
 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού : Βέλτιστες πρακτικές αποτίμησης του 

ανθρώπινου δυναμικού και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η 

σημασία των άϋλων αυτών στοιχείων (Human capital & intangible assets) 

στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων για τις επιχειρήσεις. Εφαρμογές 

σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

του φοιτητή   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,  Α.Μ 10/06 

 
επιβλέπουσα καθηγήτρια ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΝΙΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Φεβρουάριος 2008 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Σελ.  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ……………………………………………………………………           1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ H.R.A…………………………………………………….            2 

      1.1   Εισαγωγικές παρατηρήσεις……………………………………………           3 

      1.2   Ορισμοί και έννοιες H.RA …………………………………………….          3 

      1.3   Χρησιμότητα και λειτουργίες H.RA ………………………….............           4 

      1.4   Ιστορική αναδρομή του H.R.A ………………………………………            7    

      1.5   Παρόμοια με το H.R.A εργαλεία διοίκησης …………………………         10 

2.   ΜΟΝΤΕΛΑ H.R.A ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ………………………………….         13 

      2.1   Εισαγωγή……………………………………………………………..          14 

      2.2   Λογιστικά πρότυπα που σχετίζονται με τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία       14      

      2.3   Μοντέλα H.RA………………………………………………………….     16  

      2.4  Το παράδειγμα του Flamholtz…………………………………………..      18 

      2.5  Η μέθοδος του Kieran Sheedy – Gohil…………………………………       20 

             2.5.1 Τρόπος υπολογισμού του AVS…………………………………..        21  

             2.5.2  Αριθμητικό παράδειγμα…………………………………………        23 

             2.5.3  Συμπεράσματα από τη μέθοδο Gohil…………………………….       27 

3   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ………………………………………....        28 

     3.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις……………………………………………..        29 

     3.2  Εισαγωγή στην ποδοσφαιρική βιομηχανία……………………………..        29 

     3.3  Περιουσιακά στοιχεία και ποδοσφαιριστές…………………………….        30  

     3.4  Οι ποδοσφαιρικές υπηρεσίες στον ισολογισμό…………………………       32 

     3.5  Το πρόβλημα της αποτύπωσης………………………………………….       33 

     3.6  Μέθοδοι αποτύπωσης…………………………………………………..        34 

     3.7  Κίνητρα που οδηγούν στην υιοθέτηση κάποιας προσέγγισης………….        39 



4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ……………………………     43 

    4.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις………………………………………………     44 

    4.2  Παραδείγματα από ξένες ποδοσφαιρικές εταιρίες……………………….     44 

    4.3  Συμπεράσματα από τους ισολογισμούς ευρωπαϊκών ομάδων…………..     50 

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Π.ΑΕ……………………………………     52 

    5.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις………………………………………………     53 

    5.2  H ελληνική νομολογία……………………………………………………    53 

    5.3  Παραδείγματα Ισολογισμών……………………………………………..     55 

    5.4  Συμπεράσματα……………………………………………………………    57 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………………… 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

   Στη παρούσα μελέτη, θα εξεταστούν θέματα που σχετίζονται με την Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Accounting ή εν συντομία H.R.A). Το 

H.R.A είναι ένα εργαλείο διοίκησης που τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει 

πολλά βλέμματα ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών. Ο λόγος είναι προφανής και 

πηγάζει από την αυξανόμενη ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων. 

   Οι επιχειρηματίες έχουν συνειδητοποιήσει πως οι απτοί (tangible) πόροι δεν αρκούν 

από μόνοι τους να προσδώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τόσο επιθυμούν. 

Άλλωστε, έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία κατά το παρελθόν που οδηγούν στη 

μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων αυτών. Έτσι, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το πιο σημαντικό απ’ αυτά, είναι το 

διανοητικό κεφάλαιο και οι εργαζόμενοι οι γνώσεις και οι τεχνικές (skills) των 

οποίων κρίνονται πλέον απαραίτητες για την επιτυχία της επιχείρησης.  

    Εφόσον λοιπόν οι επιχειρήσεις θέλουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τους εργαζομένους τους, θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο να μετρήσουν την αξία 

τους και κατόπιν να την αποτυπώσουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Εκεί 

λοιπόν βοηθάει η χρησιμοποίηση του H.R.A. Όπως γίνεται αντιληπτό, κάτι τέτοιο 

είναι αντικειμενικά δύσκολο λόγω της φύσης των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης, αν και έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα μέτρησης και αποτύπωσης της αξίας 

των εργαζομένων, κανένα από αυτά δεν έχει τύχει καθολικής αποδοχής. Εκεί είναι 

και η αχίλλειος πτέρνα του H.R.A και ο σημαντικότερος λόγος που δεν 

χρησιμοποιείται εκτενώς στις επιχειρήσεις. 

    Ωστόσο, υπάρχουν εταιρίες που  η φύση τους είναι τέτοια ώστε το σημαντικότερο 

και αρκετές φορές το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι οι ικανότητες των 

εργαζομένων τους. Εκεί ανήκουν οι αθλητικοί επαγγελματικοί ομαδικοί σύλλογοι 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι στη μελέτη που ακολουθεί εξετάζεται ο 

ποδοσφαιρικός κλάδος λόγω της παγκόσμιας αποδοχής που απολαμβάνει. Ωστόσο, τα 

συμπεράσματα που εξάγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παρόμοιους 

αθλητικούς κλάδους, όπως της πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης.    
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Η γέννηση, ανάπτυξη και χρησιμότητα  του  H.R.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ H.R.A 
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1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

 

 

   Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αυτής, επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην παράγραφο 1.2 αναφέρονται οι ορισμοί 

και οι έννοιες που κατά καιρούς αποδόθηκαν στο H.R.A από διακεκριμένους 

επιστήμονες. Στην επόμενη παράγραφο αναφέρονται οι κυριότερες λειτουργίες του 

H.R.A και η χρησιμότητα του νέου αυτού εργαλείου διοίκησης. Κατόπιν, γίνεται μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή του H.R.A (παράγραφος 1.4), ενώ το κεφάλαιο κλείνει 

με την παράγραφο 1.5 όπου επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη των εργαλείων 

διοίκησης που αναφέρονται στο διανοητικό κεφάλαιο. 

   

 

1.2 Ορισμοί και έννοιες H.RA 

 

  Είναι σχεδόν σύνηθες όσο και μοντέρνο, οι σύγχρονοι managers και τα στελέχη να 

αναφέρουν το ανθρώπινο δυναμικό ως το πιο σημαντικό αγαθό (περιουσιακό 

στοιχείο) της εταιρίας τους. Το γεγονός όμως ότι η αποτίμηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και η λογιστική αποτύπωσή του στις οικονομικές καταστάσεις των 

εταιριών γίνεται μάλλον σπάνια, έχει οδηγήσει αρκετούς στο συμπέρασμα ότι οι 

managers δεν υπολογίζουν τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα όσο τους άλλους 

(φυσικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς) πόρους της εταιρίας τους.  

   Στον κόσμο της λογιστικής, υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο και στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Έτσι, ενώ τα τελευταία 

αναγνωρίζονται ως χρήσεις κεφαλαίου και αποτυπώνονται στον ισολογισμό και στις 

άλλες οικονομικές καταστάσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο με το κεφάλαιο που συνδέεται 

με το ανθρώπινο δυναμικό. 

       Σύμφωνα με τους Likert και Pyle (1971), το Human Resource Accounting είναι 

ένα σύστημα μέτρησης και γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικών με το έμψυχο 

υλικό μιας επιχείρησης  που χρησιμοποιείται  για να διευκολύνει την οικονομική 

μονάδα στον χειρισμό θεμάτων που άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού.   

 3



    Παρόμοιος είναι και ο ορισμός που δημοσίευσε το 1973 η American Accounting 

Association ( Ένωση Αμερικανών Λογιστών), η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

πληροφόρηση των εκτός της επιχείρησης ενδιαφερομένων, δηλαδή των πιστωτών, 

τραπεζών, υποψήφιων μετόχων και άλλων συνεργατών της. Αναφέρει πως η 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διαδικασία εξακρίβωσης και μέτρησης 

στοιχείων που αφορούν το έμψυχο δυναμικό καθώς και η γνωστοποίησης αυτών των 

αποτελεσμάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.  

    Ορισμούς σχετικά με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού, έδωσαν και άλλοι 

σπουδαίοι ακαδημαϊκοί όπως οι Flamholtz και Brummet (1969) οι οποίοι τονίζουν 

την σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Μάλιστα, 

σύμφωνα με τον Flamholtz, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι το επόμενο 

βήμα για τις προοδευτικές  επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την προοπτική 

ανάπτυξης στηριζόμενες στον ανθρώπινο, κυρίως, παράγοντα. Τέτοιες εταιρίες είναι 

η IBM, Motorola, Pepsico και Eli Lilly. Η ανάγκη λοιπόν, για πληρέστερη 

πληροφόρηση στο θέμα αυτό, οδήγησε την ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού 

συστήματος που ενημερώνει τη διοίκηση για τις αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό 

μετρώντας την ικανότητα του κάθε εργαζομένου και το κατά πόσο προσθέτει αξία (ο 

κάθε εργαζόμενος ) στην εταιρία. Άλλωστε, τα νέα αυτά δεδομένα αποτυπώνονται 

στις οικονομικές καταστάσεις προσφέροντας καλλίτερη πληροφόρηση τόσο στους 

εντός όσο και στους εκτός της εταιρίας ενδιαφερομένους. Το νέο αυτό σύστημα 

ονομάζεται Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού ή Πόρων (H.R.A) 

 

 

1.3 Χρησιμότητα και λειτουργίες H.RA 

 

Η λογιστική ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους 

εσωτερικούς όσο και από τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους μιας επιχείρησης.  

  Για τους εντός της επιχείρησης ενδιαφερόμενους, όπως η διοίκηση και οι μέτοχοι, 

τα οφέλη είναι προφανή: Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διοικητικών 

αποφάσεων σε θέματα που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

Αποφάσεις όπως απολύσεις, προσλήψεις, εκπαίδευση προσωπικού και μισθοδοσία 

είναι πιθανόν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από τους διοικούντες. Έξ’ άλλου αυτή 

καθ’ αυτή η μέτρηση και λογιστική παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού 
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«αναγκάζει» την διοίκηση να ασχοληθεί ακόμα πιο ζεστά με το κυριότερο 

περιουσιακό τους στοιχείο, τους εργαζομένους τους. Αν λοιπόν, η λογιστική 

ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση των κερδών της εταιρίας, 

τότε είναι πολύ λογικό οι διοικούντες να συμπεριλάβουν την διαχείρηση του 

ανθρώπινου δυναμικού στα εργαλεία που χρησιμοποιούν για τη λήψη αποφάσεων.  

   Όσον αφορά τους εκτός της επιχείρησης ενδιαφερόμενους, όπως οι τράπεζες, οι 

υποψήφιοι δανειστές και επενδυτές, ένα ολοκληρωμένο σύστημα H.R.A, αποτελεί 

δέλεαρ για αυτούς τη στιγμή μάλιστα που ελάχιστες εταιρίες (ειδικά στην Ελλάδα) 

εφαρμόζουν παρόμοιο σύστημα. Άλλωστε, το Η.R.A βελτιώνει την ποιότητα και το 

πλήθος πληροφοριών των ενδιαφερόμενων της εταιρίας με αποτέλεσμα να μειώνεται 

ο κίνδυνος μιας λανθασμένης απόφασης.  

    Σύμφωνα με τον Eric Flamholtz (2002) και του Ulf Johanson (1997) και 

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  οι κυριότερες λειτουργίες του H.RA είναι οι 

ακόλουθες τέσσερις :  

 

  α) Δίνει αριθμητικές πληροφορίες σχετικά με τα κόστη και την αξία των 

εργαζομένων της εταιρίας.  Αυτές οι πληροφορίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 

σε αποφάσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως εκπαίδευση 

εργαζόμενων και κόστη αντικαταστάσεως προσωπικού 

 

  β)  Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων. Ο Snowball (1979), 

επεσήμανε άλλωστε, πως είναι λογικό τα στελέχη να επηρεάζονται από το H.R.A στη 

λήψη αποφάσεων. Με τη χρησιμοποίηση του H.R.A τα στελέχη έχουν πρόσβαση σε 

νέες πληροφορίες οι οποίες με τη σειρά τους κατευθύνουν τη λήψη αποφάσεων. Ο 

Gul (1984), υποστήριξε πως οι managers επηρεάζονται από τις πληροφορίες του 

H.R.A ανάλογα με το αν οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με την απόφαση που 

πρόκειται να λάβουν, είναι πλήρεις και μειώνουν το ρίσκο.  

 

  γ)  Οδηγεί τους διοικούντες στην υιοθέτηση μιας πιο ανθρωποκεντρικής διοίκησης 

της εταιρίας Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η έρευνα των Johanson και Nilson 

(1996), όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής του H.R.A σε ένα 

νοσοκομείο. Πέραν των αριθμητικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα 

σχόλια ενός από τα υψηλόβαθμα στελέχη του νοσοκομείου που δήλωσε ότι το 
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προσωπικό είναι θησαυρός και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επένδυση και όχι ως 

έξοδο.     

 

  δ) Επηρεάζει τις οργανωσιακές διαδικασίες μάθησης. Σε μια άλλη έρευνα των 

Johanson και Nilson (1996b), παρουσιάζονται τρεις μελέτες περιπτώσεων που 

αφορούν εταιρίες που χρησιμοποίησαν προγράμματα H.R.A στη διοίκηση τους. Τα 

προγράμματα αυτά απαιτούσαν αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας, 

τη συμμετοχή του Η.R.A στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την κατάλληλη 

εκπαίδευση των υψηλόβαθμων στελεχών. Σε δυο από τις τρεις εταιρίες αποδείχθηκε 

πως το H.R.A αποτελεί χρήσιμο εργαλείο διοίκησης και οδηγεί σε αλλαγές στη λήψη 

αποφάσεων. Υποκινήθηκαν οργανωσιακές διαδικασίες μάθησης με τα στελέχη να 

δείχνουν πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα για το νέο αυτό εργαλείο. 

    Ο Flamholtz (1985) απεικονίζει διαγραμματικά τις κυριότερες λειτουργίες του 

H.R.A αναφέροντας παράλληλα πως η νέα αυτή επιστήμη αντιπροσωπεύει αφενός 

ένα παράδειγμα, μια καινούρια προοπτική αντιμετώπισης διοικητικών θεμάτων και 

αφετέρου ένα σύνολο ποσοτικών μεγεθών που έχουν ως σκοπό τη μέτρηση  των 

επιπτώσεων που έχουν οι στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στη αξία των 

εργαζομένων. Έτσι, η θεώρηση του ανθρώπινου παράγοντα ως το πλέον καθοριστικό 

στοιχείο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αποτελεί το πλαίσιο για τη λήψη 

διοικητικών αποφάσεων. Επίσης, τα μοντέλα μέτρησης της λογιστικής αξίας των 

εργαζομένων δίνουν αριθμητικές πληροφορίες στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

για θέματα που αφορούν διοικητικές αποφάσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς. 

Παράλληλα, αυτή καθ’ αυτή η χρησιμοποίηση των μοντέλων αυτών αποτελεί ένα 

επιπλέον κίνητρο για ανάπτυξη με γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο παρακάτω 

πίνακας 1-1 αποτελεί  τη διαγραμματική απεικόνιση των λειτουργιών του H.R.A, 

σύμφωνα πάντα με τον Flamholtz.  
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Πίνακας 1-1 

 

(Human resource accounting, Eric Flamholtz 1985) 

 

 

.       

 

 

1.4 Ιστορική αναδρομή του H.R.A 

 

  Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Ο Flamholtz (2002) παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα στάδια και τις φάσεις 

του H.R.A από την αρχή της γέννησης του εώς σήμερα 

 

  α΄φάση : 1960-1966 : Η σύλληψη των πρώτων ιδεών και αρχικές σκέψεις σχετικά με 

το H.R.A.  
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  Οι Scott (1925) και Paton (1962) υποστήριξαν πως οι εργαζόμενοι είναι περιουσιακό 

στοιχείο της εταιρίας και έκαναν κάποιες πρώτες απόπειρες για την μέτρηση της 

αξίας τους. Οργανωσιακοί ψυχολόγοι όπως ο Likert, ασχολήθηκαν με την 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας  και την «προοπτική του ανθρώπινου 

δυναμικού» θεωρώντας πως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός για τη 

βιωσιμότητα των εταιριών (Odiorne 1963, Likert 1961). Ο Roger Hermanson (1964, 

1986) δημιούργησε το πρώτο μοντέλο μέτρησης της αξίας του ανθρώπινου 

δυναμικού. Μάλιστα η μελέτη αυτή θεωρείται ως προπομπός της δεύτερης φάσης. 

 

  β φάση :  1967-1970 : Ακαδημαϊκή έρευνα και τα πρώτα μοντέλα μέτρησης.  

  Στην δεύτερη φάση έγιναν οι πρώτες επιστημονικές έρευνες σχετικά με την αξία του 

ανθρώπινου δυναμικού και τους τρόπους μέτρησής του. Δημιουργήθηκαν τα πρώτα 

μοντέλα H.R.A και χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων τόσο 

από τους εντός όσο και από τους εκτός της επιχείρησης ενδιαφερόμενους. Στη φάση 

αυτή έγιναν και οι πρώτοι πειραματισμοί και εφαρμογές του H.R.A σε κάποιες 

επιχειρήσεις.  

     Οι πρώτες έρευνες έγιναν στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Στις αρχές του 1967 

μια ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους Rensis Likert, R. Lee Brummet, 

William C. Pyle και Eric Flamholtz, εργάστηκαν πάνω σε αρκετά προγράμματα στην 

προσπάθεια τους να αναπτύξουν τις πρώτες μεθόδους για τη λογιστική του 

ανθρώπινου δυναμικού. Στα αποτελέσματα αυτής της εργασίας ανήκει και το άρθρο 

του Brummet το 1968 όπου παρουσιάστηκε η πρώτη μελέτη σχετικά με τη μέτρηση 

των ανθρώπινων πόρων και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η έννοια ¨human 

resource accounting¨. Στη μελέτη αυτή παρουσιάστηκαν τα μειονεκτήματα της 

αντιμετώπισης των εργασιακών κοστών ως έξοδα στις οικονομικές καταστάσεις των 

εταιριών καθώς και η χρησιμότητα του H.R.A ως πολύτιμο εργαλείο διοίκησης. Σε 

άλλο άρθρο στο ίδιο έτος παρουσιάστηκε τα αποτελέσματα που έχει το H.R.A στη 

διοίκηση της εταιρίας. Ο Flamholtz στη διδακτορική του διατριβή το 1969 

δημιούργησε ένα νέο θεωρητικό μοντέλο που μετρούσε την αξία του κάθε 

εργαζόμενου ενώ ο Brummet το ίδιο έτος παρουσίασε το H.R.A ως ένα εργαλείο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης σε 

όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους όπως η πρόσληψη, η εκπαίδευση και 

η διατήρηση των ανθρώπινων πόρων.  
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   γ φάση 1971 – 1977. Μεγάλη άνθηση και αυξημένο ενδιαφέρον για το καινούριο 

αυτό εργαλείο. 

   Στη φάση αυτή έγιναν σπουδαίες επιστημονικές μελέτες σε όλη τη Δύση, στην 

Αυστραλία και την Ιαπωνία. Μάλιστα για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το H.R.A σε 

πραγματικές επιχειρήσεις. Η εταιρία R.G Barry (1973) δημοσίευσε οικονομικές 

καταστάσεις όπου περιέχονταν μέσα οι ανθρώπινοι πόροι. Το γεγονός άλλωστε ότι 

για πρώτη φορά σε ένα ισολογισμό περιέχονταν αξίες εργαζομένων προκάλεσε 

ποικίλες αντιδράσεις και έδωσε το έναυσμα σε πολλούς ακαδημαϊκούς να γράψουν 

πολλά άρθρα σχετικά με το H.R.A. Η φημισμένη American Accounting Association 

δημοσίευσε τις πρώτες μελέτες που αφορούσαν το H.R.A, ενώ οι Elia’ s (1972) και 

Hendricks (1976) ανέπτυξαν μοντέλα που εξηγούσαν ότι το H.R.A ασκεί επιρροή στη 

λήψη αποφάσεων. Ο Flamoltz το 1976 στη μελέτη του ασχολήθηκε με το κατά πόσο 

οι αξίες και οι αριθμοί που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των λογιστών. Οι Likert και Bowers  το 1973 προσπάθησαν με χρηματικές 

και μη – χρηματικές μεταβλητές που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και την απόδοση 

των εργαζόμενων να υπολογίσουν την αξία του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 

εταιρία. Ο Flamholtz μάλιστα, συνεχίζοντας το έργο των Likert και Bowers 

δημιούργησε ένα καινούριο μοντέλο όπου η αξία του κάθε εργαζόμενου θα σχετίζεται 

με τα μελλοντικά οφέλη που αναμένεται να έχει η εταιρία από την απόδοση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, η αξία των εργαζομένων θα προκύπτει ανάλογα με την 

παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την ικανότητα συνεχούς αλλαγής θέσεων 

μέσα στην εταιρία (roation). Παρόμοιες σημαντικές μελέτες που βασίζονταν στο 

μοντέλο του Flamoholtz έγιναν από τους Lev και Schwartz (1971), Sadan και 

Auerbach (1974) οι οποίοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν καινούρια μοντέλα 

μέτρησης της αξίας των εργαζόμενων. 

 

δ φάση 1977 – 1980 : Μειωμένο ενδιαφέρον για το H.R.A 

 

   Στη φάση αυτή, οι έρευνες σχετικά με αυτό το καινούριο εργαλείο διοίκησης είναι 

λιγοστές. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι οι πρώτες προσεγγίσεις έγιναν στη 

προηγούμενη περίοδο ( β φάση) και εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο οι λιγοστοί 

ακαδημαϊκοί που ασχολήθηκαν με το θέμα να προχωρήσουν εις βάθος. Επιπλέον, οι 
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νέες έρευνες που θα γινόντουσαν απαιτούσαν εμπειρική και πρακτική ανάλυση και οι 

επιχειρήσεις έδειχναν απρόθυμες να χρησιμοποιήσουν το καινούριο αυτό εργαλείο. 

Οι λόγοι ήταν το αυξημένο κόστος που θα είχε η εκπαίδευση των στελεχών που θα 

ασχολούνταν με το H.R.A, ο ¨χαμένος χρόνος¨, αλλά και η αμφιβολία για την 

αποτελεσματικότητα του νέου εργαλείου. Ωστόσο, οι Oliver και Flamholtz (1978) 

απέδειξαν εμπειρικά ότι η χρησιμοποίηση του H.R.A οδηγεί τα στελέχη σε 

διαφορετικές αποφάσεις σε θέματα μισθοδοσίας.  

 

ε φάση 1980 ως σήμερα : Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος 

 

  Στις αρχές της δεκαετίας του 80, γίνονται οι πρώτες έρευνες όπου συνδέεται η 

θεωρία που αναπτύχθηκε στη β φάση, με την πράξη. Το H.R.A πλέον εφαρμόζεται σε 

κάποιες επιχειρήσεις με πιο σπουδαίο παράδειγμα να αποτελεί η εφαρμογή στο 

αμερικάνικο ναυτικό. Εκεί, ο Flamholtz (1980) χρησιμοποίησε  ένα  μοντέλο που 

μετρούσε τα κόστη αντικατάστασης του προσωπικού και ειδικά των μηχανικών. 

Ήταν η πρώτη φορά που δημόσιος ή μεγάλος οργανισμός πήρε την απόφαση να 

χρησιμοποιήσει και να εμπιστευτεί ένα εργαλείο H.R.A.  

  Στην εποχή αυτή, άλλωστε, γίνεται στροφή προς το διανοητικό κεφάλαιο. Αρκετά 

χρόνια πριν, τα στελέχη έδιναν μεγάλη προσοχή μόνο προς τους φυσικούς πόρους 

(tangible assets) θεωρώντας πως οι εργαζόμενοι είναι απλά χειριστές των 

μηχανημάτων. Αποτέλεσμα της νέας νοοτροπίας είναι η δημιουργία νέων κολοσσών 

που δεν στηρίζονται στη βαριά βιομηχανία αλλά στην τεχνολογία και το 

εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό τους, όπως η Μicrosoft και η Intel. Ενώ λοιπόν, 

αυτή η αλλαγή νοοτροπίας των στελεχών θα περίμενε κανείς να οδηγήσει στην 

άνθηση του H.R.A, δυστυχώς δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ακόμη.  

 

1.5 Παρόμοια με το H.R.A εργαλεία διοίκησης 

 

   Όπως έχει γίνει κατανοητό, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο διοίκησης για θέματα που άπτονται του διανοητικού κεφαλαίου. 

Εκτός από το H.R.A όμως, υπάρχουν και άλλα εργαλεία λιγότερο ή περισσότερο 

διαδεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με το H.R.A για 
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τη λήψη αποφάσεων. Οι Bontis – Dragoneti – Jacobsen – Roos (1999) έκαναν μια 

σύνοψη των εργαλείων αυτών αναφέροντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά, τα 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους.  

 

    Προστιθέμενη οικονομική αξία (E.V.A) : Είναι ένα χρηματοοικονομικό μέγεθος που 

μετράει το πραγματικό κέρδος της εταιρίας. Ισούται με το καθαρό μετά φόρων 

κέρδος μείων το κόστος ευκαιρίας των ιδίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με το E.V.A, 

σκοπός της εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας και η καλύτερη 

αξιοποίηση των κεφαλαίων. Να σημειωθεί, ότι το E.V.A δεν σχετίζεται άμεσα με το 

διανοητικό κεφάλαιο, ωστόσο η καλή διαχείρηση του άϋλων στοιχείων βελτιώνει τον 

E.V.A. Κάθε διοικητική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση αυτούς τους 

γνώμονες. Το εργαλείο αυτό βοηθά στον καθορισμό του προϋπολογισμού, στην 

επίτευξη στόχων και στον γενικότερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της εταιρίας. 

Ωστόσο, η εφαρμογή του βασίζεται σε λογιστικά κυρίως μεγέθη, που μπορεί να 

διαφέρουν πολύ από τα πραγματικά ενώ για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων 

χρειάζεται να γίνουν πολλές προσαρμογές. 

    

 

Balance Scorecard (Κάρτα εσόδου – εξόδου). Είναι ένα πολυδιάστατο μοντέλο που 

αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton (1996). Γίνεται άμεσος συνδυασμός αιτίων 

– αιτιατών για θέματα που αφορούν την χρηματοοικονομική διάσταση της εταιρίας. 

Το μοντέλο στηρίζεται σε λογικές υποθέσεις που γίνονται από τους διοικούντες όσον 

αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι αρκετά αξιόπιστο, εύχρηστο και 

επιστημονικά εμπεριστατωμένο μοντέλο, ωστόσο είναι στατικό και χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά ως εσωτερικό εργαλείο και όχι ως εργαλείο σύγκρισης αποδοτικότητας 

μεταξύ των επιχειρήσεων.  

    Διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital): O όρος αυτός χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο και σχετίζεται με τους άϋλους πόρους που δίνουν αξία στην επιχείρηση. 

Σύμφωνα με το μοντέλο, τα άϋλα αυτά στοιχεία θα πρέπει να ελέγχονται, να 

θωρακίζονται και να αξιοποιούνται από την οντότητα όπως ακριβώς οι φυσικοί 

πόροι. Είναι ένα μοντέλο ευέλικτο, δυναμικό και εφαρμόσιμο ακόμα και σε μη – 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ωστόσο, η μέτρηση του κεφαλαίου αυτού είναι ακόμα 
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μια δύσκολη υπόθεση, ενώ παράλληλα οι ακαδημαϊκές μελέτες που σχετίζονται με το 

I.C είναι πολλές φορές αντιφατικές και προκαλούν σύγχυση.  

    Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εργαλείων αυτών, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά τους απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα  

 

 

(European Management Journal Vol 17 No 4 August 1999) 
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Λογιστικά πρότυπα, μοντέλα Η.R.A και παραδείγματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΜΟΝΤΕΛΑ Η.R.A ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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2.1 Εισαγωγή 

 

   Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τα λογιστικά πρότυπα και τα 

μοντέλα που σχετίζονται με την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην παράγραφο 

2.2 αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των λογιστικών προτύπων που 

αφορούν τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Η εξέταση των εν λόγω προτύπων 

επιβάλλεται μιας που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική. Στην επόμενη παράγραφο, 

2.3, εξετάζονται οι μέθοδοι και τα μοντέλα H.R.A που αναπτύχθηκαν κατά το 

παρελθόν και αποτελούν τη βάση για νεότερα, πιο αξιόπιστα μοντέλα. Κατόπιν, 

παρατίθεται ένα παράδειγμα από τον Flamholtz για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές 

που μπορούν να προκύψουν στις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας από τη 

χρησιμοποίηση διαφορετικών μεθόδων αποτύπωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Το 

κεφάλαιο τελειώνει με την αναφορά σε μια καινούρια μέθοδο αποτύπωσης, αυτή του 

Gohil 

     

 

2.2 Λογιστικά πρότυπα που σχετίζονται με τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

   Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών μοντέλων που 

σχετίζονται με την λογιστική αποτύπωση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, θα 

ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε στα λογιστικά πρότυπα. Τα λογιστικά πρότυπα 

δημιουργήθηκαν με σκοπό να προσφέρουν πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων από τους εσωτερικούς και κυρίως τους εξωτερικούς 

ενδιαφερόμενους. Τα μοντέλα αυτά, που το καθένα τους σχετίζεται με μια 

συγκεκριμένη πτυχή ή στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων, έχουν παγκόσμιο 

χαρακτήρα, είναι αντικειμενικά, εφαρμόσιμα και απαγκιστρωμένα από τις κατά 

τόπους φορολογικές αρχές.  

   Η εφαρμογή των προτύπων αυτών είναι υποχρεωτική. Οι οικονομικές πληροφορίες 

που δίνονται από τις επιχειρήσεις είναι προσαρμοσμένες πάνω στις απαιτήσεις των 

κατά τόπους φορολογικών αρχών. Έτσι, αφενός τις περισσότερες φορές οι επενδυτές 

 14



και οι μέτοχοι δεν γνωρίζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και αφετέρου 

δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις λόγω των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ 

των φορολογικών αρχών. Για τους λόγους αυτούς, η εφαρμογή των προτύπων είναι 

υποχρεωτική, ενώ το περιεχόμενό τους θα πρέπει να είναι σεβαστό από όλες τις 

φορολογικές αρχές. 

   Μια τέτοια προσπάθεια έχει αναλάβει η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 

(IASC), στην οποία συμμετέχουν πάνω από 120 ιδιωτικοί οργανισμοί από 100 και 

πλέον χώρες. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η δημιουργία ομοιόμορφων 

λογιστικών πρακτικών και καταστάσεων. Τα λογιστικά πρότυπα που δημιουργούνται, 

ονομάζονται διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στην προκειμένη περίπτωση, το πρότυπο 

εκείνο που σχετίζεται με την λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων, είναι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Δ.Λ.Π 38) που 

δημιουργήθηκε το 1998. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του προτύπου αυτού και πως μπορούν να αναμορφώσουν τις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιριών. 

    Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 

αναγνωρίσιμα. Αυτό σημαίνει ότι για να χαρακτηριστεί κάποιο στοιχείο ως άϋλο, θα 

πρέπει να μπορεί να διαχωριστεί, να διαιρεθεί από την οντότητα και να πουληθεί ή 

παραχωρηθεί μεμονωμένα και ξεχωριστά απ’ αυτήν. Έτσι, η υπεραξία που προκύπτει 

από συνένωση επιχειρήσεων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως άϋλο περιουσιακό 

στοιχείο γιατί δεν μπορεί να αναγνωριστεί ιδιαιτέρως. Αντίθετα, συμβατικά και 

νομικά δικαιώματα χαρακτηρίζονται άϋλα στοιχεία, ασχέτως αν μπορούν να 

διαχωριστούν από την επιχείρηση.  

    Επιπροσθέτως, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να ελέγχονται από την 

επιχείρηση και να δημιουργούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα μελλοντικά αυτά 

οφέλη θα πρέπει να μπορούν να υπολογιστούν με τη χρησιμοποίηση λογικών και 

βάσιμων παραδοχών, ενώ το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται αρχικά στο ιστορικό 

του κόστος. Σαν κόστος του άϋλου περιουσιακού στοιχείο ορίζεται η τιμή αγοράς του 

συν τα άμεσα επιρριπτέα κόστη προετοιμασίας για την προορισμένη χρήση του. 

    Το Δ.Λ.Π 38, μετά τις υποδείξεις για την αναγνώριση των άϋλων στοιχείων 

καθορίζει τους κανόνες για την επιμέτρησή τους. Η επιμέτρηση μπορεί να γίνει με τη 

μέθοδο της αναπροσαρμογής ή τη μέθοδο του κόστους. Σύμφωνα με τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής, τα άϋλα στοιχεία που φέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά, θα πρέπει 
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να αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα και σε τόσο τακτά χρονικά διαστήματα ώστε 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού η αξία τους να μην διαφέρει από την 

πραγματική, τρέχουσα αξία τους. Με τη μέθοδο του κόστους, κάθε άϋλο περιουσιακό 

στοιχείο απεικονίζεται στο κόστος του μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και ζημία 

απομείωσης.  

    Το πρότυπο δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και στο θέμα της ωφέλιμης ζωής 

των στοιχείων αυτών. Συγκεκριμένα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ περιορισμένης και 

αόριστης διάρκειας κάθε άϋλου περιουσιακού στοιχείου, ανάλογα με τη διάρκεια που 

έχουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη της οντότητας που πηγάζουν από τα στοιχεία 

αυτά. Τέλος, η ωφέλιμη ζωή των άϋλων στοιχείων εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως η προσδοκώμενη χρήση τους, ο κύκλος παραγωγικής ζωής, οι 

αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών και τα νομικά όρια που τίθενται.  

    Στην βιβλιογραφία, μπορούμε να εντοπίσουμε παρόμοια λογιστικά πρότυπα, όπως 

το πρότυπο FRS 10 ( Financial Reporting Standard 10), του οποίου η λογική και το 

περιεχόμενο δεν διαφέρει σημαντικά από το Δ.Λ.Π 38 . Το FRS 10 εφαρμόζεται από 

το Δεκέμβριο του 1998 στην Αγγλία.     

 

 

2.3 Μοντέλα H.R.A 

 

 

    Στο προηγούμενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στους 

σημαντικότερους ακαδημαϊκούς της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην 

παράγραφο αυτή, αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα μοντέλα H.R.A τα οποία είτε 

εφαρμόστηκαν σε πραγματικές επιχειρήσεις, είτε αποτέλεσαν τη βάση για τη 

δημιουργία πιο σύγχρονων, αξιόπιστων μοντέλων αποτύπωσης της ανθρώπινης αξίας 

στις οικονομικές καταστάσεις. Να σημειωθεί, πως τα μοντέλα που σχετίζονται 

περισσότερο με αθλητικές ανώνυμες εταιρίες θα ασχοληθούμε εκτενώς στα επόμενα 

κεφάλαια. 

   Επιγραμματικά λοιπόν, τα μοντέλα και οι μέθοδοι H.R.A που αναπτύχθηκαν  και 

έτσι όπως καταγράφονται από τους Jeff Wilikns (1997), Eric Flamholtz (2002), 

Theeke Herman (2005) είναι τα εξής :  
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• Το μοντέλο της Barry Corporation. Οι Eric Flamholtz και William Pyle στα 

τέλη του ’60 και στις αρχές του ΄70, ανέπτυξαν ένα μοντέλο Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού και το εφάρμοσαν στην εταιρία Barry Co. Για 

πρώτη φορά μια εταιρία εμφάνιζε στο ενεργητικό της τον λογαριασμό 

¨Καθαρή επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό¨. Η μέθοδος στηρίζεται στο 

τρέχων κόστος αντικαταστάσεως κορυφαίων στελεχών της εταιρίας.  

• Μέθοδος του κόστους ευκαιρίας. Η μέθοδος αυτή προτάθηκε από τους 

Hekimian και Jones (1967). Είναι ένας τρόπος αποτίμησης που στηρίζεται 

στην κατανομή του προσωπικού σε διάφορα τμήματα μιας εταιρίας. Αρκετά 

δύσκολη στην εφαρμογή, ενώ είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσαρέσκεια και 

προστριβές ανάμεσα στο εργαζόμενους. 

• Μέθοδος του Hermanson (1964). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στον 

συντελεστή αποδοτικότητας  της οικονομίας που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας πολλαπλασιάζονται με τον 

συντελεστή αυτόν και κατόπιν συγκρίνονται με τα πραγματικά κέρδη της 

εταιρίας. Σε περίπτωση που τα πραγματικά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα 

κέρδη που θα έπρεπε να πραγματοποιήσει η εταιρία τότε χρεώνεται το 

ανθρώπινο δυναμικό και πιστώνεται η υπεραξία ιδίων κεφαλαίων. Σε 

αντίθετη περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια μειώνονται (χρεώνονται) και το 

ανθρώπινο δυναμικό πιστώνεται. 

• Μέθοδος της καθαράς  παρούσας αξίας, των Baruch Lev και Schawrtz 

(1971). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η καθαρά παρούσα αξία 

των μελλοντικών μισθών των εργαζομένων και αναγράφεται ως στοιχείο 

ενεργητικού. Προφανές μειονέκτημα της μεθόδου είναι η διάρκεια 

παραμονής των εργαζόμενων στην εταιρία και η ασαφής μελλοντική τους 

εξέλιξη.  

• Μέθοδος κεφαλαιοποίησης των συναφών με τη πρόσληψη δαπανών. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα κόστη εκπαίδευσης, πρόσληψης και 

απόκτησης των νέων εργαζομένων κεφαλαιοποιούνται. Κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει άλλωστε και με τα κόστη που συνδέονται με την απόκτηση 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, τα κόστη αυτά, πολλές φορές δεν 

σχετίζονται με την πραγματική αξία των εργαζομένων. 

 17



• Το μοντέλο του Cascio (2000). Ο Cascio, θεωρεί πως τα μοντέλα που 

βασίζονται στο ιστορικό κόστος, το κόστος αντικαταστάσεως και της 

καθαράς παρούσας αξίας έχουν σοβαρά μειονεκτήματα καθώς 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στη θεώρηση της ανθρώπινης αξίας ως 

στοιχείο ενεργητικού. Έτσι, θεωρεί πως η επιχείρηση για να μετρήσει τα 

οικονομικά οφέλη από την απόδοση των εργαζομένων θα πρέπει να 

αποτυπώνει την αξία των εργαζομένων στα αποτελέσματα χρήσης. Αν πάλι 

οι διοικούντες θέλουν να αντανακλάται η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό 

στις οικονομικές καταστάσεις, τότε μπορεί να χρησιμοποιεί τα μοντέλα 

κεφαλαιοποίησης.   

 

 

2.4 Το παράδειγμα του Flamholtz 

 

 

   Ο Eric Flamholtz αναφέρει ένα απλό αλλά ενδεικτικό παράδειγμα διαφορετικής 

λογιστικής αποτύπωσης των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Το αριθμητικό 

παράδειγμα αναφέρεται στην κατασκευαστική εταιρία ηλεκτρονικών ειδών 

Southwestern Electronics Company. Η διοίκηση της εταιρίας αναμένει μεγάλη 

αύξηση των πωλήσεων, οπότε αποφασίζει να προσλάβει και να εκπαιδεύσει 100 

νέους τεχνικούς. Τα κόστη επιλογής και  πρόσληψης των νέων εργαζομένων 

υπολογίζεται να φτάσουν τα 150.000 ευρώ, ενώ τα κόστη εκπαίδευσης τα 350.000 

ευρώ. Η ωφέλιμη ζωή των δαπανών αυτών αναμένεται να είναι δέκα χρόνια, όσο 

δηλαδή θα είναι ο μέσος χρόνος παραμονής των εργαζομένων στην εταιρία, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις των αρμόδιων στελεχών. Η συνήθης πρακτική είναι να περιληφθούν οι 

δαπάνες αυτές στα αποτελέσματα χρήσεως, εφόσον  δεν αναμένονται μελλοντικά 

οφέλη. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με τις αρχές του H.R.A τα κόστη αυτά θα 

πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν και να αποσβεστούν ανάλογα με την ωφέλιμη ζωή τους. 

Αν υποθέσουμε λοιπόν, ότι η πρόσληψη των νέων εργαζομένων γίνεται την πρώτη 

μέρα της νέας χρήσης και η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται είναι η σταθερή, 

τότε τα αποτελέσματα χρήσης της εν λόγω εταιρίας θα έχουν την παρακάτω μορφή 
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(Flamholtz : Human Resource Accounting, 1985) 

  Παρατηρούμε λοιπόν τη μορφή που έχουν τα αποτελέσματα χρήσης σύμφωνα με τις 

δυο μεθόδους, την συμβατική (conventional) και τη σύγχρονη (H.R.A).  Σύμφωνα με 

την παραδοσιακή μέθοδο, όλα τα έξοδα εκπαίδευσης και πρόσληψης 

συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα. Στην άλλη μέθοδο παρατηρούμε πως τα 

κόστη αυτά δεν εμφανίζονται σαν έξοδα. Η διαφορά των δυο μεθόδων είναι 450.000 

ευρώ, λόγω των αποσβέσεων των κοστών εκπαίδευσης και πρόσληψης που 

ανέρχονται σε 50.000 ευρώ (500.000 Χ 1/10). Όσον αφορά τον ισολογισμό της 

εταιρίας, οι διαφορές αντικατροπτίζονται στον παρακάτω πίνακα 

 

(Flamhlotz, Human Resource Accounting, 1985) 

 19



 

         

     Εδώ βλέπουμε το μέρος του ισολογισμού που αφορά τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Στην συμβατική μέθοδο δεν εμφανίζεται κανένα κόστος εκπαίδευσης και 

πρόσληψης, ενώ με τη σύγχρονη μέθοδο οι ασώματες ακινητοποιήσεις εμφανίζονται 

αυξημένες κατά 450.000 ευρώ, όσο δηλαδή είναι η αναπόσβεστη αξία των κοστών 

εκπαίδευσης και πρόσληψης.  

  

 

 

2.5. Η μέθοδος του Kieran Sheedy – Gohil 

 

 

   O Gohil, ως σύμβουλος της Price Waterhouse, δημιούργησε ένα μοντέλο 

αποτύπωσης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ( skills ) στον ισολογισμό 

των εταιριών. Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και λογιστές πιστεύουν πως ο 

προσδιορισμός της πραγματικής αξίας μιας επιχείρησης εξαρτάται εν πολλής από τα 

άϋλα περιουσιακά στοιχεία και την ορθή αποτύπωσή τους στον ισολογισμό της 

εταιρίας. Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποκτούν 

μεγαλύτερη αξιοπιστία αν ενσωματωθούν σε αυτούς η αξία των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων.  

   Μέχρι πριν μερικά χρόνια όλη η συζήτηση και η έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο 

θέμα, περιορίζονταν στη φήμη και πελατεία και στο διακριτικό τίτλο της εταιρίας ( 

brand name). O Handy C. (1995), επεσήμανε πως οι ορκωτοί λογιστές δείχνουν 

ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μέτρηση αυτού που ονομάζουμε 

πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες που έκανε, πολλές 

αγοραπωλησίες εταιριών σε τιμή μεγαλύτερη της αξίας των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων, δεν οφείλεται αποκλειστικά στη φήμη και πελατεία και στο 

R&D. Οι ίδιες οι εταιρίες είναι διατεθειμένες να πουλήσουν ή να αγοράσουν σε 

μεγαλύτερη τιμή μια εταιρία με ικανούς εργαζόμενους.  

   Σύμφωνα με τον Gohil, τα μοντέλα των Lev (1971) και Flamholtz (1971) αν και 

αρκετά εμπεριστατωμένα, παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα. Καταρχήν, είναι 
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πολύπλοκα και η εφαρμογή τους δύσκολη. Επίσης, όπως συμβαίνει με όλα τα 

επιχειρησιακά μοντέλα, δεν μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα αν δεν 

περάσουν κάποια χρόνια για τη συλλογή απαραίτητων δεδομένων. Τέλος, ακόμη και 

αν εφαρμοστούν τελικά τα μοντέλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να γίνει διακλαδική 

σύγκριση επιχειρήσεων αν οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου δεν εφαρμόσουν τα 

μοντέλα αυτά.  

    Το μοντέλο του Gohil, αντιμετωπίζει επιτυχώς τα παραπάνω προβλήματα. Είναι 

αρκετά εύχρηστο αφενός και λιγότερο χρονοβόρο από τα υπόλοιπα αφετέρου. Έτσι, 

το κόστος εφαρμογής του μοντέλου είναι μικρό, ενώ χρήστες του μπορεί να είναι και 

προσωπικό λιγότερο καταρτισμένο, ακόμα και εξωτερικοί αναλυτές.  

 

2.5.1 Τρόπος υπολογισμού του AVS 

 

  Ο Gohil, χρησιμοποιεί μια απλή φόρμουλα για να βρει την αξία των ικανοτήτων του 

προσωπικού ως στοιχείο του ενεργητικού του ισολογισμού της εταιρίας ( skill asset 

value ή εν συντομία AVS ). Η συνάρτηση είναι η εξής : 

 

AVS = κόστος ικανοτήτων Χ μέσο όρο ετών εργασίας Χ βαθμό παραμονής στην 

εργασία,  

 

όπου, 

 

• κόστος ικανοτήτων =  οι μισθοί και τα ημερομίσθια που πληρώνει η 

επιχείρηση για όλους τους εργαζομένους στη τρέχουσα χρήση 

• μέσος όρος ετών εργασίας = ο μέσος όρος των μηνών προϋπηρεσίας των 

εργαζομένων στην εταιρία μέχρι το τέλος της χρήσης. Εκφράζεται σε χρόνια 

(έτη) και όχι σε μήνες.  

• Βαθμός παραμονής στην εργασία =  100 τοις εκατό μείον ο αριθμός των 

εργαζομένων που εγκατέλειψαν οικιοθελώς την εταιρία ως ποσοστό του 

μέσου όρου των εργαζομένων που εργάστηκαν στην εταιρία μέσα στη χρήση.  
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Για να έχει ισχύ η παραπάνω συνάρτηση, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές κάποιες 

παραδοχές. Οι παραδοχές αυτές είναι οι κάτωθι :  

 

Παραδοχή 1. Το κόστος της εργασίας είναι ανάλογο με την αξία των εργαζομένων.  

    

  Αυτή η παραδοχή ισχύει συνήθως για εκείνες τις θέσεις εργασίας που αποτελούν 

κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας. Σε αυτές τις θέσεις απαιτείται 

ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, με αρκετά προσόντα. Οι μισθοί που δίνονται 

είναι λογικό να αντανακλούν την πραγματική αξία των εργαζομένων αυτών. Αν οι 

μισθοί ήταν μικρότεροι, οι εργαζόμενοι αυτοί θα αποχωρούσαν και θα ζητούσαν 

εργασία σε ανταγωνίστριες εταιρίες που θα ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν τη 

διαφορά.      

   Φυσικά, δεν είναι δυνατόν η τρέχουσα αξία όλων των εργαζομένων να 

συμπίπτει με τα μισθολόγιά τους, όμως κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό και θυμίζει τη 

διαφορά μεταξύ αναπόσβεστης αξίας παγίων και κόστους αντικατάστασης αυτών.  

   Θα πρέπει να τονιστεί πως μέρος της μισθοδοσίας είναι οι οποιεσδήποτε 

εξυπηρετήσεις της εταιρίας προς τους εργαζομένους (όπως εταιρικά αυτοκίνητα) 

και τα γνωστά bonus που δίνονται σε περίπτωση που επιτυγχάνονται 

προκαθορισμένοι στόχοι.  

 

Παραδοχή 2. Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας των εργαζομένων αυξάνει τα εργατικά 

κόστη. 

    Είναι λογικό πως ένας έμπειρος εργαζόμενος είναι πιο πολύτιμος ceteris 

paribus από έναν πιο άπειρο. Έτσι, η αξία αυτή αυξάνει το ενεργητικό στον 

ισολογισμό της εταιρίας, ενώ αυξάνονται αντίστοιχα και οι υποχρεώσεις προς 

τους εργαζόμενους στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού.  

 

Παραδοχή 3. Ο βαθμός παραμονής στην εργασία αντανακλά την κινητικότητα στην 

αγορά εργασίας. 

   Στην κινητικότητα εργαζομένων περιλαμβάνονται μόνο οι οικιοθελείς 

αποχωρήσεις προσωπικού και όχι οι απολύσεις ή οι συνταξιοδοτήσεις.  
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Παραδοχή 4. Το AVS είναι ίσο με τις εργασιακές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται 

στο παθητικό του ισολογισμού της εταιρίας. 

    Με άλλα λόγια, το περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού που αντανακλά την 

ικανότητα των εργαζομένων, εμφανίζεται σαν υποχρεώσεις και στο παθητικό. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η αξία των εργαζομένων δεν γίνεται αντιληπτή από τους 

ενδιαφερόμενους σαν ξεχωριστή οντότητα. Η μοναδική περίπτωση που γίνεται 

κάτι τέτοιο είναι σε αγοραπωλησία ολόκληρης επιχείρησης. 

 

Παραδοχή 5. Οι εργαζόμενοι που υπολογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία είναι 

μόνο οι μόνιμοι. 

   Δεν υπολογίζονται έτσι οι εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι ούτως ή άλλως 

ενεργούν σχεδόν πάντα σε συνεργασία με έμπειρα στελέχη της επιχείρησης. 

Εξάλλου, αν μια επιχείρηση έχει μεγάλο ποσοστό εργαζομένων – συνεργατών 

που δεν ανήκουν όμως στην εταιρία, (outsourced labor), τότε οι δείκτες 

κυκλοφοριακής ταχύτητας θα έδειχναν καλύτερα νούμερα από μια άλλη 

επιχείρηση ceteris paribus με τους εργαζόμενους της να είναι μόνιμοι.  

 

2.5.2 Αριθμητικό παράδειγμα 

 

   Τα στοιχεία του ισολογισμού και οι πίνακες προέρχονται από μια επιχείρηση 

εντάσεως εργασίας, όπου τα εργατικά κόστη αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του 

κόστους πωληθέντων. Τα δεδομένα είναι από πραγματική εταιρία και αναφέρονται 

στο διάστημα 1990 – 1995. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους δείκτες εκείνους που 

περιέχουν την εργασία ως στοιχείο του ενεργητικού, τις διαφορές με τους 

παραδοσιακούς δείκτες και πως επηρεάζεται η πορεία της επιχείρησης. 

   Η πρώτη αλλαγή που γίνεται εύκολα αντιληπτή, είναι στο AVS, το οποίο βαίνει 

συνεχώς μειούμενο. Αυτό προφανώς προέρχεται από την τακτική της διοίκησης να  

στραφεί από εταιρία εντάσεως εργασίας σε επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου. 

Παράλληλα, τα εργατικά κόστη που συμμετέχουν στα αποτελέσματα χρήσεως και 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους εργασιακή σχέση (outsourced labor και 

μόνιμοι εργαζόμενοι) αυξάνονται ελαφρώς, αντανακλώντας την τάση της εταιρίας να 

χρησιμοποιεί περισσότερο εξωτερικούς συνεργάτες παρά μόνιμους υπαλλήλους.  

 23



   Ο πίνακας 2-1 δείχνει τον ισολογισμό ίδιος εταιρίας (σε μια πιο απλή μορφή από το 

σχήμα Τ  που συνηθίζεται) και τα δεδομένα από όπου προέρχονται οι δείκτες. Όπως 

εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί, τα skills έχουν τοποθετηθεί τόσο στο ενεργητικό όσο 

και στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού (παραδοχή 4). Επίσης, παρατηρούμε δυο 

σύνολα ενεργητικού και δυο παθητικού όπου στο ένα συμπεριλαμβάνονται τα skills, 

και στο άλλο δεν περιλαμβάνονται. Επιπροσθέτως, η outsourced labor θεωρείται 

έξοδο και περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης (παραδοχή 5). Στο τελευταίο 

μέρος, γίνεται ο υπολογισμός του AVS σύμφωνα με τον τύπο που προαναφέρθηκε.   

Πίνακας 2-1 

 

(Gohil, Putting the asset value of Skills in balance sheet, 1996) 
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   Στους υπόλοιπους πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που σχετίζονται με την 

εργασία καθώς και οι παραδοσιακοί αντίστοιχοι δείκτες ούτως ώστε να γίνουν οι 

απαραίτητες συγκρίσεις. 

   Στο διάγραμμα 2.1, ο παραδοσιακός δείκτης αποδοτικότητας ROCE (return on 

capital employed) δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές τη στιγμή μάλιστα που ο 

αντίστοιχος RosCE (return on skills capital employed), αυξάνεται συνεχώς. Αιτία 

αυτού, όπως προαναφέρθηκε, είναι η σταδιακή μείωση του αριθμού των μόνιμων 

υπαλλήλων της  εταιρίας. Αντίστοιχα, το RotCE (return on total capital employed), 

παρουσιάζει μια μικρή αύξηση και ανταποκρίνεται στις αλλαγές τις διοίκησης. Αυτά 

τα αποτελέσματα δείχνουν προφανώς τα θετικά σημεία που έχει η παρουσία της 

εργασίας στο ενεργητικό του ισολογισμού της εταιρίας. 

 

 

Διάγραμμα 2-1 

 

 

 

   Στο διάγραμμα 2-2, παρουσιάζονται δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας (asset 

utilization ratio), και η σχέση τους με την εργασία και τον νέο δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας εργασίας (skill asset utilization ratio). Ο sAUR δείχνει τις αλλαγές που 

συντελέστηκαν στη δομή της εταιρίας κάτι που ο παραδοσιακός δείκτης AUR δεν το 
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κάνει. Τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια με τα παραπάνω (αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας), αλλά εδώ τα πλεονεκτήματα προσθήκης της  εργασίας στο 

ενεργητικό της  εταιρίας, είναι ακόμη πιο εμφατικά.  

 

Διάγραμμα 2-2 

 

 

 

 

   Στο διάγραμμα 2-3, παρουσιάζονται οι παραδοσιακοί δείκτες ανά εργαζόμενο 

(πωλήσεις ανά εργαζόμενο και κέρδη ανά εργαζόμενο). Εδώ, οι παραδοσιακοί δείκτες 

είναι χρήσιμοι, μιας που μπορούν να δείξουν οι ίδιες διαφορές που υπήρξαν στη δομή 

και τον τρόπο διοίκησης. Ωστόσο, αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε 

συνδυασμό με τους  παραπάνω καινούριους δείκτες και όχι με άλλους  

παραδοσιακούς γιατί τα αποτελέσματα θα είναι αντιφατικά. 
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2.5.3 Συμπεράσματα από τη μέθοδο Gohil 

   

  Η μέθοδος του Gohil, έχει ένα πολύ σημαντικό όσο και προφανές πλεονέκτημα : 

είναι πολύ εύκολη στη χρήση της . Έχοντας τις  βασικές οικονομικές καταστάσεις ως 

βάση δεδομένων, μπορεί ένα απλό στέλεχος να εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή. Στη 

προκειμένη περίπτωση, τα στελέχη της  εταιρίας έβγαλαν σημαντικά συμπεράσματα 

όσον αφορά τη δομή της  επιχείρησης και τη μορφή της  εργασίας που χρειάζεται, 

κάτι που με την εφαρμογή παραδοσιακών αριθμοδεικτών δεν θα γινόταν.  

   Ωστόσο, όπως  και ο ίδιος ο Gohil παραδέχεται, η μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει 

απαντήσεις μόνο σε μερικά ερωτήματα και χρειάζεται περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα 

πάνω στο θέμα.   

     

Διάγραμμα 2-3 
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Η αξία των αθλητών στις οικονομικές καταστάσεις 

των αθλητικών εταιριών :     Γενικές παρατηρήσεις, 

μέθοδοι αποτίμησης και προβληματισμοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
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3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

  Στο παρόν κεφάλαιο, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανάλυση των 

οικονομικών καταστάσεων των ποδοσφαιρικών εταιριών. Στη παράγραφο 3.2 θα 

προσπαθήσουμε να φωτογραφίσουμε τη λειτουργία των εταιριών αυτών ενώ στη 3.3 

γίνεται  μια σύντομη αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στην επόμενη 

παράγραφο, 3.4 συνοψίζονται οι βασικές αρχές της λογιστικής και η σύνδεσή τους με 

τις καταστάσεις των ποδοσφαιρικών εταιριών. Στην 3.5 αναφέρονται τα 

σπουδαιότερα σημεία προβληματισμού του τρόπου αποτύπωσης της αξίας των 

ποδοσφαιριστών στις καταστάσεις των εταιριών ενώ στην 3.6 γίνεται ανάλυση των 

δημοφιλέστερων μεθόδων αποτύπωσης. Το κεφάλαιο κλείνει με την παράγραφο 3.7 

όπου αναλύονται τα κίνητρα που οδηγούν τις εταιρίες στην υιοθέτηση κάποιας από 

τις παραπάνω μεθόδους.   

 

3.2 Εισαγωγή στην ποδοσφαιρική βιομηχανία 

 

  Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως οι περισσότερες εφαρμογές λογιστικής ανθρώπινου 

δυναμικού, συμβαίνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου και σε άλλα παρεμφερή 

αθλήματα. Σημαντική είναι και η ακαδημαϊκή έρευνα που αφορά τον ιδιόμορφο αυτό 

χώρο.  

   Στην ποδοσφαιρική βιομηχανία λοιπόν, ανήκουν όλες εκείνες οι εταιρίες που 

σκοπός της δραστηριότητάς τους είναι να ενεργούν ως επαγγελματικές ανώνυμες 

ποδοσφαιρικές ομάδες. Οποιαδήποτε έσοδα και κέρδη που πραγματοποιούν, 

προέρχονται από αυτήν τους την δραστηριότητα. Οι ταμειακές εκροές τους 

εξαρτώνται κατά πολύ μεγάλο βαθμό από τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών τους οι 

οποίοι είτε αποκτώνται από μετεγγραφή από άλλο σύλλογο, είτε προσλαμβάνονται 

(αγοράζονται) ως ελεύθεροι στην ποδοσφαιρική αγορά. Οι ταμειακές εισροές τους 

προέρχονται από τα εισιτήρια που κόβουν οι θεατές του παιχνιδιού, από διαφημίσεις 

και χορηγήσεις, από εισπράξεις παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων και από 

άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που συνδέονται άμεσα με το ποδοσφαιρικό θέαμα. 

Άλλωστε, ακόμα και το προϊόν που προσφέρουν (άρα και τα έσοδα) είναι συνεργασία 

δυο ποδοσφαιρικών συλλόγων. Η διανομή των χρημάτων που προέρχονται από τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα γίνεται και στους δυο συμβαλλόμενους, ενώ οι περιορισμοί 
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που υπάρχουν στις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών είναι πρωτόγνωρη και 

ιδιαίτερη ούτως ώστε να γεφυρωθούν οι χαώδεις οικονομικές διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές εταιρίες.  

   Στις ποδοσφαιρικές ομάδες το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο είναι τα συμβόλαια 

των ποδοσφαιριστών και σε πολλές περιπτώσεις η ιδιοκτησία κάποιου γηπέδου. 

Ελάχιστες ομάδες έχουν στην κατοχή τους ξενοδοχεία και χώρους στάθμευσης 

αυτοκινήτων  ενώ είναι σύνηθες να αγοράζουν κάποια βοηθητικά γήπεδα και 

καταστήματα όπου πωλούν προϊόντα με το διακριτικό σήμα του συλλόγου (μπουτίκ).  

    Όπως προαναφέρθηκε, οι ποδοσφαιρικές ομάδες διαφέρουν πολύ ως προς το 

μέγεθός τους και κατά συνέπεια προς τον τρόπο χρηματοδότησης των 

δραστηριοτήτων τους. Η κύρια πηγή δανειοδότησης τους είναι οι τράπεζες, οι οποίες 

ζητούν ως εγγύηση την προσωπική περιουσία των ιδιοκτητών τους. Οι μεγαλύτερες 

ομάδες, συνήθως έχουν πολλούς μετόχους και όχι μόνο έναν ιδιοκτήτη – μέτοχο όπως 

οι μικρότερες. Από το 1990 άλλωστε, οπότε το ενδιαφέρον για την ποδοσφαιρική 

βιομηχανία γνώρισε τεράστια άνθηση, οι ομάδες έψαχναν κεφάλαια για να 

χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους και έτσι δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός 

μετόχων και ενδιαφερομένων που ασχολήθηκαν επαγγελματικά με την ποδοσφαιρική 

βιομηχανία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γενικότερο ενδιαφέρον που έχουν 

οι απλοί πολίτες που συνδέονται συναισθηματικά με την ομάδα τους και τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας, οδήγησε αρκετούς υπεύθυνους ομάδων να δίνουν αναλυτικές 

πληροφορίες για τις λογιστικές και άλλες χρηματοοικονομικές μεθόδους που 

ακολουθούν. 

      

3.3 Περιουσιακά στοιχεία και ποδοσφαιριστές 

 

     Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από την λογιστική ανάλυση των 

ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών, είναι η αξία των ποδοσφαιριστών και η 

αποτύπωσή τους στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. Το πρώτο και 

σπουδαιότερο ερώτημα που εγείρεται, είναι το κατά πόσο οι ποδοσφαιριστές 

ικανοποιούν τα απαραίτητα εκείνα κριτήρια ώστε να κατηγοριοποιηθούν ως 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.  

    Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της λογιστικής, τα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης θα πρέπει να δημιουργούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην 

 30



επιχείρηση. Επίσης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι φυσικές οντότητες που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών, παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς 

λόγους σε συνεχόμενη βάση. Απ’ την άλλη, οι ασώματες ακινητοποιήσεις, ή άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν φυσική υπόσταση αλλά είναι αναγνωρίσιμα από την 

εταιρία, ελέγχονται και προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα. 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές δημιουργούν 

οικονομικά οφέλη στην εταιρία και μάλιστα σε συνεχόμενη βάση, συνήθως πέραν 

του έτους. Τα οφέλη αυτά δεν είναι απτά, είναι αϋλα και συνδέονται άμεσα με 

επιτυχίες στις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ομάδας.  

     Ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ποδοσφαιρικών ομάδων, είναι τα 

συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Τα συμβόλαια αυτά, αναγκάζουν τους 

ποδοσφαιριστές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έναν και μόνο σύλλογο. Οι 

ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να φύγουν από την ομάδα ή να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους σε άλλο σύλλογο χωρίς την συγκατάθεση της διοίκησης. Το γεγονός 

αυτό, είναι μοναδικό τον επιχειρηματικό κόσμο, μιας που οι εργαζόμενοι έχουν κάθε 

δικαίωμα να αποχωρήσουν οικιοθελώς χωρίς η διοίκηση να μπορεί να τους ελέγξει. 

    Μια κοσμογονική αλλαγή στο θέμα των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών, 

συντελέστηκε το 1995. Μέχρι τότε, όπως αναφέρει ο Eli Amir (2000), οι 

ποδοσφαιριστές που έληγαν τα συμβόλαιά τους, μπορούσαν να διαπραγματευτούν 

την μεταγραφή τους ελεύθερα σε άλλη ομάδα εφόσον η ομάδα τους δεν ανανέωνε το 

συμβόλαιό τους ή η πρόταση ανανέωσης ήταν με όρους λιγότερο ευνοϊκούς από 

αυτούς του τελευταίου έτους του συμβολαίου. Αν οι όροι ανανέωσης απορρίπτονταν 

από τον ποδοσφαιριστή, τότε η ομάδα μπορούσε να διαπραγματευτεί την πώλησή του 

σε οποιοδήποτε σύλλογο της αρεσκείας της. Το 1995, ο ποδοσφαιριστής Bosman 

έκανε καταγγελία εις βάρος της ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας το 

δικαίωμα με τη λήξη του συμβολαίου του να διαπραγματευτεί μόνος του τη 

μεταγραφή του σε άλλη ομάδα, χωρίς την παρέμβαση της ομάδας του. Ο παίχτης  

δικαιώθηκε, η απόφαση ισχύει μέχρι σήμερα για όλους τους ποδοσφαιριστές, ενώ η 

δίκη έμεινε γνωστή ως ¨υπόθεση Bosman¨  

    Ωστόσο, από τη στιγμή που οι ομάδες έχουν δικαιώματα πάνω στους 

ποδοσφαιριστές βάση συμβολαίων και μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν παίχτες 

σε μια ενεργή αγορά ποδοσφαιριστών  φαίνεται ότι ικανοποιείται το κριτήριο 

κατάταξης των ποδοσφαιριστών ως περιουσιακό στοιχείο.  
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3.4 Οι ποδοσφαιρικές υπηρεσίες στον ισολογισμό. 

 

  Το επόμενο θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι η σύνδεση των ποδοσφαιρικών 

υπηρεσιών με τον ισολογισμό της εταιρίας και ο τρόπος αποτύπωσής του. Τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία αποτυπώνονται στον ισολογισμό στο ιστορικό τους κόστους, 

δηλαδή στο κόστος κτήσης και αποσβένονται σταδιακά ανάλογα με την ωφέλιμη ζωή 

τους. Στα ασώματα περιουσιακά στοιχεία (φήμη και πελατεία, brand name) ισχύει το 

ίδιο, ενώ αποσβέσεις μπορούν να γίνουν μόνο για εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να 

πουληθούν μόνα τους, ξεχωριστά από αγοραπωλησίες ολόκληρων επιχειρήσεων.  

   Σύμφωνα με μια άλλη αρχή, τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρίας 

(συμπεριλαμβανομένου και των δαπανών) αποτυπώνονται και αναγνωρίζονται από τη 

στιγμή που η γίνεται αντικειμενική η μέτρησή τους. Αντικειμενική μέτρηση έχουμε 

όταν τελειώνει η συναλλαγή και όχι όταν γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή. Αφού, 

υπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδα, βγαίνει το κέρδος της εταιρίας. Μέρος των 

εξόδων αποτελούν και οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

   Βάση των προηγουμένων λογιστικών αρχών, οι ποδοσφαιρικές υπηρεσίες θα πρέπει 

να  αποτυπώνονται στον ισολογισμό της εταιρίας και να αποσβένονται σταδιακά 

ανάλογα με την ωφέλιμη ζωή τους, που είναι τα χρόνια που αναγράφονται στα 

συμβόλαια ποδοσφαιριστών. 

    Υπάρχει όμως και μια άλλη αρχή, αυτή της συντηρητικότητας (conservatism 

principle), σύμφωνα με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία που είναι δύσκολο να 

μετρηθούν εις το ακέραιο δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να θεωρηθούν ως 

ενεργητικό στοιχείο ισολογισμού. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα κέρδη και έσοδα 

που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι βεβαιωμένα 

και όχι πιθανολογούμενα. Απ’ την άλλη, τα έξοδα και οι ζημίες θα πρέπει να 

καταγράφονται από τη στιγμή που γίνονται γνωστά, ακόμα και αν η επιχείρηση δεν 

είναι σίγουρη ότι θα προκύψει ζημία. Επιπροσθέτως, οι λογιστές οφείλουν να 

χρησιμοποιούν πάντα εκείνες τις λογιστικές μεθόδους που αποτιμούν χαμηλότερα τα 

περιουσιακά στοιχεία.  

    Τα προβλήματα μέτρησης της αξίας των ποδοσφαιριστών είναι πολλά. Υπάρχει 

αβεβαιότητα όσον αφορά τα μελλοντικά οφέλη που μπορεί να έχει η εταιρία από το 
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συμβόλαιο κάποιου ποδοσφαιριστή, από τους τραυματισμούς και από τη διάρκεια 

παραμονής του αθλητή στο σύλλογο. 

   Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία αρχή, οι ποδοσφαιρικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό της εταιρίας, αφού τα οφέλη των 

υπηρεσιών αυτών είναι αβέβαια και η μέτρησή τους δύσκολη.  

    Οι αρχές αυτές που προαναφέρθηκαν, οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

Ωστόσο, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αποδεχθεί την τακτική κεφαλαιοποίησης  

εκείνων των ασώματων περιουσιακών στοιχείων τα οποία μπορούν να διακινηθούν 

στη ελεύθερη αγορά, χωρίς να χρειαστεί αγοραπωλησία ολόκληρης επιχείρησης. Στα 

ασώματα αυτά περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι ποδοσφαιρικές 

υπηρεσίες παρά τις δυσκολίες μέτρησης. Άλλωστε, παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, 

όπως η έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνονται στις ασώματες ακινητοποιήσεις 

επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. 

 

3.5 Το πρόβλημα της αποτύπωσης 

 

   Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με την λογιστική παρακολούθηση των 

ποδοσφαιρικών εταιριών, είναι ο τρόπος  αποτύπωσης των ποδοσφαιρικών 

υπηρεσιών στις οικονομικές καταστάσεις. Εκ πρώτης όψεως, το πρώτο, λογιστικής 

φύσεως, πρόβλημα που δημιουργείται είναι αυτό της μέτρησης της αξίας των 

ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, η κατάσταση στις ποδοσφαιρικές εταιρίες είναι λιγότερο 

περίπλοκη. Αυτό συμβαίνει γιατί, εν αντιθέσει με τις άλλες μορφές εργασιακής 

σχέσης, στην ποδοσφαιρική βιομηχανία υπάρχουν τα συμβόλαια των 

ποδοσφαιριστών, γεγονός που διευκολύνει, όπως θα δούμε παρακάτω, τη μέτρηση 

της αξίας τους.  

     Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην μέτρηση της αξίας των ποδοσφαιριστών αφορά 

εκείνους τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας και όχι 

από μεταγραφή. Εκεί, είναι δύσκολη η μέτρηση γιατί δεν υπάρχουν συμβόλαια. 

Επίσης τα κόστη εκπαίδευσης και εξέλιξης των ποδοσφαιριστών αυτών είναι 

δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πολλοί 

νεαροί ποδοσφαιριστές δεν επιτυγχάνουν και συχνά αλλάζουν επάγγελμα. 

    Το πρόβλημα της αποτύπωσης στις οικονομικές καταστάσεις των ποδοσφαιρικών 

εταιριών είναι ένα ζήτημα ακανθώδες, το οποίο όμως έχει απασχολήσει λίγους και 
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συγκεκριμένα μόνο τις βρετανικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Μάλιστα, υπάρχουν 

ομάδες, όπως η Manchester United, οι οποίες έχουν δικό τους τρόπο αποτίμησης των 

ποδοσφαιριστών τους. Έχει ειπωθεί από πολλούς συγγραφείς πως θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια ομάδα ειδικών που να συμβουλεύονται τις ποδοσφαιρικές εταιρίες 

στην αποτίμηση των ποδοσφαιριστών ( Football League Appeals Committee – 

F.L.A.C ). Εν τέλει, το θέμα της αποτύπωσης είναι σπουδαίο και απαιτεί λεπτούς 

χειρισμούς οι οποίοι όμως θα πρέπει να εγκρίνονται από τους αρμόδιους της 

ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. 

       Ένα πολύ σημαντικό θέμα, τέλος, στην αποτύπωση της αξίας των 

ποδοσφαιριστών στις οικονομικές καταστάσεις αποτελεί το κόστος μεταγραφής 

κάποιου ποδοσφαιριστή από ένα σύλλογο σε έναν άλλο. Το κόστος αυτό, είναι τα 

χρήματα που πληρώνει μια ποδοσφαιρική εταιρία σε μία άλλη ούτως ώστε να σπάσει 

το συμβόλαιο που έχει ο ποδοσφαιριστής στην τελευταία και να εξασφαλίσει για δικό 

της λογαριασμό τη συμμέτοχη του στις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες της εταιρίας. 

Το συγκεκριμένο ζήτημα αντιμετωπίζεται λογιστικά με διάφορους τρόπους που 

εξαρτώνται από τη φύση του συμβολαίου αλλά και τη θεώρηση του κόστους 

μεταγραφών ως έξοδο ή ως περιουσιακό στοιχείο. 

   Παρακάτω, θα αναφερθούμε στις πιο διαδεδομένες λογιστικές μεθόδους που 

ακολουθούνται ή ακολουθήθηκαν στα προηγούμενα χρόνια.  

 

 

3.6 Μέθοδοι αποτύπωσης 

 

   Ο παραδοσιακός τρόπος που αντιμετωπίζονταν το κόστος μεταγραφών και η αξία 

των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών λογιστικά, ήταν η θεώρησή του ως 

λειτουργικό ή έκτακτο έξοδο (expense policy). Δεν υπήρχε καμία μνεία στον 

ισολογισμό για το φλέγον αυτό ζήτημα. Η λογική που διέπει την συμβατική αυτή 

μέθοδο, είναι πως δεν υπάρχουν σίγουρα αναμενόμενα οφέλη της εταιρίας από τις 

μεταγραφές που πραγματοποιεί κυρίως λόγω αυξημένης πιθανότητας τραυματισμού 

των παιχτών αλλά και της πιθανότητας κάποιος παίχτης να εγκαταλείψει τον 

αθλητισμό για μια άλλη δουλειά. O Eli Amir παραθέτει ένα μέρος των 

αποτελεσμάτων χρήσεως της Manchester United το έτος 1997, που βασίζεται στην 

παραπάνω μέθοδο. 
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Πίνακας 3-6-1 

 

 

(Eli Amir, 2000, Manchester United 1997)  

 

   Αποτέλεσμα της μεθόδου αυτής, είναι να αυξάνονται τα έξοδα της χρήσης που 

πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή, να μην αυξάνεται το ενεργητικό της εταιρίας και 

οπότε να μειώνονται δραματικά τα λογιστικά κέρδη. Να σημειωθεί, πως οι 

λογαριασμοί εξόδων που συνήθως χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν το κόστος 

μεταγραφών είναι τα έκτατα και ανόργανα έξοδα και τα λειτουργικά έξοδα. 

     Όσον αφορά την πώληση κάποιου ποδοσφαιριστή, η λογική που διέπει τη 

συγκεκριμένη μέθοδο είναι ίδια με την περίπτωση των εξόδων. Η πώληση 

ποδοσφαιριστή σε άλλο σύλλογο, θεωρείται έσοδο και αποτυπώνεται στις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. Στην περίπτωση αυτή, τα κέρδη της εταιρίας 

αυξάνονται ανάλογα με το αντίτιμο της πώλησης.  

     Επιπροσθέτως, η μέθοδος αυτή επιτρέπει την διαστρέβλωση των πραγματικών 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Σε περίπτωση που τα κέρδη της εταιρίας δεν 

είναι αυτά που επιδιώκουν τα στελέχη της, μπορούν κάλλιστα να τα αυξήσουν ή να 

τα μειώσουν πουλώντας ή αγοράζοντας αντίστοιχα κάποιον ποδοσφαιριστή λίγο πριν 

το κλείσιμο της χρήσης.  

     Η μέθοδος αυτή, έρχεται σε αντίθεση με πολλές βασικές αρχές της λογιστικής και 

ιδίως με αυτή της σύνδεσης των άϋλων περιουσιακών στοιχείων με μελλοντικά οφέλη 

για την επιχείρηση και φυσικά δεν ακολουθείται σήμερα από τις ποδοσφαιρικές 

εταιρίες.   

   Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι λογιστικής αντιμετώπισης της αξίας των 

ποδοσφαιριστών που πηγάζουν από την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. Η πρώτη 
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μέθοδος που θα αναλύσουμε, είναι αυτή του τρέχοντος κόστους αντικαταστάσεως. 

Με τη μέθοδο αυτή, αποκαθίσταται η τάξη στην σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων. Τα κόστη μεταγραφών και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών 

θεωρούνται πια στοιχεία του ενεργητικού του ισολογισμού της εταιρίας. Η μέτρηση 

της αξίας των ποδοσφαιριστών στηρίζεται στο τρέχον κόστος αντικαταστάσεως των 

ποδοσφαιριστών. Υπάρχει λοιπόν, μια επιτροπή από αρμόδιους managers, οι οποίοι 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανεκτιμούν την αξία των ποδοσφαιριστών και 

προσαρμόζουν ανάλογα τον ισολογισμό της εταιρίας. 

   Η αξία που αναγράφεται στον ισολογισμό για κάποιον ποδοσφαιριστή, θα είναι ίση 

με το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο που θα χρειαζόταν να πληρώσει η ομάδα για να 

αποκτήσει έναν παρόμοιας κλάσης ποδοσφαιριστή με τα ίδια τεχνικά και φυσικά 

προσόντα.  

    Αξίζει να σημειωθεί, πως λόγω της συνεχούς επανεκτίμησης της αξίας των 

ποδοσφαιριστών, δεν διενεργούνται αποσβέσεις. Η οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση 

της αξίας των ποδοσφαιριστών αντικατροπτίζεται αυτόματα στον ισολογισμό της 

εταιρίας. Επίσης, στην περίπτωση που αποχωρεί ή πωλείται κάποιος ποδοσφαιριστής, 

η οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο και 

αναγράφεται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν το αντίτιμο της πώλησης είναι 

μεγαλύτερο από την αξία του ποδοσφαιριστή, έτσι όπως εκτιμήθηκε από την αρμόδια 

επιτροπή, τότε αυξάνεται ο λογαριασμός ¨κέρδη από πώληση παγίων¨. Σε αντίθετη 

περίπτωση εμφανίζεται ο λογαριασμός ¨ζημίες από πώληση παγίων¨. 

    Η μέθοδος αυτή, έχει σοβαρά πλεονεκτήματα που αξίζουν περαιτέρω ανάλυσης. 

Κατ’ αρχήν, παρατηρούμε πως η αξία των ποδοσφαιριστών αναγράφεται στον 

ισολογισμό της εταιρίας. Έτσι, οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας γίνονται πιο 

δίκαιες και πλησιάζουν στην πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, με το σύστημα της 

συνεχούς επαναξιολόγησης των ποδοσφαιριστών, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί 

στον ισολογισμό η πραγματική, τρέχουσα, αξία των ποδοσφαιριστών και όχι το 

ιστορικό τους κόστος, που πολλές φορές απέχει παρασάγγας από την 

πραγματικότητα. Τέλος, γίνεται αποτίμηση και των νεαρών ποδοσφαιριστών, αυτών 

δηλαδή που προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας των οποίων η αξία είναι πολύ 

δύσκολο να μετρηθεί. Ο Eli Amir παραθέτει τις οικονομικές καταστάσεις της 

ποδοσφαιρικής εταιρίας Sheffield United PLC οι οποίες βασίζονται στην παραπάνω 

μέθοδο 
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Πίνακας 3-6-2 

 

(Eli Amir, 2000) 

  Ωστόσο, η μέθοδος παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα Το πιο σοβαρό απ’ 

αυτά, σχετίζεται με τη φύση της τεχνικής και αφορά τον υποκειμενικό χαρακτήρα της 

αξιολόγησης των ποδοσφαιριστών. Είναι σχεδόν αδύνατον μια και μόνο επιτροπή να 

προσδιορίζει με ακρίβεια την τρέχουσα αξία των ποδοσφαιριστών. Η πραγματική 

αξία των άϋλων αυτών περιουσιακών στοιχείων θα μπορεί να προσδιοριστεί μόνο τη 

χρονική στιγμή που ο παίχτης διαπραγματεύεται την μεταγραφή του σε κάποια 

ομάδα. Παρόλ’ αυτά, η μέθοδος αυτή κρίνεται αρκετά επαρκής και η 

υποκειμενικότητα είναι δυνατόν να εξαλειφθεί με την παρέμβαση ειδικών επιτροπών, 

που είναι αποδεκτές από όλες τις ομάδες,  που ασχολούνται με την εκτίμηση της 

αξίας των ποδοσφαιριστών. Μια τέτοια επιτροπή, όπως προαναφέρθηκε, είναι η 

F.L.A.C. 

   Μια άλλη, πολύ διαδεδομένη μέθοδος που ακολουθείται από πολλές ομάδες 

παγκοσμίως, είναι αυτή της κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης (capitalization and 

amortization). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα ποσά που δαπανώνται για την 

απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή κεφαλαιοποιούνται και αναγράφονται στο 

ενεργητικό ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία ή ασώματες ακινητοποιήσεις. Κατόπιν, και 

ανάλογα με την διάρκεια του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, διενεργούνται 
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αποσβέσεις πάνω στην αξία κτήσης ούτως ώστε η αξία των ποδοσφαιριστών που 

λήγει το συμβόλαιο τους να είναι μηδενική.  

    Η πρακτική αυτή, συνάδει με βασικές αρχές της λογιστικής. Κατ’ αρχήν, 

αναγνωρίζονται οι ποδοσφαιριστές ως στοιχεία ενεργητικού και όχι ως έξοδα. Με τον 

τρόπο αυτό, η ομάδα αντιλαμβάνεται τα μελλοντικά οφέλη που μπορεί να έχει από τις 

μεταγραφές που πραγματοποιεί. Επιπροσθέτως, οι οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας που ακολουθεί την εν λόγω πρακτική, γίνονται δικαιότερες. Σε περίπτωση 

απόκτησης κάποιου ποδοσφαιριστή, δεν επιβαρύνονται τα έξοδα της εταιρίας και 

αυξάνονται οι ενσώματες ακινητοποιήσεις. Η πώληση κάποιου ποδοσφαιριστή σε 

άλλο σύλλογο μειώνει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με ποσό ίσο με την 

αναπόσβεστη αξία του ποδοσφαιριστή ενώ παράλληλα αυξάνονται τα κέρδη από 

πώληση  παγίων που αποτελεί στοιχείο των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Με τον τρόπο αυτόν, ικανοποιείται η αρχή του συσχετισμού εσόδων – εξόδων και οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν μια ορθή και δίκαιη εικόνα της πορείας της 

εταιρίας.    

    Ένα μειονέκτημα που παρουσιάζει η μέθοδος κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης, 

είναι η χρησιμοποίηση του ιστορικού κόστους ως βάση για την αξία των 

ποδοσφαιριστών. Φυσικά, τα περισσότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται 

στο ιστορικό τους κόστους και όχι στην τρέχουσα τιμή τους. Ωστόσο, στο 

ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο οι αξίες των ποδοσφαιριστών αλλάζουν συνεχώς. Έτσι, 

πολλές φορές το ενεργητικό των εταιριών μπορεί να δώσει ψευδείς πληροφορίες 

στους ενδιαφερόμενους. Τέλος, δεν υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς για τους 

νεαρούς ποδοσφαιριστές των ομάδων οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει συμβόλαια. 

    Ο  Rowbottom (2002), ύστερα από μια έρευνα που διεξήγαγε το 1995 σε 102 

ομάδες της Αγγλίας, κατέγραψε τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι ποδοσφαιρικές 

εταιρίες. Να σημειωθεί πως ο Rowbottom διαχώρισε τις μεθόδους σε δύο κύριες 

κατηγορίες. Σε αυτές που αναγνωρίζουν την αξία των ποδοσφαιριστών ως στοιχείο 

ενεργητικού και σε αυτές που θεωρούν τους ποδοσφαιριστές ως έξοδο. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 

   

 

 

 

 38



Πίνακας 3-6-3 

 

(Rowbottom,2002) 

             Οι πρακτικές αυτές που αναφέρθηκαν, αν και πολύ διαδεδομένες, δεν είναι οι 

μοναδικές. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες δεν εφαρμόζονται 

συχνά και άλλες που στηρίζονται σε αυτές που αναλύθηκαν παραπάνω. Έτσι, σε 

μερικές περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές  δεν αναγνωρίζονται ως πάγια, αλλά ως 

κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, τα 

συμβόλαια των ποδοσφαιριστών αναγνωρίζονται ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

αλλά το κόστος μεταγραφής δεν κεφαλαιοποιείται και μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Επιπροσθέτως,  υπάρχουν πρακτικές που 

αναγνωρίζουν την αξία των ποδοσφαιριστών ως έκτακτο και ανόργανο έξοδο ή ως 

λειτουργικό έξοδο. 

 

 

 

3.7 Κίνητρα που οδηγούν στην υιοθέτηση κάποιας προσέγγισης 

 

  Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να αναγκάζει τις 

ποδοσφαιρικές εταιρίες να υιοθετούν συγκεκριμένη μέθοδο στο θέμα του κόστους 

μεταγραφών, είναι λογικό όσο και θεμιτό, οι αρμόδιοι managers να χρησιμοποιούν 

την πιο ωφέλιμη μέθοδο. Παρακάτω παρατίθενται (Rowbottom 2002) τα πιο σύνηθες 

κίνητρα υιοθέτησης κάποιας από τις τρεις προαναφερόμενες προσεγγίσεις. 
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α. Φορολογικοί λόγοι.  

 

   Η φορολογία των επιχειρήσεων αποτελεί σίγουρα ένα ακανθώδες ζήτημα για όλα 

τα στελέχη. Στην ποδοσφαιρική βιομηχανία πολλές φορές τα χρήματα που 

διακινούνται είναι πολλά, με αποτέλεσμα οι managers να ψάχνουν να βρουν τρόπους 

να αποφύγουν τη βαριά φορολογία. Στο θέμα αυτό, μπορεί να βοηθήσει το ζήτημα 

του κόστους των μεταγραφών.  

   Μεγάλες ιταλικές ποδοσφαιρικές ομάδες στα τέλη της δεκαετίας του 90΄ 

παρουσίαζαν εικονικά μεταγραφικά κόστη και τα αποτύπωναν ως έξοδα στα 

αποτελέσματα χρήσεως στην προσπάθειά τους να πληρώσουν λιγότερο φόρο 

(Guardian 1998). Είναι αναμενόμενο λοιπόν, ποδοσφαιρικές εταιρίες με μεγάλα 

κέρδη να εμφανίζουν στις οικονομικές καταστάσεις τους τα κόστη μεταγραφών ως 

έξοδα, ενώ άλλες λιγότερο κερδοφόρες, να  αποτυπώνουν τα κόστη αυτά ως στοιχείο 

ενεργητικού στον ισολογισμό. 

 

β. πολιτικοί λόγοι 

 

   Η ποδοσφαιρική βιομηχανία παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Πολλά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται αποκλειστικά με το ποδοσφαιρικό θέαμα και 

εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το πλανήτη αγαπούν το ποδόσφαιρο και 

παρακολουθούν την πορεία της ομάδας τους. Η ανάμιξη της Πολιτείας στον κλάδο 

αυτό, είναι αναπόφευκτη.  

   Η European Commission, το 2000, σε μία έκθεση που δημοσίευσε, θέτει κάποια 

όρια και περιορισμούς στον έλεγχο που έχουν οι ομάδες πάνω σε συμβόλαια 

ποδοσφαιριστών. Οι Watts & Zimmerman (1986), παρουσιάζουν την επιρροή που 

έχει η πολιτική πάνω στις ποδοσφαιρικές ομάδες και πως πολιτικές διαδικασίες και 

συμφέροντα μπορούν να οδηγήσουν τους managers σε διαφορετικές μεθόδους όσον 

αφορά το θέμα του κόστους μεταγραφών και την παρουσίασή τους στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας.  
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γ. Πίεση από τους εγγυητές 

 

   Οι ποδοσφαιρικές εταιρίες βρίσκονται συχνά σε αναζήτηση κεφαλαίων στην 

προσπάθειά τους να επενδύσουν τόσο σε ποδοσφαιριστές όσο και σε γήπεδα, 

οικόπεδα και άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι υποψήφιοι δανειστές και πιστωτές 

δεν είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν μια εταιρία η οποία παρουσιάζει λίγα 

κέρδη ή πόσο μάλλον ζημίες και μειωμένα ίδια κεφαλαία.  

   Όσο λοιπόν, οι ομάδες ακολουθούν την παραδοσιακή μέθοδο στην αποτίμηση του 

κόστους μεταγραφών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μην μπορούν να 

δανειστούν ή να δανείζονται με μεγάλο επιτόκιο. Δεν αρκούν μόνο τα καλά 

αποτελέσματα στους αγώνες της ομάδας, ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι φίλαθλοι, 

θα πρέπει παράλληλα η εταιρία να ακολουθήσει τους νόμους της αγοράς γιατί αλλιώς 

το κόστος κεφαλαίου θα είναι πολύ υψηλό και η βιωσιμότητα της επιχείρησης 

αμφίβολη.  

   Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Preston North End. Η εταιρία, ύστερα από 

αλλαγή που έκανε στη λογιστική μέθοδο αντιμετώπισης του κόστους μεταγραφών 

(από την παραδοσιακή πήγε στις σύγχρονες) το 1994, παρουσίασε υποχρεώσεις 

18.220 λίρες. Τα κέρδη της ανήλθαν σε 24.200 λίρες ενώ με την προηγούμενη 

λογιστική πολιτική εμφάνιζε , τη ίδια πάντα χρήση, ζημίες 165.770 λιρών και 

υποχρεώσεις 411.419 λίρες.  Η λογική της αλλαγής ήταν η παρουσίαση πιο δίκαιων 

οικονομικών καταστάσεων. Οι μετοχές της εταιρίας έγιναν δεκτές από το Alternative 

Investment Market (AIM) το 1995. 

    Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί και άλλοι λόγοι για τους οποίους ποδοσφαιρικές 

εταιρίες μπορεί να ακολουθήσουν μια από τις τρεις προαναφερθείσες μεθόδους. Οι 

Menon & Williams (1991), αναφέρουν πως οι ίδιοι οι ελεγκτές της ποδοσφαιρικής 

εταιρίας πιέζουν προς την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη 

σύγχρονη και όχι την παραδοσιακή μέθοδο γιατί αλλιώς χάνουν την αξιοπιστία τους 

στην αγορά.  

    Έχει ακόμη αναφερθεί (Aboody 1999) πως οι εταιρίες αλλάζουν την λογιστική 

τους πολιτική ούτως ώστε να δημιουργήσουν υψηλότερες μελλοντικές προσδοκίες 

για τις ίδιες και την αγορά που κινούνται. Ωστόσο, είναι τέτοια η φύση της 

ποδοσφαιρικής βιομηχανίας που ελάχιστες πληροφορίες δεν διοχετεύονται στην 
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αγορά. Οι επενδυτές και ο απλός φίλαθλος μπορεί να πάρει πολλές πληροφορίες για 

την ποδοσφαιρική εταιρία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, η όποια 

προσπάθεια παραπλάνησης της αγοράς ή δημιουργίας ¨καλού κλίματος¨ δεν είναι 

εύκολο να επιτευχθεί (Brown & Hartzell, 2001).  
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παραδείγματα οικονομικών καταστάσεων 

ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών εταιριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
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4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τις οικονομικές καταστάσεις 

μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Στην παράγραφο 4.2 παρατίθενται κάποια σκέλη 

των ετήσιων καταστάσεων μιας αγγλικής ομάδας, της περίφημης Liverpool F.C και 

μιας  ιταλικής, της Juventus F.C. Στην τελευταία παράγραφο 4.3 γίνεται σύγκριση του 

τρόπου αποτύπωσης της αξίας ποδοσφαιριστών στις καταστάσεις των παραπάνω 

εταιριών. 

 

4.2 Παραδείγματα από ξένες ποδοσφαιρικές εταιρίες 

 

  Στο παρόν κεφαλαίο θα αναλύσουμε οικονομικές καταστάσεις μεγάλων 

ποδοσφαιρικών εταιριών της Ευρώπης. Το μέρος αυτό που θα εστιάσουμε το 

ενδιαφέρον μας, είναι η λογιστική αποτύπωση της αξίας των ποδοσφαιριστών στους 

ισολογισμούς των εταιριών και κατά πόσο οι εταιρίες αυτές τηρούν τα λογιστικά 

πρότυπα.  

   Οι προς εξέταση ισολογισμοί είναι της Liverpool F.C και της Juventus F.C, 

σύλλογοι που προέρχονται από δυο διαφορετικές χώρες, την Αγγλία και την Ιταλία 

αντίστοιχα.  

α. Liverpool F.C .  Η ποδοσφαιρική αυτή ομάδα είναι παγκοσμίου εμβέλειας με 

πολλές εγχώριες και διεθνής διακρίσεις. Παρακάτω παραθέτουμε τις οικονομικές 

καταστάσεις του 2006 που σχετίζονται με το θέμα των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων. 
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Πίνακας 4-1  

 

(Liverpool F.C, 2006 Annual Report)  

 

   Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε την ιστορική αξία, τις αποσβέσεις και την 

αναπόσβεστη αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Στην ιστορική αξία του 2005, 

βλέπουμε ότι προστίθεται η αξία των νέων μεταγραφών της ομάδας που είναι 

41.753,00 λίρες, ενώ μειώνεται κατά 36.868 λίρες που είναι η πώληση ή αποχώρηση 

παιχτών που αγωνίζονταν στον σύλλογο το προηγούμενο έτος.  

   Όσον αφορά τις αποσβέσεις, βλέπουμε ότι από το 2005 έρχεται ένα ποσό της τάξης 

των 54.601 λιρών ενώ οι αποσβέσεις του έτους ανήλθαν σε 24.636 λίρες. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι οι αποσβέσεις αυξάνονται κατά 5.250 λίρες που είναι οι 

απομειώσεις στην αξία των ποδοσφαιριστών (impairments), έτσι όπως 

υπολογίστηκαν από τους υπεύθυνους διοικούντες. Οι συνολικές αποσβέσεις επίσης 

μειώθηκαν κατά 26.246 λίρες λόγω της πώλησης κάποιων παιχτών μεσούσης της 

περιόδου. Αποτέλεσμα αυτών, είναι στον ισολογισμό της εταιρίας να εμφανίζονται τα 

άϋλα περιουσιακά στοιχεία με το ποσό των 81.350 λιρών. Παρακάτω θα δούμε ένα 

μέρος από τα αποτελέσματα χρήσης του συλλόγου. 
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Πίνακας 4-2 

 

 

(Liverpool F.C, 2006 Annual Report)  

   Στο λογαριασμό ¨κέρδη/ζημίες  από πωλήσεις ποδοσφαιριστών¨ (profit/loss on 

disposal of players registrations) τα κέρδη χρήσης ανέρχονται σε 6.216, ενώ αυτά του 

2005 σε 10,559 λίρες. Η διοίκηση, στην συνοδευτική έκθεση του οικονομικών 

καταστάσεων, επεσήμανε πως τα λοιπά κόστη μεταγραφών του έτους 2005 

μεταφέρθηκαν από τα διοικητικά έξοδα, στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 

¨κέρδη/ζημίες  από πωλήσεις  ποδοσφαιριστών¨, για την ευκολότερη ανάγνωση των 

καταστάσεων.  Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως τα λοιπά κόστη μεταγραφών, 

δηλαδή οι δαπάνες που καταβάλλει ο σύλλογος στον ποδοσφαιριστή για να 

αποσπάσει την υπογραφή του συμβολαίου (π.χ bonus), θεωρούνται έξοδα και 

αναγράφονται στη χρήση που πληρώνονται. 

   Η μέθοδος που εφαρμόζει η Liverpool είναι η κεφαλαιοποίηση και απόσβεση των 

συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. Η απόσβεση γίνεται με τη σταθερά μέθοδο και 

ανάλογα με τη διάρκεια των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. Όταν το συμβόλαιο 

ενός ποδοσφαιριστή επεκτείνεται, οι αποσβέσεις λαμβάνονται ανάλογα με τη 

διάρκεια του νέου, επεκτεινόμενου συμβολαίου. Τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών 
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εμφανίζονται σε αξία μικρότερη από την ιστορική τους αξία ( impairment), όταν οι 

διοικούντες για κάποιο λόγο (π.χ τραυματισμός) θεωρούν ότι επήλθε μείωση της 

πραγματικής αξίας τους.  

   Στην ετήσια διοικητική αναφορά αλλά και στην αναφορά των ορκωτών λογιστών, 

αναφέρεται πως η εταιρία ακολούθησε όλους τους προβλεπόμενους λογιστικούς 

κανόνες και πρότυπα που ορίζει η διεθνής επιτροπή International Standards on 

Auditing.    

 

β.   Juventus. Παρακάτω θα εξετάσουμε τις οικονομικές καταστάσεις μιας άλλης 

μεγάλης ιταλικής αυτή τη φορά ομάδας.  

  Η χρήση που εξετάζουμε επεκτείνεται από τις 30/06/06 ως τις 30/06/07 την χρονιά 

δηλαδή που η ομάδα υποβιβάστηκε στην Serie B, ελέω σκανδάλων δωροδοκίας 

διαιτητών. Παρακάτω παρουσιάζεται  το μέρος του ισολογισμού που αφορά τα άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

 

 

Πίνακας 4-3 

 

(Juventus F.C, 2006 Annual Report) 

  Βλέπουμε ότι 53.100,13 χιλιάδες ευρώ είναι τα ποσά των συμβολαίων των 

ποδοσφαιριστών. Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαβάνονται πίνακες με όλους 
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τους ποδοσφαιριστές, την ιστορική τους αξία, τις αποσβέσεις και τη διάρκεια των 

συμβολαίων τους.  

   Παρακάτω βλέπουμε τον πίνακα που αφορά τους ποδοσφαιριστές της πρώτης 

ομάδας. Από την ιστορική αξία ( registration rights) αφαιρούνται οι αποσβέσεις και οι 

λοιπές απαξιώσεις (amortization and write – down) και μένει η λογιστική αξία (book 

value) των ποδοσφαιριστών. Η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται είναι η σταθερά 

μέθοδος. Το ποσό της απόσβεσης είναι ανάλογο με τη διάρκεια του συμβολαίου. 

    Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν παίχτες που η αξία τους είναι μηδενική. Έτσι, οι 

ποδοσφαιριστές Tudor Igor και Urbano Orlando έχουν λογιστική αξία ίση με το 

μηδέν, επειδή τα συμβόλαιά τους έληξαν. Επιπλέον, υπάρχουν παίχτες που δεν 

ανήκουν στο δυναμικό της Juventus, αλλά ήρθαν στην ομάδα ως δανεικοί. Η αξία 

των ποδοσφαιριστών αυτών είναι  επίσης μηδενική, μιας που τα δικαιώματά τους δεν 

ανήκουν στην εν λόγω εταιρία. 

 

Πίνακας 4-4 

 

 

(Juventus F.C, 2006 Annual Report) 
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   Η Juventus, όπως παρατηρούμε, εφαρμόζει τη μέθοδο της κεφαλαιοποίησης και 

απόσβεσης. Οι διοικούντες, όπως αναφέρουν στις σημειώσεις, εφαρμόζουν τις 

βασικές λογιστικές αρχές. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του ισολογισμού, είναι ο 

διαχωρισμός των έμπειρων ποδοσφαιριστών με τους νεαρούς των οποίων η αξία, 

όπως έχει ήδη ειπωθεί, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Οι διοικούντες αναφέρουν πως η 

χρονική διάρκεια των αποσβέσων για τους ποδοσφαιριστές αυτούς είναι τα 5 χρόνια. 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο 

Marchisio Claudio του οποίου η αξία είναι μηδενική και η περίοδος απόσβεσης 

πενταετής. Στον παρακάτω πίνακα οι διοικούντες της εταιρίας παρουσιάζουν την αξία 

των νεαρών ποδοσφαιριστών (registered young players) και τις αποσβέσεις τους 

συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους. 

  

Πίνακας 4-5 

 

 

(Juventus F.C, 2006 Annual Report) 

   

   Όπως είδαμε στον ισολογισμό της εταιρίας, υπάρχει ένας λογαριασμός ¨Receivables 

from specific sector companies related to transfer campaign¨. Ο λογαριασμός αυτός 

προέρχεται από τους νέους κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα των παιχτών. 

Είναι πλέον σύνηθες το φαινόμενο κάποιος ποδοσφαιριστής να ανήκει σε 

περισσότερες από μια ομάδες. Έτσι, η ομάδα που πούλησε τα δικαιώματα του 

ποδοσφαιριστή σε μια άλλη, δεν λαμβάνει μόνο το αντίτιμο της μεταγραφής αυτής, 

αλλά και μέρος του αντίτιμου της επόμενης μεταγραφής του ποδοσφαιριστή σε μια 

τρίτη ομάδα. Οι απαιτήσεις της ομάδας πρέπει να καταγραφούν στα άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία, αφού στην πραγματικότητα συνεχίζει να έχει δικαιώματα πάνω 

στον παίχτη. Αντιστοίχως, υπάρχει και ο λογαριασμός παθητικού ¨Payables to 

specific sector companies related to transfer campaign¨. Παρακάτω, παρουσιάζουμε 

τον πίνακα που αναλύει τα ποσά του προαναφερόμενου λογαριασμού ενεργητικού.  
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Πίνακας 4-6 

 

 

(Juventus F.C, 2006 Annual Report) 

  Ό τρόπος που υπολογίζεται η αξία των παιχτών αυτών είναι περίπλοκος και σχετικά 

υποκειμενικός. Ωστόσο, έχει καθοριστεί πως σε περίπτωση μεταπώλησης, τα 

ποσοστό συμμετοχής του συλλόγου στα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή είναι 50%. Η 

αξία του παίχτη, ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο, είναι ίση με την μικρότερη αξία 

μεταξύ του κόστους μεταγραφής και της αξίας μεταπώλησης. Η μέθοδος απόσβεσης 

είναι σταθερή και καθορίζεται ανάλογα με την υπολλειματική αξία που εκτιμάται στο 

τέλος της ωφέλιμης ζωής. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη υπολλειματική αξία είναι 

μεγαλύτερη ή ίση της ιστορικής αξία, αποσβέσεις δεν λαμβάνονται. 

    

4.3 Συμπεράσματα από τους ισολογισμούς ευρωπαϊκών ομάδων 

 

   Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

των ετήσιων χρηματοοικονομικών αναφορών όλων των ευρωπαϊκών ομάδων. Για τον 

λόγο αυτόν, δεν χρειάστηκε η ανάλυση και άλλων ισολογισμών, μιας που τα 

συμπεράσματα δεν θα παρουσίαζαν ουσιώδες διαφορές. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, είναι αυτή της κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης. Τα 

λογιστικά πρότυπα που αναφέρονται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, άλλωστε, 

επιτάσσουν τη εφαρμογή της μεθόδου αυτής  λόγω της αντικειμενικότητας που την 
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διέπει. Οι προσπάθειες των ορκωτών λογιστών εστιάζονταν στην προσαρμογή των 

καταστάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.  

    Είναι προφανές, ωστόσο, πως ο τρόπος  σύνταξης  των καταστάσεων της Liverpool 

και της Juventus είναι διαφορετικός. Στην αγγλική ομάδα, δεν δίνονται επαρκείς 

εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στον λογαριασμό των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων. Γίνεται μια αναφορά στο συνολικό ιστορικό κόστος και τις συνολικές 

αποσβέσεις. Απ’ την άλλη, οι πληροφορίες που δίνονται από τους διοικούντες της 

ιταλικής ομάδας στους μέτοχους και άλλους ενδιαφερόμενους, κρίνονται επαρκείς. 

Αναφέρονται αναλυτικά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και η διάρκειά τους. 

Επίσης, γίνεται διαχωρισμός των παιχτών που ανήκουν στην πρώτη ομάδα απ’ τους 

νέους ποδοσφαιριστές και των δανεικών σε άλλες ομάδες από αυτούς στους οποίους 

η ομάδα έχει περιορισμένα δικαιώματα πάνω τους. Φυσικά, ακόμη και στην 

περίπτωση αυτή το υποκειμενικό στοιχείο είναι έντονο, αλλά κάτι τέτοιο μάλλον 

κρίνεται δικαιολογημένο μιας που η αξία των νεαρών – μη επαγγελματιών παιχτών 

είναι εκ φύσεως δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια.     
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παραδείγματα ετήσιων καταστάσεων ελληνικών 

ποδοσφαιρικών ομάδων. Αθλητική νομολογία 

και συμπεράσματα.  

 

 

 

 

 

 

 

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Π.Α.Ε 
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5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

  Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε 

την ελληνική πραγματικότητα στο θέμα της αποτύπωσης. Στην παράγραφο 5.2 θα 

εξεταστεί η ελληνική νομολογία και οι σχετικοί αθλητικοί νόμοι που επηρεάζουν τον 

τρόπο αποτίμησης των ποδοσφαιριστών. Κατόπιν, θα αναλυθούν οικονομικές 

καταστάσεις μεγάλων Π.Α.Ε στις οποίες παρατηρήθηκαν διαφορές στη σύνταξη των 

ισολογισμών τους. Τέλος, στην 5.4 θα εξετάσουμε τους λόγους που οδηγούν τις 

Π.Α.Ε να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους αποτύπωσης.   

 

 

 

5.2  H ελληνική νομολογία  

 

  Η ελληνική πραγματικότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου δεν διαφέρει πολύ με τις 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι τρόποι αποτίμησης των ποδοσφαιριστών και 

αποτύπωσης της αξίας τους  στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών δεν μπορεί 

να γίνει με τρόπο αυθαίρετο. Η ελληνική νομοθεσία και όλες οι εγχώριες ομάδες 

οφείλουν να υπακούσουν στις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς.  

    Το λογιστικό πρότυπο που είναι αρμόδιο για τα θέματα της αποτίμησης, είναι το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38, το οποίο έχει αναλυθεί σε προηγούμενη παράγραφο. 

Το πρότυπο αυτό δίνει κατευθύνσεις, αλλά όχι απαντήσεις για τον ακριβή τρόπο 

αποτίμησης. Την εφαρμογή των διατάξεων του προτύπου και τη σύνδεσή τους με το 

ελληνικό λογιστικό σχέδιο, την έχουν αναλάβει οι κατά καιρούς αρμόδιοι νομοθέτες 

σε θέματα αθλητισμού. Δυο είναι τα κύρια άρθρα που σχετίζονται με τον τρόπο 

αποτύπωσης και αποτίμησης της αξίας των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε 

ελληνικές ομάδες. Το ένα είναι το άρθρο 76 Α του νόμου 2725/1999 και το άλλο είναι 

το άρθρο 17 της Ελληνικής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ( Φ.Ε.Κ ), με αριθμό 

φύλλου 173, πρώτο τεύχος, το οποίο ουσιαστικά είναι συμπληρωματικό του πρώτου. 

    Στα άρθρα αυτά αναφέρεται ρητά ότι στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων Αθλητικών 

Ανώνυμων Εταιριών (Α.Α.Ε), συνυπολογίζεται και η αξία των αθλητών της. Αρχικά 
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ορίζουν τον χρόνο και τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της αποτίμησης των 

ποδοσφαιριστών. Έτσι, η αποτίμηση της αξίας των ποδοσφαιριστών γίνεται τρεις 

μήνες μετά το πέρας της χρήσης από μια πενταμελής επιτροπή που διορίζεται από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και η θητεία της είναι διετής. Η αποζημίωση της επιτροπής 

γίνεται από τους επαγγελματικούς συνδέσμους.  

    Παρακάτω καθορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό 

της αξίας των αθλητών. Αυτά είναι τα εξής : 

• Η αξία και η διάρκεια του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή 

• Η ηλικία του  

• Ο αριθμός συμμετοχών στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων 

• Η πειθαρχική του κατάσταση 

 

   Η επιτροπή αυτή και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού καθορίζει τον 

συντελεστή βαρύτητας των παραπάνω κριτηρίων. 

   Κατόπιν, καθορίζεται ο τρόπος λογιστικής καταχώρησης της υπεραξίας των 

ποδοσφαιριστών. Έτσι, εφόσον προκύψει υπεραξία, σύμφωνα πάντα με τις 

εκτιμήσεις της επιτροπής, αυτή θα αναγράφεται στο ενεργητικό του ισολογισμού 

με τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού με ονομασία ¨16.91 Υπεραξία 

αποτίμησης αθλητών¨ με ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού παθητικού του 

ισολογισμού ¨41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων¨. Σημειώνεται δε, ότι η υπεραξία αυτή δεν υπόκειται σε αποσβέσεις. 

   Φυσικά, οι νόμοι αυτοί δεν είναι οι μοναδικοί που καθορίζουν την αποτίμηση 

των ποδοσφαιριστών. Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες υπάγονται σε όλες 

σχεδόν τις διατάξεις νόμων που σχετίζονται με τις Ανώνυμες Εταιρίες. Οι 

περισσότερες όμως ελληνικές ομάδες, όπως ο ΑΡΗΣ, ο ΠΑΟΚ, η Α.Ε.Κ και ο 

Ολυμπιακός έχουν κατά καιρούς περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση με το 

ενδεχόμενο διακοπής της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους να ήταν/είναι 

αυξανόμενο. Το ύψος των ζημιών τους ήταν τέτοιο ώστε σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920 που λέει ότι ¨αν το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρίας είναι μικρότερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου τότε 

επέρχεται λύση της εταιρίας¨, θα έπρεπε να είχαν διαλυθεί. Λίγο καιρό αργότερα 

όμως ψηφίστηκε  το άρθρο 15 του Ν. 1958/1991 όπου ξεκαθαρίζονταν ότι η όποια 
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αρνητική θέση μπορούσε να καλυφθεί από την αποτίμηση των ποδοσφαιριστών. 

Το άρθρο αυτό όμως καταργήθηκε εκ νέου και έτσι οι ζημιογόνες Π.Α.Ε ψάχνουν 

άλλα νομικά τερτίπια για να αποφύγουν τη διάλυση. 

 

 

5.3 Παραδείγματα Ισολογισμών 

 

α. Π.Α.Ε Παναθηναϊκός, χρήση 01/07/2005 – 30/06/2006. Στο παράρτημα (σελ.ii) 

βλέπουμε τον ισολογισμού της ομάδας, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις εκθέσεις 

των ορκωτών ελεγκτών. Από τα παρακάτω δεδομένα μπορούμε να κάνουμε τις 

εξής διαπιστώσεις  

 
 
 
 
 

 Η εταιρία εφαρμόζει το σύστημα κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης της αξίας 

των ποδοσφαιριστών με την ιστορική μέθοδο. Μάλιστα η αξία αυτή 

αναγράφεται στο ενεργητικό της εταιρίας ως ¨Ασώματες Ακινητοποιήσεις¨ 

στον λογαριασμό ¨ Έξοδα μεταγραφών και ανανεώσεων ποδοσφαιριστών¨. 

Επιπροσθέτως, από το όνομα του λογαριασμού αντιλαμβανόμαστε ότι στην 

αξία των ποδοσφαιριστών συμπεριλαμβάνεται το συμβόλαιο του και το 

κόστος απόκτησης που κατέβαλλε η ομάδα σε άλλο σύλλογο για να 

εξασφαλίσει τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. 

 

 Οι ζημίες που έχουν σωρευθεί, μειώνουν τα ίδια κεφάλαια σε ποσό μικρότερο 

του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές δεν 

πιστεύουν ότι υπάρχει λόγος να συντρέξουν οι διατάξεις του άρθρου 47 του 

Ν. 2190/1920 περί λύσεως της εταιρίας και επικαλούνται την αποτίμηση των 

ποδοσφαιριστών που γίνεται από το Ν. 2725/1999 από μια ειδική επιτροπή. Η 

επιτροπή αυτή καθόρισε μεγαλύτερη αξία για τους ποδοσφαιριστές η οποία 

καλύπτει τις σωρευμένες ζημίες.  
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 Οι  ορκωτοί ελεγκτές προτίμησαν να μην αναγράψουν τη διαφορά αποτίμησης 

στο ενεργητικό της εταιρίας ως ¨ Υπεραξία αποτίμησης αθλητών¨ με 

ταυτόχρονη αναφορά στο παθητικό του ισολογισμού ¨Διαφορές 

αναπροσαρμογής¨, όπως αναφέρει ο νόμος 2725/1999. Αυτό που έκαναν, ήταν 

να μνημονεύσουν τη διαφορά αποτίμησης στο πιστοποιητικό τους. 

  

 Στα αποτελέσματα χρήσεως αναφέρονται ως ¨έξοδα δημιουργίας νέων 

ποδοσφαιριστών¨ οι δαπάνες που κατέβαλε ο σύλλογος στα τμήματα 

υποδομής για αθλητές νέους των οποίων η αποτίμηση είναι δύσκολη. 

 
 
 
 
β.  Ισολογισμός Π.Α.Ε Παναθηναϊκός χρήσης 01/07/03 εώς 30/06/04. Στο παράρτημα 

της παρούσης εργασίας (σελ.iii), μπορούμε να δούμε αναλυτικά τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας. Επειδή έχει γίνει ήδη αναφορά στις καταστάσεις της 

χρήσης 2005 – 2006, θα σημειώσουμε μια σημαντική διαφορά που αφορά την 

αποτύπωση των ποδοσφαιριστών : Στο ενεργητικό της εταιρίας παρατηρούμε την 

εμφάνιση του λογαριασμού ¨Υπεραξία αποτίμησης αθλητών ¨ με ένα ποσό που δεν 

υπόκειται σε αποσβέσεις σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999. Ταυτόχρονα, έχουμε την 

εμφάνιση ενός νέου λογαριασμού στο παθητικό που ονομάζεται ¨Διαφορές από 

αναπροσαρμογή αξίας¨. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η διαφορά αποτίμησης αθλητών 

που υπολόγισε η αρμόδια επιτροπή εμφανίζεται τη μια χρονιά ως στοιχείο 

ενεργητικού και την άλλη ως απλή μνεία στο υπόμνημα των ορκωτών.  

 

γ. Ολυμπιακός Π.Α.Ε, χρήση 01/07/1996 εώς 30/06/1997. Οι ισολογισμοί, τα 

αποτελέσματα χρήσης και οι εκθέσεις των ορκωτών είναι στο παράρτημα της 

εργασίας (σελ.i). Οι παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε σχετικά με την 

αποτύπωση της αξίας των ποδοσφαιριστών, είναι οι εξής : 

 

 Οι αξίες των ποδοσφαιριστών δεν αναγράφονται στις ασώματες 

ακινητοποιήσεις όπως είδαμε στους προηγούμενους ισολογισμούς, αλλά στα 

στις ενσώματες, με τον τίτλο ¨ Αξίες μεταγραφής ποδοσφαιριστών¨ .  
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 Η υπεραξία των ποδοσφαιριστών, έτσι όπως καθορίστηκε από την επιτροπή, 

αναφέρεται στους λογαριασμούς τάξεως του ενεργητικού και του παθητικού, 

ούτε στο υπόμνημα των ορκωτών, ούτε κεφαλαιοποιείται. Προφανώς, ο 

λόγος που χρεωπιστώθηκαν οι λογαριασμοί αυτοί, είναι το γεγονός ότι η υπό 

εξέταση αξία δεν είναι αντικειμενική, αλλά υποκειμενική, οπότε η μεταφορά 

τους σε κύριους λογαριασμούς θα ήταν άσκοπη και άτυχη. 

 

5.4 Συμπεράσματα 

 

    Όπως αρχικά παρατηρούμε, τα υποδείγματα καταστάσεων των ελληνικών 

ποδοσφαιρικών εταιριών δεν διαφέρουν από τις άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες ως 

προς τον τρόπο αποτύπωσης της αξίας των ποδοσφαιριστών. Σε όλα τα 

παραδείγματα ισολογισμών που αναλύσαμε, εφαρμόζεται η μέθοδος 

κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης. Άλλωστε, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα η μέθοδος αυτή είναι κρίνεται ασφαλής  και σχετικά αντικειμενική. 

   Δυστυχώς όμως, διάχυτη είναι η εντύπωση στους περισσότερους αναλυτές ότι 

αρκετοί ελληνικοί αθλητικοί νόμοι θεσπίστηκαν όχι για να προσφέρουν την 

καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, αλλά για να 

εξυπηρετήσουν μικροπολιτικά συμφέροντα που πηγάζουν από την επιβίωση ή μη 

των αθλητικών σωματείων.  

    Ο περίφημος νόμος 2725/1999 και η δημιουργία επιτροπής αποτίμησης είναι 

τρανταχτά παραδείγματα. Οι ζημίες των περισσότερων ελληνικών ομάδων είναι 

τέτοιες, ώστε η λύση της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους να φαντάζει ως η 

πιο ενδεδειγμένη επιλογή. Ωστόσο, ο νόμος 2725/1999 επιτρέπει τον 

συμψηφισμό της αξίας των ποδοσφαιριστών με τα ίδια κεφάλαια, ώστε το 

άθροισμα των δυο τους να υπερβαίνει το 10% ή το 50% του μετοχικού 

κεφαλαίου, όπως  επιβάλλει ο νόμος. Επιπροσθέτως, πολλές επιφυλάξεις έχουν 

κατά καιρούς διατυπωθεί για την λειτουργία της επιτροπής αποτίμησης. Τα 

κριτήρια που έχουν επιλεχθεί για την αποτίμηση των ποδοσφαιριστών,  μόνο 

ρεαλιστικά δεν είναι για τις περισσότερες των περιπτώσεων.  

    Δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις που μπορούν  να ευνοήσουν  παρανόμως 

ή καλύτερα ¨νομίμως παρανόμως¨ τις Π.Α.Ε. Αρκετές φορές παρατηρείται 

υποτίμηση της αξίας των ποδοσφαιριστών για την αποφυγή φόρων. 
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Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να υπερτιμηθούν οι αξίες των ποδοσφαιριστών με 

σκοπό το γνωστό ¨ξέπλυμα χρήματος¨. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ακόμη και αν 

κάποιες Π.Α.Ε έχουν εξαντλήσει όλους τους τρόπους για να αποφύγουν τη 

διάλυση, η Πολιτεία εφευρίσκει άλλες μεθόδους επιβίωσης. Χαρακτηριστικές 

είναι οι περιπτώσεις ειδικών εκκαθαρίσεων ομάδων, τεράστιες κρατικές χορηγίες 

και ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων για γιγαντιαία χρέη.  

    Με τους τρόπους αυτούς, οι ομάδες γίνονται έρμαια πολιτικών κομμάτων. 

Χειραγωγούνται από πολιτικούς, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι  το πάθος και την 

υπερβολική αγάπη των οπαδών δίνουν λίγο οξυγόνο στον ¨ασθενή¨ με πολλαπλά 

οφέλη. Αποτέλεσμα αυτών, είναι οι ομάδες να φυτοζωούν, οι οπαδοί να 

αγωνιούν και κάποιοι παράγοντες, που κρύβονται πίσω από τις ομάδες να 

κερδοσκοπούν.             
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