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                                      Σύνοψη  (Abstract) 
 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί να εξετάσει την πιθανή σύνδεση μεταξύ των 
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και της εφαρμογής της  αναπροσαρμογής των παγίων ως 
μέθοδο αποτίμησης των ενσώματων παγίων τους. Η μελέτη χρησιμοποιεί  δεδομένα από τις 
Ελληνικές εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την περίοδο 2005. Τα 
αποτελέσματα από την εμπειρική έρευνα αποτελούν ενδείξεις ότι η αναπροσαρμογή των 
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων συσχετίζεται αρνητικά με τόσο ΜtB  όσο και με 
το intangibility ratio των εταιρειών . Αντίθετα, πρόκυψε πιθανή θετική σχέση της 
αναπροσαρμογής και της ανάπτυξης των εταιρειών . Τέλος , όσον αφορά το μέγεθος και την 
χρηματοοικονομική μόχλευση των εταιριών φαίνεται να μην επηρεάζουν  τις Ελληνικές 
επιχειρήσεις στην επιλογή της μεθόδου της αναπροσαρμογής ως μέθοδο για την απότμηση 
των πάγιων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της 
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                                             Κεφάλαιο 10 

                                                     Εισαγωγή  
 
 
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) και τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα θέματα 
στη διεθνή λογιστική και επιχειρηματική κοινότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 
παρουσιάζεται αναλυτικά το Δ.Λ.Π. 16, με το οποίο εισάγεται η έννοια της αναπροσαρμογής 
των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα 
αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία είναι μια έννοια καινούργια για τις Ελληνικές 
επιχειρήσεις μέχρι και το 2005 , όπου έχουμε και την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. 
 
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να εξετασθεί διεξοδικά το Δ.Λ.Π 16  και οι διαφορές 
του με το αντίστοιχο Ε.Λ.Π. καθώς και να ερευνηθούν  εμπειρικά  τα χαρακτηριστικά των 
εισηγμένων ελληνικών εταιριών που εφαρμόζουν την μέθοδο της   αναπροσαρμογής  των 
ενσώματων παγίων στοιχείων για την αποτίμηση των παγίων τους. 
 
Το πρώτο κεφάλαιο, αποτελεί την εισαγωγή .Στο κεφάλαιο αυτό ο αναγνώστης ενημερώνεται 
για το αντικείμενο της έρευνας και τον τρόπο που αυτή θα προσεγγισθεί. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο, ακολουθεί η  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αναπροσαρμογή των 
ενσώματων πάγιων στοιχείων της επιχείρησης . Παρατίθενται χρονολογικά οι έρευνες που 
ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάζονται τα εμπειρικά τους 
αποτελέσματα.  
 
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο  16 και στο θεσμικό 
πλαίσιο που το καλύπτει. Αναλυτικά παρουσιάζεται ο σκοπός του προτύπου και η εφαρμογή 
του προτύπου στην περίπτωση της απόκτησης ενός ενσώματου πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου . Ύστερα, προσδιορίζεται η μεταγενέστερη αποτίμηση του παγίου με βάση το 
Δ.Λ.Π 16 καθώς και η αντικατάσταση και η βελτίωση του.  Επιπλέον γίνεται αναφορά στις 
μεθόδους αποσβέσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρία για τις ομάδες των παγίων 
της. Επίσης στο παρών κεφάλαιο , γίνεται μια σύγκριση και παρουσιάζονται οι διαφορές του 
Δ.Λ.Π 16 με το αντίστοιχο  Ε.Λ.Π. 
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, η εργασία επικεντρώνεται στο κομμάτι της αναπροσαρμογής 
των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης.  Αρχικά, 
αναπτύσσονται τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται και  που προέκυψαν από την 
επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Ύστερα διεξάγεται  μία εμπειρική έρευνα σ’ 
ένα δείγμα εισηγμένων εταιριών στο  Χ.Α.Α για την περίοδο 2005-2010 στην οποία 
υιοθετήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα . Η έρευνα αυτή προσπαθεί να 
διαπιστώσει κατά πόσο η υιοθέτηση του υποδείγματος της αναπροσαρμογής  από τις 
εισηγμένες εταιρείες βασίζεται σε πέντε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εταιρειών αυτών. 
Στηριζόμενη σε προηγούμενες έρευνες στην διεθνή βιβλιογραφία όσον αφορά το θέμα όπως 
των Missonier – Pierra, (2004) και των Kousenidis et, al. (2010)  η εργασία καταλήγει  σε 
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πέντε χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που αναπροσαρμόζουν τα πάγια τους και  αυτά είναι 
πρώτον το μέγεθος , δεύτερον ο δείκτης  μόχλευσης , τρίτον η ανάπτυξη , τέταρτον το MtB1 
και πέμπτον το intangibility rate2. Στη συνέχεια εκτιμάτε  το υπόδειγμα με μία logit 
παλινδρόμηση. Η εκτίμηση του υποδείγματος  οδηγεί  σε μια σειρά συμπερασμάτων 
.Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε ότι η  ανάπτυξη  των εταιρειών σχετίζεται θετικά με την 
επιλογή της αναπροσαρμογής παγίων . Ακόμα , βρέθηκε ότι επιχειρήσεις με χαμηλότερο MtB 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπροσαρμόσουν τα πάγια τους .Επίσης, παρατηρήθηκε 
ότι όσο μικρότερο intangibility rate έχει μια επιχείρηση τόσο πιο πιθανό είναι να 
αναπροσαρμόσει τα πάγια της.  Από την άλλη πλευρά και σε αντίθεση με τις ερευνητικές 
υποθέσεις , η εφαρμογή της αναπροσαρμογής παγίων δεν σχετίζεται θετικά με το μέγεθος 
των εταιριών και τον δείχτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης των Ελληνικών εταιρειών  .   
  
Τέλος, στο κεφάλαιο πέντε παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της  παρούσης διπλωματικής 
εργασίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                 
1 MtB είναι ο λόγος χρηματιστηριακής τιμής προς την λογιστική τιμή της επιχείρησης  .  
2 Intangibility ratio είναι ο λόγος ασώματων ακινητοποιήσεων προς ενσώματων ακινητοποιήσεων της 
επιχείρησης .  
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                                             Κεφάλαιο 20 

                                Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει  ασχοληθεί αρκετά με την αναπροσαρμογή των ενσώματων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης . H ανησυχία για την αξιολόγηση και 
καταλληλότητα  των χρηματοοικονομικών πληροφοριών έδωσε κίνητρο για να ερευνηθούν οι 
παράγοντες που συνδέονται με τις αναπροσαρμογές των ενσώματων πάγιων παρουσιαστικών 
στοιχείων. Προηγούμενες μελέτες (στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Χονγκ 
Κονγκ) έχουν αναδείξει πολλούς λόγους για τους οποίους  οι επιχειρήσεις  αναπροσαρμόζουν 
τα περιουσιακά τους στοιχεία .  

Μία από της αρχικές μελέτες ήταν αυτή του  Zimmerman (1983) που διαπίστωσε ότι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις που τείνουν να είναι πιο ορατές και να τραβούν περισσότερο τα 
βλέμματα , ειδικά όσον αφορά το  διαθέσιμο πλούτο , έχουν περισσότερα κίνητρα από ότι οι  
μικρές  να υιοθετήσουν μια  λογιστική  μέθοδο  που δίνει μια συντηρητική εικόνα της 
κερδοφορίας  της επιχείρησης αφού με αυτό τον τρόπο δεν θα προσελκύσουν την προσοχή 
του Τύπου και της  κυβέρνηση. 

Επιπρόσθετα οι  Watts και Zimmerman (1990) υποστήριξαν  ότι η πολιτική ένταση κόστους 
είναι συχνά συσχετιζόμενη με  το μέγεθος της επιχείρησης. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι 
οποίες υπάγονται περισσότερο σε  δημόσιο έλεγχο, θα είναι πιο πιθανό να 
επαναπροσδιορίσουν τα  πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να δείξουν  
χαμηλότερα ποσοστά κερδών . 

Επίσης σε μία μελέτη τους οι Whittred και Chan, (1992) εξέτασαν τις πρακτικές 
αναπροσαρμογής των εταιρειών της Αυστραλίας κατά την περίοδο του 1980-1984 και τα 
αποτελέσματά τους υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν σε 
αναπροσαρμογή παγίων  στοιχείων τους όταν το επίπεδο της μόχλευσης αυξάνεται και η 
δανειοληπτική ικανότητά τους είναι μειωμένη 

Επιπρόσθετα,  oι  Easton et, al. (1993)  ανέφερε ύστερα από  έρευνά του  ότι για τους 
Αυστραλούς   διαχειριστές   εταιρειών ο κύριος λόγος της πολιτικής των αναπροσαρμογών  
ήταν να παρουσιάζουν πραγματική και δίκαιη εικόνα των οικονομικών  καταστάσεων  κατά  
(45%). ακόμα στην έρευνα δήλωσαν επίσης ότι το δεύτερο επικρατέστερο κίνητρο ήταν η  
βελτίωση του αναλογία (δείκτη) χρέους προς το μετοχικό κεφάλαιο. κατά (40%). Άλλοι λόγοι 
ήταν Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν η  εξαγορά της επιχείρησης (takeover) κατά (6%), 
το πολιτικό κόστος για την επιχείρηση κατά (3%) και τέλος το μέρισμα των  μετοχών κατά 
(2%). 

Ακολούθησε οι  Aboody et, al. (1999) στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Jaggi και Tsui, (2001) 
που επέκτειναν  την έρευνα στο Hong Kong διαπιστώνοντας  ότι  υπάρχει  θετική συσχέτιση 



 
4 

 

μεταξύ της θετικής αναπροσαρμογής των ενσώματων παγίων και της μελλοντικής πορείας 
της επιχείρησης 

Ακόμα ,οι Cotter and Zimmer (1999) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από Αυστραλιανές 
επιχειρήσεις  για την περίοδο 1987-1993 βρήκαν ότι   ο  κύριος παράγοντας για την  θετική 
αναπροσαρμογή των πάγιων  είναι ο βαθμός στον οποίο η διαχείριση είναι βέβαια  ότι  αυτή 
θα αντανακλά μία αύξηση στην πραγματική οικονομική αξία των ενσώματων παγίων . 
Δηλαδή ότι οι διαχειριστές  της εταιρίας είναι βέβαιοι  ότι η αύξηση της αξίας θα επιφέρει και 
αύξηση στις μελλοντικές ταμιακές ροές της επιχείρησης.  

Επίσης , οι Gaeremynck και Veugelers (1999) χρησιμοποίησαν ένα δείγμα από  βιομηχανικές  
εταιρείες του Βελγίου για την περίοδο 1989-1994 έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι 
επιχειρήσεις που παρουσίαζαν υψηλή απόκλιση στην απόδοση τους και μικρούς δείκτες 
χρέους – ιδίων  κεφαλαίων έχουν λιγότερες πιθανότητες να επανεκτιμήσουν τα πάγια τους 
από τις εταιρείες που είναι πιο κοντά στην αδυναμία πληρωμών και την αθέτηση των 
δανειοληπτικών της υποχρεώσεων.  Η μέθοδος αξιολόγησης – αποτίμησης που προβλέπουν 
τα Δ.Λ.Π για την εκτίμηση τόσο των παγίων όσο και των υποχρεώσεων είναι η εύλογη αξία . 
Οι Gaeremuynck and Veugelers, (1999) υποστήριξαν ότι  η επανεκτίμηση των παγίων μπορεί 
να γίνει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων των 
επιχειρήσεων και έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες . 
  
Ύστερα, οι Lin και Peasnell, (2000) διαπίστωσαν  ότι η αναπροσαρμογή θα αξίζει τον κόπο 
μόνο  εάν η επιχείρηση είχε  αρκετά μεγάλο απόθεμα  παγίων περιουσιακών στοιχείων για να 
είναι σε θέση να παράγει σημαντικά διαφορετικούς αριθμούς. Τα αποτελέσματα τους  
στηρίζουν την άποψη του Zimmerman's (1983) ότι  οι διαχειριστές μεγάλων επιχειρήσεων 
μπορεί να έχουν την τάση να εφαρμόζουν αναπροσαρμογές προς τα πάνω έτσι ώστε να  
μειώσουν  την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και των πάγιων  περιουσιακών στοιχείων, 
μειώνοντας έτσι όσο το δυνατό περισσότερο το πολιτικό κόστος τους. 
 
Ακόμα ,οι Lin και Peasnell (2000) εξέτασαν ένα δείγμα από εταιρίες του Ηνωμένου 
Βασιλείου που επανεκτιμούσαν τα πάγια τους για την περίοδο 1989-1991 και διαπίστωσαν 
ότι η θετική αναπροσαρμογή συσχετίζεται με την μείωση των ιδίων κεφαλαίων , το χρέος , 
την χαμηλή ρευστότητα, το μέγεθος των εταιριών και την ένταση των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων.  
 
Μια άλλη έρευνα αυτή τη φορά σε επιχειρήσεις του Hong Kong από το 1991 - 1995 Jaggi και 
Tsui, (2001)  έδειξε ότι η επιθυμία των διαχειριστών των εταιρειών για εφαρμογή της 
πολιτικής των αναπροσαρμογών σχετίζεται  θετικά με την επισήμανση της εύλογης αξίας και 
την βελτίωση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Επειδή η μελλοντική 
κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται από την αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων , η 
αναπροσαρμοσμένες αξίες των ποσών παρέχουν τη βάση για την πρόβλεψη της μελλοντικής 
απόδοσης μιας επιχείρησης, εφόσον τα ποσά αυτά  αντικατοπτρίζονται σε  εύλογη αξία .  Η  
ιδία έρευνα τονίζει ακόμα την σημαντική σχέση μεταξύ αναπροσαρμογών και των τιμών των 
μετοχών και συνεπώς των κερδών της επιχείρησης.  Οι Jaggi και Tsui (2001)  έδειξαν ακόμα  
ότι οι επενδυτές δίνουν μεγάλη σημασία στις πληροφορίες που σχετίζονται με την 
αναπροσαρμογή των  ενσώματων πάγιων παρουσιαστικών στοιχείων.  Μια εναλλακτική 
εξήγηση είναι ότι η αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων παρέχει στους επενδυτές  τις 
επιθυμητές  πληροφορίες που θα τους  είναι χρήσιμες για την πρόβλεψη των μελλοντικών 
μερισμάτων. Αυτό  επειδή η αναπροσαρμοσμένη αξία θα είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια 
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των επενδυτών ως βάση για την πρόβλεψη της  μελλοντικής κατανομή των  λειτουργικών 
ροών της επιχείρησης  που είναι ένα  καθοριστικό στοιχείο των μελλοντικών δυνατοτήτων 
της επιχείρησης όσον αφορά  την διανομή  μερίσματος.  
   
Ακόμα οι Nichols και Buerger (2002) διαπίστωσαν ότι οι Γερμανικές τράπεζες δίνουν 
μεγαλύτερα δάνεια στις εταιρείες που έχουν υιοθετήσει την πολιτική της αναπροσαρμογής 
παγίων με την μέθοδο της εύλογης αξίας. 
 
Εκτός αυτού, μια  αναπροσαρμογή προς τα πάνω μπορεί να έχει μια ουσιαστική επίδραση 
στις  οικονομικές καταστάσεις συνολικά. Missonier- Pierra, (2004). Δεδομένου ότι  η 
αναπροσαρμογή ενός ενσώματου παγίου επηρεάζει τα λογιστικά νούμερα , η απόφαση των 
διαχειριστών των εταιρειών να επανεκτιμήσουν τα πάγια αλλάζει την οικονομική εικόνα και 
την πολιτική  των  εταιρειών αυτών .   Η αναπροσαρμογή των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
βοηθάει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν την δανειοληπτική τους αξιοπιστία, Whittred και 
Chan, (1992) Brown et, al. (1992)  και βελτιώνουν την δανειοληπτική τους ικανότητα 
παρουσιάζοντας χαμηλότερο δείκτη μόχλευσης. Brown et al, 1992. Cotter και Zimmer, 
(1995)  Jaggi και Tsui (2001). 

Πιο πρόσφατα , Οι Missonier-Piera (2007)  χρησιμοποιεί ένα δείγμα από βιομηχανικές και 
εμπορικές επιχειρήσεις στην Σουηδία κατά την περίοδο 1994, 1997, 2000, 2005 για να δείξει 
ότι η αναπροσαρμογή παγίων βελτιώνει την φερεγγυότητα των εταιρειών που στηρίζονται 
στον δανεισμό για την χρηματοδότηση . Επιπλέον, έχει σημαντική επίδραση στην βελτίωση 
της δανειοληπτικής ικανότητας των εταιριών αυτών .  Οι μεγάλες επιχειρήσεις τείνουν να 
έχουν περισσότερα κίνητρα για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής των ενσώματων παγίων 
από ότι οι μικρές . Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που αντιμετωπίζουν το διεθνή 
ανταγωνισμό δεν εκτίθενται στη διερεύνηση μόνο των  τοπικών μετόχων . Πολλές  ελβετικές  
εταιρίες έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό ,και  έτσι πρέπει να  
εξετάσουν τον αντίκτυπο του διεθνή ανταγωνισμού στην  επιλογή της  μεθόδου  αξιολόγησης 
των πάγιων στοιχείων των οικονομικών  καταστάσεων δηλαδή το  ιστορικό κόστος  της η της 
αναπροσαρμογής των πάγιων στοιχείων.  Όσο  υψηλότερη  είναι η μόχλευση της επιχείρησης, 
τόσο  πιο πιθανό είναι ότι οι διαχειριστές της  να  χρησιμοποιήσουν  αναπροσαρμογή προς τα 
πάνω των ενσώματων  παγίων του ενεργητικού  Missonier- Pierra (2004). Επιπρόσθετα, 
παρατηρήθηκε ότι   όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των εξαγωγών μιας επιχείρησης, τόσο 
πιο πιθανό είναι ότι οι διαχειριστές της  να επιλέξουν την αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων  
προς τα πάνω.  
 
Επιπλέον , οι μεγάλες εταιρείες πιο πιθανό να επανεκτιμήσουν τα ενσώματα πάγια από ότι οι 
μικρότερες. Όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν τεράστια κέρδη , οι οικονομικές τους 
καταστάσεις είναι πιο πιθανό να τραβήξουν την προσοχή και οι επενδυτές να θελήσουν να 
πάρουν τα κεφάλαια τους και να επενδύσουν αλλού.  Έτσι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 
περισσότερα κίνητρα να κάνουν αναπροσαρμογή παγίων και να καταγράψουν χαμηλότερα 
ποσοστά κέρδους Brown et, al.( 1992). Στην έρευνα επισημαίνεται ακόμα ότι  όσο  πιο 
μοιρασμένη είναι η κυριότητα της επιχείρησης, τόσο λιγότερες  πιθανότητες υπάρχουν  οι 
διαχειριστές της να χρησιμοποιήσουν θετική αναπροσαρμογή των ενσώματων παγίων  του 
ενεργητικού Missonier- Pierra, (2004). 

Τέλος ,ένας άλλος λόγος που μπορεί να στηριχθεί η επιχείρηση για την εφαρμογή της 
αναπροσαρμογή παγίων είναι η επιθυμία της να διατηρήσει την  επάρκεια των κεφαλαίων 
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της. Εάν η αξιολόγηση των παγίων  στοιχείων βασίζεται στο ιστορικό  κόστος, τότε η 
απόσβεση των παγίων  θα είναι χαμηλότερη από ότι θα  ήταν με  την εύλογη αξία , και θα 
δείξει  φουσκωμένα  τα κέρδη της επιχείρησης  και έτσι θα οδηγήσει στην καταβολή 
υπερβολικών μερισμάτων στους μετόχους. Με άλλα λόγια όταν η  επιχείρηση θέλει να λάβει 
ένα δάνειο από μια τράπεζα με υποθήκευση παγίων περιουσιακών στοιχείων της , η  
αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων θα δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να πάρει ένα 
μεγαλύτερο χρηματικό ποσό δανείου. Τα κεφάλαια αυτά ,  θα μπορούσαν  να βελτιώσουν τις 
ταμιακές ροές των  μετρητών της επιχείρησης και μέσω της επανεπένδυσης , ενδεχομένως να 
βελτιώσουν την μελλοντική πορεία της . Στην Νέα Ζηλανδία οι Courtenay and Cahan 2004 
διαπίστωσαν ότι η θετική αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων σχετίζεται θετικά με τα 
κέρδη των επιχειρήσεων. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
7 

 

                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ  30 

  
 
                                  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
 
 
   

 3.1 ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  ΔΙΕΘΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16: 
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
 

 3.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Δ.Λ.Π. 16: ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Δ.Λ.Π. 16. Το ΔΛΠ 16 Λογιστική Ενσώματων 
Ακινητοποιήσεων εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1982. Στη συνέχεια το Δεκέμβριο του 1993 
αναθεωρήθηκε σαν ένα μέρος ενός προγράμματος συγκρισιμότητας και βελτίωσης των 
οικονομικών καταστάσεων και δημιουργήθηκε το Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
(αναθεωρημένο 1994), το οποίο αναθεωρήθηκε ξανά το 1998. Η τελευταία αναθεώρησή του 
έγινε το 2004.  
 
Το πρότυπο αυτό τίθεται σε εφαρμογή για τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τις 
περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ ενθαρρύνεται η εφαρμογή του 
νωρίτερα με γνωστοποίηση αυτού του γεγονότος. 
 
 

 3.1.2  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
 

 
Σκοπός του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 είναι ο λογιστικός χειρισμός των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να διακρίνουν τις σχετικές 
με την επένδυση σε ενσώματες ακινητοποιήσεις πληροφορίες της επιχείρησης και τις 
μεταβολές αυτής της επένδυσης. 
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  Θέματα που εφαρμόζεται είναι : 
 η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, 
 ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους, 
 η δαπάνη αποσβέσεων και 
 οι ζημίες απομείωσης 

που πρέπει να αναγνωρίζονται σε σχέση με τα στοιχεία αυτά . 
 
Το Πρότυπο προσδιορίζει τη λογιστική αξία (αρχική και μεταγενέστερη ) των ενσώματων 
παγίων. Προσδιορίζει πότε αναγνωρίζεται το κόστος ενός στοιχείου ως ενσώματο πάγιο– 
στοιχείο ενεργητικού   (κριτήρια αρχικής αναγνώρισης) και πως αποτιμάται αυτό στην αρχική 
του καταχώρηση (συστατικά στοιχεία κόστους ). Επιβάλλει τα έξοδα κτήσεως 
ακινητοποιήσεων να βαρύνουν το κόστος κτήσης των ακινήτων. 
   
Οι τόκοι δανείων για αγορά ή κατασκευή ακινήτων μπορεί να προσαυξήσουν το κόστος 
κτήσης του παγίου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 23 
Παρέχει ειδικές οδηγίες για το πως καταχωρούνται οι αξίες των στοιχείων που αποκτώνται 
από ανταλλαγή ή μερική ανταλλαγή µε ένα διαφορετικό πάγιο ή άλλο πάγιο. Αναφέρει 
μεταγενέστερες δαπάνες σε ήδη καταχωρημένο πάγιο που προστίθενται στη λογιστική του 
αξία µόνο αν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη του στοιχείου αυτού. 
    
Προσδιορίζει ότι ,η μεταγενέστερη αποτίμηση της αρχικής αξίας  μπορεί να γίνει -είτε µε 
το υπόδειγμα του κόστους κατά το οποίο το πάγιο στοιχείο πρέπει να εμφανίζεται στο κόστος 
κτήσεώς του μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες απομειώσεις -
είτε µε το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής κατά το οποίο ένα πάγιο πρέπει να εμφανίζεται 
στα βιβλία μετά  την αρχική του καταχώρηση με την αναπροσαρμοσμένη αξία που 
αποτελείται από την πραγματική του αξία (εύλογη αξία) κατά την ημέρα της 
αναπροσαρμογής  μειωμένη µε τις συσσωρευμένες αποσβέσεις.  Ακόμη, το Πρότυπο 
καθορίζει το λογιστικό χειρισμό της αναπροσαρμογής ενός πάγιου στοιχείου το οποίο 
προηγουμένως είχε υποστεί μείωση ή αύξηση της λογιστικής του αξίας. Οι αναπροσαρμογές 
πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (από τρία έως πέντε έτη) . 
 
 3.1.3  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
 
Το πρότυπο αυτό θέτει ως προϋπόθεσε να  εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, εκτός αν ένα άλλο πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει ένα 
διαφορετικό λογιστικό χειρισμό. Η επιχείρηση θα εφαρμόζει το Πρότυπο σε ακίνητα υπό 
κατασκευή ή ανάπτυξη για μελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα που δεν πληρούν 
ακόμη τον ορισμό της «επένδυσης σε ακίνητα»  του ΔΛΠ 40:  Επενδύσεις σε Ακίνητα. Την 
στιγμή που η κατασκευή ή η αξιοποίηση ολοκληρωθεί ,  το ακίνητο θεωρείται επένδυση και 
η επιχείρηση πρέπει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 40.  Το ΔΛΠ 40,  επίσης,  εφαρμόζεται στις 
υπάρχουσες επενδύσεις σε ακίνητα που είναι υπό ανακατασκευή για συνεχή μελλοντική 
χρήση ως επένδυση σε ακίνητα Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους για 
τις επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40, θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους 
του παρόντος Προτύπου. 
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 3.1.4    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ                 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ : 

1. στις ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 
κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, 

2. για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα 
(Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία), 

3. αναγ΄νρηση & επιμέτρηση περιουσιακών στοιχέιων που προέρχονται από εξερεύνηση 
& αξιολόγηση (βλ. Δ.Π.Χ.Π 6 Εξερεύνηση αξιολόγηση μεταλλευτικών πόρων ) ή  

4. για τα μεταλλευτικά δικαιώματα και μεταλλευτικά αποθέματα π.χ. πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο. 

 
Το πρότυπο όμως εφαρμόζεται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για 
την ανάπτυξη ή την διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται παραπάνω, 
αρκεί να είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους από τα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Ο παρακάτω πίνακας 3.1 δίνεται από τον Γ.Κόντος , (2007) και παρουσιάζει τα πρότυπα που 
ασχολούνται με τα γήπεδα και  τα κτήρια . 
 

Α/Α Προορισμός γηπέδων & κτηρίων  Σχετικό πρότυπο 
1 Για πώληση στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας μιας εμπορικής, τεχνικής 
εταιρείας κ.τ.λ. 
Σημείωση : Το Δ.Λ.Π 2 καλύπτει γενικά 
τα αποθέματα και τα εμπορεύματα   

 
 
         Δ.Λ.Π 2 

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

   
        Δ.Λ.Π 16 

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

     
        Δ.Λ.Π 40 

4 Προκειμένου να αποφέρουν υπεραξίες σε 
ένα μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. 
Σημείωση : ενόσω κατασκευάζονται και 
μέχρι την αποπεράτωσή τους, εφαρμόζουν 
Δ.Λ.Π 16  

   
 
      
 
 
       Δ.Λ.Π 40 5 Κτήρια που ανήκουν στην επιχείρηση από 

αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση και 
προορίζονται να εκμισθωθούν σε τρίτους 
με λειτουργική μίσθωση.  

6 Κτήρια κενά τα οποία προορίζονται για 
λειτουργική μίσθωση.  

7 Γήπεδα , κτήρια κ.τ.λ 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.λ.π). 

 
 
      Δ.Π.Χ.Π 5 
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3.1.5    ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
 
Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το πρότυπο με τις ακόλουθες καθοριζόμενες 
έννοιες. 
 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις είναι τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που : 

 κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για 
εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς, και 

 αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από μια λογιστική περίοδο. 
 

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται, μετά την 
αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων και των σωρευμένων ζημιών απομείωσης. 
 
Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να 
ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των 
συνθηκών. 
 
Κόστος είναι το ποσό πού καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα ή η εύλογη αξία 
άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, 
προσδιοριζόμενη κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του. 
 
Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, ή άλλο ποσό που 
υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις, μείον την υπολειμματική αξία του. 
 
Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός περιουσιακού 
στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.  
 
Ειδική για την επιχείρηση αξία  είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμιακών ροών, που η οντότητα αναμένει να προκύψουν από τη συνεχή χρήση  ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή η αξία με 
την οποία αναμένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μιας υποχρέωσης. 
 
 
Ζημιά απομείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού  
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 
 
 
Ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης ενός 
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του. 
 
Η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η εκτιμώμενη αξία που η 
οντότητα εκτιμά ότι θα λάμβανε από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, μετά την 
αφαίρεση του κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την 
κατάσταση που θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
 
Ωφέλιμη ζωή είναι : 

 είτε η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να 
χρησιμοποιηθεί από την οντότητα, 
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 είτε το πλήθος της παραγωγής ή όμοιες μονάδες, που αναμένεται να αποκτήσει η 
οντότητα από το περιουσιακό στοιχείο. 

 
 

 3.1.6  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ   
ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

 3.1.6.1 Προϋποθέσεις Αναγνώρισης των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Αρχή της  
Αναγνώρισης) 

 
Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα αναγνωρίζεται ως 
περιουσιακό στοιχείο , δηλαδή να καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης αν υπάρχουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις : 
 

1. πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση ,και 
 

2. το κόστος του στοιχείου αυτού να μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 

Στην πράξη πολλές φορές απαιτείται και επιπλέον κρίση για τον προσδιορισμό εάν ένα 
στοιχείο έχει τα κριτήρια καταχώρησής του στις  ενσώματες ακινητοποιήσεις. Σύμφωνα με 
αυτήν την αρχή της αναγνώρισης ,η επιχείρηση αποτιμά κάθε κόστος των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων όταν αυτό πραγματοποιείται.  Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα 
κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση ή την κατασκευή στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για τη 
συμπλήρωση,  την αντικατάσταση μέρους ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του. 
 

3.1.6.2   Αρχικές Δαπάνες 

 
Στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκτώνται για λόγους 
περιβαλλοντολογικούς ή ασφαλείας αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, όταν παρά το 
γεγονός ότι η απόκτηση τους δεν επιφέρει άμεσα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να λάβει η οντότητα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από άλλα περιουσιακά στοιχεία της. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακά 
στοιχεία, διότι επιτρέπουν στην οντότητα την απόκτηση ωφελειών, τις οποίες δεν θα είχε 
χωρίς αυτά. Για παράδειγμα μια χημική  βιομηχανία ενδέχεται να οφείλει να εγκαταστήσει 
ορισμένες νέες διαδικασίες χημικής παραγωγής , και να συμμορφωθεί με τις 
περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις παραγωγής και  εναποθήκευσης επικινδύνων χημικών . Οι 
σχετικές  εργοστασιακές  επεκτάσεις καταχωρούνται στα πάγια στοιχεία , κατά την έκταση 
που είναι ανακτήσιμες , γιατί, χωρίς αυτές , η επιχείρηση δεν μπορεί να βιομηχανοποιεί και 
να πωλεί προϊόντα . Η λογιστική, ωστόσο , αξία  ενός τέτοιου στοιχείου του ενεργητικού , 
μαζί με την αξία των σχετικών με αυτό παγίων , εξετάζεται για ενδείξεις μείωσης της 
λογιστικής του αξίας σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 36. 
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3.1.6.3   Μεταγενέστερες Δαπάνες 

 
Σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης, μια  επιχείρηση δεν αναγνωρίζει τα κόστη της 
καθημερινής συντήρησης στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων, αλλά τα κόστη αυτά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. Οι καθημερινές δαπάνες συντήρησης αποτελούνται κυρίως από το 
εργατικό κόστος και τα αναλώσιμα και μπορεί να περιλαμβάνουν το κόστος μικρών 
ανταλλακτικών. Οι δαπάνες αυτές είναι γνωστές ως «Επισκευές και Συντηρήσεις» του 
στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων. 
 
Πολλές φορές τμήματα ορισμένων στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να 
χρειάζονται αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα. Σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης, 
η οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
το κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται με αυτό, εφόσον πληρούνται 
τα κριτήρια αναγνώρισης. Η λογιστική αξία των τμημάτων που αντικαθίστανται διαγράφεται,  
όπως προβλέπεται στο ΔΛΠ 16. 
 
Η συνεχιζόμενη λειτουργία ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων (για παράδειγμα, ένα 
αεροσκάφος) μπορεί να προϋποθέτει τακτικές σημαντικές επιθεωρήσεις για βλάβες, 
ανεξάρτητα αν γίνεται αντικατάσταση τμημάτων του στοιχείου. Εφόσον πληρούνται τα 
κριτήρια αναγνώρισης, το κόστος κάθε σημαντικής επιθεώρησης αναγνωρίζεται στη 
λογιστική αξία του στοιχείου των ενσώματων παγίων ως αντικατάσταση. Κάθε 
εναπομένουσα λογιστική αξία του κόστους της προηγούμενης επιθεώρησης (ξεχωριστά από 
ανταλλακτικά) παύει να αναγνωρίζεται. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα αν το κόστος της 
προηγούμενης επιθεώρησης είχε εξατομικευθεί στη συναλλαγή μέσω της οποίας το στοιχείο 
αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε. Στην περίπτωση που  απαιτείται, το εκτιμώμενο κόστος 
μελλοντικής παρόμοιας επιθεώρησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη του 
κόστους του υπάρχοντος συστατικού στοιχείου της επιθεώρησης όταν το στοιχείο αυτό 
αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε. 
 

3.1.7    ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 
Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για να 
αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να αποτιμάται στο κόστος του.  Το κόστος 
ενός παγίου στοιχείου αποτελείται από την τιμή αγοράς του , καθώς και από όλα τα έξοδα 
που απαιτείται να πραγματοποιηθούν , προκειμένου το πάγιο να είναι έτοιμο για λειτουργία. 
  
   

3.1.7.1    Στοιχεία Κόστους ενός Παγίου  

 
   Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελείται από  : 
 

 την τιμή αγοράς στην οποία προστίθενται οι εισαγωγικοί δασμοί και οι μη 
επιστρεπτέοι φόροι αγοράς μετά την αφαίρεση των κάθε φύσεως εκπτώσεων, 
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 τα άμεσα επιρριπτόμενα στο στοιχείο κόστη που είναι απαραίτητα  για να φθάσει 
αυτό σε κατάσταση λειτουργίας ,σύμφωνα με τη χρήση για τη οποία προορίζεται από 
την διοίκηση , 

 την αρχική εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του 
στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου εγκαθίσταται. 
 

3.1.7.1.1  Παραδείγματα άμεσα επιρριπτόμενων εξόδων  
 

 το κόστος των παροχών προς εργαζομένους σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 
Παροχές σε Εργαζόμενους που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή ή την 
απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων, 

 το κόστος της διαμόρφωσης του χώρου, 
 τα αρχικά κόστη παράδοσης και μεταφοράς, 
 το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης, 
 το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, μετά 

την αφαίρεση του καθαρού προϊόντος της πώλησης όποιων προϊόντων 
παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση (όπως τα δείγματα που παράγονται 
κατά τη δοκιμή του εξοπλισμού) 

 οι επαγγελματικές αμοιβές. 
 

3.1.7.1.2  Παραδείγματα κοστών που δε θεωρούνται κόστη ενός στοιχείου  των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι : 

 
 το κόστος για το άνοιγμα νέας μονάδας, 
 το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους διαφήμισης και προώθησης), 
 το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα  κατηγορία 

πελατών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης του 
προσωπικού) και 

 τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη, εκτός αν τα έξοδα αυτά είναι δυνατό 
να συσχετίζονται άμεσα με την απόκτηση του παγίου , δηλαδή τα έξοδα αυτά 
δεν θα γινόταν αν η επιχείρηση δεν αποκτούσε το πάγιο στοιχείο. 

 
Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στη τοποθεσία και την κατάσταση που 
απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Άρα , το κόστος της χρήσης ή 
της επανατοποθέτησης ενός στοιχείου δεν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία του 
στοιχείου. 
 
Δε συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
τα ακόλουθα κόστη: 
 

 τα κόστη που πραγματοποιούνται όταν ένα στοιχείο δεν χρησιμοποιείται με 
τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση ή  λειτουργεί σε ισχύ μικρότερη 
της κανονικής, 

 οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως εκείνες που πραγματοποιούνται  όταν 
αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του στοιχείου, 
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 το κόστος επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης μέρους ή του  συνόλου των 
λειτουργιών της οντότητας. 

 
Κάποιες λειτουργίες οι οποίες θεωρούνται ως δευτερεύουσες, δημιουργούνται σε σχέση με 
την κατασκευή ή την ανάπτυξη ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων, αλλά δεν 
είναι απαραίτητες προκειμένου  να τεθεί το στοιχείο στην τοποθεσία και την κατάσταση που 
απαιτείται για  τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες αυτές  
λειτουργίες μπορεί να συμβούν πριν ή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 
για την κατασκευή ή την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν έσοδα από τη 
χρήση του οικοπέδου ως parking μέχρι την έναρξη της κατασκευής.  Επειδή οι 
δευτερεύουσες λειτουργίες δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί το στοιχείο στην 
τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 
προσδιορίσει,  τα έσοδα και οι σχετικές δαπάνες των δευτερευουσών λειτουργιών 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατατάξεις των 
εσόδων και των δαπανών. 
 
Το κόστος ενός ιδιοκατασκευασμένου περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται για ένα αποκτηθέν στοιχείο. Αν η επιχείρηση κατασκευάζει 
όμοια περιουσιακά στοιχεία προς πώληση,  κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, το 
κόστος του ιδιοκατασκευαζόμενου περιουσιακού στοιχείου είναι, συνήθως,  το ίδιο με το 
κόστος παραγωγής ενός στοιχείου προς πώληση  (ΔΛΠ 2).  Για το λόγο αυτό,  κάθε 
εσωτερικό κέρδος πρέπει να απαλείφεται, κατά τον προσδιορισμό του κόστους αυτού. 
 
 

3.1.7.2    Αποτίμηση του κόστους  ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου 

 
Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η ισοδύναμη τιμή 
μετρητοίς κατά την ημερομηνία αναγνώρισης. Όταν η πληρωμή της αξίας ενός στοιχείου 
αναβάλλεται πέραν τα συνήθη πιστωτικά όρια , η διαφορά, μεταξύ του συνόλου των 
πληρωμών και της τιμής μετρητοίς, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκων, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της πίστωσης, εκτός αν ο τόκος αυτός αναγνωρίζεται στη  λογιστική αξία του 
στοιχείου σύμφωνα με τον επιτρεπόμενο εναλλακτικό  χειρισμό του Δ.Λ.Π. 23 Κόστος 
δανεισμού. 
 
Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων στοιχείων των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων με μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασμό 
χρηματικών και μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 
τέτοιου στοιχείου των ενσώματων  ακινητοποιήσεων αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός αν : 
 
 η συναλλαγή ανταλλαγής δεν  έχει εμπορική υπόστασή ή  
 
  δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού  

στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που 
παραχωρήθηκε. 

 
Το αποκτώμενο στοιχείο αποτιμάται με αυτόν τον τρόπο έστω και αν η επιχείρηση δεν 
μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που παραχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν 
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στοιχείο δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία, το κόστος του αποτιμάται στην λογιστική αξία του 
παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
 
Μια επιχείρηση προσδιορίζει εάν μια ανταλλαγή έχει εμπορική υπόσταση , εξετάζοντας την 
έκταση στην οποία οι μελλοντικές ταμειακές ροές αναμένεται να αλλάξουν ως αποτέλεσμα 
της ανταλλαγής αυτής. Μια ανταλλαγή έχει εμπορική υπόσταση εάν : 
 
  Η σύνθεση (κίνδυνος , χρονική στιγμή & ποσό )  των ταμειακών ροών του στοιχείου 

του ενεργητικού που παραλήφθηκε, διαφέρει από τη σύνθεση των ταμειακών ροών 
του στοιχείου του ενεργητικού που εκχωρήθηκε, 

 Η ειδική άξια σε σχέση με την επιχείρηση του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη 
συναλλαγή λειτουργιών της επιχείρηση μεταβάλλετε ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής 
και  

 Η διαφορά μεταξύ των δύο προαναφερθέντων είναι σημαντική σχετικά με την 
εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού που ανταλλάζονται. 

 
    
Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν υπάρχουν συγκρίσιμες αγοραίες 
συναλλαγές  σε μια αγορά μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπιστία  
 
 δεν υφίσταται για το 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 επιχείρηση μπορεί να καθορίσει αξιόπιστα την εύλογη αξία είτε του παραληφθέντος 
περιουσιακού στοιχείου είτε του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου, τότε η εύλογη 
αξία του τελευταίου χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του παραληφθέντος περιουσιακού 
στοιχείου εκτός αν η εύλογη αξία του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι 
περισσότερο σαφής. 
 
Για τον προσδιορισμό του κόστους ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων που 
κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις, ενώ η 
λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να μειωθεί κατά τις 
κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων 
και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης. 
 
 
 
 

3.1.8    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ META  ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 η μεταγενέστερη αποτίμηση από την αρχική καταχώρηση γίνεται με 
δύο μεθόδους: την Βασική και την Εναλλακτική. Η επιχείρηση θα επιλέξει,  είτε τη μέθοδο 
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του κόστους,  είτε τη μέθοδο αναπροσαρμογής ως λογιστική της πολιτική και θα εφαρμόζει 
την πολιτική αυτή σε ολόκληρη κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων. 
 
3.1.8.1   Βασική μέθοδος (Υπόδειγμα Κόστους): 
 
 Σύμφωνα με την Βασική Μέθοδο μετά την αρχική αναγνώριση ως στοιχείο του ενεργητικού 
, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις εμφανίζονται στο κόστος κτήσης, μειωμένες με τις 
σωρευμένες αποσβέσεις τους και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

3.1.8.2   Εναλλακτική μέθοδος (Υπόδειγμα Αναπροσαρμογής): 

 
Μετά την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων, του οποίου η εύλογη αξία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, θα εμφανίζεται 
με αναπροσαρμοσμένη αξία, η οποία αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ημέρα 
της αναπροσαρμογής, μειωμένη με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις 
μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Αναπροσαρμογές βέβαια θα πρέπει να  
γίνονται αρκετά συχνά , ώστε η λογιστική αξία να μη διαφέρει σημαντικά από εκείνη που θα 
προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Η εύλογη αξία γηπέδων και κτιρίων συνήθως προσδιορίζεται από εκτιμήσεις επαγγελματιών 
εκτιμητών που βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς . Έτσι η εύλογη αξία των μηχανημάτων 
και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία αξία τους, προσδιοριζόμενη με εκτίμηση.   Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί η εύλογη 
αξία, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων και επειδή 
σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, παρά μόνο ως τμήμα μιας συνεχιζόμενης επιχείρησης, 
μπορεί να χρειαστεί η επιχείρηση να υπολογίσει την εύλογη αξία με χειρισμό μέσω 
λογαριασμού αποτελεσμάτων ή αναπόσβεστου κόστους αντικατάστασης. 
  
Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της εύλογης αξίας των 
στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Όταν η 
εύλογη αξία ενός παγίου στοιχείου που έχει αναπροσαρμοστεί διαφέρει ουσιωδώς από τη 
λογιστική αξία του, απαιτείται μια περαιτέρω αναπροσαρμογή. Μερικά από τα στοιχεία των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων υφίστανται σημαντικές και άστατες μεταβολές στην εύλογη 
αξία, και συνεπώς απαιτείται η ετήσια αναπροσαρμογή τους. Τέτοιες συχνές 
αναπροσαρμογές δεν είναι αναγκαίες για στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων με 
επουσιώδεις μόνο μεταβολές στην εύλογη αξία. Θα αρκούσε  μια αναπροσαρμογή του 
στοιχείου κάθε τρία ή τέσσαρα έτη. 
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Το ποσό της απόσβεσης που πρόκειται να καταχωρηθεί σε κάθε περίοδο μετά την 
επανεκτίμηση , υπολογίζεται εκ νέου με βάση το επανεκτιμημένο ποσό και την υπόλοιπη 
ωφέλιμη ζωή του.   

3.1.8.2.1   Κανόνες που διέπουν την αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων πάγιων 
στοιχείων  
 

 3.1.8.2.1.1 Όταν  γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, ολόκληρη η κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων στην οποία 
ανήκει το στοιχείο αυτό, πρέπει να αναπροσαρμόζεται . 
 
Μια Κατηγορία ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι ένα σύνολο  περιουσιακών στοιχείων, 
όμοιας φύσης και χρήσης στις δραστηριότητες  της οντότητας. Τα ακόλουθα αποτελούν 
παραδείγματα ξεχωριστών κατηγοριών: 
 

 εδαφικές εκτάσεις, 
 γήπεδα και κτίρια, 
 μηχανήματα, 
 πλοία, 
 αεροσκάφη, 
 οχήματα, 
 έπιπλα και σκεύη, 
 εξοπλισμός γραφείου. 

Λογιστική των 
παγίων στοιχείων

Αρχική 
Αναγνώριση 

Στο κόστος 

κτήσης +

Μεταγενέστεςες 
Δαπάνες Βελτιώσεως

Μεταγενέστερη 
Αποτίμηση 

Βασική Μέθοδος

(Υπόδειγμα 
Κόστους)

Κόστος κτήσεως

‐

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

‐Συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσεως

Επιτρεπόμενη 
Εναλλακτική 
Μέθοδος

Πραγματική αξία

‐

Συσσωρευμένες αποσβέσεις επι 
της πραγματικής αξίας

‐

Μεταγενέστερες συσσωρευμένες 
ζημιές απομείωσεως

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 Αποτίμηση ενσώματων πάγιων στοιχείων βάση    (Δ.Λ.Π.16) 
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Τα επί μέρους στοιχεία μιας κατηγορίας ενσώματων ακινητοποιήσεων αναπροσαρμόζονται 
ταυτόχρονα , για να αποφεύγεται η επιλεκτική αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων και 
η εμφάνιση στις οικονομικές καταστάσεις , ανάμεικτων ποσών κόστους και αξιών 
διαφορετικών ημερομηνιών. Όμως, μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται σταδιακά , εφόσον η αναπροσαρμογή ολόκληρης της κατηγορίας αυτής 
ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρόνο και εφόσον οι αναπροσαρμογές συμβαδίζουν με τα 
εκάστοτε δεδομένα . 
 
 

  3.1.8.2.1.2  Λογιστικός χειρισμός των σωρευμένων αποσβέσεων κατά το χρόνο 
αναπροσαρμογής  
 
Όταν ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναπροσαρμόζεται, οι σωρευμένες 
αποσβέσεις του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους: 
 
 είτε αναπροσαρμόζονται  ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του 

περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική αξία του, μετά την αναπροσαρμογή, 
να είναι ίση με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται 
συχνά, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, επί τη βάσει ενός δείκτη 
στο αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασής του, 
 

 είτε συμψηφίζονται  με την προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το 
αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η μέθοδος αυτή συχνά 
χρησιμοποιείται για κτίρια. 

 
 
Το ποσό της προσαρμογής που προκύπτει κατά την αναπροσαρμογή ή το συμψηφισμό των 
σωρευμένων αποσβέσεων, αποτελεί μέρος της αύξησης ή της μείωσης της λογιστικής αξίας 
που αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με τις παραγράφους 39 και 40 του Προτύπου. 
 
 

3.1.8.2.1.3     Η αύξηση της λογιστικής αξίας του πάγιου στοιχείου λόγω αναπροσαρμογής 

καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια  
  
Το Δ.Λ.Π 16 ορίζει ότι «όταν η λογιστικής αξίας ενός πάγιου στοιχείου αυξάνεται λόγω 
αναπροσαρμογής η αύξηση πρέπει να μεταφέρεται  απευθείας στην πίστωση λογαριασμού  
ιδίων κεφαλαίων  , με τίτλο  «Διαφορές αναπροσαρμογής», εφόσον δεν έχει προκληθεί 
μείωση της αξίας του, με χρέωση των αποτελεσμάτων χρήσης»  
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3.1.8.2.1.4    Η μείωση της  λογιστικής αξίας  του πάγιου  στοιχείου λόγω υποτίμησης 

καταχωρείται στη χρώση του λογαριασμού των  ιδίων  κεφαλαίων «Διαφορές 
αναπροσαρμογής» και  κατά το υπερβάλλον βαρύνει τα αποτελέσματα . 
       
 
Το Δ.Λ.Π 16 ορίζει ότι « Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ως 
αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
Όμως, η μείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση στις « διαφορές 
αναπροσαρμογής» κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής αναφορικά με το περιουσιακό στοιχείο αυτό». 
 
 

3.1.8.2.1.5     Η αύξηση της λογιστικής αξίας του πάγιου στοιχείου λόγω αναπροσαρμογής 

,που έπεται μιας προγενέστερης απομείωσης της αξίας του στοιχείου , καταχωρείται στα 
έσοδα . 
 
Το Δ.Λ.Π 16 ορίζει ότι «μια αύξηση λόγω αναπροσαρμογής πρέπει να καταχωρείται σαν 
έσοδο , κατά την έκταση που αναστρέφει μια προηγούμενη υποτίμηση του ίδιου  πάγιου 
στοιχείου , η οποία είχε βαρύνει τα έξοδα». 
 
Οι  «διαφορές αναπροσαρμογής» που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση αναφορικά με 
στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί 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 τη διάρκεια της 
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση . Σε μια τέτοια περίπτωση, το ποσό 
του πλεονάσματος που μεταφέρεται θα αποτελείτο από τη διαφορά μεταξύ της βασιζόμενης 
στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία απόσβεσης και της βασιζόμενης στην αρχική τιμή 
του περιουσιακού στοιχείου απόσβεσης. Οι μεταφορές από τις διαφορές αναπροσαρμογής 
στα κέρδη εις νέον δε γίνονται μέσω των κερδών ή των ζημιών. 
 
 

3.1.8.2.1.6   Φόρος εισοδήματος επί των διαφορών αναπροσαρμογής      
 
  Το Δ.Λ.Π 16 ορίζει ότι αν υπάρχουν φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από την 
αναπροσαρμογή των ενσώματων παγίων , αναγνωρίζονται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π 12 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 

 

 
  
                             
 
 
 
 
 
 

3.1.8.2.2   Επανεκτίμηση και «Δημιουργική Λογιστική» 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ υποδείγματος κόστους και  
υποδείγματος επανεκτίμησης που δίνει το Δ.Λ.Π 16, γίνεται αντικείμενο κατάχρησης από 
ορισμένες επιχειρήσεις   για να δοθεί η δυνατότητα εφαρμογής «δημιουργικής λογιστικής»:  
 
 οντότητες που θέλουν να δείχνουν «διογκωμένα κέρδη »δεν επιλέγουν την επανεκτί- 

            μηση έτσι ώστε οι αποσβέσεις να υπολογίζονται πάνω στο ιστορικό κόστος     
(μικρότερες αποσβέσεις = περισσότερα κέρδη), και 

 οντότητες που θέλουν να δείχνουν  «ισχυρή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέ- 
σης» και  «χαμηλό δείκτη δανείων προς Ίδια Κεφάλαια» επιλέγουν να επανεκτιμούν  
(δημιουργία αποθεματικού από επανεκτίμηση). 
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           Διάγραμμα 3.2 Αναπροσαρμογής ενσώματων πάγιων 
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Αυτό δημιουργεί πρόβλημα συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων 
επιχειρήσεων .  
 
 
 
  

3.1.9    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ: 
 
 Η εταιρία πρέπει να αποφασίσει εξαρχής ποια μέθοδο πρόκειται να χρησιμοποιήσει για να  

παρακολουθεί τα προαναφερόμενα πάγια στοιχεία: 
 με τη βασική μέθοδο του κόστους,  
 με την εναλλακτική μέθοδο της εύλογης αξίας , 
  με τη χρησιμοποίηση της ευχέρειας που παρέχει το ΔΠΧΠ 1 του «οιονεί 

κόστος». 
 Η εταιρία πρέπει να προβεί σε τεστ απομείωσης των σημαντικότερων πάγιων στοιχείων 

της κατά την ημερομηνία μετάβασης της στα ΔΛΠ. 
 

 Πρέπει να καταρτιστεί και να εφαρμόζει ιδιαίτερο «μητρώο παγίων» και να εκτιμηθεί η 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής καθενός ενσώματου παγίου στοιχείου. Στην περίπτωση που 
εφαρμοστεί η μέθοδος του κόστους κτήσης, με τις διαφορές προσαρμογής των 
αποσβέσεων προσαρμόζεται ανάλογα ο λογαριασμός «Αποσβεσθέντα πάγια» με χρέωση 
ή πίστωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο /Διαφορές αναπροσαρμογής στα 
ΔΛΠ». 
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3.1.10  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ   ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ  Δ.Λ.Π 16  
 
 

3.1.10.1  Παράδειγμα 1 

 
      
Την 1.1.2006 η Α.Ε ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ  αγόρασε ένα μηχάνημα αρτοποιίας αξίας 300.000 € με 
ωφέλιμη ζωή 12 έτη , αλλά  η υπολειμματική αξία   του θα είναι σχεδόν μηδενική . την 
31.12.2008 έχουμε την ακόλουθη εικόνα : 
 
         Μηχάνημα αρτοποιίας                                                        300.000€ 
         Αποσβέσεις (2006+2007+2008), 
          3 έτη χ  300.000/12                                                              75.000€ 
                                                                                                     225.000€ 
 
 
Η πραγματική αξία του μηχανήματος , με αξιόπιστη εκτίμηση αρμοδίου υπολογίζεται σε 
315.000€ και η εταιρία αποφάσισε την αναπροσαρμογή του , χωρίς βέβαια να αλλάξει την 
ωφέλιμη  ζωή του , όπως έχει υπολογιστεί αρχικά . 
Άρα το ποσό των 225.000 €  θα αυξηθεί  σε 315.000€ .  Οι σχετικές εγγραφές είναι οι εξής : 
 
 
 Χρέωση  Πίστωση 
Μηχανήματα αρτοποιίας                                                            
 

15.000€  

Αποσβέσεις (αντιλογισμός )                                                       75.000€  
                   Διαφορά Αναπροσαρμογής                                      90.000€ 
   
Νέα αξία αναπροσαρμοζόμενη ,  315.000€  
 άρα απόσβεση ετησίως 315.000/9 έτη                          =          35.000€  

  
 
Η  απόσβεση στο Ιστορικό κόστος ήταν 25.000 ετησίως . Άρα: 
  
 Χρέωση  Πίστωση 
Δαπάνες αποσβέσεως                                                              
 

35.000€  

                    Αποσβεσθέντα μηχανήματα                                   35.0000€ 
Ετήσια απόσβεση                       
   
Διαφορά  αναπροσαρμογής  (35.000-25.000) 10.000€  
                    Κέρδη εις νέο                                       10.000€ 
Μεταφορά μέρους διαφοράς αναπροσαρμογής που 
πραγματοποιείται (Δ.Λ.Π. 16 παραγρ 41) 
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Αν υποθέσουμε ότι στο τέλος του επόμενου χρόνου πωλείται το μηχάνημα  αντί 320.000€  
Οι σχετικές εγγραφές είναι: 
  
 
 Χρέωση  Πίστωση 
Δαπάνες αποσβέσεως                                                              
 

35.000€  

                    Αποσβεσθέντα μηχανήματα                                   35.0000€ 
   
Διαφορά  αναπροσαρμογής  (35.000-25.000) 10.000€  
                    Κέρδη εις νέο                                       10.000€ 
 
 Χρέωση  Πίστωση 
Αποσβεσθέντα μηχανήματα 70.000€  
                    Μηχανήματα                                                    70.0000€ 
   
Διαθέσιμα  320.000€  
                    Μηχανήματα  320.000€ 
   
 Χρέωση  Πίστωση 
Διαφορά  αναπροσαρμογής  (35.000-25.000) 70.000€  
                    Μηχανήματα                                                    70.0000€ 
   
Μηχανήματα 145.000€  
                   Κέρδη πωλήσεως (αποτελέσματα χρήσεως)  145.000€ 
 
 
 
 

3.1.10.2   Παράδειγμα 2: Αναπροσαρμογή Εγκαταστάσεων  

 
Οι εγκαταστάσεις απεικονίσθηκαν στο κόστος την 01.01.2006 αντί 60.000€ . η 
υπολειμματική αξία σχεδόν μηδενική , με ωφέλιμη ζωή τα 8 χρόνια και σταθερή απόσβεση .  
κατά την 31.12.2008 έχουμε την εξής εικόνα : 
 
 
 
Έτος  Κόστος  Απόσβεση  Υπόλοιπο 
2006 60.000 7.500 52.500 
2007 - 7.500 45.000 
2008 - 7.500 37.500 
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Η αναπροσαρμογή γίνεται το 2009 με βάση το δείκτη , της τιμής χονδρικής .  Κόστος  
αντικατάστασης 68.000 € ,μείον αποσβέσεις 3 έτη ×1 /8×  68.000 = 25.000, άρα 68.000 – 
25.500= 42.500€. η διαφορά αναπροσαρμογής , 42500-37.500 = 5000€ , πάει στα Ιδία 
Κεφάλαια (Δ.Λ.Π 16 παραγρ.41).  
 
 
 
 
3.1.10.3  Παράδειγμα 3:Λογιστική Διάθεσης Παγίου στοιχείου όταν  Ακολουθεί η 

Μέθοδος της Αναπροσαρμογής της Αξίας του . 
  
 
Η εταιρεία Ρίζος ΑΕ  αγόρασε την 1/1/2002 ένα μηχάνημα για 60.000€ με εκτιμώμενη 
ωφέλιμη ζωή 6 έτη και υπολειμματική  αξία 0 . 
Στην αρχή του 4ου έτους  το μηχάνημα αναπροσαρμόζεται με συντελεστή 25%. Στο τέλος του 
έτους 2005 πωλείται για 25.000 € . Oι λογιστικές εγγραφές θα είναι: 
 
 
 
 
Χρήσεις  Αποσβέσεις  
2002 10.000 
2003 10.000 
2004 10.000 
Σύνολο  30.000(αποσβεσθέντα01/01/2005) 
 
 
 Χρέωση  Πίστωση 
Χρήση 20053   
(01/01/2005)  Mμηχανήματα 15.000€  
                                        Αποσβεσθέντα  7.500€ 
                                        Διαφορές αναπροσαρμογής   7.000€ 
   
Χρήση 2005    
(31/12/2005) Αποτελέσματα Χρήσης (αποσβέσεις ) 12.500 €  
                                       Αποσβεσθέντα πάγια  
                  75.000×16.67%=12.500 {16.57=100/6} 

 12.500 € 

   
Χρήση 2005   
Διαφορές αναπροσαρμογής  2.500€  
                   Κέρδη εις νέον   2.500€ 
2.500- Διαφορές αναπροσαρμογής / απομένουσα ωφέλιμη 
ζωή = 7.500/3 

  

   
Χρήση 2005   
Διαθέσιμα  25.000€  

                                                 
3 60.000×25%=15.000    ,    30.000×25%= 7.500     , 15.000-7.500=7.500 
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Διαφορές αναπροσαρμογής    5.000€  
Αποσβεσθέντα  50.000€  
                  Μηχανήματα   75.000€ 

                  Κέρδος    5.000€ 

   

 
Αν η εταιρεία δεν είχε επιλέξει την τμηματική μεταφορά της διαφοράς αναπροσαρμογής 
κατευθείαν στα κέρδη εις νέον, τότε το υπόλοιπο της κατά την πώληση του μηχανήματος θα 
ήταν 7.500€ και συνεπώς θα διαγραφόταν το ποσό των 7.500€ και το κέρδος θα ανερχόταν σε 
7.500€. 
 
 

3.1.11    ΑΠΟΣΒΕΣΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
  
 

3.1.11.1  Έννοια της απόσβεσης των ενσώματων πάγιων στοιχειών  

 
Κατά το Δ.Λ.Π 16 «Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός 
περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του» . Οι προσδιοριστικοί 
παράγοντες της απόσβεσης είναι το «αποσβεστέο ποσό» & η «ωφέλιμη ζωή» του πάγιου 
στοιχείου , οι έννοιες των οποίων αχούν προσδιοριστεί σε παραπάνω ενότητα .   
 

3.1.11.2  Γενικά περί αποσβέσεων  

 
 
Κάθε μέρος ενός  στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων με  κόστος το οποίο είναι 
σημαντικό σε σχέση με το συνολικό κόστος του στοιχείου θα πρέπει να  αποσβένεται 
ξεχωριστά. 
 
Κάθε  επιχείρηση κατανέμει το ποσό που αρχικά αναγνώρισε για   ένα  στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων στα σημαντικά του τμήματα που το απαρτίζουν  και αποσβένει 
ξεχωριστά κάθε τέτοιο τμήμα.  Για παράδειγμα, μπορεί να αρμόζει να αποσβένεται 
ξεχωριστά η δομή και οι μηχανές ενός αεροσκάφους, είτε είναι ιδιόκτητο είτε υπόκειται σε 
χρηματοδοτική μίσθωση. 
 
Όταν ένα σημαντικό τμήμα ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων έχει ωφέλιμη 
ζωή και μέθοδο απόσβεσης ίδια με τη μέθοδο απόσβεσης και την ωφέλιμη ζωή άλλου 
σημαντικού τμήματος του ίδιου στοιχείου, τότε τα τμήματα αυτά μπορούν να συναθροιστούν 
για τον προσδιορισμό της δαπάνης απόσβεσης. 
 
Στο βαθμό που μια  επιχείρηση αποσβένει ξεχωριστά κάποια τμήματα ενός στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, θα αποσβένει ξεχωριστά και το υπόλοιπο  τμήμα του 
στοιχείου. Το υπόλοιπο απαρτίζεται από τα τμήματα του στοιχείου που δεν είναι σημαντικά 
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σε μεμονωμένη βάση. Αν οι προσδοκίες της επιχείρησης  για τα τμήματα αυτά ποικίλουν, 
μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν προσεγγιστικές τεχνικές για την απόσβεση του 
υπολοίπου κατά τρόπο που αντιπροσωπεύει αξιόπιστα τον τρόπο ανάλωσης ή και την 
ωφέλιμη ζωή των τμημάτων του στοιχείου. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να αποσβένει 
ξεχωριστά τα τμήματα ενός στοιχείου που δεν έχουν σημαντικό κόστος σε σύγκριση με το 
συνολικό κόστος του. 
 
Η απόσβεση αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης εκτός αν 
συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. 
 
 
 
Παραδείγματα τέτοια είναι: 
 
 η απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνεται στο κόστος 

μετατροπής των αποθεμάτων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 
 η απόσβεση ενσώματων ακινητοποιήσεων, που χρησιμοποιούνται σε αναπτυξιακές 

δραστηριότητες και συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου το οποίο αναγνωρίζεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38 Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία. 

 

3.1.11.3 Αρχές που διέπουν τις αποσβέσεις των ενσώματων πάγιων      
στοιχειών 

 
 Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέμεται συστηματικά 

σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. 
 

Η απόσβεση πρέπει να λογίζεται έστω και αν η αξία του παγίου στοιχείου υπερβαίνει  τη 
λογιστική αξία του  
 

 Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να 
αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού έτους. 

  
Εάν οι εκτιμήσεις διαφέρουν από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, η μεταβολή (οι μεταβολές) θα 
αντιμετωπίζονται ως μεταβολή σε λογιστική εκτίμηση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 8 Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη. 
 

 Η απόσβεση αναγνωρίζεται έστω και αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου 
υπερβαίνει τη λογιστική αξία του, με την προϋπόθεση όμως ότι η υπολειμματική αξία 
του περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του.  
 

Στις περιπτώσεις όμως που η υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει ή 
εξισωθεί με τη λογιστική αξία του παγίου , τότε  οι αποσβέσεις παύουν να υπολογίζονται 
ανεξάρτητα  με το ύψος  της εύλογης αξίας του συγκεκριμένου παγίου. 
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 Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται μετά την αφαίρεση 
της υπολειμματικής αξίας του. Συνήθως, η υπολειμματική αξία είναι ασήμαντη και 
συνεπώς επουσιώδης στον υπολογισμό του  αποσβέσιμου ποσού. 
 

 Η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αυξηθεί σε ποσό ίσο προς 
ή μεγαλύτερο της λογιστικής αξίας του. Αν αυξηθεί, η δαπάνη απόσβεσης του 
περιουσιακού στοιχείο είναι μηδενική εκτός και έως ότου η υπολειμματική αξία του 
μειωθεί μεταγενέστερα σε ποσό μικρότερο της λογιστικής αξίας του. 
 

 Η απόσβεση ενός παγίου ξεκινά όταν αυτό είναι διαθέσιμο προς χρήση , δηλαδή όταν 
βρίσκεται σε κατάλληλη  θέση & κατάσταση , προκειμένου μα είναι έτοιμο να 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται από την διοίκηση.  
 

Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου διακόπτεται κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ 
εκείνης που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιμο προς πώληση (η που 
συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως διαθέσιμη προς πώληση) 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και εκείνης κατά την οποία διαγράφεται το περιουσιακό στοιχείο. 
Συνεπώς, η απόσβεση δεν παύει όταν το περιουσιακό στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή όταν 
αποσύρεται από την ενεργό χρήση εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί 
πλήρως. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μεθόδους χρήσης της απόσβεσης, η δαπάνη απόσβεσης 
μπορεί να είναι μηδενική ενόσω δεν υπάρχει παραγωγή(Δ.Π.Χ.Π 5). 
 

 Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναλώνονται από την οντότητα κυρίως δια της χρήσης του. Οπωσδήποτε όμως, άλλοι 
παράγοντες, όπως η τεχνική ή εμπορική απαξίωση και η φθορά, όταν το περιουσιακό 
στοιχείο παραμένει σε αδράνεια, συχνά συνεπάγονται τη μείωση των οικονομικών 
ωφελειών που αναμένονταν από το στοιχείο αυτό.  

 
Συνεπώς, όλοι οι ακόλουθοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της 
ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου: 
 
 αναμενόμενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Η χρήση εκτιμάται σε αναφορά με 

την αναμενόμενη παραγωγική δυναμικότητα ή το παραγόμενο προϊόν του 
περιουσιακό στοιχείου, 
 

  η αναμενόμενη φυσική  φθορά   που εξαρτάται από λειτουργικούς παράγοντες, όπως 
ο αριθμός των βαρδιών για τον οποίο το περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί και το πρόγραμμα επισκευών και συντήρησης, καθώς και η φροντίδα 
και συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου, όσο είναι σε αδράνεια, 

 
 η τεχνική ή εμπορική απαξίωση που προκύπτει από αλλαγές ή βελτιώσεις στην 

παραγωγή καθώς και  από  μεταβολές  στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που προέρχονται από το περιουσιακό στοιχείο, 

 
 νομικοί ή παρόμοιοι περιορισμοί στη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως η 

εκπνοή της διάρκειας των σχετικών μισθώσεων. 
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  Η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου ορίζεται  με βάση την αναμενόμενη χρησιμότητα του για την 
επιχείρηση. Σε μερικές περιπτώσεις  η ωφέλιμη ζώη ενός παγίου είναι μικρότερη και 
περιπτώσεις που είναι μεγαλύτερη . Μια επιχείρηση για παράδειγμα μπορεί να διαθέτει τα 
πάγια της ύστερα από κάποιο  χρονικό διάστημα. 

 
Η εκτίμηση της ωφέλιμης  ζωής ενός παγίου είναι θέμα κρίσης και βασίζεται στην εμπειρία 
της διοίκησης της επιχείρησης με παρόμοια πάγια.  
 
Στις περιπτώσεις που μαζί με τα  οικόπεδο αγοράζεται και το κτίρια, θα πρέπει να γίνεται 
διαχωρισμός ανάμεσα στις αξίες & να κάνει αποσβέσεις μόνο για το κτίριο.  Τα οικόπεδα ,σε 
αντίθεση με τα κτίρια έχουν απεριόριστη ζωή και κατά συνέπεια δεν είναι αποσβέσιμα. Αν το 
κόστος της γης περιλαμβάνει το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και 
αποκατάστασης, εκείνο το κόστος του οικοπέδου αποσβένεται κατά την περίοδο που 
αντλούνται οφέλη μέσω της πραγματοποίησης του κόστους αυτού . Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η ίδια η γη μπορεί να έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οπότε αποσβένεται κατά 
τρόπο που αντανακλά τα οφέλη που πρόκειται να αποκομιστούν από αυτή. 
 

3.1.11.4    Μέθοδοι Απόσβεσης 

 
 
Η  μέθοδος απόσβεσης  που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντανακλά το ρυθμό των 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που αναμένεται να αναλωθούν από την οντότητα. 
 
Η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται σε κάθε πάγιο θα πρέπει να επανεξετάζεται 
τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού έτους και, αν έχει υπάρξει σημαντική μεταβολή στο 
ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο, η μέθοδος πρέπει να τροποποιείται ώστε να 
αντανακλά το νέο ρυθμό. Τέτοια μεταβολή θα αντιμετωπίζεται λογιστικά ως μεταβολή της 
λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 8. 
 
 
   Οι μέθοδοι απόσβεσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση είναι οι εξής : 
 

1. η σταθερή μέθοδος (επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με σταθερό ποσό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής εάν η υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου 
δε μεταβάλλεται), 

2. η μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου (φθίνουσα επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής  του περιουσιακού στοιχείου), και 

3.  η μέθοδος των παραγόμενων μονάδων  (επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με βάση 
την αναμενόμενη χρήση ή παραγωγή του περιουσιακού στοιχείου). 
 
 

Οποιαδήποτε μέθοδος απόσβεσης όμως και να επιλέξει η οντότητα, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, και να μεταβάλλεται μόνο όταν υπάρχει 
μεταβολή στον αναμενόμενο ρυθμό των οικονομικών ωφελειών. 
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3.1.12    ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ  
 
Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει τι Δ.Λ.Π 36«απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»,  
Για να προσδιορίσει αν η αξία ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου απομειώνεται . Το πρότυπο  
εξηγεί πως μια επιχείρηση αναθεωρεί τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, 
πως προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε αναγνωρίζει ή 
αναστρέφει μια ζημία απομειώσης. 
 
Αποζημίωση από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων που απομειώθηκαν, 
χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, όταν καθίσταται απαιτητή η αποζημίωση. 
 
Απομειώσεις ή ζημίες στοιχείων ενσώματων ακινητοποιήσεων, σχετικές απαιτήσεις για ή 
πληρωμές αποζημίωσης από τρίτα μέρη και κάθε μεταγενέστερη αγορά ή κατασκευή 
περιουσιακών στοιχείων αντικατάστασης είναι ξεχωριστά οικονομικά γεγονότα με 
διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση. 
 
Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν : 
 

 τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 36, 
 

 η διαγραφή στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποσύρθηκαν ή 
διατέθηκαν προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο, 

 
 η αποζημίωση από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων που 

απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, όταν καθίσταται απαιτητή 
 

 το κόστος στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκαταστάθηκαν, 
αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν ως αντικαταστάσεις προσδιορίζεται σύμφωνα με 
το παρόν Πρότυπο. 

 

3.1.13    ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ   
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα πρέπει να διαγράφεται  
όταν: 
 

1. διατίθεται  και  
2. όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του 

στοιχείου. 
 

 Το κέρδος ή η ζημία που προέρχεται από την διαγραφή του παγίου πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την χρονική στιγμή που το πάγιο 
διαγράφεται. Τα κέρδη ή οι ζημίες από πώληση παγίων δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 
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Η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να συμβεί είτε με 
πώληση, είτε με σύμβαση χρηματοοικονομικής μίσθωσης είτε με δωρεά. Ο προσδιορισμός 
της ημερομηνίας διαθέσεως γίνεται εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα. Στην περίπτωση 
πώλησης και επαναμίσθωσης ενός παγίου εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπει το 
Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις. 
 
Το αντάλλαγμα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων που αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία του . Συγκεκριμένα , αν η 
πληρωμή του στοιχείου αναβάλλεται, το αντάλλαγμα που λήφθηκε αναγνωρίζεται αρχικά 
στην ισοδύναμη τιμή μετρητοίς του, ενώ η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του 
ανταλλάγματος και της ταμιακής τιμής μετρητοίς αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 18, αντανακλώντας την πραγματική απόδοση της απαίτησης.  
 
Αν η οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης τμήματος του στοιχείου, τότε διαγράφει τη 
λογιστική αξία του τμήματος που αντικαταστάθηκε ασχέτως αν το αντικαθιστάμενο τμήμα 
είχε αποσβεστεί ξεχωριστά. Αν δεν είναι δυνατό η επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει τη 
λογιστική αξία χρησιμοποιώντας  το κόστος της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του 
αντικαθιστάμενου τμήματος κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του. 
 
 
 

3.1.14     ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ της φορολογητέας βάσης 
ενός στοιχείου του ενεργητικού και της λογιστικής του αξίας.  
 
Σχετικά με τα ενσώματα πάγια αναβαλλόμενοι φόροι μπορούν να προκύψουν όταν : 
 
 Όταν οι συντελεστές απόσβεσης που έχει επιλέξει να ακολουθεί  η επιχείρηση 

σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή των παγίων είναι διαφορετική από τους φορολογικούς 
συντελεστές. Η λογιστική αξία του παγίου, σε αυτή την περίπτωση, διαφοροποιείται 
από την αξία που αποδίδεται  για φορολογικούς σκοπούς. 
 

 Όταν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού η οποία 
γίνεται για λογιστικούς σκοπούς και δεν αναγνωρίζεται από την φορολογική 
νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση της μη αναγνωριζόμενης φορολογικής 
αναπροσαρμογής της αξίας ενός παγίου από μέρους της επιχείρησης, θα προκύψει 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής και φορολογικής βάσης. 

 
 

3.1.14.1     Αναβαλλόμενη φορολογία όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι 
υψηλότερες των λογιστικών 

 
Στην περίπτωση που οι φορολογικές αποσβέσεις είναι υψηλότερες των λογιστικών προκύπτει 
μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, η οποία αναγνωρίζεται σε χρέωση των 
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αποτελεσμάτων χρήσης με ένα έξοδο και πίστωση των υποχρεώσεων. Η διαφορά που 
προκύπτει μεταξύ φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων λειτουργεί ως εξής : 
 
 Για το χρονικό διάστημα που διενεργούνται ταυτόχρονα φορολογικές και λογιστικές 

αποσβέσεις, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αυξάνεται, 
 Στο τέλος των φορολογικών αποσβέσεων και για όσο διάστημα διενεργούνται 

λογιστικές αποσβέσεις η υποχρέωση μειώνεται, 
 Με την ολοκλήρωση των λογιστικών αποσβέσεων η διαφορά έχει εξισωθεί. 

 
 

 

3.1.14.2     Αναβαλλόμενη φορολογία όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι 
χαμηλότερες των λογιστικών 

 
Στην περίπτωση που οι  φορολογικές αποσβέσεις είναι  χαμηλότερες των λογιστικών  
,προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση η  οποία αναγνωρίζεται σε χρέωση των 
απαιτήσεων και πίστωση των εσόδων. 
 
 

3.1.14.3   Αναπροσαρμογή αξίας ενός παγίου η οποία πραγματοποιείται για 
λογιστικούς σκοπούς και  δεν αναγνωρίζεται από την φορολογική 
νομοθεσία        

 
Στην περίπτωση που η επιχείρηση ακολουθώντας τον εναλλακτικό χειρισμό του Δ.Λ.Π 16 
αναπροσαρμόζει την αξία του παγίου , η οποία δεν αναγνωρίζεται φορολογικά , προκύπτει 
αναβαλλόμενη φορολογία (Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση), δεδομένου ότι η 
λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει από την φορολογική του βάση.   
 

3.1.15    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Δ.Λ.Π. 16 
 
 
Το Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις αφορά σχεδόν το σύνολο των Ελληνικών 
εταιρειών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για να γίνει ορθή γνωστοποίηση 
των πληροφοριών όπως επιβάλλει το Δ.Λ.Π.  16 η εταιρεία πρέπει να παρακολουθεί τα πάγια 
στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων. Η παρακολούθηση των παγίων με βάση τα Διεθνή 
Λογιστικά  Πρότυπα είναι πιο σύνθετη από τον υπολογισμό των αποσβέσων με διαφορετικό 
συντελεστή. Απαιτείται πλήθος πληροφοριών, διαφορετική  δομή, διαφορετικές επεξεργασίες 
και για κάθε πάγιο να εκδίδονται  καρτέλες κίνησης με ανάλυση του συνολικού ποσού 
(κόστος απόκτησης, επιχορηγήσεις, προβλέψεις, αναπροσαρμογές). 
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3.1.15.1  Στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται ανεξάρτητα με ποια 
μέθοδο αποτιμώνται τα πάγια (στο κόστος κτήσης ή την 
πραγματική αξία ) 

 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε κατηγορία ενσώματων 
ακινητοποιήσεων τα εξής : 
 
 Τις βάσεις αποτίμησης για τον προσδιορισμό της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας, 

 
 Τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκα, 

 
 Τις ωφέλιμες ζωές ή τους συντελεστές αποσβέσεων που  χρησιμοποιήθηκαν, 

 
 Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευμένη απόσβεση (συναθροιζομένων 

και των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) αρχής  και τέλους περιόδου, 
 Μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τέλους περιόδου που να 

δείχνει : 
 τις προσθήκες 
 τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα  προς πώληση ή 

που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως 
κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις 

 τις αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών ενοποιήσεων  
 τις αυξήσεις ή μειώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως που  προκύπτουν από   

αναπροσαρμογές και από ζημίες απομείωσης που αναγνωρίσθηκαν ή 
αναστράφηκαν απευθείας στην  καθαρή θέση 

 τις ζημίες απομειώσεως της χρήσεως που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 

 τις ζημίες απομειώσεως που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 36 

 τις αποσβέσεις 
  τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή 

των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόμισμα σε διαφορετικό 
νόμισμα παρουσίασης. 

 άλλες μεταβολές. 
 

Εκτός των ανωτέρω οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει επίσης να  γνωστοποιούν : 
 
 την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στις  ενσώματες 

ακινητοποιήσεις που φέρουν βάρη για εξασφάλιση  υποχρεώσεων, 
 

 το ποσό των δαπανών που αναγνωρίσθηκαν στη λογιστική αξία του  στοιχείου κατά 
το στάδιο της κατασκευής του, 
 

  τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, 
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 Τη λογιστική μέθοδο των δαπανών αποκατάστασης , αναφορικά με τα στοιχεία των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων,  

 
  το ποσό της αποζημίωσης από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων 

που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν που συμπεριλαμβάνεται στα 
αποτελέσματα, όταν αναγνωρίζεται (αν δε γνωστοποιείται ξεχωριστά στην όψη της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων). 
 

Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης και η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών 
στοιχείων είναι θέματα κρίσης που πρέπει να γνωστοποιούνται, γιατί παρέχουν στους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφορίες, που τους επιτρέπουν να εξετάζουν τις 
πολιτικές  που έχει επιλέξει η διοίκηση και να κάνουν συγκρίσεις με άλλες οντότητες. Για 
παρόμοιους λόγους, είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται : 
 η απόσβεση της χρήσεως και η συσσωρευμένη απόσβεση στο τέλος αυτής της χρήσης  
 τις μεθόδους απόσβεσης. 

 
Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται το είδος και το αποτέλεσμα μιας μεταβολής λογιστικής 
εκτίμησης, που έχει επίδραση στην τρέχουσα ή σε μεταγενέστερες περιόδους σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 8. Τέτοια γνωστοποίηση  μπορεί να προκύπτει από μεταβολή στη λογιστική 
εκτίμηση αναφορικά με : 
 

 τις υπολειμματικές αξίες 
 το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης 

στοιχείων των ενσώματων κινητοποιήσεων 
 τις ωφέλιμες ζωές 
 τις μεθόδους αποσβέσεως 

 
Αν τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων εμφανίζονται με αναπροσαρμοσμένες 
αξίες πρέπει να γνωστοποιούνται επιπλέον τα εξής : 
 

 η ημερομηνία από την οποία ισχύει η αναπροσαρμογή 
 αν χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής 
 οι μέθοδοι και οι σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για τον προσδιορισμό 

των εύλογων αξιών 
 η έκταση κατά την οποία οι εύλογες αξίες των στοιχείων  προσδιορίστηκαν δια 

απευθείας παραπομπή σε τρέχουσες τιμές ενεργούς αγοράς ή πρόσφατες 
συναλλαγές σε καθαρά εμπορική  βάση ή εκτιμήθηκαν με τη χρήση άλλων τεχνικών 
αποτίμησης 

 η λογιστική αξία κάθε μιας αναπροσαρμοσμένης κατηγορίας ενσώματων 
ακινητοποιήσεων, όπως θα περιλαμβανόταν στις οικονομικές καταστάσεις, αν 
εφαρμοζόταν η μέθοδος του κόστους 

 τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής, που να δείχνουν τη μεταβολή αυτών για την 
περίοδο και κάθε περιορισμός στη διανομή υπολοίπου  στους μετόχους. 

 

Ακόμα, μια επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για τις απομειωμένες ενσώματες 
ακινητοποιήσεις επιπλέον των ανωτέρω σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο Δ.Λ.Π. 36 
(απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων).  
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 Χρήσιμο είναι επίσης για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να  γνωστοποιούνται 
και πληροφορίες όπως : 
 
 η λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια, 
 η προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσμένων ενσώματων 

ακινητοποιήσεων που είναι σε χρήση, 
  η λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που έχουν  αποσυρθεί από την 

εκμετάλλευση και κατέχονται προς πώληση  σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και 
  η εύλογη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων εφόσον είναι  σημαντικά 

διαφορετική από την λογιστική αξία σε περιπτώσεις που  χρησιμοποιείται η μέθοδος 
του κόστους. 

 

3.1.16    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
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 εταιρείες 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. 
  
 Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ότι οι ενσώματες ακινητοποιήσεις πρέπει να 
καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς, με 
εξαίρεση τα έξοδα κτήσεως ακινήτων, τα οποία χαρακτηρίζονται έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις πρέπει να αποσβένονται σύμφωνα με τους 
συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003, το οποίο ορίζει τους 
μέγιστους επιτρεπτούς φορολογικά συντελεστές, ενώ όσα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν 
χρησιμοποιούνται δεν αποσβένονται. 
 
Επίσης, φορολογικοί νόμοι επιτρέπουν και επιταχυνόμενες αποσβέσεις. Οι εγκαταστάσεις σε 
ακίνητα τρίτων συνήθως, αποσβένονται στη διάρκεια του συμβολαίου μίσθωσης. Όμως 
συχνά αποσβένονται 20% ετησίως. Αναπροσαρμογή της αξίας επιτρέπεται μόνο στην ειδική 
περίπτωση που ορίζει ο Ν. 2065/1992, ο οποίος προβλέπει την αναπροσαρμογή της αξίας των 
ακινήτων ως υποχρεωτικά διενεργούμενη κάθε 4 χρόνια, με βάση συντελεστές που ορίζονται 
από Υπουργικές Αποφάσεις.        

3.1.16.1     Η εφαρμογή του Δ.Λ.Π 16 στην Ελλάδα 

 
Το Δ.Λ.Π 16 μαζί με το Δ.Λ.Π 36 και το Δ.Λ.Π 12 είναι  όπως αναφέρει ο (Σάκελλη, 2002) 
τα σημαντικότερα πρότυπα , τα οποία έρχονται να θεραπεύσουν τα βασικά νοσήματα της 
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μακραίωνης λογιστικής του ιστορικού κόστους και  να καταστήσουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της επιχείρησης αξιόπιστη πηγή πληροφοριών .  

Το εξεταζόμενο πρότυπο 16 εισάγει κοινά δαιμόνια , αφού επιτρέπει την εκτίμηση των 
πάγιων στοιχείων στην πραγματική τους αξία και  το λογισμό των αποσβέσεων πάνω στην 
αξία αυτή. Η παρουσίαση στον ισολογισμό των πάγιων στοιχείων στην πραγματική τους αξία 
και ο λογισμός των αποσβέσεων επί της αξίας αυτής και  μάλιστα με βάση την ωφέλιμη ζωή 
των πάγιων στοιχείων και το ρυθμό άντλησης των οικονομικών ωφελειών που τα στοιχεία 
αυτά παρέχουν , ασφαλώς συνιστούν βασικούς παράγοντες για την ορθή παρουσίαση των 
οικονομικής θέσης , της περιουσιακής διόρθωσης , των αποτελεσμάτων , της απόδοσης , της 
ρευστότητας , κτλ της οικονομικής μονάδας . Με άλλα λόγια σημαντικά θέματα 
πληροφόρησης των ενδιαφερομένων , στα οποία αποτυγχάνει η λογιστική του ιστορικού 
κόστους , προσεγγίζει καλύτερα το Δ.Λ.Π 16 , με την βασική προϋπόθεση ότι η πραγματική 
αξία των παγίων στοιχείων θα εκτιμάται κατά το δυνατό ακριβέστερο τρόπο και η ωφέλιμη 
ζωή των στοιχείων αυτών θα εκτιμάται  σωστά .   

Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (αναθεωρημένο 
το1998). 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Επίσης αντικαθιστά τις εξής Διερμηνείες:  

 Μ.Ε.Δ.-6 Κόστη Τροποποίησης Υπάρχοντος Λογισμικού,  
 Μ.Ε.Δ.- 14 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, Αποζημίωση για την Απομείωση ή Ζημία 

Στοιχείων και 
  Μ.Ε.Δ.- 23 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, Έξοδα Σημαντικής Επιθεώρησης ή 

Γενικών Επισκευών. 

 

 

3.1.17    ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΛΠ 16 ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
α. Ποια ενσώματα πάγια 
υπάγονται στο Πρότυπο 

α. Ποια ενσώματα πάγια 
υπάγονται στο Πρότυπο 

• Εφαρμόζεται για όλα τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και λοιπά 
ενσώματα πάγια στοιχεία. Εξαιρούνται 
από το  Πρότυπο τα ακίνητα επένδυσης, 
για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 40, και 
τα «κατεχόμενα για πώληση πάγια». 

• Στους λογαριασμούς 10-14, 15, το 
Ε.ΓΛΣ παρακολουθεί όλα τα ενσώματα 
πάγια χωρίς να διακρίνει σε: 
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια, κατεχόμενα 
για πώληση πάγια, ακίνητα επένδυσης κλπ, 
διακρίσεις απαραίτητες σύμφωνα με τα 
ΔΛΠ. 
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β. Προϋποθέσεις αρχικής  
καταχώρησης 

β. Προϋποθέσεις αρχικής 
καταχώρησης 

• Καταχωρούνται μόνο όταν συντρέχουν 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  - να 
πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το 
στοιχείο θα εισρεύσουν στην  επιχείρηση,  
- το κόστος του στοιχείου να μπορεί  να 
προσδιοριστεί αξιόπιστα. 

• Καταχωρούνται μόνο όταν η επιχείρηση 
αποκτήσει την κυριότητα των στοιχείων. 

  
 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
γ 1. Αξία αρχικής καταχώρησης 
ακινήτων 

γ1. Αξία αρχικής καταχώρησης 
ακινήτων 

Περιλαμβάνει: 
1) την συμβολαιογραφική αξία, 
2) τα έξοδα κτήσης 

ακινητοποιήσεων (φόρος 
μεταβίβασης, 
συμβολαιογραφικά, κλπ.), 

3) τους τόκους δανείων 
κατασκευαστικής περιόδου 

• Περιλαμβάνει: 
1)  όμοια με το ΔΛΠ, 
2) αντιμετωπίζονται ως έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης (λ.16.14), 
3)  αντιμετωπίζονται ως έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης (λ.16.18), 

γ2. Αξία αρχικής καταχώρησης παγίων 
 (πλην ακινήτων) 

γ2. Αξία αρχικής καταχώρησης παγίων 
(πλην ακινήτων) 

• Περιλαμβάνει 
1) τιμολογιακή αξία, 
2) τα ειδικά έξοδα κτήσης 

• Περιλαμβάνει: 
1) όμοια με το ΔΛΠ 
2) όμοια με το ΔΛΠ

δ. Μεταγενέστερες δαπάνες δ. Μεταγενέστερες δαπάνες 
• Προσαυξάνουν την αξία κτήσης, μόνο 
αν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη του πάγιου στοιχείου πέραν από 
την αρχική απόδοσή του.(προσθήκες – 
βελτιώσεις). 

• το ίδιο  με τα ΔΛΠ 

ε. Μεταγενέστερη αποτίμηση ε. Μεταγενέστερη αποτίμηση 
1) Βασική μέθοδος: το κόστος κτήσης 1) το ίδιο  με τα ΔΛΠ 
2) Εναλλακτική μέθοδος: της εύλογης 
αξίας τους  

2)  • Μόνο για τα ακίνητα προβλέπεται η 
ανά 4ετία αναπροσαρμογή της αξίας τους 
με συντελεστές που καθορίζει το 
Υπουργείο Οικονομικών (ν.2065/1992) 
• Επιτρέπεται η αποτίμηση των ακινήτων 
στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 16, η δε προκύπτουσα υπεραξία 
υποβάλλεται σε ήπια φορολογία. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ (συνέχεια) 
 
  
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
ε. Μεταγενέστερη αποτίμηση ε. Μεταγενέστερη αποτίμηση 
• Η πιστωτική διαφορά αναπροσαρμογής της 
αξίας των παγίων καταχωρείται στα ίδια 
κεφάλαια και δεν διανέμεται. 

• Η υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων 
με βάση το ν.2065/1992 κεφαλαιοποιείται με 
έκδοση μετοχών που διανέμονται δωρεάν 
στους μετόχους. 

• Όταν η αξία ενός επανεκτιμώμενου 
στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την 
λογιστική το αξία απαιτείται νέα 
επανεκτίμηση μόνο κάθε 3 έως 5 έτη. 

• Η αναπροσαρμογή της αξίας μόνο των 
ακινήτων γίνεται ανά 4ετία με βάση 
συντελεστές που καθορίζει το Υπουργείο 
Οικονομικών.  Με τη διάταξη του άρθρου 15 
του ν.3229/2204 παρέχεται η ευχέρεια στις 
εταιρίες που εφαρμόζουν ΔΛΠ να 
εφαρμόζουν τους χειρισμούς που προβλέπει 
το ΔΛΠ 16 για την εύλογη αξία μόνο όμως 
για τα ακίνητα. 

• Η διαφορά επανεκτίμησης 
πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση του 
πάγιου στοιχείου κι συνεπώς σύμμετρα με 
την απόσβεσή του ή με την πώλησή του, 
οπότε από τον λογαριασμό «αποθεματικό 
επανεκτίμησης» μεταφέρεται στα 
«αποτελέσματα εις νέο».  

Η διαφορά αναπροσαρμογής των ακινήτων 
με βάση το ν.2065/1992 κεφαλαιοποιείται με 
έκδοση νέων μετοχών.• Με τη διάταξη του 
άρθρου 15 του ν.3229/2004 παρέχεται η 
ευχέρεια στις εταιρίες που εφαρμόζουν ΔΛΠ 
να εφαρμόζουν τους χειρισμούς που 
προβλέπει το ΔΛΠ 16 για την εύλογη αξία 
μόνο όμως για τα ακίνητα. 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία υπόκεινται σε 
απομείωση, όταν η λογιστική αξία τους 
μειωθεί κάτω από το ανακτήσιμο ποσό. 

• Σε περίπτωση υποτίμησης ενσώματου 
παγίου στοιχείου διενεργείται πρόβλεψη, 
εφόσον η υποτίμηση προβλέπεται να είναι 
διαρκής (άρθρο 43§ 5ε του ν.2190/1920). 

  
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ (συνέχεια) 
 
 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
• Η απόσβεση ενός ενσώματου πάγιου 
στοιχείου γίνεται με βάση την ωφέλιμη 
οικονομική ζωή του και τον προσδοκώμενο 
ρυθμό ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών 
που απορρέουν από το στοιχείο. 
 

• Διενεργούνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές του ΠΔ299/2003, που δεν 
ανταποκρίνονται, κατά κανόνα, στην 
οικονομική ωφέλιμη ζωή των στοιχείων. 

• Κάθε τμήμα στοιχείου ενσώματων παγίων, 
το κόστος του οποίου είναι σημαντικό σε 
σχέση με το συνολικό κόστος του στοιχείου, 
θα πρέπει να αποσβένεται ξεχωριστά. 

• Η ανάλυση των σύνθετων παγίων γίνεται με 
οδηγό τον φορολογικό συντελεστή 
απόσβεσης των στοιχείων. 
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Όταν σημαντικά ανταλλακτικά και εφεδρικός 
εξοπλισμός πληρούν τον ορισμό του 
¨ενσώματου παγίου στοιχείου» ή όταν είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο για ένα 
ενσώματο πάγιο στοιχείο, τότε 
αντιμετωπίζονται λογιστικά ως ενσώματα 
πάγια στοιχεία. 

• Τα ανταλλακτικά εντάσσονται πάντοτε 
στην κατηγορία των αποθεμάτων και 
επιβαρύνουν το κόστος ή τα αποτελέσματα 
της χρήσεως κατά την ανάλωσή τους. 

η. Καταστροφή ενσώματων παγίων η. Καταστροφή ενσώματων παγίων 
- Οι απομειώσεις ή ζημίες ενσώματων παγίων 
πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 36- Η σχετική απαίτηση για 
αποζημίωση καταχωρείται στα αποτελέσματα 
όταν εισπράττεται.- Η αποκατάσταση της 
ζημίας αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 
16. 

• Τα τρία γεγονότα που τα ΔΛΠ 
αντιμετωπίζουν χωριστά το καθένα τα 
Ελληνικά Λ.Π. τα αντιμετωπίζουν ως ένα 
ενιαίο γεγονός 

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
θ. Αντικατάσταση μερών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 

θ. Αντικατάσταση μερών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων

• Το κόστος αντικατάστασης επαυξάνει τη 
λογιστική αξία των στοιχείων εάν 
πληρούνται τα κριτήρια καταχώρησης των 
ενσώματων πάγιων στοιχείων. Η 
αναπόσβεστη αξία των μερών που 
αντικαθίστανται διαγράφεται. 

• Το κόστος αντικατάστασης επαυξάνει το 
κόστος κτήσης των παγίων μόνο αν οι 
δαπάνες χαρακτηριστούν ως δαπάνες 
βελτίωσης. Το αναπόσβεστο κόστος των 
μερών που αντικαθίστανται δεν διαγράφεται. 

ι. Τακτική κύρια επιθεώρηση ι. Τακτική κύρια επιθεώρηση 

• Το κόστος της επιθεώρησης (π.χ. 
αεροπλάνου) προσαυξάνει τη λογιστική αξία 
του ενσώματου παγίου, εφόσον πληρούνται 
τα κριτήρια αναγνώρισης των ενσώματων 
παγίων.  

• Το κόστος της επιθεώρησης βαρύνει τα 
έξοδα της χρήσης στη οποία 
πραγματοποιείται ή, κατά περίπτωση, 
χαρακτηρίζεται ως έξοδος πολυετούς 
απόσβεσης 

• Τυχόν αναπόσβεστο κόστος προηγούμενης 
επιθεώρησης διαγράφεται 
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                                          Κεφάλαιο 40  

                                 Εμπειρική προσέγγιση  
 

Το  δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας επικεντρώνεται   στην  αναπροσαρμογής των παγίων 
στοιχείων μιας επιχείρησης και εξετάζει τον βαθμό που επηρεάζεται από κάποια 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων .   

 

4.1  ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξετάσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 
επιχειρήσεων  που οδηγούν στην εφαρμογή της μεθόδου της αναπροσαρμογής των 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων για την αποτίμηση των παγίων τους .  Για να έχουμε 
κάποια αξιόπιστα συμπεράσματα εξετάστηκαν  εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α.Α. και το δείγμα 
περιλαμβάνει τόσο εταιρείες που αναπροσαρμόζουν τα πάγια τους  όσο και εταιρείες που δεν 
τα αναπροσαρμόζουν .Έγινε προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθεί ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα από κάθε κλάδο , δεν συμπεριλαμβάνονται όμως καθόλου εταιρίες από τον τραπεζικό 
και τον ασφαλιστικό κλάδο, διότι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και  δεν θα βοηθούσαν στην 
ολοκλήρωση της έρευνας. 
 
Η διάρκεια για την οποία θα εξετάσουμε το δείγμα είναι η εξαετία  2005- 2010 και 
περιλαμβάνει μόνο εισηγμένες ελληνικές εταιρείες . Επιλέχθηκε αυτή η περίοδο  γιατί από το 
2005 και μετά οι εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α.Α   οφείλουν να συντάσσουν τις οικονομικές 
τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π και επομένως δίνει την δυνατότητα στην διεύθυνση 
της εταιρείας να επωφεληθεί από το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων . Για το προσδιορισμό τους δείγματος και τη συλλογή των 
απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της Hellastat, καθώς και η 
βάση δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω της ιστοσελίδας του 
(www.ase.gr) .  Στην συγκεκριμένη βάση, όλες οι εισηγμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δημοσιεύουν τις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές 
τους καταστάσεις, όπως επίσης και στην προσωπική τους ιστοσελίδα. 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία ένας μεγάλος αριθμός ερευνών ασχολείται  με το θέμα της 
αναπροσαρμογής των ενσώματων στοιχείων και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 
ακολουθούν αυτή την πρακτική . Και όλοι οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα , 
έχοντας μελετήσει τις αναπτυγμένες οικονομίες του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της 
Αυστραλίας , πως το επενδυτικό κοινό αποδίδει στην αναπροσαρμογή παγίων τεράστια αξία , 
αφού την επεξεργάζεται ως δημιουργό επιτυχημένης  μελλοντικής   πορείας για την εκάστοτε  
επιχείρηση . 
 
Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά των εταιρειών αυτών που παρακινούν την διοίκηση να 
ακολουθήσει την μέθοδο της αναπροσαρμογής παγίων ?  
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Αυτό λοιπόν που θα ερευνηθεί σε αυτή την εργασία είναι τα χαρακτηριστικά των εταιριών 
που ακολουθούν την μέθοδο της αναπροσαρμογής .  
 
 
 

4.2   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των εταιρειών 
που χρησιμοποιούν αναπροσαρμογή παγίων βασίζονται  σε στοιχεία από προηγούμενες 
έρευνες στην διεθνή βιβλιογραφία πάνω στο θέμα και  είναι οι εξής : 

1. Μέγεθος εταιρείας  
2. Μόχλευση 
3. Aνάπτυξη  
4. Intangibility ratio 
5. MtB ratio  

 

4.3   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
 
Η προσπάθεια  σε αυτή την εργασία επικεντρώνετε στο να μελετηθεί κατά πόσο   οι 
μεταβλητές που αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή της μεθόδου 
της αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται από την εξέταση των 
ερευνητικών υποθέσεων που ακολουθούν και  έχουν στηριχθεί στην προγενέστερη ιστορική 
ανασκόπηση  που υπάρχει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  
 

4.3.1  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
 

Όπως αναφέρεται  και στην βιβλιογραφική επισκόπηση , ο Zimmerman (1983) κατέληξε ότι 
οι μεγάλες επιχειρήσεις   τείνουν να  τραβούν περισσότερο τα βλέμματα , ειδικά όσον αφορά 
το  διαθέσιμο πλούτο , έχουν περισσότερα κίνητρα από ότι οι  μικρές  να υιοθετήσουν μια  
λογιστική  μέθοδο  που δίνει μια συντηρητική εικόνα της κερδοφορίας  της επιχείρησης. 
Επίσης , οι Lin και Peasnell (2000) εξέτασαν ένα δείγμα από εταιρίες του Ηνωμένου 
Βασιλείου που επανεκτιμούσαν τα πάγια τους για την περίοδο 1989-1991 και διαπίστωσαν 
ότι η θετική αναπροσαρμογή συσχετίζεται μεταξύ άλλων παραγόντων και με  το μέγεθος των 
εταιριών . Επιπλέον , οι μεγάλες εταιρείες είναι πιο πιθανό να επανεκτιμήσουν τα ενσώματα 
πάγια από ότι οι μικρότερες. Όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν τεράστια κέρδη , οι 
οικονομικές τους καταστάσεις είναι πιο πιθανό να τραβήξουν την προσοχή και οι επενδυτές 
να θελήσουν να πάρουν τα κεφάλαια τους και να επενδύσουν αλλού.  Έτσι οι μεγάλες 
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επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καταγράψουν χαμηλότερα ποσοστά κέρδους έχουν 
περισσότερα κίνητρα να κάνουν αναπροσαρμογή παγίων  Brown et. al, ( 1992). 

Η1  Όσο πιο μεγάλη είναι μια επιχείρηση τόσο πιο πιθανό είναι  να ακολουθήσει την μέθοδο 
της αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 

   4.3.2   ΒΑΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
 
 Από την ανάλυση της βιβλιογραφικής επισκόπησης ως τώρα έχει επισημανθεί η αρνητική 
σχέση που υπάρχει μεταξύ της αθέτησης των δανειακών συμβολαίων  των επιχειρήσεων και 
των μετοχικών κερδών τους . Οι Whittred  και Chan (1992) εξέτασαν τις πρακτικές 
αναπροσαρμογής των εταιρειών της Αυστραλίας κατά την περίοδο του 1980-1984 και τα 
αποτελέσματά τους υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν σε 
αναπροσαρμογή παγίων  στοιχείων τους όταν το επίπεδο της μόχλευσης αυξάνεται και η 
δανειοληπτική ικανότητά τους είναι μειωμένη. Επιπρόσθετα οι εταιρείες που 
χρησιμοποιούσαν αυτή την μέθοδο είχαν και αυξημένη μόχλευση και επίσης  είχαν πολλές 
πιθανότητες να αθετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και έτσι αποφασίστηκε  ότι η 
αναπροσαρμογή των παγίων παρουσιαστικών στοιχείων θα επέτρεπε στους διαχειριστές να 
μεταβιβάσουν σημαντικές πληροφορίες προς τους επενδυτές και να λύσουν το πρόβλημα της 
ασυμμετρίας των πληροφοριών . Επίσης οι Gaermynck and Veugelers (1999) έδειξαν ότι οι 
επιχειρήσεις του Βελγίου που έχουν χαμηλούς δείκτες μόχλευσης , έχουν και λιγότερες 
πιθανότητες να αναπροσαρμόσουν τα πάγια τους. 

Αφού μια αναπροσαρμογή προς τα πάνω των ενσώματων πάγιων στοιχείων   αυξάνει την 
λογιστική αξία όλων των παγίων και το αποθεματικό αναπροσαρμογής , θα βελτιώσει και τον 
δείκτη χρέους προς το μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών. Δεδομένου της βελτίωσης του 
δείχτη χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο στον ισολογισμό της εταιρείας , οι διαχειριστές της 
επιχείρησης θα μπορέσουν  να διαπραγματευτούν με  καλυτέρους δανειακούς  όρους τις 
υποχρεώσεις της . Επομένως οι εταιρείες με μεγάλο δείκτη μόχλευσης τείνουν να 
εφαρμόζουν την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων Lin και Peasnell ( 2000a) . Brown et. al, 
(1992). 

 Ακόμα οι Missonier-Piera, (2007) βρήκε ότι εταιρείες που προχωράνε σε αναπροσαρμογή 
παγίων έχουν   υψηλότερο   δείκτη  μόχλευση  από ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το 
ιστορικό κόστος για την αποτίμηση των πάγιων τους στοιχείων . Φαίνεται ότι η 
αναπροσαρμογή παγίων χρησιμοποιείται ως μέσο από τους διαχειριστές των εταιριών για να 
δώσουν σήμα στους επενδυτές για την βελτίωση της  δανειοληπτική ικανότητά και την 
πιθανότητα αθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.  Έτσι οι διαχειριστές  
έχουν περισσότερα κίνητρα  να  χρησιμοποιήσουν  αναπροσαρμογή προς τα πάνω των 
ενσώματων  παγίων του ενεργητικού. 

Η2. Όσο υψηλότερο δείκτη δανειακής μόχλευσης παρουσιάζει μια εταιρία , τόσο πιο πιθανό 
είναι να ακολουθήσει την μέθοδο της αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων.  
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4.3.3  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

Oι Brown et. al, (1992) επεσήμαναν  ότι εταιρείες με  μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης 
είναι πιο πιθανό να προσφύγουν σε αναπροσαρμογή παγίων. Και αυτό γιατί μια 
αναπροσαρμογή των παγίων θα επέτρεπε στις εταιρείες να επανακτήσουν την δανειστική 
τους ικανότητα , να μειώσουν το δανειακό κόστος και εντέλει να αποφύγουν την πιθανή 
υπανάπτυξη .  Επίσης οι Brown et. al, (1992) και ο Whittred και  Chan (1992) βρήκαν σε 
εμπειρικές τους έρευνες στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπόθεση ότι εταιρείες που 
αναπροσαρμόζουν  τα παγια τους , εχουν περισσοτερες ευκαιρίες ανάπτυξης από εταιρείες 
που δεν αναπροσαρμόζουν τα πάγια τους. 

Η3 Εταιρείες με περισσότερες επιλογές ανάπτυξης , είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν  την 
μέθοδο της αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

 

4.3.4  ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ . (MΤB RATIO) 

 
Οι Lin and Peasnell (2000) ανέλυσαν την πιθανή συσχέτιση μεταξύ του Δείκτη 
χρηματιστηριακής προς την λογιστική αξία μετοχής της επιχείρησης και της αναπροσαρμογής 
παγίων και κατέληξαν τόσο σε θετική όσο και αρνητική σχέση των δύο στοιχείων . Οι 
Whittred και Chan (1992) βρήκαν ότι η ο δείκτης χρηματιστηριακής προς την λογιστική αξία 
μετοχής είναι σημάδι πιθανής ανάπτυξης της εταιρείας  και υπέθεσαν ότι ένας υψηλός τέτοιος 
δείκτης σχετίζεται θετικά με την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων. 
 

Η4 Όσο υψηλότερος ο Δείκτης χρηματιστηριακής προς την λογιστική αξία μετοχής της 
επιχείρησης τόσο πιο πιθανό είναι για αυτή να ακολουθήσει την μέθοδο της αναπροσαρμογής 
των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

4.3.5 INTANGIBILITY RATIO  
 

Σε προηγούμενες μελέτες έγινε προσπάθεια εξέτασης της σχέσης της αναλογίας των 
ενσώματων παγίων με τα συνολικά πάγια και της πιθανότητας της εφαρμογής της 
αναπροσαρμογής παγίων . Ο Lin and Peasnell, (2000 b) υπέθεσε ότι οι αναπροσαρμογή των 
παγίων στοιχείων θα είναι πιο προσοδοφόρα και θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας της 
επιχείρησης  εάν το ποσοστό των ενσώματων παγίων σε σχέση με αυτό των συνολικών 
παγίων είναι μεγάλο , δηλ αν οι επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλο αριθμό ενσώματων παγίων . 
Επιπλέον, οι Brown et al. (1992) και oι Lin and Peasnell, (2000 b) πρόβλεψαν ότι υπάρχει 
θετική συσχέτιση μεταξύ της απόφασης για αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων μιας 
επιχείρησης και της έντασης των ενσώματων παγίων στοιχείων . Στην παρούσα μελέτη , θα 
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γίνει προσπάθεια να εξετασθεί το Intangibility ratio ,δηλαδή ο λόγος ασώματων προς 
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ,που περιγράφει το ποσοστό των ασώματων 
παγίων σε σχέση με τα ενσώματα πάγια στην επιχείρηση και χρησιμοποιήθηκε από τους  
Kousenidis et, al. (2010) .  Η εν λόγω έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επιχειρήσεις που 
είχαν μικρό τον δείκτη αυτό , είχαν και λιγότερες πιθανότητες να αναπροσαρμόσουν τα πάγια 
τους . Στην   παρούσα έρευνα αναμένεται  ο δείκτης  Intangibility ratio να είναι αρνητικός  
επειδή  αναμένεται ότι οι εταιρείες με χαμηλά επίπεδα ασώματων παγίων θα εφαρμόζουν πιο 
εύκολα αναπροσαρμογή παγίων.  

H5 Όσο πιο μικρό είναι το intangibility ratio  σε μια επιχείρηση τόσο πιο πιθανό είναι  να 
ακολουθήσει την μέθοδο της αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 

 

4.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία βασίζεται σε αφενός μονομεταβλητή 
ανάλυση και  αφετέρου σε πολυμεταβλητή ανάλυση για αν εξετάσει τα χαρακτηριστικά των 
εταιρειών που αναπροσαρμόζουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία . Χρησιμοποιούνται 
παραμετρικά t-tests για να εξετασθεί εάν οι μέσοι των κάθε μεταβλητών που ορίστηκαν είναι 
στατιστικά σημαντικοί  στις εταιρίες  που αναπροσαρμόζουν  . Για να εξεταστούν όλες αυτές 
οι μεταβλητές μαζί , χρησιμοποιήθηκε μια logistic regression ( παλινδρόμηση) όπου η 
εξαρτημένη μεταβλητή είναι μια dummy μεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 για τις εταιρείες 
που αναπροσαρμόζουν και  την τιμή 0 για τις εταιρείες που δεν αναπροσαρμόζουν .  
 

 

Η γενική μορφή του εμπειρικού μοντέλου είναι η ακόλουθη: 

	 	 	 (1) 

i=0,1    

Όπου το Yi  παίρνει τιμές 1 για της εταιρείες που αναπροσαρμόζουν τα ενσώματα πάγια τους 
στον για το έτος t και τιμές 0 για τις εταιρείες που δεν αναπροσαρμόζουν. Το LEV 
αντιπροσωπεύει τον βαθμό δανειακής μόχλευσης της επιχείρησης , το SIZE μετρά το μέγεθος 
της , το GROWTH δείχνει τον βαθμό ανάπτυξης της εταιρείας , το MtB μετράει τις 
επενδυτικές ευκαιρίες της εταιρείας και το  INVRATIO δείχνει τον λόγο ενσώματων προς 
ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Το eit είναι ο διαταρακτικός 
όρος, που προκύπτει λόγω της παλινδρόμησης. 
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4.5   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  
 

4.5.1     ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ  
 

Η εξαρτημένη μεταβλητή που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την έρευνα είναι η απόφαση των 
διαχειριστών να ακολουθήσουν την αναπροσαρμογή των ενσώματων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων  των εταιρειών τους . Με τον όρο αναπροσαρμογή θεωρούμε την θετική 
αναπροσαρμογή των παγίων , δηλαδή αυτή που οδηγεί σε αύξηση της αξίας των παγίων . Οι 
εταιρείες εμφανίζουν την αναπροσαρμογή των ενσώματων παγίων στις οικονομικές τους 
καταστάσεις ως αποθεματικό αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων . Η μεταβλητή παίρνει 
δύο τιμές , 1 για της εταιρείες που αναπροσαρμόζουν τα ενσώματα πάγια τους και τιμές 0 για 
τις εταιρείες που δεν αναπροσαρμόζουν.  

4.5.2       ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
 

Η πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή που παίρνεται  είναι ο  δείκτης μόχλευσης (LEV) των 
εταιρειών . Kατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί τρόποι υπολογισμού του δείκτη 
μόχλευσης .  Στην ερευνά αυτή ακολουθώντας τους  Brown et al. (1992)  και τους  Missonier-
Piera (2007) χρησιμοποιείται  ο λόγο συνολικό χρέος / συνολικά πάγια στοιχεία της  
επιχείρησης ( financial debt/ total assets ) για να μετρηθεί  ο δείκτης  ρευστότητας όπου σαν 
συνολικό χρέος χρησιμοποιούμε τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης και σαν 
συνολικά πάγια το κυκλοφορούν ενεργητικό μαζί με τα αποθέματα . Αναμένεται  ότι όσο 
υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο πιθανότερο είναι για μια επιχείρηση να αναπροσαρμόσει τα 
πάγια στοιχεία της.  

Εν συνεχεία παίρνεται  το μέγεθος των επιχειρήσεων (SIZE) . Εδώ υπάρχει μία διαφωνία 
στον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς  για την μέτρηση του μεγέθους των 
επιχειρήσεων. Οι Brown et. al, (1992) χρησιμοποίησαν τα συνολικά πάγια  πριν την 
αναπροσαρμογή . Οι Lin και Peasnell ( 2000a) από την άλλη πήρε ως μέτρο σύγκρισης τον 
λογάριθμο των πωλήσεων και η Cotter , (1999) τα  λειτουργικά έσοδα . Εμεις βασιζόμενοι 
στους  Kousenidis et al.(2010) και χρησιμοποιούμε την αγοραία κεφαλαιοποίηση4 (market 
capitalization) ως μέτρο σύγκρισης . Τέλος  αναμένουμε θετική συσχέτιση μεταξύ μεγέθους 
εταιρίας και αναπροσαρμογής παγίων.    

Ύστερα παίρνεται  η ανάπτυξη της εταιρείας (Growth) που μετριέται με τον λογάριθμο των 
πωλήσεων log(sales) , για να δείξουμε την διαχρονική μεταβολή των πωλήσεων  και 
αναμένεται  θετική σχέση με την αναπροσαρμογή παγίων.  

Μετά παίρνεται  ο δείκτη χρηματιστηριακής τιμής προς λογιστής τιμής (ΜtB) ,που 
υπολογίζεται με τον λόγο χρηματιστηριακή τιμή / λογιστική τιμή της επιχείρησης, για να 

                                                 
4 Αγοραία κεφαλαιοποίηση =  Το γινόμενο της χρηματιστηριακής τιμής επί τον συνολικό αριθμό των εν 
κυκλοφορία μετοχών μιας επιχείρησης . 
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αποτυπωθούν  οι επενδυτικές ευκαιρίες της εταιρείας και αναμένεται  θετική σχέση με την 
αναπροσαρμογή παγίων.  

Τέλος ακολουθώντας τους  Kousenidis et al. (2010) χρησιμοποιούμε τον λόγο intangibility 
ratio που υπολογίζεται από τον λόγο ασώματα προς ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης 
και αναμένουμε αρνητική σχέση.   

 

O Πίνακας 4.1 συνοψίζει τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την παλινδρόμηση και 
τον τρόπο που υπολογίζονται.   

 

Μεταβλητές που εξετάζονται  Τρόπος υπολογισμού τιμών 

Μόχλευση (leverage)                      + ό 	 ώ
ύ ό έ

Μέγεθος (Size)                       +  
ή ή ό 	 ή   

Βαθμός ανάπτυξης (Growth)         + log( πωλήσεων )  

Επενδύσεις (Inop )        + ή	 ή	
ή	 ή	

 

Λόγος ασώματων /ενσώματων 
(intangibility rate)                           - 

ώ ά 	
ώ ά 	

 

 

4.6  ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το υπόδειγμα 
παλινδρόμησης και εξετάζεται η ισχύς των υποθέσεων που προέκυψαν από τις ερευνητικές 
υποθέσεις της παρούσας εργασίας.  

4.6.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας 4.2  με τα 
περιγραφικά στατιστικά του δείγματος μας . Το δείγμα αποτελείται από 207 παρατηρήσεις  
για την περίοδο 2005-2010 και 190 είναι οι παρατηρήσεις που παρατηρείται μεταβολή στα 
αποθεματικά.  

Εξετάζοντας τον πίνακα 4.2 διακρίνουμε τις μέσες τιμές (Mean), τις διάμεσους (Median) και 
τις τυπικές αποκλίσεις για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή του υποδείγματος.  
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Αο 

 
Μέγεθος 

 
Μόχλευση 

 
Ανάπτυξη

 
      ΜtB 

Intangibility 
ratio 

Μέσος  0,69    17,21 0,25 -0,03       0,96 0,11 

Διάμεσος  1,00    16,94 0,22  0,01       0,45 0,01 
Μέγιστο  1,00    22,58 0,58  2,39         33,18 1,48 
Ελάχιστο  0,00    14,29 0.03 -3,96       -0,50 0,00 

Τυπ. απόκλ 0,47    1,56 0,14  0,44        2,47 0,24 

Παρατηρ.  207    207 207  207            207 207 

 

 

 

4.6.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LOGIT ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ   
 

Για την εμπειρική ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η logit 
παλινδρόμηση που αναλύσαμε πιο  πάνω.  

Το t-statistic μας δείχνει κατά πόσο είναι στατιστικά σημαντική η κάθε μεταβλητή , και είναι 
το πηλίκο του συντελεστή (coefficient) με την τυπική απόκλιση (std.Error).   Εάν η τιμή του 
t-statistic είναι πάνω από 2 τότε θεωρούμε ότι η εξεταζόμενη μεταβλητή είναι στατιστικά 
σημαντική . Εάν η τιμή του είναι κάτω από 2 τότε θεωρούμε ότι η μεταβλητή δεν είναι 
στατιστικά σημαντική . Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι   μόνο η 
ανάπτυξη (growth) , o δείκτης  χρηματιστηριακής τιμής / λογιστικής τιμής (MtB) και ο λόγος 
ασώματων παγίων / ενσώματων παγίων (intangibility rate) είναι στατιστικά σημαντικοί για 
τον προσδιορισμό των εταιρειών που υιοθετούν την αναπροσαρμογή παγίων για την 
αποτίμηση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων τους. 
 
Το Προσαρμοσμένο R Square (adjusted R2) δείχνει αν οι μεταβλητές δίνουν αρκετή 
επεξηγηματική πληροφόρηση δηλαδή κατά πόσο το μοντέλο ερμηνεύει τα αποτελέσματα . 
Κατά κανόνα χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει μοντέλα που περιλαμβάνουν περισσότερες 
από μια ανεξάρτητες  μεταβλητές και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού , τόσο 
πιο αντιπροσωπευτικό είναι το μοντέλο .  Στα αποτελέσματα του πίνακα βλέπουμε ότι στην 
περίπτωσή μας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση γίνεται με βάση την τεχνική  
προσδιορισμού διαστρωματικών  χρονοσειρών ( panel data ), το R2  έχει τιμή 0,07  όπου είναι 
αρκετά ικανοποιητικό. Αυτό σημαίνει ότι με βάση το παρών δείγμα οι ανεξάρτητες 
μεταβλητές μπορούν να εξηγήσουν το 7% των μεταβολών της Y μεταβλητής.  
 
Το  τυπικό σφάλμα (e) , θέλουμε να έχει μια χαμηλή τιμή, ώστε να περιγράψει μια καλή 
σχέση μεταξύ των τιμών των μεταβλητών  κάτι που φαίνεται για το δείγμα μας.  
   

Από τον Πίνακα 4.3 αρχικά διαπιστώνεται  ότι το Size είναι στατιστικά ασήμαντο και 
αρνητικό . Αυτό έρχεται σε ασυμφωνία με την αρχική πρόβλεψή μας  και δεν υποστηρίζει την 

                                   Πίνακας 4.2  περιγραφικών στατιστικών δείγματος  
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υπόθεση Η1. Συμφωνεί όμως με τους  Missonier-Piera, (2007) που βρήκε αρνητική σχέση 
του μεγέθους των επιχειρήσεων και την αναπροσαρμογής παγίων στην ερευνά του.  

Ακόμα παρατηρείται ότι και το LEV παρουσιάζεται στατιστικά ασήμαντο και αρνητικό για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις . Έτσι  δεν υποστηρίζεται η υπόθεση Η2 που διατυπώσαμε αρχικά 
ότι οι επιχειρήσεις με μεγάλο δείκτη μόχλευσης είναι και αυτές που έχουν τις περισσότερες 
πιθανότητες να αναπροσαρμόσουν τα πάγια τους.  

Κάτι άλλο που φαίνεται  από τον Πίνακα 4.3 είναι ότι το Growth είναι στατιστικά σημαντικό 
και θετικό στο 1%  . Έτσι υποστηρίζεται η αρχική μας υπόθεσης Η3 ότι υπάρχει θετική σχέση 
μεταξύ της ανάπτυξης της  επιχείρησης και την αναπροσαρμογής των παγίων της. 

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι  το MtB είναι στατιστικά σημαντικό και αρνητικό στο 1% που 
απορρίπτει και πάλι την αρχική υπόθεσή μας Η4 και σημαίνει ότι όσο μικρότερος είναι ο 
λόγος χρηματιστηριακής τιμής / λογιστικής τιμής της επιχείρησης τόσο πιο πιθανό είναι να 
αναπροσαρμόσει τα πάγια της.  

Τέλος η μελέτη του Πίνακα 4.3 δείχνει  ότι το intangibility rate είναι στατιστικά σημαντικό 
και αρνητικό στο 1% κάτι που  συμφωνεί  με την αρχική μας υπόθεση Η5 . Επίσης αυτό το 
αποτέλεσμα συμφωνεί και έρχεται να υποστηρίξει και περαιτέρω την διαπίστωση   του  
Kousenidis et al. (2010) . Έτσι μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι όσο μικρότερος είναι ο λόγος 
ασώματων / ενσώματων σε μία επιχείρηση τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να 
προχωρήσει σε αναπροσαρμογή παγίων.    

 

 

 

4.6.3  ΈΛΕΓΧΟΣ  ΠΟΛΥΣΥΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Ο πίνακας 4.4  παρουσιάζει  τον έλεγχο της πολυσυγραμμικότητας που γίνεται με τους 
συντελεστές συσχετίσεων μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών του δείγματος . Η 
συσχέτιση μας δείχνει τον βαθμό εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών και την φύση της 
συσχετίσεως,  αν είναι θετική,  αρνητική ή μηδέν. Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε 

 Πρόβλεψη  Συντελεστής  t-statistic 
Α0   3,28  1,68 
Μέγεθος        + -0.11 -0.95 
Μόχλευση        + -0.05 -0.05 
Ανάπτυξη        +  0,74  2,35 
MtB       + -0,42 -2.29 
Int_ratio       - -1,40 -2,22 
R2   0.07  

                Πίνακας 4.3 αποτελέσματα παλινδρόμησης  
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ότι οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών ανά δύο δεν είναι 
υψηλοί επομένως δεν υπάρχει πολυσυγραμμικότητα μεταξύ των ερμηνευτών μεταβλητών. 

 

 

 
Στήλη1 

 
Αο 

 
Μέγεθος   Μόχλευση   Ανάπτυξη     MtB 

 
Intangibility ratio 

Α0  1,00  ‐0,12  ‐0,04 0,09 ‐0,18 ‐0,12 

Μέγεθος   ‐0,12  1,00  0,38 0,18 0,31 ‐0,11 

Μόχλευση   ‐0,04  0,38  1,00 ‐0,04 0,13 ‐0,13 

Ανάπτυξη   0,09  0,18  ‐0,04 1,00 0,05 0,07 

ΜtB  ‐0,18  0,31  0,13 0,05 1,00 ‐0,04 

Intangibility ratio  ‐0,12  ‐0,11  ‐0,13 0,07 ‐0,04 1,00 

 

 

  

         Πίνακας 4.4   Εκτιμήσεων των συσχετίσεων των ερμηνευτικών  μεταβλητών 
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                                           Κεφάλαιο 50 

                                         Συμπεράσματα 
  

Η παρούσα διπλωματική εργασία έθεσε ως σκοπό την μελέτη του Δ.Λ.Π 16 στον Ελληνικό 
χώρο .Συγκεκριμένα η εργασία μελέτησε το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής ενσώματων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων που εφαρμόζει μια επιχείρηση και των παραγόντων που το 
επηρεάζουν,  χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.Α για την 
περίοδο 2005-2010 .  Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βοήθησε ώστε να τεθεί η εργασία 
αυτή μέσα σε ένα σαφώς ορισμένο θεωρητικό πλαίσιο.    

Η έρευνα αυτή αρχικά επικεντρώθηκε στο θεωρητικό επίπεδο , με σκοπό την κατανόηση των 
βασικών εννοιών που αφορούν την τις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Δ.Λ.Π 16), έτσι ώστε να 
παρουσιασθεί και να κατανοηθεί πλήρως το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα 
στηριχθεί η εμπειρική έρευνα που ακολουθεί.  

Η εμπειρική  έρευνα που διενεργήθηκε είχε ως βασικό  στόχο να προσπαθήσει να  δείξει ποια 
είναι τα πιθανά χαρακτηριστικά των εισηγμένων  εταιριών στο χρηματιστήριο   της Ελλάδας 
που είναι πιο πιθανό να εφαρμόζουν το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής  των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων για την αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους.  
 
Για την σκιαγράφηση του προφίλ των εταιρειών εξετάσθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
των εισηγμένων επιχειρήσεων  : 

 Μέγεθος  
 Μόχλευση 
 Aνάπτυξη  
 Intangibility ratio 
 MtB ratio  
 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την προγενέστερη βιβλιογραφική επισκόπηση , 
διερευνήθηκε κατά πόσο αυτά τα χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο στην απόφαση των 
επιχειρήσεων να ακολουθήσουν την αναπροσαρμογή παγίων. Τα αποτελέσματα που 
παρουσιάστηκαν οδηγούν σε ένα σύνολο συμπερασμάτων.  
 
Συγκεκριμένα ,από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι τόσο το  μέγεθος των εταιρειών 
όσο και ο δείκτης χρηματιστηριακής μόχλευσης  δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή 
των εταιρειών για τα αν θα χρησιμοποιήσουν την αναπροσαρμογή παγίων για την αποτίμηση 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους.  
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Αντιθέτως , φαίνεται ότι η αναπροσαρμογή παγίων στις  Ελληνικές  εισηγμένες εταιρείες  
επηρεάζεται θετικά από το βαθμό ανάπτυξής τους. Επιπλέον η μελέτη έδειξε ότι μια εταιρεία 
είναι πιθανότερο να αναπροσαρμόσει τα πάγια της αν έχει μικρούς δείκτες MtB.  

Τέλος, η συγκεκριμένη μελέτη ,συνεισέφερε στην υπάρχουσα βιβλιογραφική συγγραφή  
διευρύνοντας και επιβεβαιώνοντας τους παράγοντες που είχαν προταθεί σε προηγούμενες 
έρευνες όπως  ότι το intangibility ratio επηρεάζει  την επιλογή των επιχειρήσεων όσον αφορά 
την  εφαρμογή της αναπροσαρμογής παγίων . Έτσι , η μελέτη επιβεβαιώνει το συμπέρασμα 
του Kousenidis et al. (2010) ότι όσο πιο λίγες ασώματες ακινητοποιήσεις έχει μια ελληνική 
εισηγμένη επιχείρηση , τόσο πιο πιθανό είναι να αναπροσαρμόσει τα ενσώματα πάγια της.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
51 

 

                                                       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
                                                                 ΑΡΘΡΑ 

Aboody, D, Barth, M., Kasznik, R. (1999). Revaluations of fixed assets and future performace 
: evidence from the UK. Journal of Accounting and Economics ,  26(1-3), pp.149-178. 

Barlev, B., Fried, D., Haddad, R., Livnat, J. (2007). Reevaluation of Revaluations:A Cross-
Country Examination of the Motives and Effects on Future Performance. Journal of Business 
Finance & Accounting , 34 (7 and 8), pp. 1025-1050. 

Barth, M. E., Clinch, G. (1998). Revalued Financial, Tangible,and Intangible 
Assets:Associations with Share Prices and Non-Market-Based Value Estimates. Journal of 
Accounting Research 36 pp.199-233. 

Begley, J. (1990). Debt Covenants  And Accounting Choice . Accounting and Economics ,  
pp. 125-139 

Bernard, V. L. (1993). Discussion of An Investigation of Revaluations of Tangible Long-
Lived Assets. Journal of Accounting Research (Vol. 31), pp. 39-45. 

Brown, P., HY, I., Loh, A. (1992). Fixed asset revaluations and managerial incentives. 
Abacus , 28(1) , pp. 36-57. 

Cheng, A. C.,  Lin, S. W. (2009). When do firms revalue their assets upwards?Evidence from 
the UK. International Journal of Accounting and Information Management , 17 (2), pp. 166-
188. 

Cotter, J. (1999). Asset Revaluation and Debt Contracting. Abacus , 35 (3) , pp. 268 – 285. 

Easton.PD, Eddey, P., Harris, T. (1993). An investigation of revaluations of tangible long-
lived assets. Journal of Accounting Research , pp. 31, 1-38. 

Gaeremynck, A., Veugelers, R. (1999). The revaluation of assets as a signaling device: a 
theoretical. Accounting and Business Research , pp. 29(2), 123–138. 

Herrmann, D., Saudagaran, S. M.,  Thomas, W. B. (2006). The quality of fair value measures 
for property,plant, and equipment. Accounting Forum , pp. 43-59. 

Jaggi, B.,  Tsui, J. (2001). “Management Motivation and Market Assessment: Revaluations of 
Fixed Assets. Journal of International Financial Management and Accounting , pp. 160-187. 

Kousenidis, D. V., Ladas, A. C., Negakis, C. li. (2010). The infomation content of Fixed 
Assets Revaluations in Greece: implications from the use of IFRS. Essays in Honour of 
Professor Kafoutis, Panteion University . 

Laux, J. (2007, November). Accounting Issues: An Essay Series Part IV—Property, Plant, & 
Equipment. Journal of College Teaching & Learning , 4 (7). 



 
52 

 

Lin, Y.C. and K.V. Peasnell (2000a), Asset Revaluation and Current Cost Accounting: UK 
Corporate Disclosure Decisions in 1983, British Accounting Review, 32, pp.161 – 187.  

Lin, Y.,  Peasnell, K. (2000b). Fixed asset revaluation and equity depletion in UK. Journal of 
Business Finance and Accounting ,  27 (3-4), pp. 359 – 394. 

Missonier-Piera, F. (2007). Motives for fixed asset revaluation: an empirical analysis with 
Swiss data . The International Journal of Accounting , pp. 42 186–205. 

Nichols, L.,  Buerger, K. (2002). An investigation of the effect of valuation alternatives for 
fixed assets on the decision of statement users in the United States and Germany. Journal of 
International Accounting Auditing & Taxation , pp. 11, 155–163. 

Paik, G. (2009). The Value Relevance of Fixed Assets Revaluation Reserves in International 
Accounting. International Management Review , Vol 5 (No. 2). 

Papaioannou, G. J., Travlos, N. G.,  Tsangarakis, N. V. (2000). Valuation effects of Greek 
Stock Divided Distributions. European Financial Management (vol 6, No4), pp. 515-531. 

Seng, D., Su, J. (2010, January). Managerial Incentives Behind Fixed Asset 
Revaluations:Evidence from New Zealand Firms. Department of Accountancy and Business 
Law Working paper series (No 3) 

Watts, R. and J. Zimmerman (1986), Positive Accounting Theory (Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall).  

Weston, F. j. (1953). Revaluations of Fixed Assets. The Accounting Review , pp. 482-490. 

Whittred, G.,  Chan, Y. (1992). Asset revaluations and the mitigation of underinvestment. 
Abacus , pp. 28(1), 58-74. 

Zimmerman, J. (1983). Taxes and Firm Size. Journal of Accounting and Economics , . 5 (2), 
pp.119 – 149.  

                                                       ΒΙΒΛΙΑ 

Grant Thorton. (2006). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Πληροφόρησης, IFRS, 
αναλυτική παρουσίαση. Β Εκδοση Συμπληρωμενη  Β Τόμος Αθηνα.  

Grant, Thorton. (2007). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης IFRS: 
Εξειδικευμένα θέματα . Αθήνα . 

Γ.Σ. Κόντος  (2007). Λογιστική Τραπεζών και εταιρείων Leasing και Factoring. ΑΘΗΝΑ: 
Εκδόσεις Διπλογραφία. 

Καραγιώργος Θ, Πετρίδης Α. (2010). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και Πράξη. 
Θεσσαλονίκη : Μ.Αλεξοπούλου-Α.Καραγιώργος Ο.Ε. 



 
53 

 

Νικόλαος Γ Προτοψάλτης. (2009). Παραδείγματα Εφαρμογής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, διερμηνίες (Τόμ. ΤΟΜΟΣ Α). 
ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις Αθ Σταμούλης. 

Ντζανάτος, Δ. (2008). Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλα λόγια και οι Διαφορές απο τα 
Ελληνικά . Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Σάκελλη, Ε. (2002). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση και Εφαρμογή σε Συνδιασμό με το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εμπορική και Φορολογική Νομοθεσία Πρακτικέσ 
Εφαρμογές. Αθήνα : Ε Σάκελλη. 

 

                          

                                           Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις  

 www.ase.gr 

 scholar.google.com 

 www.grant-thornton.gr 

 www.taxheaven.gr 

 www.ifrs.com 
 

  


