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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προκύπτει από την ανάγκη για 
ενιαίο  τρόπο  παρουσίασης  των  οικονομικών  καταστάσεων  σε  διεθνές  και  εθνικό 
επίπεδο  ώστε  να  επιτυγχάνεται  διαφάνεια  και  συγκρισιμότητα  που  καθιστά  τις 
οικονομικές  καταστάσεις  περισσότερο αξιόπιστες  για  τους  χρήστες  τους.  Οι  ενιαίοι 
κανόνες  σύνταξης  και  παρουσίασης  των  οικονομικών  καταστάσεων  για  τις 
επιχειρήσεις,  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  της  εξαγωγή  σαφέστερων  και  ακριβέστερων 
συμπερασμάτων για την οικονομική θέση μιας οντότητας. Αντίθετη τακτική, δηλαδή 
μη εφαρμογή των Δ.Λ.Π., λειτουργεί αποτρεπτικά για την εισροή ξένων κεφαλαίων σε 
μια επιχείρηση.

Στις  ελληνικές  επιχειρήσεις,  κατά  την  μετάβαση από τα  ελληνικά λογιστικά 
πρότυπα  στα  διεθνή  λογιστικά  πρότυπα,  εντοπίζονται  μεταβολές  στη  σύνταξη  των 
χρηματοοικονομικών  τους  καταστάσεων  και  στην  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων 
κάθε οντότητας. Στην παρούσα εργασία, αναλύονται τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που 
αφορούν τις  ενσώματες ακινητοποιήσεις  και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και  στη 
συνέχεια συγκρίνονται οι διατάξεις τους με τις αντίστοιχες διατάξεις των ελληνικών 
λογιστικών προτύπων με  σκοπό να εντοπιστούν οι  μεταβολές  που προκύπτουν σαν 
αποτέλεσμα  της  εφαρμογής  των  Δ.Λ.Π.  στις  οικονομικές  καταστάσεις  των 
επιχειρήσεων.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Αν. Καθηγητή κ. 
Ιωάννη  Παπαναστασίου,  για  τις  πολύτιμες  συμβουλές  του  κατά  την  συγγραφή  της 
εργασίας.  Επιπλέον,  θερμές  ευχαριστίες  οφείλω  στον  κ.  Χρήστο  Νεγκάκη,  Αν. 
Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για τις συμβουλές του, 
τις  υποδείξεις  του,  τη  συμπαράσταση  και  ανοχή  του,  τόσο  κατά  τη  συγγραφή  της 
εργασίας όσο και κατά το υπόλοιπο διάστημα των μεταπτυχιακών μου σπουδών.

Το τελευταίο ευχαριστώ το οφείλω στους γονείς μου, Θεόδωρο και Όλγα που 
οικονομικά και ηθικά με στήριξαν στις μεταπτυχιακές μου σπουδές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά για τα Δ.Λ.Π.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και των οικονομικών σχέσεων που 
ξεπερνούν τα εθνικά όρια,  οι  κοινά αποδεκτοί  όροι  λογιστικής παρουσίασης και  οι 
τυποποιημένες  λογιστικές  πληροφορίες,  δεν  αποτελούν  πολυτέλεια  αλλά  ανάγκη. 
Κινήσεις  προς  την  κατεύθυνση  δημιουργίας  κοινών  προτύπων  για  την  λογιστική 
παρουσίαση παγκοσμίως έχουν ξεκινήσει από την δεκαετία του 1930 και σήμερα τα 
Δ.Λ.Π.  και  Δ.Π.Χ.Π.,  αλλά  και  τα  αντίστοιχα  αμερικάνικα  πρότυπα,  αποτελούν 
ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.

Μιλώντας για λογιστικά πρότυπα εννοούμε ένα σύνολο αρχών, μεθόδων και 
οδηγιών  για  την  αντιμετώπιση  συγκεκριμένων  θεμάτων  λογιστικής  φύσεως,  η 
εφαρμογή των οποίων οδηγεί στον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος και 
την  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων  με  αυστηρά  προσδιορισμένο  και 
ομοιόμορφο τρόπο. Η συμμετοχή πολλών μικρών επενδυτών στη μετοχική σύνθεση 
των εταιριών, η συμμετοχή μη εγχώριων επενδυτών, αλλά και η συμμετοχή θεσμικών 
επενδυτών αυξάνουν την ανάγκη για τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας, ώστε να 
μπορεί να θεωρηθεί από τους χρήστες της ως αξιόπιστη και συγκρίσιμη.1

Οι πρώτες προσπάθειες για τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας ξεκίνησαν 
στις Η.Π.Α. από το 1934 ωστόσο το γνωστό σε όλους F.A.S.B. (Financial Accounting 
Standards Board), που μέχρι και σήμερα είναι το κύριο όργανο λογιστικής τυποποίησης 
στις  Η.Π.Α.  δημιουργήθηκε  το  1972.  Σε  παγκόσμια  κλίμακα  οι  προσπάθειες  για 
λογιστική τυποποίηση ξεκίνησαν ένα χρόνο μετά, με την Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών 
Προτύπων  (IASC-International Accounting Standards Committee)  το  οποίο 
λειτούργησε  μέχρι  το  2001  εκδίδοντας  41  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  (IAS-
International Accounting Standards). Στη συνέχεια, εξελίχθηκε στο Διεθνές Συμβούλιο 
Λογιστικών Προτύπων (IASB-International Accounting Standards Board) που εκδίδει 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS-International Financial 
Reporting Standards).

Μιλώντας για χρήστες οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης εννοούμε 
όσους  έχουν  ανάγκη  για  πληροφόρηση  σχετική  με  την  οντότητα.  Χρήστες  των 
οικονομικών καταστάσεων μπορούν να είναι επενδυτές, οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, 
επιθυμούν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση ώστε να αξιολογούν τους κινδύνους και 
την  αποδοτικότητα  των  επενδύσεων  τους,  δανειστές  που  ενδιαφέρονται  για  την 
ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώνει τα δάνεια της με συνέπεια, εργαζόμενοι και 
αντιπρόσωποι  αυτών που ενδιαφέρονται  για  την  βιωσιμότητα  της  επιχείρησης  στην 
οποία  εργάζονται  και  για  την  ικανότητα  της  να  παρέχει  αμοιβές.  Επίσης,  τις 
οικονομικές  καταστάσεις  μιας  επιχείρησης  μπορούν να  χρησιμοποιούν  πελάτες  της, 
1 Γ. Κόντος, 2007.

6



προκειμένου να βεβαιώνονται για την συνεχιζόμενη λειτουργία της και προμηθευτές ή 
άλλοι πιστωτές, που αναζητούν πληροφορίες για να εκτιμήσουν αν τα οφειλόμενα σε 
αυτούς  ποσά  θα  καταβληθούν.  Μια  επιχείρηση  μπορεί,  για  παράδειγμα  να 
προμηθεύεται  πρώτες  ύλες  από  μια  δεύτερη  επιχείρηση  και  ανάλογες  πρώτες  ύλες 
μπορεί να μην παράγονται από καμία άλλη επιχείρηση ή να παράγονται σε σημαντικά 
μεγαλύτερη τιμή, αυτό σημαίνει ότι η βιωσιμότητα της πρώτης εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την βιωσιμότητα της δεύτερης και γι’ αυτό η πρώτη ενδιαφέρεται για τις 
χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  δεύτερης.  Τέλος  χρήστες  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να είναι κυβερνήσεις ή όργανα τους ή και 
το κοινό γενικότερα, δηλαδή η κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
και η οποία έχει λόγος να ενδιαφέρεται για την λειτουργία της και την βιωσιμότητα 
της.2

Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. έχουν 
τέσσερεις  βασικές  ιδιότητες,  δηλαδή  τέσσερα  χαρακτηριστικά  που  τις  καθιστούν 
χρήσιμες για τους χρήστες τους. Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά είναι:3

• Κατανοητότητα  ,  που  σημαίνει  ότι  το  περιεχόμενο  των  καταστάσεων 
μπορεί να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες, να είναι δηλαδή 
κατανοητό.  Βεβαίως  θεωρείται  ότι  και  οι  χρήστες  διαθέτουν  τις 
απαραίτητες γνώσεις για να μελετήσουν αποτελεσματικά τις οικονομικές 
καταστάσεις.

• Συνάφεια  , δηλαδή ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών για την λήψη 
αποφάσεων.  Στην  ουσία,  την  ιδιότητα  αυτή  έχουν  οι  οικονομικές 
καταστάσεις όταν μπορούν να επηρεάζουν τους χρήστες κατά την λήψη 
αποφάσεων.  Η  συνάφεια  επηρεάζεται  από  την  σημαντικότητα  των 
πληροφοριών και από την φύση τους.

• Αξιοπιστία  ,  η  οποία  εξασφαλίζεται  όταν  οι  οικονομικές  καταστάσεις 
είναι  απαλλαγμένες  από  σημαντικά  λάθη  και  προκαταλήψεις  και 
παρουσιάζουν πιστά αυτό που είναι σκοπός τους να παρουσιάσουν. Για 
τις περισσότερες πληροφορίες ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ο 
οποίος δεν οφείλεται σε προκατάληψη, αλλά σε έμφυτες δυσκολίες κατά 
την  αναγνώριση  των  συναλλαγών  και  λοιπών  γεγονότων  που 
ποσοτικοποιούνται,  ή  κατά  τον  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των 
τεχνικών επιμέτρησης και παρουσίασης (διαβεβαίωση με καλή πίστη). Η 
ουσία των συναλλαγών δεν συμπίπτει πάντα με τον νομικό τους τύπο. Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τα λογιστικά γεγονότα 
σύμφωνα με αυτό που είναι στην πραγματικότητα και όχι με την νομική 
τους  μορφή.  (ουσία  πάνω  από  τον  τύπο).  Επιπλέον,  για  να  είναι 
αξιόπιστες  οι  πληροφορίες,  πρέπει  να  είναι  απαλλαγμένες  από 
προκαταλήψεις  (ουδετερότητα),  να  μην  οδηγούν  σε  υπερεκτίμησης 
ενεργητικών στοιχείων ή υποεκτίμηση παθητικών στοιχείων (σύνεση) 
και να είναι πλήρεις μέσα στα όρια της σημαντικότητας και του κόστους 
τους (πληρότητα).

• Συγκρισιμότητα  ,  που  σημαίνει  ότι  η  αναγνώριση  και  επιμέτρηση 
συναλλαγών και λοιπών γεγονότων γίνεται με συστηματικό τρόπο και 

2Βλ.  «Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  (Δ.Π.Χ.Π.)  2005».  Νομική  Βιβλιοθήκη, 
έκδοση 2006, σελ 37.
3 Βλ. «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 2005». Νομική Βιβλιοθήκη, 
έκδοση 2006, σελ 41.
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ότι  οι  χρήστες  πληροφορούνται  για  τις  λογιστικές  πολιτικές  που 
χρησιμοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και 
για τυχόν μεταβολές σε αυτές, ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις 
οικονομικές  καταστάσεις  μιας  οντότητας  διαχρονικά  αλλά  και  τις 
οικονομικές καταστάσεις διαφορετικών οικονομικών οντοτήτων.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι υποχρεωτική για τις  εισηγμένες 
εταιρίες  από  την  1/1/2005.  Πριν  από  την  εφαρμογή  των  Δ.Λ.Π.  οι  επιχειρήσεις 
εφάρμοζαν τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Ο όρος Ε.Λ.Π. δεν είναι επίσημος και δεν 
αναφέρεται σε ένα σύνολο προτύπων διατυπωμένων όπως τα Δ.Λ.Π. Χρησιμοποιείται 
για την λογιστική και φορολογική νομοθεσία συνολικά και τις υπόλοιπες αρχές που 
αναφέρονται στην τήρηση των βιβλίων και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
Αποτελείται  κυρίως  από  το  Ελληνικό  Γενικό  Λογιστικό  Σχέδιο  που  καλύπτει  το 
εννοιολογικό περιεχόμενο σημαντικών λογιστικών όρων και εννοιών και του οποίου οι 
διατάξεις σε πολλά σημεία συγκλίνουν με αυτές των Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π.,  το Νόμο 
2190/1920  για  τις  ανώνυμες  εταιρίες,  που  περιλαμβάνει  τις  κυριότερες  διατάξεις 
λογιστικής  τυποποίησης,  τον  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  (ΠΔ186/1992)  που 
ασχολείται  με  τον  τρόπο  τεκμηρίωσης  των  λογιστικών  γεγονότων,  τον  Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (Ν2238/1994) και άλλα νομοθετήματα, όπως το ΠΔ299/2003 
για τις αποσβέσεις παγίων.4

Η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα για 
πολλούς αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της λογιστικής μετά 
από  την  πρώτη,  που υπήρξε  η  καθιέρωση  του  γενικού  λογιστικού  σχεδίου  και  της 
λογιστικής τυποποίησης που αυτό επέβαλε στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων.5

Σημαντικό στοιχείο της λογιστικής παρουσίασης αποτελεί η παρουσίαση των 
πάγιων  στοιχείων  του  ενεργητικού  κάθε  οντότητας.  Με  την  έννοια  περιουσιακό 
στοιχείο  εννοείται  μια  δαπάνη  στην  οποία  προβαίνει  μια  οντότητα  με  σκοπό  να 
εισρεύσουν σε αυτήν μελλοντικά οικονομικά οφέλη σαν αποτέλεσμα της δαπάνης. Τα 
έξοδα αυτά κεφαλαιοποιούνται στον ισολογισμό της επιχείρησης. Είναι σχετικά εύκολο 
να αναγνωρίζει κανείς τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία όπως κτήρια, μηχανήματα 
κ.λ.π. επιπλέον, εκτός από τα χρηματοοικονομικά, υπάρχει και μια ακόμη κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων για τα οποία μια οντότητα μπορεί να έχει δαπανήσει πόρους, 
τα  άυλα  στοιχεία,  των  οποίων  βασικό  χαρακτηριστικό  είναι  ότι  δεν  έχουν  φυσική 
υπόσταση.

Η  λογιστική  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  θεωρείται  από  τα  λιγότερο 
εξελιγμένα πεδία της λογιστικής επιστήμης και θεωρίας. Οι εφαρμογές τις λογιστικής 
για τα ασώματα στοιχεία αποτελούν πεδίο συζητήσεων και προβληματισμού και αυτό 
γιατί  υπάρχει  δυσκολία  στον  χειρισμό  των  οικονομικών  πλεονεκτημάτων  που 
προκύπτουν  από  τα  στοιχεία  αυτά.  Κάτι  τέτοιο  είναι  φυσιολογικό  αν  λάβει  κανείς 
υπόψη του τη φύση και τον τρόπο που τα στοιχεία προκύπτουν. Υπάρχουν δεδομένα ότι 
οι  οντότητες  που  επενδύουν  σε  ασώματα  δυσκολεύονται  να  επικοινωνήσουν  τις 
σχετικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Ανάμεσα στα Δ.Λ.Π. που εφαρμόζονται σήμερα, περιλαμβάνονται δύο πρότυπα 
που ασχολούνται με τον λογιστικό χειρισμό των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
(Δ.Λ.Π.16) και των άυλων περιουσιακών στοιχείων (Δ.Λ.Π.38). Κατά την εφαρμογή 
τους στον ελληνικό χώρο, σε άλλα σημεία συγκλίνουν και σε άλλα διαφοροποιούνται 

4 Θ. Καραγιώργος, Α. Πετρίδης 2006.
5 Θ. Καραγιώργος, Α. Πετρίδης, 2006.
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από  τα  ελληνικά  λογιστικά  πρότυπα  δημιουργώντας  ερωτήματα  σχετικά  με  την 
διαφοροποίηση στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Όσα προβλέπει το Δ.Λ.Π. 16 για τις  ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται 
στο δεύτερο κεφάλαιο, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι οδηγίες του Δ.Λ.Π. 38 
για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση ανάμεσα 
στις  οδηγίες  των  Δ.Λ.Π.  16  και  38  και  σε  όσα  αντίστοιχα  προβλέπουν  (ή  δεν 
προβλέπουν) τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

1.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Οι Sudipta Basu και Gregory Waymire (2008) επιχειρούν μια «ανθρωπολογική» 
προσέγγιση στην έννοια των άυλων στοιχείων.  Για αυτούς,  ασώματα στοιχεία είναι 
ιδέες και γνώση για φυσικά, βιολογικά και κοινωνικά θέματα που δίνουν στον άνθρωπο 
την δυνατότητα να επιτύχει καλύτερα τους στόχους του. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν 
μόνο στις σύγχρονες αλλά και στις πρωτόγονες κοινωνίες. Περιλαμβάνουν προόδους σε 
έρευνα και τεχνολογία καθώς και γνώση για την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής 
και των συναλλαγών και διαχρονικά μετατρέπονται σε τμήμα αναπόσπαστα συνδεμένο 
με τα ενσώματα στοιχεία από τα οποία είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Οι συγγραφείς 
δίνουν την έννοια των οικονομικών άυλων στοιχείων (economic intangibles) που είναι 
ιδέες  οι οποίες μπορούν να μετασχηματιστούν σε αγαθά και υπηρεσίες που μπορούν να 
καταναλωθούν.  Υποσύνολο  των  οικονομικών  άυλων  στοιχείων  είναι  αυτά  που 
ονομάζονται  από  τους  συγγραφείς  «accounting intangibles»  τα  οποία  είναι  νόμιμα 
δικαιώματα  για  την  αποκλειστική  εκμετάλλευση  μιας  ιδέας  με  σκοπό  την  γένεση 
ταμειακών ροών που περιλαμβάνουν πατέντες, εμπορικά σήματα κ.α. Βασική ιδέα των 
συγγραφέων είναι  ότι  ο  άνθρωπος ανέκαθεν αναζητούσε τρόπους και παρήγαγε και 
εφάρμοζε  ιδέες  για  να  αυξήσει  την  παραγωγικότητα  του,  οπότε  τα  άυλα  στοιχεία 
επηρεάζουν  διαχρονικά  την  οικονομική  δραστηριότητα  του  ανθρώπου.  Κατά  τους 
ίδιους, σημαντικότερο στοιχείο των άυλων για μια οντότητα είναι η δυνατότητα τους να 
παράγουν πλούτο από τις προηγουμένως άγνωστες ευκαιρίες για μια οντότητα και όχι η 
αναμενόμενη οικονομική τους αξία σε μία ενδεχόμενη ανταλλαγή.

     Η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων στοιχείων δεν είναι  ίδια  από τα 
πρότυπα όλων των χωρών. Οι  Herve Stolowy και  Anne Jeny (1999),  επιχειρούν να 
εξετάσουν  πως  τα  εθνικά  και  διεθνή  πρότυπα  προσεγγίζουν  τα  άυλα  περιουσιακά 
στοιχεία, τόσο από την άποψη του ορισμού όσο και από την άποψη της λογιστικής 
αντιμετώπισης. Σκοπός τους είναι να εντοπίσουν τις διάφορες κατηγορίες άυλων που 
υιοθετούνται από τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και να παρουσιάσουν μια «λογιστική 
ταξινόμηση» των άυλων, εξηγώντας γιατί μερικά ασώματα δεν περιλαμβάνονται στους 
ισολογισμούς των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν δείγμα 21 χωρών 
και δύο σωμάτων. Χρησιμοποίησαν όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και επιπλέον 
την Αυστραλία, τον Καναδά, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι 
δύο διεθνείς οργανισμοί που εξετάστηκαν ήταν το IASC και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
χώρες χωρίστηκαν σε τρείς κατηγορίες, τις χώρες της Ε.Ε., τις άλλες χώρες και τους 
διεθνείς οργανισμούς. Οι πληροφορίες που συνέλεξαν, ταξινομήθηκαν με βάση τρία 
θέματα: τους τύπους των ορισμών για τα άυλα, τα κριτήρια για την αναγνώριση των 
εσωτερικά  και  εξωτερικά  δημιουργούμενων  στοιχείων και  τους  τρόπους  λογιστικής 
αντιμετώπισης των αλλαγών στις αξίες των στοιχείων. Ο τρόπος ορισμού των άυλων 
στοιχείων μελετήθηκε χωρίζοντας τους ορισμούς σε εννοιολογικούς και ορισμούς με 
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βάση μια λίστα στοιχείων. Από τις χώρες του δείγματος, όλες εκτός από την Ιρλανδία, 
παρέχουν λίστα με άυλα στοιχεία,  ενώ ορισμένες  από αυτές  δίνουν παράλληλα και 
ορισμό των άυλων στοιχείων ενώ άλλες όχι. Ο ορισμός μπορεί να είναι ταυτολογικός, 
ορισμός με αντίθεση (π.χ. άυλα στοιχεία είναι όσα στοιχεία δεν είναι ενσώματα) ή και 
πραγματικός.  Πραγματικούς ορισμούς για παράδειγμα,   δίνουν μόνο η Ιρλανδία,  το 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α., η Αυστραλία και το IASC.  Το IASC δεν δίνει μια λίστα 
με τα στοιχεία που θεωρούνται άυλα, αλλά αντίθετα δίνει λίστα με στοιχεία που δεν 
θεωρούνται άυλα στοιχεία. Η αναγνώριση των στοιχείων μελετήθηκε σύμφωνα με τις 
τρείς κατηγορίες άυλων στοιχείων που αναφέρονται στα λογιστικά πρότυπα, αυτές είναι 
η υπεραξία, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και τα λοιπά άυλα στοιχεία. Στο δείγμα 
παρατηρείται  ότι  εφόσον  πρόκειται  για  αγορά  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  δεν 
τίθεται θέμα αναγνώρισης καθώς αυτή θεωρείται δεδομένη. Η διαφοροποίηση ανάμεσα 
στις χώρες αφορά τα στοιχεία που δημιουργούνται εσωτερικά από τις επιχειρήσεις. Για 
παράδειγμα,  στην  Γερμανία  ή  στην  Αυστρία,  σε  καμία  περίπτωση  δεν 
κεφαλαιοποιούνται τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία. Γενικά, το 65% δεν 
αναγνωρίζει  την  εσωτερικώς  δημιουργούμενη  υπεραξία,  το  78%  αναγνωρίζει  τα 
εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το 
70% αναγνωρίζει  τις  δαπάνες  της  επιχείρησης  για  έρευνα  και  ανάπτυξη  κάτω από 
συγκεκριμένες  προϋποθέσεις.  Οι αντιμετώπιση των αλλαγών στην αξία ενός άυλου 
στοιχείου το οποίο έχει κεφαλαιοποιηθεί μπορεί να είναι χρεολυσία, μη χρεολυσία ή 
απομείωση στην περίπτωση που η αξία του στοιχείου μειώνεται ενώ στην περίπτωση 
που η αξία αυξάνεται, κάποιες χώρες επιτρέπουν την επανεκτίμηση ενώ κάποιες άλλες 
όχι. Η γενική τάση είναι η απόσβεση των άυλων στοιχείων, εφόσον κεφαλαιοποιηθούν, 
κατά  την  διάρκεια  της  ωφέλιμης  ζωής  τους  ή  σε  ένα  διάστημα  περιορισμένο,  για 
παράδειγμα πέντε χρόνων, ενώ για άλλες χώρες δεν ορίζεται χρονικός περιορισμός για 
την απόσβεση.

Συνεπώς, σύμφωνα με τους  Herve Stolowy και  Anne Jeny, προκύπτουν τρείς 
τύποι ταξινόμησης των άυλων στοιχείων:

• Οι προσεγγίσεις τύπου απογραφής, δηλαδή λίστες που περιλαμβάνουν στοιχεία 
που μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.

• Διάκριση ανάμεσα σε κόστη έρευνας και ανάπτυξης, υπεραξία και άλλα άυλα 
στοιχεία όπως πατέντες και άδειες που κάνουν τα λογιστικά πρότυπα.

• Αυτός  που  προκύπτει  από  την  αναγνώριση  κριτηρίων  για  αποκτώμενα  ή 
εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία.

Κατά τους ίδιους, η υιοθέτηση του Δ.Λ.Π. 38 θα ενθαρρύνει μια κίνηση προς 
την  ομοιόμορφη  αντιμετώπιση  των  άυλων,  καθώς  αντιμετωπίζει  την  υπεραξία,  τα 
κόστη έρευνας και ανάπτυξης και τα υπόλοιπα άυλα με τον ίδιο τρόπο. Η προσπάθεια 
της εναρμόνισης που ξεκίνησε από το  IASC, θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των 
άυλων σαν μια ενότητα και όχι ως μια λίστα στοιχείων. Το ερώτημα που τίθεται είναι 
κατά πόσο οι προσπάθειες του IASC για εναρμόνιση αντιφάσκουν με την δημιουργία 
κατηγοριών για τα άυλα στοιχεία, εφόσον ο σκοπός της εναρμόνισης είναι διαφορετικές 
αντιμετωπίσεις  και  κριτήρια  αναγνώρισης  να  μην  είναι  απαραίτητα.  Κατά  τους 
συγγραφείς αυτό αντιλέγει με την επιθυμία να χωρίζονται τα άυλα σε κατηγορίες οι 
οποίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά λογιστικά.

Οι συγγραφείς παρατηρούν ότι οι χώρες που έχουν κάνει ουσιαστικές κινήσεις 
για τον ορισμό, έχουν πλέον ξεφύγει από τα όρια των ορισμών με λίστες για τα άυλα. 
Μια  τέτοιου  είδους  ταξινόμηση  είναι  χρήσιμη  μόνο  μέχρι  ένα  σημείο  για  την 
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κατανόηση  και  την  αντιμετώπιση  των  άυλων  στοιχείων.  Κατά  τους  Huarau και 
Ternisien (1997),  χρειάζεται  μία  νέα  προσέγγιση  για  τα  άυλα  που  πρέπει  να 
απομακρυνθεί από τις προσεγγίσεις με απογραφές, γιατί οι λίστες με τα άυλα στοιχεία 
είναι  περιορισμένες  και  δεν  μπορούν  να  αντικατοπτρίσουν  τις  σχέσεις  μεταξύ  των 
στοιχείων.

Οι  Hoarau και  Ternisien χρησιμοποιούν μια άλλη προσέγγιση και ορίζουν τα 
εξής στοιχεία:

• Άυλα  που  αγοράζονται  ή  δημιουργούνται  εσωτερικά  από  την  οντότητα  και 
μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.

• Δαπάνες  που  σχετίζονται  με  αυτά  τα  περιουσιακά  στοιχεία  και  που  είναι 
λειτουργικά έξοδα παρόλο που έχουν άυλη φύση. 

Σύμφωνα  με  τοn Manuel Garcia-Ayuso,  η  αναποτελεσματική  λογιστική 
αντιμετώπιση  των  άυλων  στοιχείων  των  επιχειρήσεων  μπορεί  να  έχει  δυσμενή 
αποτελέσματα,  όπως  διακυμάνσεις  στις  τιμές  των  μετοχών  σαν  αποτέλεσμα  της 
αδυναμίας  για  ακριβή  εκτίμηση  των  κινδύνων  που  σχετίζονται  με  επενδύσεις  σε 
ασώματα στοιχεία,  αβεβαιότητα για την χρηματοοικονομική θέση των εταιριών που 
ασχολούνται με ασώματα στοιχεία η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους κεφαλαίου 
κ.α.

Βασικό  θέμα  που  σχετίζεται  με  τα  άυλα  στοιχεία  μιας  οντότητας  είναι  η 
λογιστική  αντιμετώπιση  των  δαπανών  για  έρευνα  και  ανάπτυξη.  Για  το  θέμα  της 
έρευνας και της ανάπτυξης, ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε 
κάθε χώρα, υπάρχει η δυνατότητα είτε της κεφαλαιοποίησης των δαπανών αυτών, είτε 
τις μεταφοράς τους στα έξοδα της οντότητας την στιγμή που πραγματοποιούνται. Οι 
Anne Cazavan-Jeny και  Thomas Jeanjean μελέτησαν  την  επιρροή  της  επιλογής 
ανάμεσα  σε  κεφαλαιοποίηση  των  δαπανών  γα  έρευνα  και  ανάπτυξη  ή  της  άμεσης 
μεταφοράς τους στα έξοδα της οντότητας στις  τιμές των μετοχών για 197 γαλλικές 
επιχειρήσεις για τις χρονιές 1993-2002. Οι γαλλικές επιχειρήσεις επιλέγονται ακριβώς 
επειδή στη Γαλλία επιτρέπονται και οι δύο μέθοδοι λογιστικής αντιμετώπισης. Από την 
μελέτη τους προκύπτει ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στην κεφαλαιοποίηση των 
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και στις τιμές και αποδόσεις των μετοχών. Επιπλέον, 
από την μελέτη τους προκύπτει  πως εταιρίες  που επιλέγουν να κεφαλαιοποιούν τις 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης είναι μικρότερες, περισσότερο επιβαρυμένες με δάνεια, 
λιγότερο κερδοφόρες και με λιγότερες προοπτικές ανάπτυξης.
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ΚΡΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16

«ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»

2.1 Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

Σκοπός του Δ.Λ.Π.16 είναι να καθορίσει τον πρότυπο λογιστικό χειρισμό για τις 
ενσώματες ακινητοποιήσεις ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να είναι 
σε θέση να αντιλαμβάνονται θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 
στοιχεία και μεταβολές που αφορούν τέτοιες επενδύσεις.  Κυριότερα θέματα για την 
λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η αναγνώριση των 
στοιχείων του ενεργητικού, ο προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας και ο χειρισμός 
των αποσβέσεων και των ζημιών απομείωσης που σχετίζονται με τα στοιχεία αυτά.

Το  πρότυπο  αυτό  εφαρμόζεται  για  τον  λογιστικό  χειρισμό  των  ενσώματων 
ακινητοποιήσεων μίας οντότητας εκτός από:

• Ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατέχονται για πώληση και εξετάζονται με το 
Δ.Π.Χ.Π.5.

• Βιολογικά στοιχεία που σχετίζονται με γεωργικές δραστηριότητες, με τα οποία 
ασχολείται το Δ.Λ.Π.41 «Γεωργία».

• Αναγνώριση  και  επιμέτρηση  στοιχείων  που  προέρχονται  από  έρευνα  και 
αξιολόγηση  και  εξετάζονται  από  το   Δ.Π.Χ.Π.6  «Έρευνα  και  αξιολόγηση 
ορυκτών πόρων».

• Μεταλλευτικά δικαιώματα και αποθέματα ορυκτών που δεν παράγονται όπως 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλους μη ανανεώσιμους πόρους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ακίνητα που μια επιχείρηση μπορεί 
να κατέχει προκειμένου να αποκομίζει ενοίκια ή για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα 
δύο και τα οποία δεν χρησιμοποιεί για την λειτουργία και παραγωγική δραστηριότητά 
της, παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».

Ο Γ.  Κόντος (2007)  παρουσιάζει  τον παρακάτω πίνακα για τα πρότυπα που 
ασχολούνται με γήπεδα και κτήρια, ανάλογα με τον προορισμό τους:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

Για πώληση στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας μιας εμπορικής, 
τεχνικής  εταιρίας  κ.λπ.  (Σημείωση:  το  Δ.Λ.Π.  2  καλύπτει  γενικά  τα 
αποθέματα και τα εμπορεύματα.)

Δ.Λ.Π 2
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Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια ή πάγια στα οποία γίνονται εργασίες με 
σκοπό να ιδιοχρησιμοποιηθούν.

Κτήρια  που  διατίθενται  σε  υπαλλήλους  άσχετα  αν  οι  υπάλληλοι 
πληρώνουν ενοίκιο με τρέχουσες τιμές ενοικίων ή όχι.

Δ.Λ.Π. 16

Προκειμένου να αποφέρουν υπεραξίες σε ένα μακροχρόνιο επενδυτικό 
ορίζοντα.  (Σημείωση:  ενόσω  κατασκευάζονται  και  μέχρι  την 
αποπεράτωση τους εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 16.)

Κτήρια  που  ανήκουν  στην  επιχείρηση  από  αγορά  ή  χρηματοδοτική 
μίσθωση και προορίζονται να εκμισθωθούν σε τρίτους με λειτουργική 
μίσθωση.

Κτήρια κενά που προορίζονται για λειτουργική μίσθωση.

Δ.Λ.Π. 40

Γήπεδα,  κτήρια  κ.λπ.  που  προορίζονται  για  πώληση.  (Τέτοια 
θεωρούνται εκείνα που η ανάκτηση της αξίας τους θα γίνει από πώληση 
παρά από τη διαρκή χρήση τους (π.χ. από πλειστηριασμό κ.λπ.).)

Δ.Π.Χ.Π. 5

2.2 Έννοιες

Ενσώματη ακινητοποίηση είναι  ενσώματο πάγιο  περιουσιακό  στοιχείο  που 
κατέχεται για να χρησιμοποιηθεί κατά την παραγωγή αγαθών ή την παροχή αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών ή για εκμίσθωση ή για διοικητικούς σκοπούς και αναμένεται να 
χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε 
να ανταλλαγεί  μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με την  θέληση τους  και  με πλήρη 
γνώση των συνθηκών της αγοράς.

Λογιστική αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα στοιχείο αναγνωρίζεται μετά 
την αφαίρεση σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευμένων ζημιών απομείωσης.

Ζημία απομείωσης θεωρείται το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του.

Ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ

• καθαρής τιμής πώλησης και

• αξίας λόγο της χρήσης ενός στοιχείου.

Απόσβεση  είναι  συστηματική  κατανομή  του  αποσβέσιμου  ποσού  ενός 
περιουσιακού στοιχείου κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.

Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό 
που υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του.

Ωφέλιμη ζωή είναι  η  περίοδος  για  την  οποία  ένα  περιουσιακό  στοιχείο 
αναμένεται να είναι διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα ή το σύνολο των μονάδων 
που η οντότητα αναμένει να παράγει από την χρήση του περιουσιακού στοιχείου.
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Υπολειμματική αξία είναι αξία που η οντότητα εκτιμά πως θα λάμβανε αν το 
στοιχείο του ενεργητικού είχε τώρα συμπληρώσει την ωφέλιμη ζωή του και η οντότητα 
το εκποιούσε, εφόσον έχει αφαιρεθεί το κόστος εκποίησης.

Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα ή η 
εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος   που δόθηκε για  να αποκτηθεί  ένα περιουσιακό 
στοιχείο  προσδιοριζόμενη  κατά  τον  χρόνο  της  απόκτησης  ή  της  κατασκευής  του 
στοιχείου.

Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών  που  η  οντότητα  αναμένει  ότι  θα  προκύψουν  από  την  συνεχή  χρήση  ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεση του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή η 
αξία με την οποία αναμένει να επιβαρυνθεί κατά τον διακανονισμό μιας υποχρέωσης.

2.3 Αναγνώριση

2.3.1 Κριτήρια
Το Δ.Λ.Π. 16 θέτει δύο κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί το 

κόστος  ενός  στοιχείου  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  να  αναγνωρίζεται  στα 
περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας:

1. Το κόστος ενός στοιχείου πρέπει να μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πράξη συναλλαγής για την απόκτηση του από την 
οποία  προσδιορίζεται  το  κόστος  του.  Όταν  πρόκειται  για  στοιχείο  που 
κατασκευάζεται από την ίδια την επιχείρηση, το κόστος του είναι το κόστος των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του, της άμεσης εργασίας και 
ενός εύλογου ποσού γενικών βιομηχανικών εξόδων.6

2. Πρέπει  να  αναμένεται  να  εισρεύσουν  στην  οντότητα  πιθανά  μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από αυτό.

Το κριτήριο αυτό συνήθως σημαίνει ότι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την χρήση 
των παγίων έχουν περιέλθει στην επιχείρηση.7

Τα κριτήρια αυτά πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα και αν ένα από τα δύο δεν 
ισχύει, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του στοιχείου.

Για  την  εφαρμογή  των  κριτηρίων  αυτών  απαιτείται  κρίση  για  τα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  μιας  οντότητας,  καθώς  το  πρότυπο  δεν  προσδιορίζει  την  μονάδα 
αποτίμησης  για  την  αναγνώριση  ενός  στοιχείου  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων. 
Υπάρχει  το  ενδεχόμενο  να  συναθροίζονται  επιμέρους  στοιχεία,  όπως  εργαλεία, 
καλούπια κ.α. και να εφαρμόζονται τα κριτήρια στη συνολική τους αξία. Η επιχείρηση 
λοιπόν αξιολογεί κάθε κόστος που σχετίζεται με ένα ενσώματο πάγιο στοιχείο όταν 
πραγματοποιείται.  Τέτοιο  κόστος  μπορεί  να  είναι  είτε  κόστος  για  την 
απόκτηση/κατασκευή  ενός  στοιχείου,  είτε  μεταγενέστερα  κόστη,  για  προσθήκες, 
συντηρήσεις κ.α.

6 Grant Thornton, Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, τόμος 
Α’, Β’ έκδοση, σελ 328.
7 Grant Thornton, Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, τόμος 
Α’, Β’ έκδοση, σελ 328.
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2.3.2 Ανταλλακτικά και εξοπλισμός συντήρησης
Το πρότυπα αναφέρεται και  δίνει  οδηγίες  ξεχωριστά για την περίπτωση των 

ανταλλακτικών και του εξοπλισμού συντήρησης. Τα ανταλλακτικά και ο εξοπλισμός 
συντήρησης γενικά παρακολουθούνται ως αποθέματα. Ωστόσο, ειδικά όταν πρόκειται 
για μεγάλα ανταλλακτικά, αυτά χαρακτηρίζονται ως πάγια όταν αναμένεται μετά την 
ενσωμάτωσή τους σε ένα στοιχείο να χρησιμοποιηθούν για διάστημα μεγαλύτερο τη 
μίας λογιστικής περιόδου. Επίσης τα ανταλλακτικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο σε σχέση με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρά, 
παρακολουθούνται στα πάγια.

2.3.3 Αρχικές δαπάνες-ειδικές περιπτώσεις
Κάποια στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι πιθανό να αποκτούνται από 

την οντότητα για περιβαλλοντικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρει το 
πρότυπο. Ο λόγος που τέτοιου είδους στοιχεία αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού 
ενώ δεν αποφέρουν άμεσα οικονομικά οφέλη στην οντότητα είναι γιατί είναι αναγκαία 
προκειμένου να λάβει η οντότητα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από άλλα περιουσιακά 
στοιχεία της. Για παράδειγμα, φίλτρα, εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων, ειδικοί 
χώροι αποθήκευσης για εύφλεκτα υλικά κ.α. στοιχεία που επιβάλλονται ενδεχομένως 
από  την  νομοθεσία,  είναι  ενσώματα  στοιχεία  που  συνεπάγονται  κόστος  για  μια 
επιχείρηση και  ενώ η  απόκτησή τους  από μόνη της  δεν  αποφέρει  στην  επιχείρηση 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη,  αυτά  αναγνωρίζονται  ως  στοιχεία  ενεργητικού αφού 
χωρίς αυτά η οντότητα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και να έχει οφέλη από τα 
υπόλοιπα  πάγια  της,  όπως  τα  μηχανήματα  και  οι  εγκαταστάσεις  της  που  άμεσα 
παράγουν τα προϊόντα της.

2.3.4 Μεταγενέστερες δαπάνες
2.3.4.1 Καθημερινή συντήρηση

Η  δαπάνες  καθημερινής  συντήρησης  ενός  ενσώματου  πάγιου  περιουσιακού 
στοιχείου δεν αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία του. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι 
εργατικά  κόστη,  κόστη  αναλώσιμων  υλικών  και  κόστη  μικρών  ανταλλακτικών.  Τα 
κόστη αυτά όταν πραγματοποιούνται βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης.

2.3.4.2 Αντικατάσταση

Είναι  δυνατό  ορισμένα  τμήματα  ενσώματων  παγίων  να  χρειάζονται 
αντικατάσταση σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
του στοιχείου. Επίσης είναι δυνατό να επιβάλλεται η απόκτηση ορισμένων στοιχείων 
προκειμένου να γίνει λιγότερο συχνή η αντικατάσταση των μερών ενός στοιχείου. Στις 
περιπτώσεις αυτές η οντότητα αναγνωρίζει το κόστος αντικατάστασης στην λογιστική 
αξία των ενσώματων παγίων εφόσον βέβαια πληρούνται και τα κριτήρια αναγνώρισης. 
Το πρότυπο προβλέπει και τον τρόπο που διαγράφεται η λογιστική αξία των τμημάτων 
που αντικαθίστανται (ο χειρισμός αυτός αναφέρεται σε επόμενη ενότητα).

2.3.4.3 Τακτικές επιθεωρήσεις
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Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η συνεχιζόμενη λειτουργία ενός στοιχείου 
ενσώματων  ακινητοποιήσεων  προϋποθέτει  τακτικές  σημαντικές  επιθεωρήσεις, 
ανεξαρτήτως  αν  γίνεται  αντικατάσταση  τμημάτων  του  στοιχείου  αυτού.  Εφόσον 
πληρούνται  τα  κριτήρια  αναγνώρισης,  το  κόστος  κάθε  σημαντικής  επιθεώρησης 
αναγνωρίζεται  στην  λογιστική  αξία  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  ως 
αντικατάσταση. Κάθε εναπομένουσα λογιστική αξία του κόστους της προηγούμενης 
επιθεώρησης διαγράφεται. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα αν το κόστος της προηγούμενης 
επιθεώρησης  είχε  εξατομικευθεί  στη  συναλλαγή  μέσω  της  οποίας  αποκτήθηκε  το 
στοιχείο ή κατασκευάστηκε. Αν απαιτείται,  το εκτιμώμενο κόστος μιας μελλοντικής 
παρόμοιας  επιθεώρησης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  ένδειξη  του  κόστους  του 
υπάρχοντος συστατικού στοιχείου της επιθεώρησης όταν το στοιχείο αυτό αποκτήθηκε 
ή κατασκευάστηκε.

2.4 Επιμέτρηση κατά την αναγνώριση

Το Δ.Λ.Π.16 ορίζει ότι ένα στοιχείο ενσώματων ακινητοποιήσεων, που πληροί 
δύο τα κριτήρια αναγνώρισης, πρέπει να αποτιμάται στο κόστος του.

2.4.1 Στοιχεία του κόστους
Το κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνει:

• Την  τιμή  αγοράς  μαζί  με  ενδεχόμενους  εισαγωγικούς  δασμούς  και  μη 
επιστρεπτέους φόρους αγοράς (χωρίς τις εμπορικές εκπτώσεις και τις μειώσεις 
τιμών).
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• Όλα τα κόστη που σχετίζονται  άμεσα με  την τοποθέτηση του περιουσιακού 
στοιχείου στην θέση και την κατάσταση που απαιτείται για την λειτουργία που 
επιθυμεί η διοίκηση.

• Την  αρχική  εκτίμηση  για  το  κόστος  που  θα  προκύψει  από  την 
αποσυναρμολόγηση  και  απομάκρυνση  του  στοιχείου  και  από  την 
αποκατάσταση του χώρου που  αυτό  καταλάμβανε,  για  το  οποίο  η  οντότητα 
δεσμεύεται, είτε από ανάληψη υποχρέωσης όταν το κόστος αποκτήθηκε, είτε 
από την χρήση του στοιχείου για συγκεκριμένη περίοδο για λόγους εκτός της 
παραγωγής αποθεμάτων, κατά την περίοδο εκείνη.

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι το κόστος διαμόρφωσης του 
χώρου, τα αρχικά κόστη παράδοσης και μεταφοράς,  τα κόστη συναρμολόγησης και 
εγκατάστασης,  οι  επαγγελματικές  αμοιβές,  τα  κόστη  για  δοκιμές  προκειμένου  να 
διαπιστωθεί η κανονική λειτουργία του παγίου (αφού αφαιρεθούν οι εισπράξεις από τα 
προϊόντα  που  παράγονται  κατά  την  δοκιμή)  και  τα  κόστη  των  παροχών  σε 
εργαζομένους που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή και απόκτηση του παγίου.

Κόστη που δεν θεωρούνται κόστη ενός στοιχείου ενσώματων ακινητοποιήσεων 
είναι:

• Κόστος για άνοιγμα νέας μονάδας.

• Κόστος  παρουσίασης  νέου  προϊόντος  ή  υπηρεσίας  (μαζί  με  τα  κόστη 
διαφήμισης και προώθησης).

• Κόστος για την διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια καινούρια 
περιοχή ή σε μια καινούρια κατηγορία πελατών (μαζί με το κόστος εκπαίδευσης 
του προσωπικού).

• Διοικητικά και άλλα γενικά κόστη.

Η  αναγνώριση  του  κόστους  στην  λογιστική  αξία  παύει  όταν  το  στοιχείο 
βρίσκεται  στην  τοποθεσία  και  την  κατάσταση  που  απαιτείται  για  την  κανονική 
λειτουργία  του.  Συνεπώς  το  κόστος  χρήσης  ή  το  κόστος  επανατοποθέτησης  δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην λογιστική αξία του παγίου.

Τα  παρακάτω  κόστη  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  λογιστική  αξία  ενός 
περιουσιακού στοιχείου:

• Κόστη  για  ένα  στοιχείο  που  ενώ  βρίσκεται  σε  τέτοια  κατάσταση  που  είναι 
έτοιμο να λειτουργήσει, δε λειτουργεί ή δε λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.
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• Αρχικές λειτουργικές  ζημίες όπως αυτές  που προκύπτουν πριν αναπτυχθεί  η 
ζήτηση για την παραγωγή του στοιχείου.

• Κόστος  μετεγκατάστασης  ή  αναδιοργάνωσης  μέρους  ή  του  συνόλου  των 
λειτουργιών της οντότητας.

Αν για παράδειγμα μια επιχείρηση έχει  ένα μηχάνημα εγκατεστημένο στους 
χώρους της και επιθυμεί να του αλλάξει θέση για να το χρησιμοποιήσει πιο αποδοτικά 
και αυτό συνεπάγεται κόστος για την επιχείρηση, το κόστος αυτό δεν θα περιληφθεί 
στην λογιστική αξία του παγίου αλλά θα βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης.8 Το ίδιο θα 
συμβεί  αν  για  παράδειγμα  η  επιχείρηση  έχει  τοποθετημένο  στους  χώρους  της  ένα 
καινούριο μηχάνημα, έτοιμο για λειτουργία, αλλά αυτό δεν λειτουργεί επειδή δεν έχει 
εκπαιδευτεί ακόμη ο υπάλληλος που θα το χρησιμοποιεί.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία του κόστους για 
κάθε κατηγορά ενσώματων στοιχείων.9

2.4.1.1 Παρεμφερείς δραστηριότητες

Σε  κάποιες  περιπτώσεις,  πριν  ή  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής  ή  της 
ανάπτυξης  ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου μπορούν να προκύψουν ορισμένες 
λειτουργίες, χωρίς αυτές να είναι απαραίτητες για την θέση του παγίου σε λειτουργία. 
Το εισόδημα και τα έξοδα των δευτερευουσών αυτών λειτουργιών αναγνωρίζονται στο 
κέρδος ή την ζημία της περιόδου.

2.4.1.2 Ιδιοκατασκευή

Το  κόστος  ενός  στοιχείου  που  ιδιοκατασκευάζεται  καθορίζεται  με  τις  ίδιες 
αρχές  που εφαρμόζονται  για  ένα αποκτηθέν στοιχείο.  Αν η οντότητα κατασκευάζει 
κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της όμοια περιουσιακά στοιχεία, το κόστος του 
ιδιοκατασκευαζόμενου περιουσιακού στοιχείου είναι  συνήθως το  ίδιο  με  το  κόστος 
παραγωγής ενός στοιχείου προς πώληση. Κάθε εσωτερικό κέρδος απαλείφεται κατά τον 

8 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, τόμος 
Α’, Β’ έκδοση, σελ 334.
9 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, τόμος 
Α’, Β’ έκδοση, σελ 335.
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προσδιορισμό του κόστους αυτού. Επίσης ασυνήθιστα ποσά φύρας, αδράνειας ή άλλοι 
πόροι  που  πραγματοποιούνται  κατά  την  παραγωγή  του  ιδιοκατασκευσμένου 
περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαμβάνονται στο κόστος του στοιχείου αυτού.10

2.4.2 Αποτίμηση του κόστους
2.4.2.1 Αναβαλλόμενες πληρωμές

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η ισοδύναμη 
τιμή μετρητοίς κατά την ημερομηνία αναγνώρισης. Όταν η πληρωμή επεκτείνεται πέρα 
από την συνήθη περίοδο πίστωσης, η διαφορά ανάμεσα στο σύνολο των πληρωμών και 
της τιμής σε μετρητά αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκων κατά την διάρκεια της περιόδου 
της  πίστωσης  (εκτός  αν  ο  τόκος  αυτός  αναγνωρίζεται  στην  λογιστική  αξία  του 
στοιχείου σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.23).11

Παράδειγμα 2.112

Έστω μια εταιρία που αγοράζει πάγιο με 24 δόσεις των €2.000 τον μήνα ενώ η 
εύλογη αξία του εκτιμάται σε €40.000. Η εταιρία στα βιβλία της θα πρέπει να χρεώσει 
τα πάγιο της με €40.000 και να πιστώσει τους πιστωτές της με €40.000. Η διαφορά 
24Χ€2.000-€40.000=€8.000 θα είναι  χρηματοοικονομικό έξοδο που  θα  βαρύνει  την 
τρέχουσα και την επόμενη χρήση (δηλαδή τους επόμενους 24 μήνες).

2.4.2.2. Ανταλλαγές παγίων

Ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να αποκτηθεί από ανταλλαγή ενσώματου με 
μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή στοιχεία) ή  με συνδυασμό χρηματικών 
και  μη  χρηματικών  περιουσιακών  στοιχείων.  Το  κόστος  ενός  τέτοιου  στοιχείου 
αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός αν:

• Η συναλλαγή στερείται εμπορικής ουσίας

• Δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου 
που αποκτήθηκε και του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε.

Το  περιουσιακό  στοιχείο  αποτιμάται  στην  εύλογη  αξία  ακόμη  και  όταν  η 
οντότητα δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που παραχωρήθηκε. 
Αν  το  παραληφθέν  στοιχείο  δεν  αποτιμάται  στην  εύλογη  αξία,  το  κόστος  του 
αποτιμάται  στην  λογιστική  αξία  του  παραχωρηθέντος  περιουσιακού  στοιχείου.  Η 
οντότητα προσδιορίζει αν η ανταλλαγή έχει εμπορική ουσία με βάση την έκταση στην 
οποία θα μεταβληθούν οι ταμειακές ροές της ως αποτέλεσμα της συναλλαγής.

10 Βλ. Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Α’, Β’ έκδοση, σελ 334.
11 Βλ και Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training.
12 Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global Training, 
σελίδα 4.16.
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Μια ανταλλαγή έχει εμπορική ουσία αν:

1. Η σύνθεση των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε 
είναι  διαφορετική  από  τη  σύνθεση  των  ταμιακών  ροών  του  περιουσιακού 
στοιχείου που παραχωρήθηκε.

2. Η  ειδική  αξία  του  τμήματος  των  επηρεαζόμενων  από  την  συναλλαγή 
λειτουργιών της οντότητας μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής.

3. Η διαφορά των 1 και  2  είναι  σημαντική σε  σχέση με  την  εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονται.

Για τον προσδιορισμό της εμπορικής ουσίας της ανταλλαγής, η ειδική αξία του 
τμήματος  των  επηρεαζόμενων  από  την  ανταλλαγή  λειτουργιών  της  οντότητας  θα 
αντανακλά τις  μετά  φόρων  ταμειακές  ροές.  Το  αποτέλεσμα  των  προαναφερόμενων 
αναλύσεων μπορεί να είναι ξεκάθαρο χωρίς να χρειάζεται η οντότητα να προβεί σε 
λεπτομερείς υπολογισμούς.

Αν  δεν  υπάρχουν  συγκρίσιμες  αγοραίες  συναλλαγές,  η  εύλογη  αξία  ενός 
περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα αν:

• Δεν υπάρχει για τα περιουσιακό στοιχείο σημαντική διακύμανση του εύρους 
των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας, ή

• Είναι δυνατός ο ορθολογικός προσδιορισμός των πιθανοτήτων των διαφόρων 
εκτιμήσεων εντός του εύρους τιμών και η εφαρμογή τους στην εκτίμηση της 
εύλογης αξίας.

Αν  η  οντότητα  μπορεί  να  εκτιμήσει  αξιόπιστα  την  εύλογη  αξία  είτε  του 
παραληφθέντος  περιουσιακού  στοιχείου,  είτε  του  παραχωρηθέντος  περιουσιακού 
στοιχείου,  η  εύλογη  αξία  του  τελευταίου  χρησιμοποιείται  για  την  αποτίμηση  του 
πρώτου, εκτός αν η εύλογη αξία του πρώτου είναι πιο έκδηλη.

Παράδειγμα 2.213

Έστω μια επιχείρηση που ανταλλάσει ηλεκτρονικό υπολογιστή (λογιστική αξία 
€80.000)  με  μηχάνημα  συσκευασίας  (εύλογη  αξία  €110.000).  Για  την  αγορά  δεν 
καταβάλλονται καθόλου μετρητά. Για την απόκτηση του μηχανήματος με ανταλλαγή 
γίνονται οι ακόλουθες εγγραφές:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Μηχάνημα συσκευασίας 110.000

Ηλεκτρονικός υπολογιστής 80.000

Κέρδος από ανταλλαγή παγίων 30.000

 

• Το αποκτώμενο στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του δεδομένου ότι 
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

13 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Α’, Β’ έκδοση, σελ338.
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Στην περίπτωση που η εύλογη αξία του μηχανήματος δεν μπορεί να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα, το κόστος του θα είναι η λογιστική αξία του ηλεκτρονικού υπολογιστή που 
παραχωρήθηκε και η λογιστική εγγραφή θα είναι η ακόλουθη:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Μηχάνημα συσκευασίας 80.000

Ηλεκτρονικός υπολογιστής 80.000

Το  κόστος  ενός  στοιχείου  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  που  κατέχεται  από 
μισθωτή βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης προσδιορίζεται  σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π.17.

2.5 Επιμέτρηση μετά την αναγνώριση

Για  τον  λογιστικό  χειρισμό  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  μετά  την 
αναγνώριση, η οντότητα μπορεί να επιλέξει είτε την μέθοδο κόστους, είτε την μέθοδο 
αναπροσαρμογής  .  Τη  μέθοδο  που  θα  επιλέξει  οφείλει  να  την  εφαρμόζει  για  μια 
ολόκληρη κατηγορία ενσώματων παγίων.

2.5.1 Μέθοδος κόστους
Σύμφωνα  με  την  μέθοδο  αυτή,  ένα  ενσώματο  πάγιο,  μετά  την  αρχική 

αναγνώρισή του, εμφανίζεται στο κόστος κτήσης του μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις 
και σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

2.5.2 Μέθοδος αναπροσαρμογής
Μετά  από  την  αναγνώριση  του  ως  περιουσιακό  στοιχείο,  ένα  στοιχείο 

ενσώματων ακινητοποιήσεων που η εύλογη αξία του μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 
14 Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global Training, 
σελίδα 4.18.
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μπορεί να εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία. Η αναπροσαρμοσμένη αξία, είναι η 
εύλογη αξία του κατά την ημέρα αναπροσαρμογής (μείον μεταγενέστερες σωρευμένες 
αποσβέσεις και μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης). Οι αναπροσαρμογές 
γίνονται  τόσο τακτικά ώστε  η  λογιστική αξία  να  μην έχει  σημαντική διαφορά από 
εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού.

Σχετικά  με  την  εύλογη  αξία  και  τις  αναπροσαρμογές,  επιγραμματικά 
αναφέρονται:

• Αν αναπροσαρμόζεται η αξία ενός στοιχείου ενσώματων ακινητοποιήσεων, τότε 
ολόκληρη η κατηγορία15 στην οποία ανήκει αυτό πρέπει να αναπροσαρμόζεται.

• Όταν  επιλέγεται  η  μέθοδος  της  αναπροσαρμογής,  τότε  αυτή  πρέπει  να 
εφαρμόζεται για ολόκληρη την κατηγορία στην οποία ανήκει το πάγιο και όχι 
επιλεκτικά  για  ένα  ή  περισσότερα  πάγια.  Αν  για  παράδειγμα 
αναπροσαρμόζονται τα μηχανήματα, θα πρέπει η αναπροσαρμογή να αφορά όλα 
τα  μηχανήματα  και  όχι  ορισμένα  από  αυτά.  Τα  στοιχεία  μιας  κατηγορίας 
ενσώματων ακινητοποιήσεων αναπροσαρμόζονται μαζί για να αποφεύγεται η 
επιλεκτική  αναπροσαρμογή  περιουσιακών  στοιχείων  και  η  εμφάνιση  στις 
οικονομικές καταστάσεις ανάμεικτων ποσών κόστους και αξιών διαφορετικών 
ημερομηνιών.  Όμως  μία  κατηγορία  ενσώματων  στοιχείων  μπορεί  να 
αναπροσαρμόζεται σταδιακά, εφόσον η αναπροσαρμογή όλης της κατηγορίας 
ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο και εφόσον οι αναπροσαρμογές συμβαδίζουν 
με τα εκάστοτε δεδομένα.

• Για γήπεδα και κτήρια, η εύλογη αξία προσδιορίζεται συνήθως από εκτιμήσεις 
επαγγελματιών εκτιμητών που βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς.

• Για  μηχανήματα  και  εγκαταστάσεις,  η  εύλογη  αξία  τους  είναι  συνήθως  η 
αγοραία αξία τους προσδιορισμένη με εκτίμηση.

• Όταν δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις για να προσδιοριστεί η εύλογη αξία λόγω 
της φύσης του στοιχείου και επειδή μπορεί σπάνια να πωλούνται τέτοιου είδους 
στοιχεία, μπορεί να χρειαστεί ο οντότητα να υπολογίσει την εύλογη αξία με 
χειρισμό  μέσω  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  ή  αναπόσβεστου  κόστους 
αντικατάστασης.

• Όταν η εύλογη αξία που έχει  αναπροσαρμοστεί διαφέρει σημαντικά από την 
λογιστική αξία του, απαιτείται περεταίρω αναπροσαρμογή.

• Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τις μεταβολές της εύλογης 
αξίας  των  στοιχείων  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  που  υπόκεινται  σε 
αναπροσαρμογή.  Μερικά  από  τα  στοιχεία  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων 
υφίστανται σημαντικές και άστατες μεταβολές στην εύλογη αξία και συνεπώς 
απαιτείται ετήσια αναπροσαρμογή τους. Αντίθετα, συχνές αναπροσαρμογές δεν 
είναι αναγκαίες για στοιχεία με επουσιώδεις μεταβολές στην εύλογη αξία, για 
αυτά μπορεί να απαιτείται αναπροσαρμογή κάθε τρία ή τέσσερα έτη.

2.5.2.1 Αποσβέσεις

15 Κατηγορία ενσώματων ακινητοποιήσεων θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων με όμοια 
φύση και χρήση για την οντότητα, όπως πλοία, μηχανήματα, έπιπλα, οχήματα κ.α.
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Όπως  αναφέρθηκε,  κατά  την  αναπροσαρμογή,  από  την  εύλογη  αξία  του 
στοιχείου  αφαιρούνται  οι  σωρευμένες  αποσβέσεις.  Το  πρότυπο  παρέχει  δύο 
εναλλακτικές μεθόδους για τον χειρισμό της αφαίρεσης των αποσβέσεων του παγίων:

1. Οι αποσβέσεις αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την μεταβολή που είχε η αρχική 
αξία  του  στοιχείου,  δηλαδή  αναπροσαρμόζεται  η  αξία  κτήσης  και  τα 
αποσβεσμένα  πάγια.  Η  μέθοδος  αυτή  χρησιμοποιείται  συχνά  όταν  ένα 
περιουσιακό  στοιχείο  αναπροσαρμόζεται  επί  τη  βάσει  ενός  δείκτη  στο 
αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασης του.16

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Κόστος παγίου Σωρευμένες αποσβέσεις

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής ή 
κατάσταση αποτελεσμάτων17

2. Οι  αποσβέσεις  συμψηφίζονται  με  την  προ  αποσβέσεων  λογιστική  αξία  του 
περιουσιακού  στοιχείου  και  το  καθαρό  ποσό  επαναδιατυπώνεται,  δηλαδή 
συμψηφίζονται τα αποσβεσμένα πάγια με την αξία κτήσης και δημιουργείται 
νέα αξία κτήσης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά για κτήρια.18

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Σωρευμένες  αποσβέσεις  (ώστε  να 
μηδενίζονται οι σωρευμένες αποσβέσεις 
του παγίου)

Αποθεματικό  επανεκτίμησης  ή 
κατάσταση  αποτελεσμάτων  (καθαρή 
αύξηση)

Κόστος παγίου (αν η εύλογη αξία είναι 
μεγαλύτερη του αρχικού κόστους)

Κόστος παγίου (αν η εύλογη αξία είναι 
μικρότερη του αρχικού κόστους)19

Παράδειγμα 2.320

16 Βλ. και Δ. Τζανάτος, «Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
Ελληνικά». Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2008.
17 Βλ. και Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training.
18 Βλ. και Δ. Τζανάτος, «Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
Ελληνικά». Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2008.
19 Βλ. και Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training.
20 Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global Training, 
σελίδα 4.21.
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Έστω  μία  εταιρία  που  διαθέτει  ακίνητο  με  λογιστική  αξία  €300.000  που 
διαμορφώνεται ως εξής:

Κόστος 400.000     

Σωρευμένες αποσβέσεις (100.000)

Καθαρή λογιστική αξία 300.000

Το πάγιο επανεκτιμάται στα €600.000.

• Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, η επανεκτίμηση καταχωρείται ως εξής:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Κόστος

[(6/3Χ400.000)-400.000] 400.000

Σωρευμένες αποσβέσεις

[(6/3Χ100.000)-100.000] 100.000

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 300.000

• Σύμφωνα με την δεύτερη μέθοδο, η επανεκτίμηση καταχωρείται ως εξής:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Σωρευμένες αποσβέσεις 100.000

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 100.000

Κόστος 200.000

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 200.000

Παράδειγμα 2.4

Έστω  ένα  πάγιο  με  αξία  κτήσης  €500.000  και  σωρευμένες  αποσβέσεις 
€100.000.  το  πάγιο  θα  αναπροσαρμοστεί  στο  ποσό  των  €800.000.  η  λογιστική 
αναγνώριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, που παρουσιάζονται παράλληλα:

1ος τρόπος 2ος τρόπος

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΣΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 100.000 100.000

Αποσβεσμένα πάγια 100.000 100.000

Ενσώματα πάγια 500.000 300.000
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Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 500.000 300.000

 Η λογιστική αξία του στοιχείου θα είναι:

1ος τρόπος 2ος τρόπος

Μεικτή λογιστική αξία 1.000.000 800.000

Σωρευμένες αποσβέσεις (200.000)

Καθαρή λογιστική αξία 800.000 800.000

Το ποσό της αναπροσαρμογής που προκύπτει κατά την επαναδιατύπωση ή τον 
συμψηφισμό  των  σωρευμένων  αποσβέσεων,  αποτελεί  μέρος  της  αύξησης  ή  της 
μείωσης της λογιστικής αξίας.

2.5.2.2 Καταχώρηση αναπροσαρμογής

Στην  περίπτωση  που  από  την  αναπροσαρμογή  της  αξίας  ενός  στοιχείου 
προκύπτει  πλεόνασμα  επειδή  αυξάνεται  η  λογιστική  του  αξία,  το  πλεόνασμα  αυτό 
αναγνωρίζεται στον λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων ως «Πλεόνασμα Αναπροσαρμογής» 
ή αλλιώς «Αποθεματικό Αναπροσαρμογής». Η διαφορά αυτή, θα μεταφερθεί τελικά 
στα Κέρδη εις Νέον. Αυτό μπορεί να γίνει:

• Σταδιακά και ανάλογα με το ποσοστό της απόσβεσης του παγίου. Δηλαδή το 
πλεόνασμα αναπροσαρμογής μεταφέρεται στα Κέρδη εις Νέον, στην διάρκεια 
που το πάγιο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Το ποσό που μεταφέρεται 
είναι  η  διαφορά  της  απόσβεσης  στην  αναπροσαρμοσμένη  αξία  και  της 
απόσβεσης στο αρχικό κόστος του στοιχείου.

• Συνολικά, δηλαδή όταν ένα πάγιο πωληθεί ή αποσυρθεί.21

Στην περίπτωση που η αναπροσαρμογή αυξάνει την λογιστική αξία του παγίου, 
η  μείωση  αναγνωρίζεται  ως  έξοδο  στα  αποτελέσματα  χρήσης,  εκτός  αν  αυτή 
αναστρέφει προηγούμενη αύξηση στο Πλεόνασμα Αναπροσαρμογής, οπότε χρεώνεται 
σε αυτό.

Τα  πλεονάσματα  αναπροσαρμογής  που  περιλαμβάνονται  στην  καθαρή  θέση 
αναφορικά με στοιχείο ενσώματων ακινητοποιήσεων, μπορούν να μεταφερθούν άμεσα 
στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Αυτό μπορεί 
να  συνεπάγεται  τη  μεταφορά  ολόκληρου  του  πλεονάσματος  όταν  το  περιουσιακό 
στοιχείο  αποσύρεται  ή  εκποιείται.  Ωστόσο,  μέρος  του  πλεονάσματος  μπορεί  να 
μεταφέρεται  κατά  την  διάρκεια  της  χρήσης  του  περιουσιακού  στοιχείου.  Στην 
περίπτωση αυτή το ποσό του πλεονάσματος που μεταφέρεται θα αποτελείται από την 
διαφορά  ανάμεσα  στην  βασιζόμενη  στην  αναπροσαρμοσμένη  λογιστική  αξία 
απόσβεσης  και  στην  βασιζόμενη  στην  αρχική  τιμή  του  περιουσιακού  στοιχείου 
απόσβεσης.  Οι  μεταφορές  από  το  πλεόνασμα αναπροσαρμογής  στα  κέρδη  εις  νέον 
γίνεται μέσω των κερδών ή των ζημιών.

21 Βλ. Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Α’, Β’ έκδοση.
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Οι επιδράσεις των φόρων στα έσοδα που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων, αναγνωρίζονται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π.12.

Όποιον  από  τους  δύο  χειρισμούς  και  αν  ακολουθήσει  η  επιχείρηση,  το 
Πλεόνασμα Αναπροσαρμογής δεν μπορεί να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης 
σαν  έσοδο.  Το  αποθεματικό  αναπροσαρμογής  πηγαίνει  από  τα  Ίδια  Κεφάλαια 
κατευθείαν στα Κέρδη εις Νέον και αναγνωρίζεται στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων.

Ανάλογα  με  το  αποτέλεσμα  της  επανεκτίμησης  λοιπόν,  για  την  λογιστική 
καταχώρηση της διαφοράς επανεκτίμησης το πρότυπο προβλέπει τους δύο λογιστικούς 
χειρισμούς που ακολουθούν συνοπτικά.

• Αν  η  λογιστική  αξία  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  αυξάνεται  από 
αναπροσαρμογή η αύξηση πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση με τίτλο 
«Πλεόνασμα  Αναπροσαρμογής».  Όμως  μια  αύξηση  από  αναπροσαρμογή 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στον βαθμό που αναστρέφει μια προηγούμενη 
υποτίμηση  του  περιουσιακού  στοιχείου  η  οποία  είχε  προηγουμένως 
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.

• Αν η λογιστική αξία ενός  περιουσιακού στοιχείου μειώνεται  ως αποτέλεσμα 
μιας αναπροσαρμογής, η μείωση αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Όμως 
η μείωση θα χρεώνεται  στην καθαρή θέση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής 
στον βαθμό που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής 
αναφορικά με το στοιχείο αυτό.22

Παράδειγμα 2.523

Έστω μια επιχείρηση που το 1997 αγόρασε ένα οικόπεδο για €125.000. Το 2006 
το οικόπεδο υπέστη μείωση της αξίας που ήταν €25.000. Το 2007 η εύλογη αξία του 
παγίου εκτιμάται σε €160.000. Η διαφορά της εύλογης αξίας με την λογιστική αξία 
είναι €60.000 (€160.000-(€125.000-€25.000)).

22 «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 2005». Νομική Βιβλιοθήκη, έκδοση 
2006.
23 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Α’, Β’ έκδοση, σελ347.
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Στις 31/12/05 το οικόπεδο εμφανίζεται με αξία κτήσης €125.000 και λογιστική 
αξία €125.000.

Η αναγνώριση της πρώτης μείωσης γίνεται ως εξής:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ζημία λόγω μείωσης αξίας οικοπέδου 25.000

Οικόπεδο 25.000

 Η αξία του οικοπέδου είναι πλέον €100.000.

Το  2007  που  η  αξία  επανεκτιμάται  σε  €160.000  η  αναγνώριση  της 
αναπροσαρμογής γίνεται ως εξής:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Οικόπεδο 60.000

Κέρδος  λόγω  αύξησης  της  αξίας 
οικοπέδου 25.000

Αποθεματικό αναπροσαρμογής 35.000

Παράδειγμα 2.624

Μια επιχείρηση αγοράζει το 2003 οικόπεδο με €125.000. το 2006 η εύλογη αξία 
του οικοπέδου ήταν €200.000, υπήρχε δηλαδή αποθεματικό αναπροσαρμογής €75.000. 
το 2007 η εύλογη αξία του οικοπέδου ανήλθε σε €100.000.

Στο τέλος του 2005 η λογιστική αξία του οικοπέδου ήταν €125.000. η αύξηση 
της αξίας σε €200.000 την επόμενη χρονιά αναγνωρίζεται με την ακόλουθη εγγραφή:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Οικόπεδο 75.000

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 75.000

Το 2007 που η εύλογη αξία μειώθηκε, η μείωση των €100.000 αναγνωρίζεται με 
χρέωση  στο  αποθεματικό  αναπροσαρμογής  κατά  €75,000,  όση  ήταν  δηλαδή  και  η 
προηγούμενη  μείωση και  με  χρέωση του  υπόλοιπου στα  αποτελέσματα χρήσης.  Οι 
εγγραφές είναι:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποθεματικό αναπροσαρμογής 75.000

24 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Α’, Β’ έκδοση, σελ348.
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Ζημία λόγω μείωσης αξίας οικοπέδου 25.000

Οικόπεδο 100.000

Παράδειγμα 2.726

Έστω μια επιχείρηση αποκτά ένα πάγιο. Η δίκαιη αξία του επανεκτιμάται για 4 
έτη ως εξής:

Λογιστική αξία

Κόστος 1/1/Χ7 1,000

Αύξηση    200

Δίκαιη αξία 1/1/Χ8 1,200

Μείωση   (100)

Δίκαιη αξία 1/1/Χ9 1,100

Μείωση   (200)

Δίκαιη αξία 1/1/Ψ0    900

Αύξηση    150

Δίκαιη αξία 1/1/Ψ1 1,050

25 Βλ και Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training.
26Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global Training, 
σελίδα 4.49. 
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Οι  διαφορές  επανεκτίμησης  θα  καταχωρηθούν  στις  χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις ως εξής:

Λογιστική 
αξία

Πλεόνασμα 
επανεκτίμη

σης

Αποτελέσμ
ατα χρήσης

Κόστος 
1/1/Χ7 1,000

Αύξηση
200 200

Η αύξηση πιστώνεται  κατευθείαν  στην  καθαρή 
θέση

Δίκαιη 
αξία 
1/1/Χ8 1,200

Μείωση

(100) (100)

Υπάρχει  πιστωτικό  υπόλοιπο  στο  πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής γι’ αυτό η μείωση χρεώνεται σε 
αυτό

Δίκαιη 
αξία 
1/1/Χ9 1,100 100

Μείωση

(200) (100) (100)

Τα  100€  χρεώνονται  στο  πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής  εφόσον  υπάρχει  πιστωτικό 
υπόλοιπο,  τα  υπόλοιπα  100€εμφανίζονται  στα 
αποτελέσματα χρήσης

Δίκαιη 
αξία 
1/1/Ψ0 900

Αύξηση

150 50 100

Υπάρχει  προηγούμενη υποτίμηση 100€, έτσι τα 
100Ε εμφανίζονται  στα  αποτελέσματα  και  τα 
υπόλοιπα  50€  πιστώνονται  στο  πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής

Δίκαιη 
αξία 
1/1/Ψ1 1,050 50

2.6 Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων

2.6.1 Γενικοί κανόνες27

• Η  οντότητα  κατανέμει  το  αρχικά  αναγνωρισμένο  ποσό  ενός  στοιχείου  στα 
σημαντικά του τμήματα και αποσβένει ξεχωριστά κάθε τέτοιο τμήμα.

27 Βλ. «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 2005». Νομική Βιβλιοθήκη, 
έκδοση 2006 και Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική 
παρουσίαση, τόμος Α’, Β’ έκδοση.
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• Δύο σημαντικά τμήματα ενός στοιχείου μπορούν να έχουν ίδια ωφέλιμη ζωή και 
μέθοδο απόσβεσης. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να συναθροιστούν για την 
απόσβεσή τους.

• Στον  βαθμό  που  η  οντότητα  αποσβένει  ξεχωριστά  ορισμένα  τμήματα  ενός 
περιουσιακού  στοιχείου,  αποσβένει  ξεχωριστά  και  το  υπόλοιπο  στοιχείο.  Το 
υπόλοιπο απαρτίζεται από τμήματα που δεν θεωρούνται σημαντικά από μόνα 
τους. Αν η οντότητα έχει διάφορες προσδοκίες για τα μέρη αυτά, μπορούν να 
εφαρμοστούν  προσεγγιστικές  τεχνικές  για  την  απόσβεση  του  υπολοίπου  με 
τρόπο  που  να  αντιπροσωπεύει  αξιόπιστα  τον  τρόπο  ανάλωσης  η/και  την 
ωφέλιμη ζωή των τμημάτων του στοιχείου.

• Τμήματα  ενός  στοιχείου  που  δεν  έχουν  σημαντικό  κόστος  σε  σχέση  με  το 
συνολικό κόστος του μπορούν να αποσβένονται ξεχωριστά.

• Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε περίοδο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός 
αν συμπεριλαμβάνεται στην λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.

• Όταν  τα  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη  που  ενσωματώνονται  σε  ένα 
περιουσιακό  στοιχείο  απορροφώνται  στην  παραγωγή  άλλων  περιουσιακών 
στοιχείων  η  δαπάνη  απόσβεσης  αποτελεί  τμήμα  του  άλλου  περιουσιακού 
στοιχείου και  περιλαμβάνεται  στην λογιστική αξία αυτού.  Για παράδειγμα η 
απόσβεση  των  παραγωγικών  εγκαταστάσεων  περιλαμβάνεται  στο  κόστος 
μετατροπής των αποθεμάτων. Ομοίως, απόσβεση ενσώματων ακινητοποιήσεων 
που  χρησιμοποιούνται  σε  αναπτυξιακές  δραστηριότητες  μπορεί  να 
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο 
αναγνωρίζεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.38.

2.6.2 Αποσβέσιμη αξία 
Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται συστηματικά 

κατά την διάρκεια της ζωής του.

Το  αποσβεστέο  ποσό  ενός  στοιχείου  υπολογίζεται  μετά  την  αφαίρεση  της 
υπολειμματικής  αξίας  του  στοιχείου.  Η  υπολειμματική  αξία  και  η  ωφέλιμη  ζωή 
αναθεωρούνται τουλάχιστον στην λήξη κάθε οικονομικού έτους και αν οι προσδοκίες 
διαφέρουν  από  τις  προηγούμενες  εκτιμήσεις,  οι  μεταβολές  αντιμετωπίζονται  ως 
μεταβολή σε λογιστική εκτίμηση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.8. Η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου 
μπορεί να επιμηκυνθεί από βελτιώσεις ή από αλλαγές στον βαθμό χρήσης του. Από την 
άλλη μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην αγορά που καθιστούν τη χρήση του παγίου 
ξεπερασμένη  και  συνεπώς  μειώνουν  την  ωφέλιμη  ζωή  του.  Στην  πράξη  η 
υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι συνήθως ασήμαντη και συνεπώς 
δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του αποσβέσιμου ποσού.

Η απόσβεση αναγνωρίζεται ακόμη και όταν η εύλογη αξία του περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει την λογιστική αξία του, υπό τον όρο ότι η υπολειμματική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει την λογιστική αξία του. Η υπολειμματική αξία 
ενός  περιουσιακού  στοιχείου  μπορεί  να  αυξηθεί  σε  ποσό  ίσο  ή  μεγαλύτερο  της 
λογιστικής του αξία. Αν αυξηθεί, η δαπάνη απόσβεσης είναι μηδενική, εκτός και έως 
ότου  η  υπολειμματική  του  αξία  μειωθεί  μεταγενέστερα  σε  ποσό  μικρότερο  της 
λογιστικής του αξίας. Η επισκευή και η συντήρηση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν 
αναιρούν την ανάγκη απόσβεσης του.
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2.6.3. Περίοδος απόσβεσης
Η απόσβεση ενός παγίου ξεκινά όταν αυτό είναι διαθέσιμο για χρήση, δηλαδή 

όταν  βρίσκεται  στην  θέση  και  στην  κατάσταση  που  το  επιθυμεί  η  διοίκηση  της 
οντότητας για την λειτουργία του.

Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου σταματά:

• Την ημερομηνία που το στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιμο προς πώληση, ή

• Την ημερομηνία κατά την οποία διαγράφεται το περιουσιακό στοιχείο

αναλόγως τι από τα δύο συμβαίνει νωρίτερα.

Συνεπώς  η  απόσβεση  δεν  παύει  όταν  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  τίθεται  σε 
αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση αν δεν έχει αποσβεστεί πλήρως. 
Ωστόσο,  σύμφωνα  με  τις  μεθόδους  χρήσης  της  απόσβεσης,  η  δαπάνη  απόσβεσης 
μπορεί να είναι μηδενική ενόσω δεν υπάρχει παραγωγή.

Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένονται από ένα πάγιο αναλώνονται 
μέσω της χρήσης του αλλά και για άλλες αιτίες, όπως η τεχνική απαξίωση και φθορά. 
Συνεπώς  για  τον  προσδιορισμό  της  ωφέλιμης  ζωής  ενός  περιουσιακού  στοιχείου 
λαμβάνονται υπόψη:

• Η αναμενόμενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου.

• Αναμενόμενη φυσιολογική φθορά.

• Τεχνική ή εμπορική απαξίωση.

• Νομικοί ή άλλοι περιορισμοί στη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου.

Η  ωφέλιμη  ζωή  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  ορίζεται  με  βάση  την 
αναμενόμενη χρησιμότητά του για την οντότητα. Η πολιτική της οντότητας μπορεί να 
περιλαμβάνει είτε την διάθεση ενός στοιχείου ύστερα από ορισμένο χρόνο ή μετά την 
ανάλωση ενός ορισμένου μέρους από τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα σε 
αυτά.  Συνεπώς  η  ωφέλιμη  ζωή ενός  στοιχείου μπορεί  να  είναι  βραχύτερη από την 
οικονομική ζωή του. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός παγίου είναι θέμα της κρίσης 
της διοίκησης και εξαρτάται από την εμπειρία της διοίκησης σε παρόμοια πάγια.

2.6.4 Γήπεδα και κτήρια
Ειδικά για τα οικόπεδα και τα κτήρια το πρότυπο αναφέρει τα εξής:

• Τα γήπεδα  και  τα  κτήρια,  αποτελούν  περιουσιακό  στοιχείο  μιας  οντότητας, 
ξεχωρίζονται  μεταξύ  τους  και  λογιστικοποιούνται  χωριστά,  ακόμη  και  όταν 
αποκτώνται μαζί.

• Η γη έχει απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και συνεπώς δεν αποσβένεται (λατομεία, 
χώροι ταφής κ.α.).

• Τα κτήρια έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και συνεπώς αποσβένονται.

• Αύξηση στην αξία του εδάφους στο οποίο βρίσκεται ένα κτήριο δεν επηρεάζει 
το αποσβέσιμο ποσό του κτηρίου.

• Αν  το  κόστος  της  γης  περιλαμβάνει  κόστος  αποσυναρμολόγησης, 
απομάκρυνσης  και  αποκατάστασης,  εκείνο  το  κόστος  του  οικοπέδου 
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αποσβένεται  κατά  την  περίοδο  που  αντλούνται  οφέλη  μέσω  της 
πραγματοποίησης του κόστους αυτού.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις  η  γη μπορεί  να έχει  περιορισμένη ωφέλιμη ζωή , 
οπότε αποσβένεται με τρόπο που αντανακλά τα οφέλη που θα αποκομιστούν 
από αυτή.

2.6.5 Μέθοδος απόσβεσης
Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται κάθε φορά σχετίζεται με τον ρυθμό 

που τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από ένα πάγιο αναμένεται να αναλωθούν από την 
οντότητα.  Η  μέθοδος  απόσβεσης  που  εφαρμόζεται,  επανεξετάζεται  τουλάχιστον  σε 
κάθε χρήση και στην περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τον 
ρυθμό ανάλωσης των αναμενόμενων οικονομικών ωφελειών από ένα πάγιο, η μέθοδος 
αναθεωρείται  ώστε  να  αντικατοπτρίζει  τον  νέο  ρυθμό.  Μία  τέτοια  αλλαγή 
αντιμετωπίζεται  ως  αλλαγή  σε  λογιστική  εκτίμηση  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.8.   Το 
πρότυπα αναφέρει  τις  ακόλουθες  τρείς  μεθόδους  απόσβεσης για  την  κατανομή του 
αποσβέσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου:

 Σταθερή μέθοδος

Κατά  την  εφαρμογή  αυτής  της  μεθόδου,  αφαιρείται  από  το  κόστος  τους 
στοιχείου η υπολειμματική του αξία και το υπόλοιπο μοιράζεται ισόποσα στα 
αποτελέσματα των ετών της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, αν η υπολειμματική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν μεταβάλλεται.

 Μέθοδος φθίνοντος υπολοίπου

Γίνεται  φθίνουσα  επιβάρυνση  των  αποτελεσμάτων  σε  όλη  τη  διάρκεια  της 
ωφέλιμης  ζωής,  επειδή  θεωρείται  ότι  ένα  στοιχείο  χρησιμοποιείται  πιο 
αποδοτικά τα πρώτα έτη από ότι τα τελευταία.

 Μέθοδος μονάδας παραγωγής

Στην μέθοδο αυτή, το ποσό που επιβαρύνει τα αποτελέσματα υπολογίζεται με 
βάση την αναμενόμενη παραγωγή.28

2.7 Απομείωση αξίας

Για να καθοριστεί αν η αξία ενός στοιχείου έχει απομειωθεί, εφαρμόζονται οι 
πρόνοιες  του  Δ.Λ.Π.36.  Το πρότυπο  αυτό  εξηγεί  πως  μια  οντότητα  αναθεωρεί  την 
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της, πως προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό 
ενός  περιουσιακού  στοιχείου  και  πότε  αναγνωρίζει  ή  αναστρέφει  μια  ζημία 
απομείωσης.  Το  Δ.Λ.Π.22  εξηγεί  πως  λογιστικοποιείται  μια  ζημία  απομείωσης 
αναγνωρισμένη πριν από το τέλος της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει μετά από 
μια συνένωση επιχειρήσεων που είναι απόκτηση.

2.7.1. Αποζημίωση για την απομείωση αξίας

28 Βλ. και Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training και Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική 
παρουσίαση, τόμος Α’, Β’ έκδοση .
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Όταν  υπάρχουν  αποζημιώσεις  από  τρίτα  μέρη  για  στοιχεία  ασώματων 
ακινητοποιήσεων που απομειώνονται, χάνονται ή εγκαταλείπονται η αποζημίωση αυτή 
συμπεριλαμβάνεται  στα  αποτελέσματα  χρήσης  όταν  καθίσταται  απαιτητή.  Τέτοιες 
αποζημιώσεις είναι αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες για κλοπές ή καταστροφές 
παγίων, αποζημιώσεις από το κράτος κ.α.

Απομειώσεις ή ζημίες ενσώματων ακινητοποιήσεων, απαιτήσεις για ή πληρωμές 
αποζημιώσεων  από  τρίτα  μέρη  και  κάθε  μεταγενέστερη  αγορά  ή  κατασκευή 
περιουσιακών  στοιχείων  αντικατάστασης  είναι  ξεχωριστά  οικονομικά  γεγονότα  και 
αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

• Τα στοιχεία  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  αντιμετωπίζονται  σύμφωνα  με  το 
πρότυπο 36.

• Διαγραφή στοιχείων που αποσύρθηκαν ή διατέθηκαν προσδιορίζεται σύμφωνα 
με το παρόν πρότυπο.

• Αποζημιώσεις  από  τρίτα  μέρη  για  στοιχεία  που  απομειώθηκαν,  χάθηκαν  ή 
εγκαταλείφθηκαν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
όταν καθίσταται απαιτητή.

• Το  κόστος  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  που  αποκαταστάθηκαν, 
αγοράστηκαν  ή  κατασκευάστηκαν  ως  αντικαταστάσεις  προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το παρόν πρότυπο.

2.8. Διαγραφή

Το  πρότυπο  ορίζει  ότι  η  λογιστική  αξία  ενός  στοιχείου  ενσώματων 
ακινητοποιήσεων διαγράφεται

• όταν αυτό διατίθεται ή

• όταν παύουν να αναμένονται από αυτό μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
από την χρήση ή την διάθεση του.

Το  κέρδος  ή  η  ζημία  από  τη  διαγραφή  του  στοιχείου  ενσώματων 
ακινητοποιήσεων  περιλαμβάνεται  στα  αποτελέσματα  χρήσης  όταν  το  στοιχείου 
διαγράφεται (εκτός αν το Δ.Λ.Π.17 απαιτεί  διαφορετικό χειρισμό). Τα κέρδη και οι 
ζημίες  από  την  πώληση  παγίων  δεν  περιλαμβάνονται  στον  κύκλο  εργασιών  της 
επιχείρησης.

Η  διάθεση  ενός  στοιχείου  μπορεί  να  γίνει  με  πώληση,  με  χρηματοδοτική 
μίσθωση με δωρεά ή και με άλλους τρόπους. Η ημερομηνία εκποίησης καθορίζεται με 
το Δ.Λ.Π.18, ενώ για την περίπτωση εκποίησης και επαναμίσθωσης εφαρμόζεται το 
Δ.Λ.Π.17.

Αν  η  οντότητα  αναγνωρίσει  στην  λογιστική  αξία  ενός  παγίου  το  κόστος 
αντικατάστασης κάποιου τμήματος του,  πρέπει  να διαγράψει  τη λογιστική αξία του 
αντικατασταθέντος  τμήματος  ανεξαρτήτως  αν  αυτό  είχε  αποσβεστεί  ξεχωριστά.  Αν 
πρακτικά  δεν  είναι  εύκολο  να  προσδιοριστεί  η  αξία  αντικατασταθέντος  τμήματος, 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  το  κόστος  του  καινούριου  στοιχείου  ως  ένδειξη  για  το 
κόστος κατά την απόκτηση ή κατασκευή του στοιχείου που αντικαθίσταται.
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Το  κέρδος  ή  η  ζημία  από  την  διαγραφή  ενός  στοιχείου  ενσώματων 
ακινητοποιήσεων  καθορίζεται  ως  η  διαφορά  καθαρού  προϊόντος  διάθεσης  και 
λογιστικής αξίας του στοιχείου.

Το αντάλλαγμα  που  λαμβάνεται  για  την  διάθεση  ενός  στοιχείου  ενσώματης 
ακινητοποίησης  αναγνωρίζεται  αρχικά  στην  εύλογη  αξία  του.  Αν  η  πληρωμή 
αναβάλλεται,  το  αντάλλαγμα  αναγνωρίζεται  στην  ισοδύναμη  τιμή  μετρητοίς.  Η 
διαφορά  ανάμεσα  στην  τιμή  μετρητοίς  και  στο  ονομαστικό  ποσό  ανταλλάγματος 
αναγνωρίζεται  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.18  ως  έσοδο  τόκου  και  αντανακλά  την 
πραγματική απόδοση της απαίτησης.

Παράδειγμα 2.829

Η επιχείρηση «UOM» αγοράζει την 1/1/2002 ένα μηχάνημα με αξία €100 και 
ωφέλιμη ζωή 10 χρόνια. Οι αποσβέσεις του παγίου γίνονται με τη σταθερή μέθοδο. Την 
1/1/2004 η αξία του μηχανήματος αναπροσαρμόζεται στα €200 και η ωφέλιμη ζωή του 
μένει ίδια. Την 31/12/2006 το πάγιο πωλείται για €210. Οι λογιστικές εγγραφές που 
διενεργούνται είναι:

Το 2002

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αγορά μηχανήματος της μετρητοίς

Μηχανήματα 100

Ταμείο 100

Υπολογισμός αποσβέσεων

Αποσβέσεις 10

Αποσβεσμένα μηχανήματα 10

Το 2003

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποσβέσεις 2003

Αποσβέσεις 10

Αποσβεσμένα μηχανήματα 10

Το 2004

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αναπροσαρμογή αξίας μηχανήματος

Μηχανήματα 150

29 Grant Thornton,  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Α’, Β’ έκδοση, σελ357.
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Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 150

Αναπροσαρμογή αξίας αποσβέσεων

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 30

Αποσβεσμένα μηχανήματα 30

Αποσβέσεις 2004

Αποσβέσεις 31

Αποσβεσμένα μηχανήματα 31

Μεταφορά στα κέρδη εις νέον

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 19

Κέρδη εις νέον 19

Το 2005

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποσβέσεις 2005

Αποσβέσεις 31

Αποσβεσμένα μηχανήματα 31

Μεταφορά αποθεματικού στα κέρδη εις νέον

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 19

Κέρδη εις νέον 19

 Το 2006

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποσβέσεις 2006

Αποσβέσεις 31

Αποσβεσμένα μηχανήματα 31

Πώληση παγίου

Ταμείο 210

Αποσβεσμένα μηχανήματα 143

μηχανήματα 250

Κέρδη από πώληση 
μηχανήματος 103

Μεταφορά αποθεματικού αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον
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Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 112

Κέρδη εις νέον 112

2.9 Γνωστοποιήσεις30

Για  κάθε  κατηγορία  ενσώματων  πάγιων  στοιχείων  η  οντότητα  πρέπει  να 
παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Τις βάσεις της αποτίμησης για την προ αποσβέσεων λογιστική αξία.

• Τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν.

• Τις ωφέλιμες ζωές και τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν για 
τα πάγια.

• Την λογιστική αξία πριν από τις αποσβέσεις και τις  σωρευμένες αποσβέσεις 
αρχής και τέλους περιόδου.

• Συμφωνία της λογιστικής αξίας έναρξης και της λογιστικής αξίας λήξης της 
χρήσης η οποία παρουσιάζει:

 Προσθήκες

 Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση

 Αποκτήσεις από επιχειρηματικές συνενώσεις

 Αυξήσεις ή μειώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης που είναι αποτέλεσμα 
αναπροσαρμογών

 Ζημίες λόγω μείωσης της αξίας που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα 
χρήσης

 Ζημίες  λόγω  μείωσης  της  αξίας  αναστρεφόμενες  στην  κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης

 Αποσβέσεις

 Συναλλαγματικές  διαφορές  από  την  μετατροπή  των  οικονομικών 
καταστάσεων  που  παρουσιάζονται  στο  λειτουργικό  νόμισμα  σε 
διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης

• Την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών που υπάρχουν σε τίτλους και ενσώματες 
ακινητοποιήσεις που φέρουν βάρη για την εξασφάλιση πιστωτών

• Το ποσό της αποζημίωσης από τρίτους (στην περίπτωση που δεν γνωστοποιείται 
χωριστά στα αποτελέσματα χρήσης) για ενσώματα στοιχεία που απομειώθηκαν, 
χάθηκαν  ή  εγκαταλείφθηκαν  όταν  η  αποζημίωση  συμπεριλαμβάνεται  στο 
κέρδος ή τη ζημία.

30 Βλ. «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 2005». Νομική Βιβλιοθήκη, 
έκδοση 2006 και Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική 
παρουσίαση, τόμος Α’, Β’ έκδοση.
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• Το ποσό των εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην λογιστική αξία ενός ενσώματου 
στοιχείου κατά την κατασκευή του.

• Τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η οντότητα για την 
απόκτηση πάγιων στοιχείων.

Το  πρότυπο  ορίζει  ότι  εφόσον  η  επιλογή  της  μεθόδου  απόσβεσης  και  η 
εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής είναι θέμα κρίσης, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις 
μεθόδους  που χρησιμοποιεί  για  τις  αποσβέσεις  και  τις  εκτιμήσεις  που κάνει  για τη 
ωφέλιμη  ζωή  και  τους  συντελεστές  απόσβεσης,  ώστε  οι  χρήστες  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να είναι σε θέση να αξιολογούν και να συγκρίνουν 
τις πολιτικές της διοίκησης. Για παρεμφερείς λόγους πρέπει να γνωστοποιούνται:

• Η  απόσβεση,  είτε  αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσματα,  είτε  είναι  μέρος  του 
κόστους άλλων περιουσιακών στοιχείων, κατά την διάρκεια της περιόδου

• Η σωρευμένη απόσβεση στο τέλος της περιόδου.

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.8, η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί τη φύση και την 
επίδραση κάθε μεταβολής σε μια λογιστική εκτίμηση που έχει επίδραση στην τρέχουσα 
ή  σε  μεταγενέστερες  περιόδους.  Ειδικά  για  τις  ενσώματες  ακινητοποιήσεις,  τέτοιες 
γνωστοποιήσεις μπορούν να προκύπτουν από μεταβολές σε εκτιμήσεις που αφορούν:

• Υπολειμματικές αξίες

• Εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης, αποκατάστασης των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων

• Ωφέλιμες ζωές

• Μεθόδους απόσβεσης

Εάν  υπάρχουν  στοιχεία  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  που  εμφανίζονται  σε 
αναπροσαρμοσμένες αξίες, η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί και τα παρακάτω:

• Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής

• Αν χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής

• Τις  μεθόδους και τις παραδοχές που εφαρμόστηκαν για να υπολογιστούν οι 
εύλογες αξίες

• Την έκταση στην οποία οι εύλογες αξίες των στοιχείων προσδιορίστηκαν με 
απευθείας  παραπομπή  σε  τρέχουσες  τιμές  από  ενεργό  αγορά  ή  πρόσφατες 
συναλλαγές  σε  καθαρά  εμπορική  βάση  ή  εκτιμήθηκαν  με  τη  χρήση  άλλων 
τεχνικών αποτίμησης

• Για κάθε αναπροσαρμοσμένη κατηγορία στοιχείων, τη λογιστική αξία που θα 
είχε αναγνωριστεί αν τα στοιχεία τηρούνταν λογιστικά με τη μέθοδο κόστους

• Τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής με ένδειξη για την μεταβολή του κατά την 
περίοδο και κάθε περιορισμό στην διανομή τους στους μετόχους.

Το  πρότυπο  τέλος  θεωρεί  χρήσιμες  για  τους  χρήστες  και  τις  ακόλουθες 
πληροφορίες και ενθαρρύνει τη γνωστοποίηση τους:

• Την  λογιστική  αξία  των  ενσώματων  ακινητοποιήσεων  που  βρίσκονται  σε 
πρόσκαιρη αδράνεια

• Την  λογιστική  αξία  πριν  τις  αποσβέσεις  για  τα  ολοσχερώς  αποσβεσμένα 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται ακόμα από την επιχείρηση.
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• Την λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που έχουν αποσυρθεί από 
την ενεργό χρήση και κατέχονται για πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π.5

• Την εύλογη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων όταν αυτή διαφέρει από την 
λογιστική αξία, εφόσον χρησιμοποιείται ξ μέθοδος κόστους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38
«ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

3.1 Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

Σκοπός του Δ.Λ.Π.38 είναι να θέσει τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται 
ώστε να αναγνωρίζεται ένα στοιχείο ως άυλο στοιχείο ενεργητικού στις οικονομικές 
καταστάσεις  μιας οντότητας,  να περιγράψει  τον  πρότυπο λογιστικό χειρισμό για τα 
στοιχεία αυτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί και να ορίσει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις.31

Το  Δ.Λ.Π.38  εφαρμόζεται  από  όλες  τις  επιχειρήσεις  που  εφαρμόζουν  τα 
Δ.Π.Χ.Π. για την λογιστική των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από:

• Άυλα στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από άλλα πρότυπα.

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού όπως αυτά που καλύπτονται από το 
Δ.Λ.Π.39.

• Την αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 
έρευνα  και  αξιολόγηση  και  παρακολουθούνται  σύμφωνα  με  το  Δ.Π.Χ.Π.6 
«έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων».

• Δαπάνες για ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.α. 

Το πρότυπο πραγματεύεται θέματα όπως έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, έξοδα 
ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης καθώς και θέματα μεικτής φύσεως για στοιχεία με 
διττή υπόσταση ενσώματου και ασώματου πάγιου.

3.2 Ορισμοί - έννοιες32

Περιουσιακό στοιχείο είναι πόρος:

• Που ελέγχεται από μία οντότητα ως αποτέλεσμα παρελθόντων συμβάντων.

• Από το οποίο αναμένεται να εισρεύσουν στην οντότητα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη.

31Βλ. και  Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική 
παρουσίαση, τόμος Β’, Β’ έκδοση.
32 Το πρότυπο δίνει ακόμη τις έννοιες της απόσβεσης, της λογιστικής αξίας, του κόστους, της ωφέλιμης 
ζωής κ.α. όπως ορίζονται και στο Δ.Λ.Π.16.
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Χρηματικά  περιουσιακά  στοιχεία  είναι  χρήματα  που  κατέχονται  και 
περιουσιακά στοιχεία για τα οποία θα εισπραχθούν συγκεκριμένα ή προκαθορισμένα 
χρηματικά ποσά.

Άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  είναι  ένα  διακριτό,  μη  χρηματικό  περιουσιακό 
στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση.

Ενεργός αγορά είναι αγορά στην οποία:

• τα αντικείμενα του εμπορίου είναι ομοιογενή,

• οποιαδήποτε στιγμή βρίσκονται πρόθυμοι αγοραστές και πωλητές και

• οι τιμές είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Ημερομηνία συμφωνίας για μια συνένωση επιχειρήσεων είναι η ημερομηνία 
κατά  την  οποία  επιτυγχάνεται  ουσιαστική  συμφωνία  μεταξύ  συνενωμένων 
επιχειρήσεων και, στην περίπτωση οντοτήτων που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται 
δημόσια,  η  ημερομηνία  που  ανακοινώνεται  δημόσια  η  συνένωση.  Στην  περίπτωση 
επιθετικής  αγοράς  εταιρίας  η  νωρίτερη  ημερομηνία  κατά  την  οποία  επιτυγχάνεται 
ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των συνενωμένων μερών είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία επαρκής αριθμός ιδιοκτητών της αποκτώμενης έχουν αποδεχθεί την προσφορά 
του αποκτώντος ώστε ο αποκτών να αποκτά τον έλεγχο της αποκτώμενης.

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

Έρευνα είναι η πρωτότυπη, προγραμματισμένη και συστηματική εξέταση που 
αναλαμβάνεται  με  σκοπό  να  οδηγήσει  σε  νέα  επιστημονική  ή  τεχνική  γνώση  και 
αντίληψη.

3.2.1 Αναγνωρισιμότητα, έλεγχος και μελλοντικά οικονομικά οφέλη33

Σύμφωνα με  τον  ορισμό του  περιουσιακού στοιχείου,  ο  ορισμός  του  άυλου 
περιουσιακού  στοιχείου  μπορεί  να  δοθεί  πιο  αναλυτικά.  Ένα  άυλο  περιουσιακό 
στοιχείο πρέπει:

1. Να είναι αναγνωρίσιμο στοιχείο

2. Να υπάρχει έλεγχος της οντότητας πάνω του

3. Να υπάρχουν αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη

Αν  ένα  στοιχείο  δεν  πληροί  τα  τρία  στοιχεία  του  ορισμού  ενός  άυλου 
περιουσιακού στοιχείου (αναγνωρισιμότητα, έλεγχος, μελλοντικά οικονομικά οφέλη) οι 
δαπάνες για την απόκτηση ή την δημιουργία του αναγνωρίζονται στα έξοδα. Αν το 
στοιχείο αποκτάται από συνένωση επιχειρήσεων, αποτελεί μέρος της υπεραξίας.

3.2.1.1 Αναγνωρισιμότητα

33 Βλ. και Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training και Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική 
παρουσίαση, τόμος Β’, Β’ έκδοση .
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Οι  μελλοντικές  οικονομικές  ωφέλειες  προέρχονται  από  την  σύμπραξη 
αναγνωρίσιμων  περιουσιακών  στοιχείων  που  αποκτά  η  οντότητα  και  περιουσιακών 
στοιχείων  που  δεν  πληρούν  τα  κριτήρια  αναγνωρισιμότητας  αλλά  για  τα  οποία  η 
οντότητα διατίθεται να πληρώσει κατά την συνένωση επιχειρήσεων. Ότι καταβάλλει ο 
αποκτών για τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που δεν είναι  δυνατό να εκτιμηθούν 
μόνα τους, περιλαμβάνεται στην υπεραξία. Η αναγνωρισιμότητα είναι το απαραίτητο 
χαρακτηριστικό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που ουσιαστικά το διαχωρίζει από 
την υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων.

Ένα περιουσιακό στοιχείο πληροί το κριτήριο της αναγνωσιμότητας όταν:

• Μπορεί να διαχωριστεί από την οντότητα και να πωληθεί, να μεταβιβαστεί, να 
παραχωρηθεί,  να  ενοικιαστεί,  ανταλλαγεί,  είτε  μόνο  του,  είτε  ως  μέρος 
συμβολαίου, στοιχείου ενεργητικού ή υποχρέωσης.

• Προκύπτει  από  συμβατικά  ή  άλλα  νομικά  δικαιώματα,  ανεξαρτήτως  αν  τα 
δικαιώματα αυτά είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίσιμα από την οντότητα ή από 
άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις.

3.2.1.2 Έλεγχος

Η οντότητα θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο σε ένα στοιχείο όταν έχει τη δύναμη να 
λαμβάνει τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τον πόρο και να απαγορεύει σε 
άλλους να έχουν πρόσβαση και να επωφελούνται από αυτά τα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη. Ο έλεγχος της οντότητας σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο ασκείται συνήθως 
μέσω  νόμιμων  δικαιωμάτων  τα  οποία  μάλιστα  μπορούν  να  αποτελέσουν  και 
αποδεικτικά στοιχεία σε περιπτώσεις δικαστικών αγωγών. Χωρίς την κατοχή νομικών 
δικαιωμάτων,  είναι  δυσκολότερο  να  αποδειχθεί  ο  έλεγχος,  ωστόσο  η  αδυναμία 
απόδειξης  δεν  αποκλείει  και  την  ύπαρξη  ουσιαστικού  ελέγχου  καθώς  η  οντότητα 
μπορεί να ελέγξει ένα περιουσιακό στοιχείο με κάποιο άλλο τρόπο, όπως έξοδα για την 
απόκτηση τεχνογνωσίας που η επιχείρηση διατηρεί απόρρητη.

3.2.1.3 Μελλοντικά οικονομικά οφέλη

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στις  οικονομικές καταστάσεις 
μιας  οντότητας  μόνο  όταν  υπάρχουν  πιθανά  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη για  την 
οντότητα από αυτό. Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προέρχονται από ένα άυλο 
περιουσιακό  στοιχείο  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  έσοδα  από  πώληση  προϊόντων  ή 
υπηρεσιών, εξοικονόμηση κόστους ή άλλα οφέλη από την χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου, για παράδειγμα , η χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια παραγωγική 
διαδικασία μπορεί να μειώσει τα μελλοντικά κόστη παραγωγής παρά να αυξήσει τα 
μελλοντικά έσοδα.

3.3 Αναγνώριση και επιμέτρηση

Για  να  αναγνωριστεί  ένα  στοιχείο  ως  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  πρέπει  να 
αποδεικνύεται ότι πληροί:

1. Τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου
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2. Τα κριτήρια αναγνώρισης που θέτει το πρότυπο

Η απαίτηση αυτή ισχύει τόσο για τα αρχικά κόστη απόκτησης ή εσωτερικής 
δημιουργίας  του  άυλου,  όσο  και  για  τα  μεταγενέστερα  κόστη  συμπλήρωσης, 
αντικατάστασης ή συντήρησης.

3.3.1 Κριτήρια αναγνώρισης
Τα δύο επιπρόσθετα κριτήρια αναγνώρισης που θέτει το πρότυπο για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία είναι:

• Να  πιθανολογείται  ότι  τα  αναμενόμενα  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη  που 
αποδίδονται στο στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα.

• Να μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα το κόστος του στοιχείου

Η  φύση  των  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  είναι  τέτοια  που  συνήθως  δεν 
υπάρχουν συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις τμημάτων ενός στοιχείου. Οι περισσότερες 
μεταγενέστερες δαπάνες διατηρούν τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ενός 
στοιχείου  και  δεν  πληρούν  τον  ορισμό  και  τα  κριτήρια  αναγνώρισης  που  θέτει  το 
πρότυπο. Συχνά είναι δύσκολο να αποδοθούν μεταγενέστερες δαπάνες απευθείας σε 
ένα  άυλο,  αυτές  αποδίδονται  στην  επιχείρηση  ως  σύνολο.  Συνεπώς  σπάνια  οι 
μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται στην λογιστική αξία ενός παγίου.

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται αρχικά στο κόστος του.

Στις  επόμενες  παραγράφους  παρουσιάζεται  η  αναγνώριση  του  περιουσιακού 
στοιχείου ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκε το στοιχείο.

3.3.2 Διακεκριμένη απόκτηση
Στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο αποκτάται με αγορά από το εξωτερικό 

της επιχείρησης, συνήθως το κόστος είναι ορισμένο και τα οφέλη διακριτά. Έτσι το 
στοιχείο μπορεί εύκολα να εμφανιστεί στης οικονομικές καταστάσεις της οντότητας 
που το αποκτά με το κόστος της αγοράς του.

Κατά το πρότυπο η μεμονωμένη κτήση άυλων στοιχείων δεν διαφέρει από τις 
κτήσεις των ενσώματων παγίων. Το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που 
αποκτάται χωριστά περιλαμβάνει:

1. Την τιμή αγοράς, μαζί με τους εισαγωγικούς δασμούς, τους μη επιστρεπτέους 
φόρους (μείον εμπορικές εκπτώσεις και μειώσεις τιμών).

2. Κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας του άυλου για την χρήση του.

Η αναγνώριση κοστών σταματάει για ένα άυλο όταν βρίσκεται στην κατάσταση 
για  την  οποία  το  προορίζει  η  διοίκηση  της  οντότητας.  Η  λογιστική  αξία  δεν 
περιλαμβάνει κόστη χρήσης και αναδιάταξης που σχετίζονται με το άυλο.

Στις περιπτώσεις που η αποπληρωμή των περιουσιακών στοιχείων εκτείνεται 
πέραν  των  συνήθων  ορίων  πίστωσης,  το  κόστος  της  είναι  η  ισοδύναμη  τιμή  τοις 
μετρητοίς.  Η  διαφορά  μεταξύ  αυτού  του  ποσού  και  του  συνόλου  των  πληρωμών 
θεωρείται έξοδο τόκου στην διάρκεια της περιόδου πίστωσης. Οι παραπάνω τόκοι είναι 

42



δυνατό  αντί  να  εμφανίζονται  στα  αποτελέσματα  χρήσης  ως  έξοδα,  να 
κεφαλαιοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.23.34

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως το γεγονός ότι το κόστος ενός άυλου από 
διακεκριμένη απόκτηση υπολογίζεται εύκολα, δεν σημαίνει πως το άυλο αναγνωρίζεται 
απαραίτητα,  καθώς  πρέπει  να  υπάρχει  και  σαφής  εκτίμηση  για  τα  αναμενόμενα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το πάγιο ώστε να πληρείται και το πρώτο κριτήριο 
αναγνώρισης..

Παράδειγμα 3.1 35

Ας υποθέσομε  ότι  μια  επιχείρηση αγοράζει  άδειες  χρήσης  λογισμικού  αξίας 
€100.000 με εξάμηνη πίστωση ενώ η τιμή μετρητοίς των αδειών είναι €90.000.

Αν η επιχείρηση ακολουθεί τον βασικό χειρισμό για το κόστος δανεισμού, τη 
στιγμή της αγοράς θα γίνει η ακόλουθη λογιστική εγγραφή:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 90.000

Μη δεδουλευμένοι τόκοι 10.000

Επιταγές πληρωτέες 100.000

 Ο  λογαριασμός  των  μη  δεδουλευμένων  τόκων  θα  κλείσει  με  την  σταδιακή 
μεταφορά του σε λογαριασμό εξόδου (με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων)μέχρι 
το τέλος της εξάμηνης πίστωσης.

3.3.3 Απόκτηση ως μέρος συνένωσης επιχειρήσεων
Ο  πιο  κοινός  τρόπος  για  να  συνενωθούν  δύο  επιχειρήσεις  είναι  η  μία  να 

εξαγοράσει την άλλη. Μετά την συνένωση, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να συντάσσουν 
τις  οικονομικές  τους  καταστάσεις  ξεχωριστά,  αλλά  επίσης  συντάσσουν  και 
ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  στις  οποίες  παρουσιάζονται  τα  περιουσιακά 
στοιχεία, τα έξοδα και οι υποχρεώσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Το Δ.Λ.Π.  16 ορίζει  ότι  το  κόστος  ενός  άυλου περιουσιακού στοιχείου που 
αποκτάται  από  μία  συνένωση  επιχειρήσεων  είναι  η  εύλογη  αξία  του  κατά  την 
ημερομηνία της απόκτησης. Το σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση του στοιχείου στις 
οικονομικές καταστάσεις γίνεται ανεξάρτητα από το αν το στοιχείο εμφανίζεται στις 
οικονομικές  καταστάσεις  της  εξαγορασθείσας  επιχείρησης,  εφόσον  πληρούνται 
βεβαίως τα κριτήρια που θέτει ο ορισμός των άυλων πάγιων στοιχείων. Όταν το κόστος 

34 Βλ. και Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική 
παρουσίαση, τόμος Β’, Β’ έκδοση .
35 Grant Thornton,  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ1117.
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του  στοιχείου  δεν  μπορεί  να  εκτιμηθεί  αξιόπιστα,  αυτό  συμπεριλαμβάνεται  στην 
υπεραξία και ο χειρισμός του γίνεται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π.3.

Ο  λόγος  που  τα  στοιχεία  που  προέρχονται  από  συνένωση  επιχειρήσεων 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και όχι στο κόστος τους όπως ορίζει το πρότυπο 
για  τα  στοιχεία  που  αγοράζονται  είναι  ότι  θεωρείται  πως  εφόσον  η  μία  οντότητα 
εξαγόρασε την άλλη σε μία τιμή αγοράς, και τα άυλα στοιχεία της αποκτήθηκαν με μία 
τιμή αγοράς που είναι η εύλογη αξία τους.

3.3.3.1 Επιμέτρηση της αξίας

Οι  εύλογη  αξία  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  που  αποκτάται  από  συνένωση 
μπορεί  συνήθως  να  εκτιμηθεί  αξιόπιστα  και  να  παρουσιαστεί  χωριστά  από  την 
υπεραξία. Όταν υπάρχει σειρά πιθανών αποτελεσμάτων με διαφορετικές πιθανότητες, 
δεν υπάρχει αδυναμία επιμέτρησης, η αβεβαιότητα αυτή εντάσσεται στην επιμέτρηση 
της εύλογης αξίας και υπολογίζεται η αναμενόμενη αξία.

Υπάρχουν  περιπτώσεις  στις  οποίες  ένα  άυλο  πάγιο  που  αποκτάται  από 
συνένωση μπορεί μεν να διαχωριστεί, αλλά μόνο σε συνδυασμό με σχετικό ενσώματο ή 
άυλο  πάγιο  (π.χ.  τίτλος  περιοδικού  που  δεν  μπορεί  να  πωληθεί  χωρίς  την  βάση 
δεδομένων  των  συνδρομητών,  εμπορικό  σήμα  φυσικού  μεταλλικού  νερού  που  δεν 
μπορεί  να  πωληθεί  χωριστά  από  την  πηγή).  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  αγοραστής 
αναγνωρίζει το σύνολο των σχετικών στοιχείων ως ενιαίο στοιχείο αν οι δίκαιες αξίες 
τους δεν μπορούν να επιμετρηθούν με αξιοπιστία ξεχωριστά. 

Επίσης,  ο  αγοραστής  αναγνωρίζει  σαν  ενιαίο  στοιχείο  ένα  σύνολο 
συμπληρωματικών άυλων στοιχείων ενεργητικού όπως σύμβολα, εμβλήματα, εμπορικά 
ονόματα, συνταγές, τεχνογνωσία, όταν οι δίκαιες αξίες του δεν μπορούν να μετρηθούν 
με αξιοπιστία χωριστά. Επιπλέον, ακόμη και αν οι δίκαιες αξίες μπορούν να μετρηθούν 
με  αξιοπιστία  χωριστά,  ο  αγοραστής  μπορεί  να  αναγνωρίζει  τα  στοιχεία  ως  ενιαίο 
στοιχείο, εφόσον έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές.

Η  μόνη  περίπτωση  κατά  την  οποία  θα  μπορούσε  να  μην  είναι  δυνατή  η 
αξιόπιστη  επιμέτρηση  της  εύλογης  αξίας  ενός  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  που 
αποκτάται από συνένωση είναι όταν το περιουσιακό στοιχείο αποκτάται από νομικά ή 
άλλα συμβατικά δικαιώματα και είτε:

 Δεν μπορεί να διαχωριστεί.

 Μπορεί να διαχωριστεί αλλά δεν υπάρχει ιστορικό ή απόδειξη ανταλλαγής για 
ίδια  ή  όμοια  περιουσιακά  στοιχεία  και  η  εκτίμηση  της  εύλογης  αξίας  με 
διαφορετικό τρόπο θα στηριζόταν σε μη μετρήσιμες μεταβλητές.

Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας στην περίπτωση της συνένωσης επιχειρήσεων 
γίνεται με μία από τις παρακάτω μεθόδους:36

1. Τιμές από ενεργό αγορά

Η πιο αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου είναι η αναφορά σε χρηματιστηριακές τιμές μιας ενεργού αγοράς. Η 
καταλληλότερη αγοραία τιμή είναι συνήθως η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αν οι 

36 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ1119.
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τρέχουσες τιμές δεν είναι διαθέσιμες, χρησιμοποιείται η τιμή της πιο πρόσφατης 
όμοιας συναλλαγής ως βάση για την εκτίμηση της εύλογης αξίας (δεδομένου ότι 
δεν μεσολάβησαν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες).

2. Τιμές από συναλλαγές δύο μερών

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία είναι το ποσό 
που η οντότητα θα πλήρωνε για αυτό κατά την ημερομηνία της απόκτησης του, 
αν προχωρούσε σε μία συναλλαγή μεταξύ δύο μερών, που θα ενεργούσαν με 
την θέληση τους, με πλήρη γνώση της αγοράς και με την καλύτερη διαθέσιμη 
πληροφόρηση.  Για  να  εκτιμήσει  αυτό  το  ποσό η  οντότητα  λαμβάνει  υπόψη 
πρόσφατες συναλλαγές για όμοια περιουσιακά στοιχεία.

3. Ειδικές τεχνικές

Σε  μερικές  περιπτώσεις  οι  επιχειρήσεις  που  ασχολούνται  με  την  αγορά  και 
πώληση μοναδικών περιουσιακών στοιχείων (για τα οποία δεν είναι δυνατό να 
υπάρχει  ενεργός  αγορά  ούτε  και  αντίστοιχες  πρόσφατες  συναλλαγές) 
χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές για την εκτίμηση της εύλογης αξίας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για ένα άυλο πάγιο στοιχείο, το 
κόστος για το οποίο αναγνωρίζεται, θα πρέπει να είναι τέτοιο που να μην δημιουργεί 
αρνητική υπεραξία.38

Παράδειγμα 3.239

Την 1η Ιουνίου 20Χ9η επιχείρηση Ομόνοια Α.Ε. έκανε δημόσια πρόταση για να 
εξαγοράσει το 100% της Αιγαίο Αλιευτική Α.Ε. η πρόταση έγινε πλήρως αποδεκτή την 
1η Ιουλίου 20Χ9 και συμπεριλάμβανε:

37 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ1120.
38 Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ1119.
39 Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global Training, 
σελίδα 4.16.
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• €25.000.000 μετρητά

• €15.000.000 σε ομόλογα της Ομόνοια Α.Ε.

• Έκδοση 20εκατομμυρίων μετοχών της Ομόνοια Α.Ε. ονομαστικής αξίας 1€. Η 
τιμή της μετοχής στο ΧΑΑ την 1η Ιουνίου 20Χ9 ήταν €3 και την 1η Ιουλίου 
ήταν €4.

Η εύλογη αξία των ενσώματων πάγιων στοιχείων της Αιγαίο Αλιευτική ήταν 
€64.000.000. επιπρόσθετα η εταιρία είχε τα εξής άυλα στοιχεία ενεργητικού:

• Το σήμα «Blue fish» το οποίο είναι ανταγωνιστικό του «Pink fish» που κατέχει 
ανταγωνιστής  και  το  οποίο  έχει  περίπου  την  ίδια  φήμη  στην  αγορά.  Ο 
ανταγωνιστής  αγόρασε  πρόσφατα  το  «Pink fish»  από  μεγάλη  πολυεθνική 
εταιρία που εδρεύει στην Ιταλία για €12.000.000.

• Κυβερνητική άδεια για εξόρυξη πολύτιμων λίθων από ορυχείο στην Παλλήνη. 
Η αξία  της  άδειας  είναι  δύσκολο να  παραχωρηθεί  καθώς  έχει  παραχωρηθεί 
δωρεάν από την κυβέρνηση. Το διοικητικό συμβούλιο της Ομόνοια Α.Ε. εκτιμά 
την άδεια στα €9.000.000 καθώς η κατοχή και χρήση της θα φέρει σημαντικά 
μελλοντικά οφέλη στην εταιρία.

• Άδεια από της Διεθνή Ένωση Αλιείας για ψάρεμα σε διεθνή ύδατα. Η άδεια 
είναι  για  ποσόστωση 10.000  τόνων  ψαριού  αλλά  η  Διεθνής  Ένωση  έχει  το 
δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την ποσόστωση ετησίως. Τις σχετικές άδειες για 
ψάρεμα  σε  διεθνή  ύδατα  τις  εμπορεύεται  η  γαλλική  εταιρία  Fishing Quotas 
International.  Η  τιμή  των  αδειών  αυτών,  που  εκτιμούνται  ανάλογα  με  το 
δικαίωμα ψαρέματος είναι €1.600 ανά τόνο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα στοιχεία θα παρουσιάζονται όπως 
παρακάτω.

Εύλογη αξία τμήματος εξαγοράς

Μετοχές (20.000.000.×4) 80.000.000 

Ομόλογα 15.000.000

Μετρητά 25.000.000 120.000.000

Εύλογη  αξία  προσδιορίσιμων 
στοιχείων ενεργητικού

Υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού 64.000.000

Σήμα 12.000.000 

Άδεια για εξόρυξη πολύτιμων λίθων -

Άδεια για ψάρεμα 16.000.000 (92.000.000)

Υπεραξία 28.000.000

 Υπάρχει ένδειξη ότι το σήμα μπορεί να πωληθεί για €12 εκατομμύρια.

 Η  άδεια  για  εξόρυξη  δεν  μπορεί  να  αναγνωριστεί  αφού  ούτε  τιμή  αγοράς 
υπάρχει ούτε ενεργός αγορά υπάρχει για το άυλο αυτό.

 Η άδεια για ψάρεμα μπορεί να αναγνωριστεί εφόσον υπάρχει ενεργός αγορά 
(και εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια του Δ.Λ.Π.38)
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 Η διαφορά αναγνωρίζεται ως υπεραξία.

Παράδειγμα 3.340

Η  επιχείρηση  «ΑΛΦΑ»  εξαγοράζει  το  80%  της  επιχείρησης  «ΒΗΤΑ»  για 
€120.000. Οι ισολογισμοί των «ΑΛΦΑ» και «ΒΗΤΑ» είναι: 

«ΑΛΦΑ» «ΒΗΤΑ»

Άυλα πάγια 0 0

Πάγια 300.00 150.000

Αποσβεσμένα πάγια (60.000) (67.000)

Αποθέματα 20.000 30.000

Απαιτήσεις 40.000 20.000

Διαθέσιμα 130.000 5.000

Σύνολο ενεργητικού 430.000 137.500

Μετοχικό κεφάλαιο 80.000 60.000

Αποθεματικά 10.000 20.000

Κέρδη εις νέον 60.000 30.000

Υποχρεώσεις 280.000 27.500

Σύνολο παθητικού 430.000 137.000

Η  «ΒΗΤΑ»  δραστηριοποιείται  στην  παραγωγή  μονωτικών  υλικών  και  έχει 
αναπτύξει και εμπορεύεται μια φόρμουλα για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος. 
Τα  δικαιώματα  αποκλειστικής  χρήσης  της  φόρμουλας  τα  έχει  καταχωρήσει  για  5 
χρόνια, στην συνέχεια η χρήση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

 Το  Δ.Λ.Π.38  ορίζει  ότι  η  «ΑΛΦΑ»  πρέπει  να  προβεί  σε  αποτίμηση  των 
στοιχείων ενεργητικού της «ΒΗΤΑ». Η αξία του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης 
της φόρμουλας εκτιμάται σε €20.000. οι εύλογες αξίες έχουν ως εξής:

Άυλα πάγια 20.000

Πάγια 163.650

Αποσβεσμένα πάγια (73.650)

Αποθέματα 10.000

40 Grant Thornton,  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ1120.
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Απαιτήσεις 20.000

Διαθέσιμα 5.000

Σύνολο ενεργητικού 145.000
Μετοχικό κεφάλαιο 60.000

Αποθεματικά 20.000

Κέρδη εις νέον 37.500

Υποχρεώσεις 27.500

Σύνολο παθητικού 145.000

Κατά την ενοποίηση ισχύουν τα εξής:

Αξία 
συμμετοχής 120.000

Λογιστικές 
αξίες «ΒΗΤΑ»

Εύλογες  αξίες 
«ΒΗΤΑ»

Συμμετοχή 
80%  επί  της 
εύλογης αξίας

Άυλα πάγια 0 20.000 16.000

Πάγια 150.000 163.650 130.920

Αποσβεσμένα 
πάγια (67.000) (73.650) (58.920)

Αποθέματα 30.000 10.000 8.000

Απαιτήσεις 20.000 20.000 16.000

Διαθέσιμα 5.000 5.000 4.000

Σύνολο 
ενεργητικού 137.500 145.000 116.000
Μετοχικό 
κεφάλαιο 60.000 60.000

Αποθεματικά 20.000 20.000

Κέρδη εις νέον 30.000 37.500

Υποχρεώσεις 27.500 27.500 22.000

Σύνολο 
παθητικού 137.000 145.000 22.000 94.000

Θετική 
υπεραξία 26.000

 Εφόσον το κόστος του άυλου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, θα παρουσιαστεί 
στις οικονομικές καταστάσεις ξεχωριστά από την υπεραξία. Επειδή δεν υπάρχει 

48



ενεργός αγορά για το άυλο στοιχείο, το μέγιστο ποσό για το οποίο μπορεί να 
αναγνωριστεί είναι αυτό που δεν δημιουργεί αρνητική υπεραξία. Σε αριθμούς, η 
συμμετοχή επί της εύλογης αξίας μπορεί να αυξηθεί κατά €26.000 και να γίνει 
€42.000 ( η εύλογη αξία θα είναι €52.500).

 Ωστόσο,  αν  υπήρχε  ενεργός  αγορά  για  το  συγκεκριμένο  πάγιο,  αυτό  θα 
μπορούσε να αποτιμηθεί και σε μεγαλύτερη αξία, ασχέτως αν θα δημιουργούσε 
αρνητική υπεραξία. 

3.3.4 Απόκτηση μέσω κρατικής επιχορήγησης
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται 

δωρεάν  ή  με  ενδεικτικό  αντίτιμο  ή  με  κρατική  επιχορήγηση.  Τέτοια  περιουσιακά 
στοιχεία μπορεί να είναι δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμια, άδειες λειτουργίας 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις. Σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 20 η οντότητα μπορεί να επιλέξει:

• Να καταχωρήσει το άυλο και την επιχορήγηση στην εύλογη αξία αρχικά

• Να αναγνωρίσει  το  άυλο περιουσιακό στοιχείο  σε  μία τεκμαρτή αξία  πλέον 
κάθε άμεσα αποδοτέα στην προετοιμασία του περιουσιακού στοιχείου για την 
χρήση του δαπάνη.

3.3.5 Απόκτηση από ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων
Το πρότυπο αναφέρει ότι είναι δυνατή η ανταλλαγή ενός ή περισσότερων άυλων 

περιουσιακών  στοιχείων  με  μη  χρηματικό  περιουσιακό  στοιχείο  ή  στοιχεία  ή  με 
συνδυασμό  χρηματικών  και  μη  χρηματικών  περιουσιακών  στοιχείων.  Το  πρότυπο 
αναφέρει δύο περιπτώσεις:41

1. Ανταλλαγή ανόμοιων περιουσιακών στοιχείων

Το κόστος στην περίπτωση αυτή μετράται στην εύλογη αξία του στοιχείου του 
ενεργητικού που δίνεται μαζί με το ποσό των μετρητών που είναι πιθανό να 
δίνονται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το άυλο πάγιο που λαμβάνεται 
εμφανίζεται στην εύλογη αξία του. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την 
συναλλαγή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.

2. Ανταλλαγή όμοιων περιουσιακών στοιχείων

Στην  περίπτωση  αυτή  δεν  αναγνωρίζεται  κανένα  κέρδος  ή  ζημία  από  την 
ανταλλαγή.  Το  πάγιο  αναγνωρίζεται  με  την  λογιστική  αξία  του  πάγιου  που 
δόθηκε ως αντάλλαγμα. 

3.3.6 Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα  εσωτερικώς  δημιουργούμενα  άυλα  στοιχεία,  ανέκαθεν  αντιμετώπιζαν 

προβλήματα αναγνώρισης, καθώς συνήθως αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου 
μέσα  στην  επιχείρηση,  αγνοούνται  και  δεν  εμφανίζονται  στις  χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Για τα  στοιχεία αυτά, το πρότυπο θέτει αυστηρά κριτήρια και εφόσον τα 
κριτήρια αυτά ικανοποιούνται, μπορούν τα έξοδα να κεφαλαιοποιηθούν.

41 Grant Thornton,  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ1125.
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Καταρχήν  η  οντότητα  για  να  εκτιμήσει  αν  ένα  εσωτερικώς  δημιουργούμενο 
άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  πληροί  τα  κριτήρια  για  αναγνώριση,  κατατάσσει  την 
δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου σε:

• Φάση έρευνας

• Φάση ανάπτυξης

Οι όροι «φάση έρευνας» και  «φάση ανάπτυξης» έχουν ευρεία έννοια για το 
σκοπό του προτύπου.

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38, στην περίπτωση που η φάση έρευνας δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από την φάση ανάπτυξης,  η οντότητα ακολουθεί τον λογιστικό χειρισμό 
για τις δαπάνες έρευνας. Ουσιαστικά, αν δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί σε ποια φάση 
δημιουργήθηκε ένα κόστος, στην φάση έρευνας ή στην φάση ανάπτυξης, αυτό αμέσως 
μεταφέρεται στα έξοδα, όπως φανερώνεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

3.3.6.1 Φάση έρευνας

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα δεν αναγνωρίζονται. 
Οι  δαπάνες  για  έρευνα  εμφανίζονται  στα  αποτελέσματα  χρήσης  όταν 
πραγματοποιούνται.  Αυτό συμβαίνει  επειδή η οντότητα δεν μπορεί να αποδείξει  ότι 
υπάρχει άυλο περιουσιακό στοιχείο που θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

Για  παράδειγμα,  ερευνητικές  δραστηριότητες  είναι  δραστηριότητες  που 
αποσκοπούν  στην  απόκτηση  νέας  γνώσης,   δραστηριότητες  για  την  εύρεση 
εναλλακτικών  υλικών,  συσκευών,  προϊόντων,  διαδικασιών,  δραστηριότητες  για  την 
αξιολόγηση και τελική επιλογή εφαρμογών για την υπάρχουσα γνώση.

Αν υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στην 
διάρκεια μιας χρήσης και αυτό της κοστίζει €10.000, αλλά μπορεί να αποδείξει ότι η 
δραστηριότητά της ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης μόνο κατά τον τελευταίο μήνα, 
τότε μόνο τα έξοδα του τελευταίου μήνα θα αναγνωριστούν ως στοιχείο ενεργητικού, 
ενώ τα υπόλοιπα θα περάσουν ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης.

3.3.6.2 Φάση ανάπτυξης

Για  να  μπορούν  τα  έξοδα  που  πραγματοποιούνται  κατά  την  ανάπτυξη  να 
αναγνωριστούν ως άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να 
αποδείξει τα ακόλουθα:

1 Την  τεχνική  δυνατότητα  το  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  να  μπορεί  να 
ολοκληρωθεί και να είναι διαθέσιμο για χρήση ή πώληση.

2 Την πρόθεσή της για την ολοκλήρωση και χρήση ή πώληση του στοιχείου.

3 Την ικανότητα να πουλήσει ή να χρησιμοποιήσει το πάγιο.

4 Την  ύπαρξη  πιθανών  μελλοντικών  οικονομικών  οφελών  από  το  περιουσιακό 
στοιχείο.

5 Ότι υπάρχουν τεχνικές και άλλοι πόροι για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και να 
χρησιμοποιηθεί ή πωληθεί το πάγιο.

6 Ότι μπορεί να μετρά με αξιοπιστία τις δαπάνες που αποδίδονται στο περιουσιακό 
στοιχείο κατά την διάρκεια της ανάπτυξης.
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Παράδειγμα 3.4 42

Ας  υποθέσουμε  ότι  μια  επιχείρηση  παράγει  λογισμικά  προγράμματα,  για 
πώληση κατά παραγγελία αλλά και για δική της χρήση. Αυτή τη φορά η επιχείρηση 
δημιουργεί  ένα  πρόγραμμα  λογιστικής  παρακολούθησης  (εμπορική  διαχείριση, 
παρακολούθηση  μισθοδοσίας,  προμηθειών,  πελατών  κ.α.).  ο  προϋπολογισμός  του 
κόστους είναι:

Φάση 
έρευνας

Συνεργασία με επιχείρηση έρευνας αγοράς 
και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
(προκειμένου να διερευνηθεί τι ζητά η 
αγορά) €10.000

(Σε περίπτωση 
διάθεσης του 
προϊόντος στην 
αγορά)

Φάση 
ανάπτυξης

Προστασία με copyright €30.000

Κωδικοποίηση προγράμματος €40.000

Δημιουργία δοκιμαστικής έκδοσης 
προγράμματος (για δοκιμή ενός της 
επιχείρησης) €7.000

Δημιουργία έκδοσης Β’ για διανομή σε 
ειδικούς €5.000

Έκδοση πρωτοτύπου €2.000

Σύνολο €94.000

Πρώτη περίπτωση: το πρόγραμμα προορίζεται για πώληση

 Το  ποσό  των  €10.000  κατά  ην  φάση  της  έρευνας  δεν  θα  θεωρηθούν  άυλο 
στοιχείο ενεργητικού αλλά θα αναγνωριστούν ως έξοδο έρευνας που επιβαρύνει 
τα αποτελέσματα χρήσης.

 Με την ανάπτυξη του πρωτότυπου η επιχείρηση αποδεικνύει την τεχνική της 
δυνατότητα  να  ολοκληρώσει  το  άυλο  στοιχείο,  έτσι  ικανοποιεί  τη  πρώτο 
κριτήριο.

 Η  έρευνα  αγοράς  και  οι  δοκιμαστική  έκδοση  αποδεικνύει  την  πρόθεση  της 
επιχείρησης να ολοκληρώσει και να διαθέσει το προϊόν (κριτήριο 2).

 Η  επιχείρηση  είναι  ήδη  στον  χώρο  και  κατέχει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  και 
δίκτυο, αυτό αποδεικνύει την ικανότητα της να πωλήσει το προϊόν (κριτήριο 3).

 Η έρευνα αγοράς αποδεικνύει την ύπαρξη αγοράς για το προϊόν και άρα την 
ύπαρξη πιθανών μελλοντικών οικονομικών οφελών (κριτήριο 4).

 Η επιχείρηση διαθέτει  τεχνικούς,  οικονομικούς  και  άλλους  πόρους  που είναι 
απαραίτητοι για την ανάπτυξη και χρήση ή πώληση του παγίου (κριτήριο 5).

42 Grant Thornton, Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ1130
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 Το έργο κοστολογείται ξεχωριστά, είναι δυνατή η αντιστοίχιση των εξόδων στο 
έργο(κριτήριο 6).

Εφόσον  πληρούνται  και  τα  έξι  κριτήρια,  τα  έξοδα  ανάπτυξης 
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος του άυλου πάγιου. Ανάλογα με τον τρόπο διανομής 
του  προϊόντος  το  πρόγραμμα  ενδεχομένως  να  πρέπει  να  παρακολουθείται  σε 
λογαριασμό αποθεμάτων.

Δεύτερη περίπτωση: το πρόγραμμα προορίζεται για εσωτερική χρήση

 Η  ύπαρξη  του  copyright δηλώνει  ότι  υπάρχει  έλεγχος  της  επιχείρησης  στο 
προϊόν.

 Υπάρχει  δυσκολία  στην  αξιολόγηση  της  ύπαρξης  πιθανών  μελλοντικών 
οικονομικών  οφελών  (εφόσον δεν  υπάρχουν  δεδομένα για  την  εκτίμηση του 
ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου του ενεργητικού). Έτσι το ποσό των €94.000 
θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης.

 Στην περίπτωση που η  επιχείρηση θα μπορούσε να  εκτιμήσει  τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη, το στοιχείο θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως άυλο πάγιο και 
τα  έξοδα  ανάπτυξης  θα  μπορούσαν  να  συμπεριληφθούν  στο  κόστος  του 
προγράμματος, δηλαδή η αξία του παγίου θα ήταν €84.000. ακόμη και με την 
αναγνώριση,  οι  €10.000  που  αφορούν  τα  έξοδα  έρευνας  δεν  μπορούν  να 
προσαυξήσουν την αξία του άυλου στοιχείου του ενεργητικού.

3.3.7 Εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία
Το  Δ.Λ.Π.38  ορίζει  ότι  η  εσωτερικά  δημιουργούμενη  υπεραξία  δεν 

αναγνωρίζεται  ως  στοιχείο  ενεργητικού.  Υπάρχουν δαπάνες  που πραγματοποιούνται 
για  να  δημιουργήσουν  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη,  αλλά  δεν  οδηγούν  στην 
δημιουργία  συγκεκριμένου  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου.  Αυτές  οι  δαπάνες 
αναφέρονται  ως  συμβάλλουσες  σε  εσωτερικώς  δημιουργούμενη  υπεραξία.  Η 
εσωτερικώς  δημιουργούμενη  υπεραξία  δεν  είναι  αναγνωρίσιμη  πηγή  πόρων  που 
ελέγχεται  από την  οντότητα  και  μπορεί  να  αποτιμηθεί  αξιόπιστα  και  για  αυτό  δεν 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο.

3.3.8 Εσωτερικά δημιουργούμενα σήματα, τίτλοι, πελατολόγια κ.α.
Εσωτερικά δημιουργούμενα σήματα, τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών, τίτλοι 

εκδόσεων, πελατολόγια και άλλα όμοια στοιχεία, δεν αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία 
ενεργητικού γιατί το κόστος τους δεν μπορεί να διαχωριστεί από το συνολικό κόστος 
ανάπτυξης της επιχείρησης.

3.3.9 Κόστος εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου
Το κόστος ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου είναι το σύνολο 

των δαπανών που πραγματοποιούνται  από την ημερομηνία που το άυλο για  πρώτη 
φορά πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης. Περιλαμβάνει κάθε άμεσα επιρριπτέου κόστους 
για την παραγωγή και προετοιμασία για λειτουργία του στοιχείου.

3.4 Αναγνώριση δαπάνης
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Γενικά, οι δαπάνες για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στα αποτελέσματα χρήσης όταν πραγματοποιούνται, εκτός αν:

1. Αποτελούν μέρος του κόστους για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που πληροί 
τα κριτήρια αναγνώρισης.

2. Το στοιχείο αποκτάται από συνένωση και δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως άυλο 
περιουσιακό στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην 
υπεραξία.

Παράδειγμα 3.5

Ας  υποθέσουμε  μια  καινούρια  μονάδα  έρευνας  και  ανάπτυξης  μιας  για  την 
κατασκευή παυσίπονων από μια φαρμακευτική εταιρία.  Έστω ότι η εταιρία έχει  τις 
ακόλουθες δαπάνες τον τελευταίο χρόνο:

1. €600.000 την 1/4 για αγορά κτηρίου (ευθεία μέθοδος απόσβεσης -4% ανά έτος).

2. €2.555.000 για μισθούς και συναφή έξοδα.

3. €150.000  την  1/4  για  αγορά  επιστημονικού  εξοπλισμού  (ευθεία  μέθοδος 
απόσβεσης -33,33% ανά έτος)

Επειδή οι δαπάνες αφορούν σε έρευνα, δεν αναγνωρίζονται στα άυλα στοιχεία 
του ενεργητικού και περνάν στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης ως εξής:

Απόσβεση κτηρίου 24.000

Μισθοί και ημερομίσθια 2.555.000

Απόσβεση εξοπλισμού 50.000

2.629.000

Δαπάνες  για  άυλα  στοιχεία  που  εμφανίζονται  στα  αποτελέσματα  χρήσης 
προηγούμενης περιόδου δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως μέρος του κόστους του 
άυλου στοιχείου σε μεταγενέστερη περίοδο.

Υπάρχουν επίσης  δαπάνες  οι  οποίες  γίνονται  και  πρόκειται  να φέρουν στην 
οντότητα  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη  αλλά  δεν  οδηγούν  στην  δημιουργία  ή 
απόκτηση άυλου περιουσιακού στοιχείου. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται ως έξοδα. 
Τέτοιες  δαπάνες  μπορούν  να  είναι  δαπάνες  διαφήμισης  και  προώθησης,  δαπάνες 
εκπαίδευσης, δαπάνες για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση μέρους ή του συνόλου 
μιας οντότητας.

3.5 Επιμέτρηση μετά την αναγνώριση
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3.5.1 Μέθοδος κόστους
Το πρότυπο αναφέρει δύο μεθόδους μεταγενέστερης, την μέθοδο κόστους και 

την μέθοδο αναπροσαρμογής. Η πρώτη μέθοδος είναι η μέθοδος κόστους, κατά την 
μέθοδο αυτή ένα άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στο κόστος του μείον 
τις σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

3.5.2 Μέθοδος αναπροσαρμογής
Σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο, αυτή της αναπροσαρμογής, το άυλο στοιχείο 

αναγνωρίζεται  αρχικά  στο  κόστος  του  και,  μετά  την  αρχική  αναγνώριση,   στην 
αναπροσαρμοσμένη αξία του που είναι η εύλογη αξία του την ημέρα αναπροσαρμογής, 
μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Για να γίνουν οι 
αναπροσαρμογές σύμφωνα με το πρότυπο, η εύλογη αξία προσδιορίζεται με αναφορά 
σε μία ενεργό αγορά.

Το Δ.Λ.Π. 38 θέτει μια βασική προϋπόθεση για την αναπροσαρμογή των άυλων 
στοιχείων, η οποία δεν υπήρχε για τα ασώματα στοιχεία. Αυτή η προϋπόθεση είναι η 
ύπαρξη ενεργού αγοράς για το στοιχείο, κάτι που δεν ισχύει για τα ενσώματα πάγια. 
Ωστόσο είναι σπάνιο να υπάρχει ενεργός αγορά για όλα τα άυλα στοιχεία ενεργητικού. 
Περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει ενεργός αγορά είναι οι άδειες ταξί, άδειες αλιείας 
κ.α. ενώ για εμπορικά ονόματα, σήματα, κινηματογραφικά, εκδοτικά δικαιώματα κ.α. 
δεν  υπάρχει  ενεργός  αγορά  γιατί  ουσιαστικά  είναι  στοιχεία  μοναδικά  για  κάθε 
επιχείρηση.

Για την επανεκτίμηση των άυλων στοιχείων ενεργητικού το πρότυπα αναφέρει 
τους ακόλουθους κανόνες:

• Όταν ένα στοιχείο επανεκτιμάται, πρέπει όλα τα στοιχεία της ίδιας κατηγορίας 
να επανεκτιμηθούν εκτός αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα στοιχεία αυτά.

• Η επανεκτίμηση πρέπει να γίνεται τόσο συχνά ώστε κάθε φορά η λογιστική αξία 
ενός παγίου να μην διαφέρει από την εύλογη αξία του.

• Αν  η  εύλογη  αξία  ενός  αναπροσαρμοσμένου  παγίου  σε  μια  κατηγορία 
αναπροσαρμοσμένων  παγίων  δεν  μπορεί  να  αναπροσαρμοστεί  επειδή  δεν 
υπάρχει ενεργός αγορά, τότε η λογιστική του αξία είναι το κόστος του μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσει και σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

43 Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global Training, 
σελίδα 8.22.
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• Όταν  η  εύλογη  αξία  ενός  παγίου  δεν  μπορεί  να  προσδιοριστεί  με  βάση  μια 
ενεργό αγορά, η λογιστική του αξία θα είναι η επανεκτιμημένη αξία του κατά 
την ημέρα της τελευταίας επανεκτίμησης με παραπομπή σε μια ενεργό αγορά 
μείον τις μεταγενέστερες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης.

Όπως για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία έτσι και για τα ασώματα υπάρχουν 
δύο εναλλακτικές μέθοδοι λογιστικού χειρισμού της επανεκτίμησης.

1 Κάθε απόσβεση συμψηφίζεται στην λογιστική αξία του στοιχείου και το καθαρό 
ποσό  επαναδιατυπώνεται  σύμφωνα  με  το  αναπροσαρμοσμένο  ποσό 
(συμψηφίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα και ξεκινάμε από την αρχή με την αξία 
αναπροσαρμογής).

2 Οι  σωρευμένες  αποσβέσεις  αναπροσαρμόζονται  ώστε  η  λογιστική  αξία  του 
παγίου μετά την αναπροσαρμογή να είναι ίση με την αναπροσαρμοσμένη αξία 
του (αναπροσαρμόζονται με συντελεστή οι αξίες κτήσης, και οι αποσβέσεις).44

Παράδειγμα 3.645

Έστω ότι  μια εταιρία διαθέτει  άυλο πάγιο  με κόστος  €400.000,  σωρευμένες 
αποσβέσεις €100.000, καθαρή λογιστική αξία €300.000 και εύλογη αξία που εκτιμάται 
σε €500.000 (η δίκαιη αξία έχει υπολογιστεί με βάση μια ενεργό αγορά). Στα λογιστικά 
βιβλία της εταιρίας για την επανεκτίμηση θα γίνουν οι ακόλουθες εγγραφές:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Σωρευμένες αποσβέσεις 100

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 100

Άυλο στοιχείο 100

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 100

Ή με τη δεύτερη μέθοδο:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Άυλο στοιχείο (400Χ5/3-400) 266.67

Σωρευμένες  αποσβέσεις  (100Χ5/3-
100) 66.67

Αποθεματικό επανεκτίμησης 200

44Βλ. και Δ.  Τζανάτος,  «Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι  διαφορές τους από τα 
Ελληνικά». Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2008.
45 Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global Training, 
σελίδα 8.24.
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3.5.2.1 Καταχώρηση διαφοράς επανεκτίμησης

Πιστωτική διαφορά: Όταν η διαφορά από την αναπροσαρμογή είναι θετική, η 
αύξηση καταχωρείται στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής στα ίδια κεφάλαια. Όταν όμως 
υπάρχει  προηγούμενη  μείωση  για  το  ίδιο  στοιχείο  που  παρουσιάζεται  στα 
αποτελέσματα χρήσης,  η  αύξηση  εμφανίζεται  στα  αποτελέσματα  χρήσης  μέχρι  του 
ποσού της προηγούμενης χρέωσης.

Χρεωστική διαφορά: Όταν η διαφορά από την αναπροσαρμογή είναι αρνητική, 
η  μείωση  καταχωρείται  στα  αποτελέσματα  χρήσης.  Όμως  όταν  η  μείωση  καλύπτει 
προηγούμενη αύξηση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής,  η μείωση καταχωρείται στο 
πλεόνασμα αναπροσαρμογής μέχρι του ποσού της προηγούμενης αύξησης.

3.5.2.2 Χειρισμός πλεονάσματος αναπροσαρμογής

Το Πλεόνασμα Αναπροσαρμογής,  το  οποίο  εμφανίζεται  στα  Ίδια  Κεφάλαια, 
μπορεί να μεταφέρεται στα Κέρδη εις Νέον, είτε περιοδικά με τη χρήση του στοιχείου 
είτε με την απόσυρση ή πώληση του.

Στην  περίπτωση  που  η  διαφορά  πραγματοποιείται  κατά  την  χρήση  του 
στοιχείου,  το ποσό της διαφοράς που πραγματοποιείται είναι η διαφορά μεταξύ της 
απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του στοιχείου και 
της απόσβεσης που θα είχε αναγνωριστεί με βάση το ιστορικό κόστος του στοιχείου.

Η μεταφορά από το πλεόνασμα αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον δεν γίνεται 
μέσω της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.

3.6 Ωφέλιμη ζωή

Το Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ότι για κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο η οντότητα πρέπει 
να  εκτιμά  αν  έχει  ωφέλιμη  ζωή  αόριστη  ή  περιορισμένη  και  στην  περίπτωση  της 
περιορισμένης ωφέλιμης ζωής, την διάρκεια ή τον αριθμό των παραγωγικών μονάδων 
της ωφέλιμης ζωής.

Αόριστη θεωρείται η ωφέλιμη ζωή όταν δεν προβλέπεται λήξη της περιόδου 
που το περιουσιακό στοιχείο δημιουργεί καθαρές ταμειακές εισροές για την οντότητα.

Για κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από την 
ωφέλιμη  ζωή  του,  αφού  τα  περιουσιακά  στοιχεία  με  περιορισμένη  ωφέλιμη  ζωή 
αποσβένονται ενώ αυτά με αόριστη ωφέλιμη ζωή όχι.

Για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 
λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, το πρότυπο αναφέρει τους παρακάτω:

• Την προσδοκώμενη χρήση του στοιχείου από την οντότητα και την δυνατότητα 
χρήσης του από άλλη διευθυντική ομάδα.

• Πληροφορίες για την ωφέλιμη ζωή  παρόμοιων στοιχείων που χρησιμοποιούνται 
με παρόμοιο τρόπο.

• Την τεχνική, τεχνολογική και άλλων τύπων απαξίωση.
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• Την σταθερότητα του κλάδου στον οποίο η επιχείρηση χρησιμοποιεί το πάγιο 
και  τις  μεταβολές  στην αγορά σχετικά με  την  ζήτηση των προϊόντων ή  των 
υπηρεσιών που προκύπτουν με την χρήση του στοιχείου.

• Τις αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών.

• Τις δαπάνες συντήρησης για να συνεχίσει το στοιχείο να δίνει τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη και την ικανότητα και  πρόθεση της οντότητας να καλύψει 
αυτό το επίπεδο των δαπανών.

• Την περίοδο κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί έλεγχος και τα νομικά ή άλλα 
όρια για την χρήση του στοιχείου όπως ημερομηνίες λήξης μισθώσεων κ.λ.π.

• Την εξάρτηση της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου από την ωφέλιμη ζωή άλλον 
στοιχείων.

3.6.1 Συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα
Όταν ένα άυλο στοιχείο προκύπτει από νομικά ή άλλα συμβατικά δικαιώματα, η 

ωφέλιμη ζωή του δεν μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο των δικαιωμάτων αυτών αλλά 
μπορεί  να  είναι  μικρότερη  ανάλογα  με  την  περίοδο  κατά  την  οποία  η  οντότητα 
αναμένει να χρησιμοποιήσει το στοιχείο. Αν τα δικαιώματα αυτά μεταβιβάζονται μόνο 
για  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο  και  η  περίοδος  αυτή  μπορεί  να  ανανεωθεί,  η 
ωφέλιμη ζωή περιλαμβάνει τις περιόδους ανανέωσης μόνο αν υπάρχουν αποδείξεις από 
την οντότητα που υποστηρίζουν ότι η ανανέωση θα είναι χωρίς σημαντικό κόστος.46

Αν για παράδειγμα μία επιχείρηση έχει αγοράσει ένα αποκλειστικό δικαίωμα 
χρήσης  μιας  μαρίνας  για  30  χρόνια  αλλά  από  το  καταστατικό  της  επιχείρησης 
προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν θα συνεχιστεί για πάνω από 20 χρόνια, η επιχείρηση θα 
πρέπει να αποσβέσει το πάγιο μέσα σε διάστημα 20 ετών, εφόσον δεν αναμένονται 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη για το διάστημα πέρα από τα 20 χρόνια. Ωστόσο, αν 
μετά  από  κάποιο  χρονικό  διάστημα  αναθεωρηθεί  η  απόφαση  για  την  διάρκεια 
λειτουργίας της επιχείρησης και υπάρχει πλέον εκτίμηση ότι αυτή θα έχει τον έλεγχο 
του στοιχείου για 30 χρόνια, τότε θα μπορεί να επανεκτιμηθεί και  ωφέλιμη ζωή του 
παγίου.47

3.6.2 Στοιχεία με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές
Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  με 

περιορισμένες ωφέλιμες ζωές είναι αυτά που αποσβένονται. Το αποσβέσιμο ποσό ενός 
άυλου περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται συστηματικά στην διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής του. Η απόσβεση αρχίζει όταν το στοιχείο είναι έτοιμο για χρήση και σταματά

• όταν το στοιχείο είναι διαθέσιμο προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π.5

• όταν γίνεται αποαναγνώριση του στοιχείου

αναλόγως τι από τα δύο συμβαίνει νωρίτερα.

46 Βλ. Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training, σελ 8.27.
47 Grant Thornton, Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, 
τόμος Β’, Β’ έκδοση, σελ 1139.
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Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται για ένα άυλο πάγιο πρέπει να είναι 
αντίστοιχη του ρυθμού με τον οποίο τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να 
αναλωθούν  από  την  οντότητα.  Αν  αυτός  ο  ρυθμός  δεν  μπορεί  να  εκτιμηθεί, 
χρησιμοποιείται η  σταθερή μέθοδος απόσβεσης.  Οι  αποσβέσεις  αναγνωρίζονται  στα 
αποτελέσματα  χρήσης  εκτός  αν  κάποιο  Δ.Λ.Π.  ορίζει  η  απόσβεση  να 
συμπεριλαμβάνεται  στην  λογιστική  αξία  ενός  παγίου.  Για  την  κατανομή  του 
αποσβέσιμου  ποσού  σε  συστηματική  βάση  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  διάφορες 
μέθοδοι, όπως η σταθερή μέθοδος, η μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου και η μέθοδος 
της  μονάδας  παραγωγής.  Η μέθοδος  που επιλέγεται  μένει  σταθερή από περίοδο σε 
περίοδο,  εκτός  αν  υπάρχουν  αλλαγές  στον  προσδοκώμενο  ρυθμό  ανάλωσης  των 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών.

Η  απόσβεση  αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσματα.  Ωστόσο  μερικές  φορές  τα 
οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή 
άλλων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή η απόσβεση αποτελεί τμήμα του κόστους του 
δεύτερου περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνεται στην λογιστική του αξία π.χ. η 
απόσβεση  άυλων  στοιχείων  που  χρησιμοποιούνται  στην  παραγωγική  διαδικασία 
αποτελεί μέρος της λογιστικής αξίας των αποθεμάτων.

3.6.3 Υπολειμματική αξία
Η υπολειμματική  αξία  ενός  άυλου  στοιχείου  με  περιορισμένη  ωφέλιμη  ζωή 

θεωρείται μηδενική, εκτός αν κάποιος δεσμεύεται να αγοράσει το στοιχείο στο τέλος 
της  ωφέλιμης  ζωής  του  ή  αν  υπάρχει  ενεργός  αγορά  για  το  στοιχείο  και  η 
υπολειμματική  του  αξία  μπορεί  να  αναγνωριστεί  με  παραπομπή  στην  αγορά  ή 
αναμένεται να υπάρχει τέτοια αγορά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Το αποσβέσιμο  ποσό  προσδιορίζεται  μετά  την  έκπτωση  της  υπολειμματικής 
αξίας. Αν η υπολειμματική αξία δεν είναι μηδέν, σημαίνει, ότι η οντότητα αναμένει ότι 
θα διαθέσει το στοιχείο πριν από το τέλος της οικονομικής του ζωής.

Η  εκτίμηση  της  υπολειμματικής  αξίας  γίνεται  μα  βάση  το  ποσό  που  είναι 
ανακτήσιμο  από  την  εκποίηση  με  την  χρήση  τιμών  που  επικρατούν  κατά  την 
ημερομηνία της εκτίμησης για την πώληση παρόμοιου στοιχείου που βρίσκεται στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής του και έχει χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες συνθήκες με αυτές 
που  θα  χρησιμοποιηθεί  κα  το  περιουσιακό  στοιχείο.  Η  υπολειμματική  αξία 
αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε οικονομικό έτος και μια μεταβολή στην λογιστική αξία 
αντιμετωπίζεται  ως  μεταβολή  λογιστικής  εκτίμησης  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.8.  Η 
υπολειμματική αξία ενός στοιχείου μπορεί να αυξηθεί φτάνοντας ή και ξεπερνώντας 
την  λογιστική  του  αξία.  Στην  περίπτωση  της  αύξησης  η  δαπάνη  απόσβεσης  είναι 
μηδενική μέχρι μεταγενέστερα η υπολειμματική αξία μειωθεί φτάνοντας σε σημείο να 
είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας του στοιχείου.

3.6.4 Επανεξέταση της περιόδου και της μεθόδου απόσβεσης
Η περίοδος και η μέθοδος απόσβεσης επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος 

κάθε  οικονομικού  έτους.  Σε  περίπτωση  που  από  την  επανεξέταση  προκύπτει 
διαφορετική αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή από ότι προηγουμένως, αλλάζει και η περίοδος 
απόσβεσης.  Αν  αλλάζει  ο  ρυθμός  των  αναμενόμενων  μελλοντικών  οικονομικών 
ωφελειών, τότε πάλι αλλάζει και η μέθοδος απόσβεσης για να αντανακλά την αλλαγή 
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του  ρυθμού.  Οι  μεταβολές  αυτές  αντιμετωπίζονται  ως  μεταβολές  στις  λογιστικές 
εκτιμήσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.8.48

3.6.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές
Σύμφωνα  με  το  πρότυπο,  ένα  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  που  έχει  αόριστη 

ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. Ωστόσο σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 η οντότητα πρέπει 
να εξετάζει τα άυλα στοιχεία της για απομείωση συγκρίνοντας τα ανακτήσιμα ποσά 
τους με την λογιστική τους αξία 

• ετησίως και

• όποτε προκύπτει ένδειξη ότι το στοιχείο μπορεί να έχει υποστεί απομείωση της 
αξίας του.

3.6.6 Επανεξέταση της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής
Η ωφέλιμη ζωή ενός στοιχείου που δεν αποσβένεται επανεξετάζεται σε κάθε 

περίοδο για να διαπιστωθεί ότι η εκτίμηση για την ωφέλιμη ζωή του εξακολουθεί να 
είναι πραγματική. Αν οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η ωφέλιμη ζωή θεωρείται πλέον 
περιορισμένη,  τότε  η  μεταβολή  αυτή  αντιμετωπίζεται  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.8  ως 
μεταβολή λογιστικής  εκτίμησης.  Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.36 αν η  ωφέλιμη ζωή ενός 
στοιχείου από αόριστη εκτιμηθεί  ως  περιορισμένη,  υπάρχει  ένδειξη  ότι  το  στοιχείο 
μπορεί να έχει υποστεί απομείωση της αξίας του και η οντότητα πρέπει να συγκρίνει το 
ανακτήσιμο  ποσό  του  με  την  λογιστική  του  αξία  και  να  αναγνωρίζει  κάθε  θετική 
διαφορά σε σχέση με το ανακτήσιμο ποσό ως ζημία απομείωσης.

3.7 Ζημίες απομείωσης

Για να προσδιοριστεί πότε ένα άυλο στοιχείο απομειώνεται η οντότητα πρέπει 
να εφαρμόζει το Δ.Λ.Π.36.

3.8 Αποσύρσεις και διαθέσεις

Ένα άυλο στοιχείο  διαγράφεται  ή  κατά  την  διάθεσή του ή όταν παύουν να 
αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την χρήση ή της διάθεσή του. Τα κέρδη 
ή οι ζημίες που μπορεί να προκύπτουν από την αποαναγνώριση προσδιορίζονται ως η 
διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και  της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού  στοιχείου.  Τα  κέρδη  ή  οι  ζημίες  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσματα 
χρήσης. Τα κέρδη δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα.

Στην περίπτωση που το στοιχείο έχει προηγουμένως επανεκτιμηθεί, οι διαφορές 
επανεκτίμησης  παραμένει  στο  πλεόνασμα  αναπροσαρμογής  μεταφέρεται  στα 
σωρευμένα κέρδη ως κίνηση στα αποθεματικά.

48 Βλ. Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training, σελ 8.31.
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3.9 Γνωστοποιήσεις49

Για κάθε κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων η οντότητα θα πρέπει να 
γνωστοποιεί  τα  ακόλουθα  στοιχεία,  κάνοντας  διάκριση  ανάμεσα  σε  εσωτερικώς 
δημιουργούμενα άυλα στοιχεία και σε άλλα άυλα στοιχεία:

• Αν οι ωφέλιμες ζωές είναι περιορισμένες ή αόριστες και στην περίπτωση των 
περιορισμένων, τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν.

• Τις μεθόδους απόσβεσης για τα στοιχεία με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές.

• Την  λογιστική  αξία  πριν  από  τις  αποσβέσεις  καθώς  και  τις  σωρευμένες 
αποσβέσεις   (μαζί  με  τις  ζημίες  απομείωσης)  στην  αρχή  και  το  τέλος  της 
περιόδου.

• Τι κονδύλι  στα αποτελέσματα χρήσης που περιλαμβάνει  τις  αποσβέσεις  των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων.

• Συμφωνία  της  λογιστικής  αξίας  στην  αρχή  και  το  τέλος  της  περιόδου  που 
περιλαμβάνει:

 Προσθήκες  της  περιόδου,  διακρίνοντας  αυτές  που  αναπτύχθηκαν 
εσωτερικά,  αυτές  που  αναπτύχθηκαν  από  συνένωση  και  αυτές  που 
αποκτήθηκαν με αγορά.

 Περιουσιακά  στοιχεία  που  χαρακτηρίζονται  ως  προοριζόμενα  για 
πώληση.

 Αυξήσεις ή μειώσεις αξίας που προκύπτουν από αναπροσαρμογή

 Ζημίες απομείωσης που καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης

 Ζημίες απομείωσης που αναστρέφονται στα αποτελέσματα χρήσης

 Αποσβέσεις που αναγνωρίζονται κατά την περίοδο

 Συναλλαγματικές  διαφορές  που  προκύπτουν  κατά  τη  μετατροπή 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων του εξωτερικού.

 Άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία.

Η οντότητα πρέπει επίσης να γνωστοποιεί το είδος και το ποσό μιας μεταβολής 
σε μια εκτίμηση η οποία μπορεί να έχει ουσιαστική επίπτωση είτε στην τρέχουσα, είτε 
σε επόμενη περίοδο. Τέτοιες γνωστοποιήσεις μπορεί να αφορούν μεταβολές σε:

• Εκτίμηση υπολειμματικής αξίας.

• Εκτίμηση για την χρήση μεθόδου απόσβεσης.

• Εκτίμηση ωφέλιμης ζωής.

Για  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  για  τα  οποία  υπάρχει  εκτίμηση  ότι  έχουν 
αόριστη ωφέλιμη ζωή, η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί την λογιστική τους αξία και 
τους λόγους που υποστηρίζουν της εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους ως αόριστης. Για 
άυλα στοιχεία με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές η οντότητα πρέπει να παρουσιάζει την 
λογιστική αξία αλλά και την απομένουσα περίοδο απόσβεσης.
49 Βλ. «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 2005». Νομική Βιβλιοθήκη, 
έκδοση 2006 και Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναλυτική 
παρουσίαση, τόμος Β’, Β’ έκδοση.
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Στην περίπτωση που άυλα πάγια αποκτήθηκαν μέσω κρατικής επιχορήγησης και 
έχουν αποτιμηθεί  σε εύλογες αξίες η επιχείρηση γνωστοποιεί:

• Την εύλογη αξία που προέκυψε κατά την αρχική αναγνώριση

• Το υπόλοιπο των στοιχείων αυτών

• Τον τρόπο αποτίμησης μετά την αρχική αναγνώριση (αναπόσβεστο κόστος ή 
αναπροσαρμογές αξίας.

Για τα άυλα που αποτιμώνται στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους η επιχείρησης 
θα πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής:

• Ημερομηνία αναπροσαρμογής.

• Υπόλοιποι αναπροσαρμοσμένων άυλων.

• Το υπόλοιπο των στοιχείων όπως αυτό θα διαμορφωνόταν αν χρησιμοποιούνται 
ως μέθοδος αποτίμηση το αναπόσβεστο κόστος.

• Την  κίνηση  του  υπολοίπου  του  αποθεματικού  αναπροσαρμογής  που 
δημιουργήθηκε για τα άυλα καθώς και πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να 
ισχύουν για την διανομή του υπολοίπου στους μετόχους.

• Τις  μεθόδους  που  ακολουθήθηκαν  και  τις  σημαντικότερες  παραδοχές   που 
εφαρμόστηκαν για την διενέργεια της αναπροσαρμογής.

3.10 ΜΕΔ 32: Άυλα περιουσιακά στοιχεία – κόστη δικτυακού τόπου50

Είναι πιθανό μια επιχείρηση να προβεί σε εσωτερικές δαπάνες για την ανάπτυξη 
και  λειτουργία  δικτυακού  τόπου,  για  εσωτερική  πρόσβαση,  με  σκοπό  π.χ.  την 
διαφήμιση προϊόντων, την προώθηση υπηρεσιών, την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
ή και την άμεση πώληση προϊόντων από το διαδίκτυο ή εξωτερική πρόσβαση, με σκοπό 
την αποθήκευση εταιρικών στοιχείων και αρχείων, όπως ένα αρχείο πελατών και την 
αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Το στάδιο της ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου περιλαμβάνει τέσσερεις φάσεις:

1. Σχεδιασμός:  μελέτες  σκοπιμότητας,  ορισμός  προδιαγραφών  και  σκοπών, 
αξιολόγηση εναλλακτικών και επιλογή προτίμησης.

2. Ανάπτυξη:   απόκτηση  ονόματος  στο  διαδίκτυο,  αγορά  και  ανάπτυξη 
υπολογιστών και λογισμικού, εγκατάσταση και εφαρμογή τους.

3. Ανάπτυξη γραφικού σχεδιασμού: σχεδιασμός του χώρου του δικτυακού τόπου.

4. Ανάπτυξη  περιεχομένου:  δημιουργία,  αγορά,  προετοιμασία  και  μετάδοση 
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, ο δικτυακός τόπος ξεκινάει να λειτουργεί. Στο 
στάδιο της λειτουργίας η επιχείρηση συντηρεί και βελτιώνει την ιστοσελίδα της.

Το  θέμα  που  προκύπτει  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  και  λειτουργία  της 
ιστοσελίδας  είναι  κατά  πόσο  η  εσωτερικά  δημιουργούμενη  ιστοσελίδα  είναι  άυλο 

50 Βλ. και Χρίστος Βλάχος, Λουκάς Λουκά, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Τέταρτη έκδοση, Global 
Training, σελίδα 8.32.
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στοιχείο ενεργητικού και ποιος είναι ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός των δαπανών 
για μια ιστοσελίδα.

Οι οδηγίες της διερμηνείας 32 δεν καλύπτουν δαπάνες για την αγορά, ανάπτυξη 
και  λειτουργία  μηχανικού  εξοπλισμού  που  αφορούν  τον  δικτυακό  τόπο,  οι  οποίες 
πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, δαπάνες για την φιλοξενία του 
δικτυακού τόπου της οντότητας από πάροχο υπηρεσιών, οι οποίες αναγνωρίζονται ως 
έξοδα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8. Επίσης δεν αφορά δαπάνες για τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη ιστοσελίδας για να πωληθεί σε άλλη επιχείρηση.

Ο δικτυακός  τόπος  μιας  επιχείρησης  που  αναπτύσσεται  και  προορίζεται  για 
εσωτερική ή εξωτερική πρόσβαση είναι εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό 
στοιχείο που υπόκειται στις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 38.

Για  να  αναγνωρίζονται  οι  δαπάνες  ανάπτυξης  της  ιστοσελίδας  στα  άυλα 
στοιχεία  ενεργητικού  πρέπει  να  πληρούνται  τα  κριτήρια  αναγνώρισης  των 
περιουσιακών στοιχείων και η οντότητα να μπορεί να αποδείξει ότι από την ιστοσελίδα 
θα  εισρεύσουν  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη.  Όταν  πρόκειται  για  ιστοσελίδες  που 
αναπτύσσονται για την προώθηση και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, δεν μπορεί 
να αποδειχθεί  από  την  επιχείρηση ότι  αυτές  θα  αποφέρουν μελλοντικά  οικονομικά 
οφέλη  και  συνεπώς  οι  δαπάνες  για  την  ανάπτυξη  τέτοιου  δικτυακού  τόπου 
καταχωρούνται ως έξοδα.

Όλες  οι  εσωτερικές  δαπάνες  για  την  ανάπτυξη  μιας  ιστοσελίδας 
λογιστικοποιούνται σύμφωνα με ο Δ.Λ.Π. 38. Κάθε δραστηριότητα αξιολογείται και 
καθορίζεται ο κατάλληλος χειρισμός. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός είναι  παρόμοιο 
στάδιο  με  το  στάδιο  της  έρευνας  και  επομένως  οι  σχετικές  με  αυτόν  δαπάνες 
αναγνωρίζονται  στα  έξοδα  όταν  πραγματοποιούνται.  Η  ανάπτυξη,  η  ανάπτυξη 
γραφικών και  η  ανάπτυξη περιεχομένου, εφόσον δεν προορίζονται  για προώθηση ή 
διαφήμιση των προϊόντων της οντότητας, είναι στάδια όμοια με την ανάπτυξη και οι 
σχετικές  δαπάνες  αναγνωρίζονται  ως  στοιχεία  ενεργητικού  όταν  ικανοποιούνται  τα 
κριτήρια αναγνώρισης που θέτει το Δ.Λ.Π. 38, όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι από την 
ανάπτυξη θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και όταν οι δαπάνες μπορούν 
να αποδοθούν  άμεσα  ή  να  κατανεμηθούν  σε  μια  εύλογη  βάση στην ετοιμασία  της 
ιστοσελίδας. Όταν η ιστοσελίδα έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη για χρήση από την 
επιχείρηση, οι δαπάνες λειτουργίας της αναγνωρίζονται ως έξοδα, εκτός αν πληρούνται 
τα κριτήρια αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου.

Μετά την αρχική αναγνώριση του,  ένας δικτυακός τόπος αντιμετωπίζεται λογιστικά 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 16 ΚΑΙ 38

Με  βάση  τα  Ε.Λ.Π.,  τα  πάγια  μιας  επιχείρησης  διακρίνονται  σε  ενσώματα 
πάγια,  ασώματες  ακινητοποιήσεις,  έξοδα  εγκατάστασης  και  συμμετοχές  και  άλλες 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι  σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα σε 
αυτά  που  προβλέπουν  τα  Δ.Λ.Π.16  και  38  και  σε  όσα  σχετικά  ορίζουν  ή  δεν 
προβλέπουν τα Ε.Λ.Π. (Με τον όρο Ε.Λ.Π. εννοούνται το Ε.Γ.Λ.Σ, ο νόμος 2190/1920, 
ο  Κώδικας  Βιβλίων  και  στοιχείων,  ο  κώδικας  φορολογίας  εισοδήματος,  το  Π.Δ. 
299/2003 καθώς και άλλα λιγότερο σημαντικά νομοθετήματα.)

4.1 Διαφορές με το Δ.Λ.Π. 16

Με  βάση  τα  Ε.Λ.Π.  τα  πάγια  παρακολουθούνται  στο  κόστος  κτήσης  τους  και  οι 
αναπροσαρμογές επιτρέπονται μόνο με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα έξοδα 
απόκτησης  και  οι  τόκοι  κατασκευαστικής  περιόδου θεωρούνται  μέρος  του κόστους 
εγκατάστασης και αποσβένονται με αυτό. Οι αποσβέσεις γίνονται με βάση συντελεστές 
αναλόγως με το είδος του παγίου και προσδιορίζονται από την φορολογική νομοθεσία. 
Τα ανταλλακτικά παρακολουθούνται στα αποθέματα και οι αναπροσαρμογές της αξίας 
ενός παγίου γενικά δεν προβλέπονται. Στον ισολογισμό εμφανίζονται για κάθε πάγιο η 
αξία  κτήσης  του,  το  αποσβεσμένο  τμήμα  του  και  το  αναπόσβεστο  υπόλοιπο  του. 
Ενδεχόμενη αναπροσαρμογή που προβλέπεται από συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση 
εντάσσεται στην αξία κτήσης.

4.1.1 Πεδίο εφαρμογής
Ξεκινώντας από το πεδίο εφαρμογής, το Δ.Λ.Π.16 αφήνει έξω από τις οδηγίες 

του ορισμένες κατηγορίες παγίων οι οποίες παρακολουθούνται από άλλα πρότυπα όπως 
τα  πάγια που κατέχονται προς πώληση, τα οποία παρακολουθούνται από το Δ.Λ.Π.40 
«Επενδύσεις σε ακίνητα». Ανάλογη διάκριση δεν γίνεται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., το 
οποίο παρακολουθεί στους λογαριασμούς 10 ως και 15 όλα τα ενσώματα πάγια μιας 
επιχείρησης χωρίς διάκριση σε ιδιοχρησιμοποιούμενα, ακίνητα επένδυσης κ.λ.π.

4.1.2 Αναγνώριση
Σχετικά με την αρχική καταχώρηση, το Δ.Λ.Π.16 θέτει τις δύο προϋποθέσεις για 

να αναγνωριστεί το κόστος ενός ενσώματου στοιχείου ως ενσώματη ακινητοποίηση: να 
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αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από αυτό για την μονάδα και να μπορεί το 
κόστος του να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Για τα Ε.Λ.Π. ένα στοιχείο καταχωρείται όταν η 
επιχείρηση αποκτήσει την κυριότητα αυτού.

4.1.3 Αξία κτήσης
Όσον αφορά την αξία κτήσης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.16, τα κόστη απόκτησης, 

μεταφοράς, συναρμολόγησης κ.λπ. ενσωματώνονται σε αυτήν μέχρι το σημείο που το 
πάγιο είναι έτοιμο και σε θέση να λειτουργήσει κανονικά. Τα Ε.Λ.Π. από την άλλη, 
ορίζουν πως οι ενσώματες ακινητοποιήσεις, καταχωρούνται στην αξία αγοράς τους και 
οι δαπάνες για την απόκτηση τους, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, μεσιτικά, αμοιβές 
μελετητών,  τεχνικών  ή  δικηγόρων,  αναγνωρίζονται  στον  λογαριασμό  16.14  «έξοδα 
κτήσης ακινητοποιήσεων» και αποσβένονται το πολύ σε πέντε έτη.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους τόκους κατασκευαστικής περιόδου. Με 
το  Δ.Λ.Π.,  οι  τόκοι  δανείων  της  κατασκευαστικής  περιόδου,  περιλαμβάνονται  στο 
κόστος των στοιχείων, ενώ με τα Ε.Λ.Π. αντιμετωπίζονται οι τόκοι κατασκευαστικής 
περιόδου στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

Το  Δ.Λ.Π.16  προνοεί  επίσης  και  για  τα  έξοδα  αποσυναρμολόγησης  και 
αποκατάστασης του χώρου που καταλάμβανε το πάγιο την περίοδο της λειτουργίας του 
και εντάσσει μια εκτίμηση για αυτά στο κόστος του στοιχείου, όπως κάνει και για τα 
κόστη  απόκτησης  ενός  παγίου.  Τα  Ε.Λ.Π.  δεν  περιλαμβάνουν  κάποια  αντίστοιχη 
ρύθμιση για τα έξοδα αποσυναρμολόγησης ή αποκατάστασης του χώρου.

Στην περίπτωση που προκειμένου  να γίνουν δοκιμές σε ένα πάγιο αυτό τίθεται 
σε λειτουργία, με τα Δ.Λ.Π. τα έξοδα αυτής της λειτουργίας, αφού τους αφαιρεθούν τα 
έσοδα  της,  κεφαλαιοποιούνται.  Με  τα  Ε.Λ.Π.  τέτοια  έξοδα  κεφαλαιοποιούνται  και 
αποσβένονται σε μία πενταετία το πολύ.

4.1.4 Ανταλλακτικά
Το Δ.Λ.Π.16 αναφέρεται ξεχωριστά στα ανταλλακτικά και ορίζει ότι  μεγάλα 

ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για περισσότερο από μία χρήση, εντάσσονται στα 
πάγια  στοιχεία,  όπως και  ανταλλακτικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε 
σχέση  με  ένα  πάγιο.  Το  Ε.Γ.Λ.Σ.  παρακολουθεί  τα  μεγάλα  ανταλλακτικά  στον 
λογαριασμό 26 «ανταλλακτικά παγίων στοιχείων», στα αποθέματα. Τα ανταλλακτικά 
που χρησιμοποιούνται μόνο για ένα στοιχείο, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. εμφανίζονται 
επίσης στα αποθέματα, σε ειδικό λογαριασμό, μέχρι να αναλωθούν. Κατά τον χρόνο 
ανάλωσης τους μεταφέρονταν στα αποτελέσματα.

4.1.5 Μεγάλες επισκευές
Σχετικά με τις μεγάλες συντηρήσεις που είναι απαραίτητες για την λειτουργία 

των παγίων, αυτές αυξάνουν με το κόστος τους την αξία του παγίου και αποσβένονται 
μέσα στο διάστημα που μεσολαβεί από τη μία επισκευή στην επόμενη, σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π.16. Ενώ σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα, η αξία του παγίου δεν αυξάνεται και 
γίνεται πρόβλεψη για την επιβάρυνση κάθε χρήσης από αυτό.
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4.1.6 Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Με βάση τα Ε.Λ.Π., όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί πάγια με χρηματοδοτική 

μίσθωση, οι αξίες αυτών δεν εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφού 
δεν ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης. Αντίθετα, με τα Δ.Λ.Π. τα πάγια αυτά 
εμφανίζονται  στις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  οντότητας  μαζί  με  την 
υποχρέωση εξόφλησης τους.

4.1.7 Μεταγενέστερη αποτίμηση
Το Δ.Λ.Π. 16 δίνει δύο δυνατότητες για την αποτίμηση των παγίων, την μέθοδο 

του κόστους και την μέθοδο της αναπροσαρμογής, κατά την οποία οι αναπροσαρμογές 
πρέπει  να  είναι  τακτικές,  κάθε  δύο  ή  τρία  χρόνια  ή  και  κάθε  χρόνο  αν  υπάρχουν 
σοβαρές  μεταβολές.  Τα Ε.Λ.Π.  από  την  άλλη  ορίζουν  μόνο  ότι  η  αποτίμηση  ενός 
στοιχείου γίνεται στο κόστος κτήσης του και αναπροσαρμογές γενικά δεν προβλέπονται 
παρά  μόνο  για  ακίνητα,  κάθε  τέσσερα  χρόνια,  με  συντελεστές  που  καθορίζει  το 
Υπουργείο  Οικονομικών  (Ν2065/92).  Επιπλέον,  με  το  άρθρο  15  του  Ν3229/2004 
παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. να εφαρμόζουν τους 
χειρισμούς του Δ.Λ.Π.16 για την εύλογη αξία για τα ακίνητα τους. Όταν η αξία που 
προκύπτει από την επανεκτίμηση διαφέρει σημαντικά από την λογιστική αξία του, με 
τα Δ.Λ.Π.. απαιτείται νέα επανεκτίμηση κάθε τρία ως πέντε έτη, ενώ με τα Ε.Λ.Π. οι 
επανεκτιμήσεις γίνονται μόνο ανά τετραετία.

Για  τα  Δ.Λ.Π.,  όταν  η  λογιστική  αξία  ενός  παγίου  μειωθεί  κάτω  από  το 
ανακτήσιμο ποσό,  αυτό  υπόκειται  σε  απομείωση,  ενώ για τα Ε.Λ.Π.,  όταν υπάρχει 
υποτίμηση ενός παγίου στοιχείου,  διενεργείται πρόβλεψη εφόσον η υποτίμηση αυτή 
αναμένεται να είναι διαρκής (άρθρο 43, Ν2190/1920).

Επιπλέον, το Δ.Λ.Π. 16 παρουσιάζει δύο τρόπους για τον λογιστικό χειρισμό 
των αποσβέσεων κατά την αναπροσαρμογή, τον συμψηφισμό των αποσβέσεων μέχρι 
την  ημερομηνία  της  αναπροσαρμογής  ή  την  αύξηση  της  αξίας  κτήσης  και  των 
αποσβεσμένων παγίων. Τα Ε.Λ.Π. δίνουν μόνο την πρώτη δυνατότητα.

Κατά τα Ε.Λ.Π. η πιστωτική διαφορά που προκύπτει από μία αναπροσαρμογή 
περνάει  αρχικά  στο  αποθεματικό  αναπροσαρμογής,  όπως  και  στα  Δ.Λ.Π.,  ωστόσο, 
σύμφωνα  με  τα  Ε.Λ.Π.  στη  συνέχεια  συμψηφίζεται  με  τις  σωρευμένες  ζημίες  ή 
κεφαλαιοποιείται.

Οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου που με τα Δ.Λ.Π. εντάσσονται στην αξία 
ενός παγίου και αποσβένονται με αυτό, με τα Ε.Λ.Π. αποσβένονται είτε εφάπαξ όταν 
πραγματοποιούνται είτε τμηματικά μέσα σε πέντε χρόνια.51

4.1.8 Γήπεδα και κτήρια
Τα Δ.Λ.Π. ενθαρρύνουν την εκτίμηση των ακινήτων και των οικοπέδων από 

επαγγελματίες και ειδικούς και τον έλεγχο τους από τους ορκωτούς ελεγκτές. Για τα 
Ε.Λ.Π. η αξία των κτηρίων και των οικοπέδων προκύοτει από ενιαίους υπολογισμούς 
για όλη την χώρα που ορίζονταν με νόμο.

51 Δ.Ι. Καραγιάννης (2002)
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4.1.9 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις κατά τα Ε.Λ.Π. διαφέρουν κατά πολύ από τις αποσβέσεις όπως 

προβλέπονται  από  τα  Δ.Λ.Π.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  ΚΝ  2190/1920  ορίζει  ότι  οι 
αποσβέσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις τις φορολογικής νομοθεσίας, έτσι 
αυτές γίνονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές του ΠΔ299/230, οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονται στην οικονομική ωφέλιμη ζωή των στοιχείων. Το αντίθετο συμβαίνει 
με τα Δ.Λ.Π., τα οποία ξεκάθαρα ορίζουν ότι η απόσβεση ενός στοιχείου γίνεται με 
βάση την ωφέλιμη ζωή του και τον προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης των οικονομικών 
ωφελειών που απορρέουν από το στοιχείο.

Επιπλέον, εφόσον από τα Ε.Λ.Π. δεν υπάρχει πρόβλεψη κεφαλαιοποίησης για 
τα  κόστη  αποσυναρμολόγησης  και  αποκατάστασης  του  χώρου,  δεν  υπάρχει  και 
πρόβλεψη για την απόσβεσή τους.

Κατά τα Δ.Λ.Π. κάθε τμήμα ενός στοιχείου ενσώματων ακινητοποιήσεων που 
έχει  σημαντικό  κόστος  σε  σχέση  με  το  συνολικό  κόστος  του  στοιχείου,  πρέπει  να 
αποσβένεται ξεχωριστά, ενώ με τα Ε.Λ.Π. η ανάλυση των σύνθετων παγίων γίνεται 
σύμφωνα με τον φορολογικό συντελεστή απόσβεσης των στοιχείων.

Εφόσον κατά τα Δ.Λ.Π. προβλέπεται τα μεγάλα ανταλλακτικά που πληρούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης των ενσώματων παγίων και τα μικρά ή μεγάλα ανταλλακτικά 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ένα συγκεκριμένο πάγιο να αναγνωρίζονται 
ως  πάγια  στοιχεία,  προβλέπεται  και  η  απόσβεση  τους  όπως  αποσβένονται  και  τα 
υπόλοιπα πάγια. Με τα Ε.Λ.Π. όμως, που θεωρούν τα ανταλλακτικά ως αποθέματα, δεν 
τίθεται θέμα απόσβεσης ανταλλακτικών στοιχείων παρά μόνο επιβάρυνση του κόστους 
ή των αποτελεσμάτων.

Για την πώληση ενός παγίου, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι ένα πάγιο πρέπει μέχρι 
να πωληθεί να έχει αποσβεστεί,  κάτι που δεν ισχύει με τα Δ.Λ.Π., με τα οποία ένα 
τέτοιο πάγιο μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και σταματά να αποσβένεται.

Επιπρόσθετα, για τα Ε.Λ.Π. ένα πάγιο που βρίσκεται σε προσωρινή αδράνεια 
μπορεί να μην αποσβένεται πλήρως, επειδή θεωρείται ότι δεν υπάρχει απαξίωση από 
την χρήση του παρά μόνο από την κατοχή του κάτι που επίσης δεν συμβαίνει με τα 
Δ.Λ.Π., κατά τα οποία αποσβένονται κανονικά και τα πάγια που είναι σε αδράνεια.

Σχετικά με τις  μεθόδους απόσβεσης,  με τα Ε.Λ.Π.  εφαρμόζονται  η  σταθερή 
μέθοδος και σε ορισμένες περιπτώσεις η φθίνουσα, ενώ από τα Δ.Λ.Π. προβλέπεται και 
η μέθοδος μονάδας παραγωγής.52

4.1.10 Μακροπρόθεσμες εξοφλήσεις
Για τα Ε.Λ.Π. το συνολικό τίμημα που καταβάλλεται για την απόκτηση ενός 

παγίου και την μακροπρόθεσμη εξόφληση του θεωρείται αξία κτήσης του, ενώ με τα 
Δ.Λ.Π.  η  υποχρέωση  προεξοφλείται  και  οι  τόκοι  κεφαλαιοποιούνται  μόνο  αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του Δ.Λ.Π.23. Αντίστοιχα, για μια πώληση παγίου που θα 
εξοφληθεί μακροπρόθεσμα, το συνολικό τίμημα θεωρείται αξία πώλησης του παγίου, 
ενώ με τα Δ.Λ.Π. γίνεται προεξόφληση και οι τόκοι θεωρούνται χρηματοοικονομικό 
έσοδο.

52 Βλ. και Δ. Τζανάτος, «Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
Ελληνικά». Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2008.
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4.1.11 Αντικαταστάσεις – επιθεωρήσεις
Για τις αντικαταστάσεις μερών ενσώματων στοιχείων, το Δ.Λ.Π. 16 ορίζει ότι 

το  κόστος  τους  επαυξάνει  τη  λογιστική  αξία  του  στοιχείου  εφόσον  πληρούνται  τα 
κριτήρια  για  την  αναγνώριση  ενός  στοιχείου  ως  πάγιο.  Η  αναπόσβεστη  αξία  των 
στοιχείων που απομακρύνονται με την αντικατάσταση διαγράφεται. Τα Ε.Λ.Π. ορίζουν 
ότι  το  κόστος  αντικατάστασης  αυξάνει  το  κόστος  κτήσης  των  παγίων  μόνο  αν  οι 
δαπάνες  χαρακτηριστούν  ως  δαπάνες  βελτίωσης  ενώ  το  αναπόσβεστο  κόστος  των 
μερών που αντικαθίσταται δεν διαγράφεται.

Για τα κόστη επιθεώρησης, τα Δ.Λ.Π. υπαγορεύουν την ενσωμάτωση τους στη 
λογιστική αξία του στοιχείου εφόσον πληρούνται  τα κριτήρια αναγνώρισης και  την 
διαγραφή  ενδεχόμενων  αναπόσβεστων  υπολοίπων  από  προηγούμενες  επιθεωρήσεις. 
Αντίθετα, με τα Ε.Λ.Π. το κόστος μιας επιθεώρησης βαρύνει τα έξοδα της χρήσης κατά 
την οποία πραγματοποιείται ή, κατά περίπτωση, χαρακτηρίζονται ως έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης.53

4.1.12 Καταστροφές
Κατά  τα  Δ.Λ.Π.  οι  απομειώσεις  ή  ζημίες  ενσώματων  παγίων  πρέπει  να 

καταχωρούνται  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.  36.  Η  σχετική  απαίτηση  για  αποζημίωση 
καταχωρείται  στα  αποτελέσματα  όταν  εισπράττεται.  Η  αποκατάσταση  της  ζημίας 
αντιμετωπίζεται  σύμφωνα  με  το  Δ.Λ.Π.  36.  Τα  τρία  γεγονότα  που  τα  Δ.Λ.Π. 
αντιμετωπίζουν  χωριστά  το  καθένα,  τα  Ε.Λ.Π.  τα  αντιμετωπίζουν  ως  ένα  ενιαίο 
γεγονός.54

4.2 Διαφορές με το Δ.Λ.Π. 38

Για  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα,  στον  ισολογισμό  εμφανίζονται  δύο 
κατηγορίες  άυλων  στοιχείων.  Τα  έξοδα  εγκατάστασης  και  οι  ασώματες 
ακινητοποιήσεις.  Τα  έξοδα  εγκατάστασης,  επειδή  αφορούν  περισσότερες  από  μια 
χρήσεις, παγιοποιούνται και αποσβένονται μέσα σε ένα ως πέντε χρόνια. Στις ασώματες 
ακινητοποιήσεις  περιλαμβάνονται  στοιχεία  που  η  επιχείρηση  αγοράζει  κατά  την 
λειτουργία της. Για τα έξοδα εγκατάστασης αλλά και για τις ασώματες ακινητοποιήσεις 
εμφανίζονται  στον  ισολογισμό  το  κόστος  τους,  οι  σωρευμένες  αποσβέσεις  και  το 
αναπόσβεστο υπόλοιπο τους. Τα Ε.Λ.Π. για τα ασώματα στοιχεία δεν διακρίνονται από 
την  πληρότητα  των  διεθνών  προτύπων  για  τα  ενσώματα  στοιχεία,  ίσως  επειδή  η 
καινοτομία,  η  έρευνα  και  η  ανάπτυξη  δεν  ήταν  στο  παρελθόν  βασικός  τομέας 
δραστηριότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

4.2.1 Αναγνώριση - απόκτηση
Καταρχήν, το Δ.Λ.Π. 38 καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένα 

στοιχείο για να αναγνωρίζεται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού. Τα κριτήρια αυτά είναι η 
53 Θ. Καραγιώργος, Α. Πετρίδης, 2006.
54 Θ. Καραγιώργος, Α. Πετρίδης, 2006.
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αναγνωρισιμότητα,  ο  έλεγχος  του  στοιχείου  από  την  οντότητα  και  η  προσδοκία 
μελλοντικών  ωφελειών  που  θα  προκύψουν  από  το  στοιχείο.  Με  τα  Ε.Λ.Π.  δεν 
υπάρχουν ανάλογα κριτήρια και  ένα άυλο στοιχείο είναι στοιχείο ενεργητικού μιας 
επιχείρησης όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον,  κατά  τα  Ε.Λ.Π.  τα  πάγια  που  η  επιχείρηση  χρησιμοποιεί  με 
χρηματοδοτική  μίσθωση  δεν  μπορούν  να  εμφανίζονται  στο  ενεργητικό  μιας 
επιχείρησης,  αυτό  δεν  ισχύει  με  τα  Δ.Λ.Π.  που  επιτρέπουν  να  εμφανίζονται  στο 
ενεργητικό και άυλα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση.

 Κατά τα Ε.Λ.Π. κόστη για την απόκτηση ενός άυλου στοιχείου μεταφέρονται 
στα έξοδα εγκατάστασης και αποσβένονται σε πέντε χρόνια το πολύ, ενώ με τα Δ.Λ.Π. 
τα κόστη απόκτησης αυξάνουν την αξία κτήσης ενός παγίου.

Σύμφωνα  με  τα  Δ.Λ.Π.,  για  τα  άυλα  στοιχεία  που  ιδιοπαράγονται  από  μια 
επιχείρηση, τα κόστη που προέρχονται από την φάση της έρευνας μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα χρήσης σαν έξοδα και όχι στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Για την 
φάση της ανάπτυξης, υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης, η οποία ωστόσο περιορίζεται 
από αυστηρά συγκεκριμένα κριτήρια. Από την άλλη, με τα Ε.Λ.Π. δεν γίνεται αυτός ο 
διαχωρισμός και τα ποσά που δαπανά η οντότητα για την δημιουργία άυλων αγαθών 
εντάσσονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της.

4.2.2 Αναπροσαρμογές
Τα ελληνικά πρότυπα δεν επιτρέπουν την αναπροσαρμογή της αξίας ενός άυλου 

στοιχείου παρά μόνο την εμφάνισή του στο κόστος του. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει 
με  τα  Δ.Λ.Π.  που  όπως  έχει  αναφερθεί  εκτός  από  την  αποτίμηση  στο  κόστος 
επιτρέπουν και την εμφάνιση ενός στοιχείου με την εύλογη αξία του.

4.2.3 Αποσβέσεις
Κατά  τα  Δ.Λ.Π.,  αποσβένονται  μόνο  τα  στοιχεία  που  έχουν  περιορισμένη 

διάρκεια ζωής και οι αποσβέσεις γίνονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, ενώ αυτά με 
αόριστη  διάρκεια  ζωής  δεν  αποσβένονται  αλλά  υπόκεινται  σε  έλεγχο  απομείωσης 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 ετησίως ή και συχνότερα εάν υπάρχει ένδειξη ότι το στοιχείο 
μπορεί να έχει υποστεί απομείωση. Για τα Ε.Λ.Π. κάτι τέτοιο δεν ισχύει και όλα τα 
στοιχεία πρέπει να αποσβένονται, ενώ για πολλές κατηγορίες στοιχείων η απόσβεση 
πρέπει  να  γίνεται  σε  μία  πενταετία.  Επιπλέον,  κατά  τα  Ε.Λ.Π.  αποσβένεται  και  η 
υπεραξία, που θεωρείται άυλο στοιχείο ενεργητικού, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά μέσα 
σε πέντε χρόνια.

4.3 Σύνοψη

Από την σύγκριση των ρυθμίσεων των Ε.Λ.Π. και των Δ.Λ.Π. για τα ενσώματα 
αλλά και τα ασώματα στοιχεία, γίνεται φανερό ότι κατά την μετάβαση από τα Ε.Λ.Π. 
στα Δ.Λ.Π. πραγματοποιούνται αλλαγές στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
των επιχειρήσεων και στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους.

Ένας λόγος για τον οποίο αλλάζουν τα αποτελέσματα είναι οι αποσβέσεις. Τα 
πρώτα χρόνια εμφανίζονται καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα προέκυπταν με 
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τα Ε.Λ.Π., αυτό συμβαίνει επειδή οι αποσβέσεις μοιράζονται σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα  και  συνεπώς  σε  κάθε  χρόνο  αντιστοιχεί  μικρότερο  ποσό.  Ωστόσο,  οι 
αποσβέσεις διαρκούν περισσότερο και έτσι κατά τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν να 
επηρεάζουν  τα  αποτελέσματα,  κάτι  που  δεν  θα  συνέβαινε  αν  το  στοιχείο  είχε 
αποσβεστεί  με  τους  συντελεστές  αποσβέσεων  των  Ε.Λ.Π.  Ένας  άλλος  λόγος  που 
αλλάζουν οι καταστάσεις μιας οντότητας είναι οι υπεραξίες που προκύπτουν από τις 
αποτιμήσεις σε εύλογες αξίες.

Επιπλέον, η καθαρή θέση των επιχειρήσεων μειώνεται από την διαγραφή των 
εξόδων  εγκατάστασης  από  τις  ενσώματες  ακινητοποιήσεις,  αλλά  και  από  την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και όχι στο ιστορικό κόστος. 
Οι αξίες κτήσης και τα πάγια που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στους ισολογισμούς τους, 
όπως και τα αποτελέσματα των χρήσεων,μεταβάλλονται με τις πρόνοιες των προτύπων 
για τα έξοδα απόκτησης, αποσυναρμολόγησης, για τα ανταλλακτικά, κ.α. κάτι ανάλογο 
ισχύει και για τα άυλα στοιχεία αφού και το Δ.Λ.Π. 38 θέτει ένα πληρέστερο και πιο 
αυστηρό  πλαίσιο  για  την  αναγνώριση  των  άυλων  στοιχείων,  την  αναγνώριση  των 
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη κ.λπ.

Τέλος και τα δύο πρότυπα προβλέπουν ένα μεγάλο αριθμό γνωστοποιήσεων που 
είναι χρήσιμες στον αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην αντίληψη 
της θέσης και της πορείας της οντότητας.

Παράδειγμα 4.1

Η εταιρία Βάρδας εφαρμόζοντας τα Δ.Λ.Π. αποτίμησε σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
16  τα πάγια στοιχεία της στην εύλογη αξία αντί στο κόστος τους και εκτίμησε τις 
αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη ζωή των στοιχείων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση  της  καθαρής  θέσης  κατά  €7.511.004,73  (31/12/2004).  Επιπλέον,  από  την 
διαγραφή  των  εξόδων  πολυετούς  απόσβεσης  η  καθαρή  θέση  μειώθηκε  κατά 
€535.905,64.  Για  τους  ίδιους  λόγους,  τα  αποτελέσματά  της  αυξήθηκαν  κατά 
€120.866,40 και μειώθηκαν κατά €193.903,09 αντίστοιχα (31/12/04).
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Παράδειγμα 4.2

Η Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. μείωσε τα ίδια κεφάλαια της κατά 
€6.679.430,52 επειδή το 2004,με την εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 16 έπαψε να αναγνωρίζει τα 
έξοδα εγκατάστασης στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Επιπλέον, από την αλλαγή της 
ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων επωφελείται κατά €1.804.074,67. 
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Τα  αποτελέσματα  της  από  την  άλλη,  αυξήθηκαν  κατά  €2.788.526,96  από  την  μη 
αναγνώριση  των  εξόδων  εγκατάστασης  στις  ενσώματες  ακινητοποιήσεις  και  κατά 
€1.804.074,67 από αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές ενσώματων στοιχείων της.

Παράδειγμα 4.3

Η Ίλυδα Α.Ε., το 2004 με την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. προέβη σε αλλαγές στην 
αποτίμηση  των  ασώματων  ακινητοποιήσεων  που  οδήγησαν  σε  μείωση  των  ιδίων 
κεφαλαίων της κατά €335.810,50, όπως φαίνεται στο αμέσως επόμενο σχήμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην  παρούσα  εργασία  επιχειρήθηκε  σύγκριση  ανάμεσα  στις  διατάξεις  των 
Ε.Λ.Π. και των Δ.Λ.Π. που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τις ενσώματες 
ακινητοποιήσεις, με σκοπό τον εντοπισμό των διαφορών τους και των μεταβολών στη 
οικονομική θέση μιας οντότητας κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 16 και 38.

Το  Δ.Λ.Π.  16  αλλάζει  σημαντικά  την  εικόνα  των  αποτελεσμάτων  και  των 
ισολογισμών πολλών επιχειρήσεων,  καθώς με  τις  οδηγίες  του μεταβάλλει  τόσο της 
αποσβέσεις των παγίων όσο και την αποτίμησή τους με αποτέλεσμα την δημιουργία 
υπεραξίας, κάτι που δεν συνέβαινε με τα Ε.Λ.Π. που όπως έχει αναφερθεί, είχαν κυρίως 
φορολογικό προσανατολισμό.

Επιπλέον, το Δ.Λ.Π. 38 είναι μια πληρέστερη προσέγγιση για τα άυλα στοιχεία, 
από  τα  Ε.Λ.Π.  με  κυριότερη  διαφορά  αυτή  της  μη  κεφαλαιοποίησης  των  εξόδων 
εγκατάστασης και των αυστηρών κριτηρίων για την αναγνώριση των άυλων στοιχείων.

Η ύπαρξη και εφαρμογή απλώς και μόνο των Δ.Λ.Π. 16 και 38 ωστόσο, δεν 
αποτελεί  παράγοντα  ανάπτυξης  για  μια  οντότητα  καθώς απαιτείται  ορθή κρίση  της 
διοίκησης για πολλά θέματα, όπως η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων και 
κατά  συνέπεια  η  επιρροή  των  αποσβέσεων  στα  αποτελέσματα,  η  αναγνώριση 
ορισμένων παγίων που αποκτώνται για περιβαλλοντικούς ή άλλους σχετικούς λόγους, η 
αναγνώριση  στοιχείων  που  σχετίζονται  με  αντικαταστάσεις  και  επιθεωρήσεις  και 
ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ή όχι και άλλες εκτιμήσεις.

Από τα  σημαντικότερα στοιχεία  που εισάγουν  τα  Δ.Λ.Π.  16  και  38  είναι  η 
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο μοντέλο κόστους και  το μοντέλο επανεκτίμησης 
στην  εύλογη  αξία.  Η  επιλογή  αυτή  δεν  γίνεται  τυχαία  από  την  διοίκηση  μίας 
επιχείρησης αλλά χρησιμοποιείται προς το συμφέρον και την κερδοφορία της δεύτερης. 
Αν η διοίκηση επιθυμεί  να παρουσιάσει  αυξημένα κέρδη για  την  επιχείρηση,  είναι 
λογικό να επιλέξει το μοντέλο κόστους και  όχι  το μοντέλο επανεκτίμησης.  Με τον 
τρόπο αυτό, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται επί του ιστορικού κόστους και θα είναι 
μικρότερες, με αποτέλεσμα τα κέρδη να είναι περισσότερα. Αν είχε γίνει επανεκτίμηση, 
θα  παρουσιάζονταν  αυξημένες  αποσβέσεις,  οι  οποίες  θα  αποσπούσαν  μεγαλύτερο 
μέρος  των  κερδών.  Από  την  άλλη,  αν  η  διοίκηση  μιας  επιχείρησης  θέλει  να 
παρουσιάσει  αυξημένα ίδια κεφάλαια,  θα επιλέξει την επανεκτίμηση,  με σκοπό την 
δημιουργία  αποθεματικού  επανεκτίμησης  που  θα  αυξάνει  την  καθαρή  θέση  της 
επιχείρησης.  Η  δυνατότητα  δημιουργίας  αποθεματικού  αναπροσαρμογής  από  την 
επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα 
χέρια των διοικήσεων των επιχειρήσεων.  Αυτό ουσιαστικά σημαίνει, ότι η διοίκηση 
έχει την δυνατότητα να εμφανίζει αυξημένη την καθαρή της οντότητας, προχωρώντας 
σε μια αναπροσαρμογή τις αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με την αναγνώριση των εξόδων έρευνας και 
ανάπτυξης.  Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.  38 οι  δαπάνες έρευνας δεν αναγνωρίζονται  στα 
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άυλα  στοιχεία  ενεργητικού  μιας  επιχείρησης  αλλά  στα  έξοδα της,  συνεπώς  για  τις 
δαπάνες  αυτές  οι  διοίκηση  της  επιχείρησης  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  επιλογής  του 
λογιστικού  χειρισμού  της  προς  το  συμφέρον  της  επιχείρησης.  Για  τις  δαπάνες 
ανάπτυξης όμως, θέτει ορισμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε αυτές να 
αναγνωρίζονται  στα  άυλα  στοιχεία  μις  επιχείρησης.  Τα  κριτήρια  αυτά  θεωρούνται 
αυστηρά και  σαφώς  προσδιορισμένα.  Ωστόσο,  και  πάλι,  η  διοίκηση της  οντότητας 
μπορεί να αποφύγει την αναγνώριση ενός στοιχείου στην περίπτωση που επιθυμεί να 
παρουσιάσει αυξημένα έξοδα.

Στην εργασία αυτή έγινε σύγκριση ανάμεσα στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. για τα 
ενσώματα και άυλα στοιχεία και στις αντίστοιχες διατάξεις των Δ.Λ.Π. 16 και 38. Δεν 
πραγματοποιήθηκε  εμπειρική  έρευνα.  Για περαιτέρω έρευνα και  πιο  ολοκληρωμένα 
συμπεράσματα  θα  ήταν  απαραίτητη  η  διεξαγωγή  εμπειρικής  έρευνας  σε  δείγμα 
επιχειρήσεων  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών  Αθηνών  και  η  σύγκριση  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους πριν και κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 16 
και  38  ώστε  να  εκτιμηθούν  οι   μεταβολές  σε  ποσά  όπως  αποσβέσεις  ,  κόστη 
εγκατάστασης, άυλα στοιχεία ενεργητικού, ίδια κεφάλαια κ.α. Με τον τρόπο αυτό θα 
προέκυπταν  και  ποσοτικά  αποτελέσματα  για  το  ποσοστό  των  επιχειρήσεων  που 
επιλέγουν την αποτίμηση σε ιστορικά κόστη και των επιχειρήσεων που επιλέγουν την 
αποτίμηση σε εύλογες αξίες, για το ποσοστό της αύξησης ή μείωσης της καθαρής θέσης 
σε επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν την αξία των παγίων τους κ.λπ.

Περεταίρω μελέτη για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων θα ήταν 
χρήσιμο να  γίνει  με  ανάλυση όχι  μόνο των προτύπων 16  και  38,  αλλά και  άλλων 
σχετικών με τα πάγια στοιχεία Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π.. όπως του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις 
σε  ακίνητα»,  Δ.Λ.Π.  20  «Λογιστική  των  κρατικών  επιχορηγήσεων»,  Δ.Λ.Π.  17 
«Μισθώσεις»,  Δ.Π.Χ.Π.  5  «Πάγια  κατεχόμενα  προς  πώληση  και  διακοπτόμενες 
δραστηριότητες» κ.α.
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