερομηνία. Συνεπώς, η οντότητα 
δεν θα προσαρμόσει τη λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν 
την ημερομηνία εκείνη. Όμως, η οντότητα θα εφαρμόσει το παρόν Πρότυπο εκείνη την 
ημερομηνία προκειμένου να επανεκτιμήσει τις ωφέλιμες ζωές των αναγνωρισμένων της άυλων 
περιουσιακών στοιχείων. Αν, λόγω του αποτελέσματος της επανεκτίμησης αυτής, η οντότητα 
μεταβάλει την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, η μεταβολή θα 
αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.  
130. Σε διαφορετική περίπτωση, η οντότητα θα εφαρμόζει το παρόν Πρότυπο:  
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(α) στη λογιστική αντιμετώπιση άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις 
επιχειρήσεων η ημερομηνία συμφωνίας των οποίων είναι την ή μετά την 31 Μαρτίου 2004 και  
(β) στη λογιστική αντιμετώπιση όλων των λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων μελλοντικά 
από την έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου που ξεκινάει την ή μετά τις 31 Μαρτίου 2004. 
Συνεπώς, η οντότητα δεν θα προσαρμόζει τη λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
που αναγνωρίστηκαν την ημερομηνία εκείνη. Όμως, η οντότητα θα εφαρμόζει το παρόν Πρότυπο 
εκείνη την ημερομηνία  
προκειμένου να επανεκτιμήσει τις ωφέλιμες ζωές τέτοιων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Αν, 
λόγω του αποτελέσματος της επανεκτίμησης αυτής, η οντότητα μεταβάλει την εκτίμηση της 
ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, η μεταβολή αυτή θα αντιμετωπίζεται ως μεταβολή 
λογιστικής εκτίμησης  
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8.  
   
Ανταλλαγές όμοιων περιουσιακών στοιχείων  
131. Η απαίτηση των παραγράφων 129 και 130(β) να εφαρμόσει το Πρότυπο αυτό μελλοντικά 
σημαίνει ότι εάν μία ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων επιμετρήθηκε πριν την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος Προτύπου βάσει της λογιστικής  
αξίας του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε, η οντότητα δεν επαναδιατυπώνει τη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε ώστε να αντανακλά την εύλογη αξία 
του κατά την ημερομηνία της απόκτησης.  
   
Πρόωρη Εφαρμογή  
132. Οι οντότητες στις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 130 ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τις 
απαιτήσεις το παρόντος Προτύπου πριν τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που καθορίζονται στην 
παράγραφο 130. Όμως, αν η οντότητα εφαρμόσει το παρόν Πρότυπο πριν τις ημερομηνίες 
έναρξης ισχύος εκείνες, θα εφαρμόσει επίσης τα Δ.Π.Χ.Π. 3 και Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας 
Περιουσιακών Στοιχείων (καθώς αναθεωρήθηκε το 2004) συγχρόνως. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 
Δ.Λ.Π. 38 (ΕΚΔΟΘΕΝ ΤΟ1998) 133. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 38 Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία (εκδοθέν το 1998).   

  

 
   

Σχόλια:Οπως τροποποιήθηκε με τον Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1910/2005
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