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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ 
 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια της λογιστικής αλλά και γενικότερα των 

επιχειρηµατικών οντοτήτων είναι αυτό των ενσώµατων αλλά και ασώµατων 

ακινητοποιήσεων µιας επιχείρησης. Στην σύγχρονη οικονοµική ζωή, η περιουσία κάθε 

επιχείρησης, τόσο δηλαδή τα ενσώµατα περιουσιακά της στοιχεία, όπως κτίρια, 

µηχανήµατα, έπιπλα, µεταφορικά µέσα και άλλα, αλλά όσο και τα ασώµατα περιουσιακά 

της στοιχεία όπως φήµη, πελατεία και άλλα, µπορούν να την κάνουν να ξεχωρίσει και να 

αναδειχθεί πρώτη στον κλάδο όπου ανήκει. 

 Η παρούσα εργασία λοιπόν, που εκπονήθηκε κατά την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών 

σπουδών µου στο τµήµα Εφαρµοσµένης Λ ογ ισ τ ι κής  κα ι  Ελεγκτ ι κής  του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, αποτελεί µια προσέγγιση από θεωρητικής σκοπιάς, της 

παρουσίασης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που σχετίζονται µε τις ενσώµατες και 

ασώµατες ακινητοποιήσεις. Οι αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης είναι αφενός η 

παρουσίαση της χρησιµότητας της καθιέρωσης των ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων σε 

διεθνές και εθνικό επίπεδο αλλά και αφετέρου οι διαφορές που προκύπτουν από την 

ανάλυση των ∆ΛΠ 16 & 38 σε σχέση µε την Ελληνική Νοµοθεσία. Ειδικότερα, η 

παρούσα εργασία απαρτίζεται από τα εξής κεφάλαια : 

 Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιέχει µικρή εισαγωγή µε στόχο να εισάγει τον 

αναγνώστη στο θέµα. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της, γίνεται µια αναφορά σχετικά µε την διαχρονική εξέλιξη των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται αρχικά εισαγωγικά θέµατα 

που αφορούν τις έννοιες των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ, τον φορέα έκδοσης των, και έπειτα 

καλύπτονται αναλυτικά, θέµατα που αφορούν την οργάνωση του ιδρύµατος που έχει την 

ευθύνη για τα ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ, τους στόχους αλλά και την διαδικασία έκδοσης ή 

αναθεώρησης των προτύπων. 

 Κατόπιν, στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο της    εργασίας αποµονώνονται και αναλύονται 

διεξοδικότερα - σύµφωνα µε τους 
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περιορισµούς χώρου που επιβάλει η παρούσα εργασία - τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νο 16 

«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και Νο 38«Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία». 

 Στη συνέχεια, στο πέµπτο κεφάλαιο συγκρίνονται οι διατάξεις τους µε τις αντίστοιχες 

διατάξεις των ελληνικών λογιστικών προτύπων µε σκοπό να εντοπιστούν οι µεταβολές που 

προκύπτουν σαν αποτέλεσµα της εφαρµογής των ∆.Λ.Π. στις οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. 

 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, η εργασία ολοκληρώνεται µε συµπεράσµατα και προτάσεις. 

Ακολουθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ 11 

 

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ 

 

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια (από το 1950 – 1980) η χώρα µας αγωνιζόταν 

απεγνωσµένα να αποκτήσει το δικό της Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Το 1980, επιτέλους, ο 

παραπάνω αγώνας ολοκληρώθηκε, καθώς απέκτησε ένα σύγχρονο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

που τέθηκε σε προαιρετική εφαρµογή το 1981 και σε υποχρεωτική από τις 1/1/1991 (για τις 

εµπορικές και παροχής υπηρεσιών) και από τις 1/1/1992 (για τις βιοµηχανικές και 

ξενοδοχειακές) εταιρίες που ελέγχονται από Σώµατα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η 

καθιέρωση του Ε.ΓΛΣ χαρακτηρίζεται ως «λογιστική επανάσταση», διότι αναµφισβήτητα 

ανύψωσε τη λογιστική στη χώρα µας, βοήθησε στη µηχανογράφηση των οικονοµικών 

µονάδων, ελαχιστοποίησε το λογιστικό κόστος και παράλληλα συνέβαλε αποτελεσµατικά στην 

κατάρτιση δεικτών της οικονοµίας πάνω στους οποίους βασίζονται κρίσιµες για τον τόπο 

αποφάσεις. 

  Από την άλλη όµως, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η κατάργηση των 

οικονοµικών συνόρων του ευρώ, σε συνάρτηση µε την ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια 

και συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς ώθησαν την ∆ιεθνή Οµοσπονδία IFAC, να θέσει σαν 

στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση ενός συντονισµένου ανά το κόσµο λογιστικού 

επαγγέλµατος µε εναρµονισµένα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. 

 Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων προκύπτει από την ανάγκη για ενιαίο 

τρόπο παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ώστε να 

επιτυγχάνεται διαφάνεια και συγκρισιµότητα που καθιστά τις οικονοµικές καταστάσεις 

περισσότερο αξιόπιστες για τους χρήστες τους. Οι ενιαίοι κανόνες σύνταξης και 

παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων για τις επιχειρήσεις, έχουν σαν αποτέλεσµα 

της εξαγωγή σαφέστερων και ακριβέστερων συµπερασµάτων για την οικονοµική θέση µιας 

οντότητας. Αντίθετη τακτική, δηλαδή µη εφαρµογή των ∆.Λ.Π., λειτουργεί αποτρεπτικά για 

την εισροή ξένων κεφαλαίων σε µια επιχείρηση. 

 Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαίτησε από το 2005, όλες οι δηµόσιες εταιρίες της 

Ε.Ε και οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο να ετοιµάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και τα κράτη µέλη δικαιούνται να επεκτείνουν την εφαρµογή τους 

και στις οικονοµικές καταστάσεις των υπολοίπων εταιρειών. Έτσι, τα ∆ΛΠ αποτελούν την 

κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να  
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ακολουθούνται από λογιστές και ελεγκτές κατά την ετοιµασία των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων. 

 Τέλος, όπως αναλύεται και στο επόµενο κεφάλαιο για να εγκριθεί ένα ∆ΛΠ πρέπει να 

αντικατοπτρίζει µία πιστή και έντιµη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης, να ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον και 

να ικανοποιεί την απαιτούµενη ποιότητα της πληροφόρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

  

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ ΣΣΤΤΑΑ ∆∆ΛΛΠΠ  

 

 

11.. ∆∆ιιεεθθννήή ΛΛοογγιισσττιικκάά ΠΠρρόόττυυππαα 

 
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων 

και ∆ιαδικασιών, γενικά αποδεκτών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε οµοιόµορφη 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων διεθνώς, ώστε οι παρεχόµενες µέσω αυτών 

πληροφορίες στους χρήστες να είναι ακριβείς και αξιόπιστες,(Μετόχων, Επενδυτών, 

∆ηµοσίων Αρχών, Προµηθευτών κ.λ.π.). Επίσης, έχουν ως σκοπό µέσα από τη Λογιστική 

Επιστήµη να απεικονιστούν ορθά και δίκαια οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα έρχονται για να καλύψουν την ανάγκη για την αποτελεσµατικότερη 

διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και επιπλέον αποτελούν ένα εργαλείο που, αν 

χρησιµοποιηθεί ορθά, µπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα που θα 

διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει µία επιχείρηση στις συνθήκες του παγκόσµιου 

ανταγωνισµού. 

 Η κάθε χώρα µπορεί και έχει τα δικά της λογιστικά πρότυπα. Αυτά διαµορφώνονται είτε 

από τα Λογιστικά Σώµατα είτε από τις Νοµοθετικές αρχές, κάθε χώρας. 

 Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα έγιναν γνωστά στην Ελλάδα το 1974 από το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (το γνωστό ΣΟΕΛ), και το οποίο αποτελεί µέλος της 

I.A.S.C (Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). Από τότε άρχισε η µετάφραση, έκδοση 

και γνωριµία των ενδιαφεροµένων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 Τα λογιστικά πρότυπα εισήχθησαν στο ελληνικό δίκαιο µε το νόµο 2992/2002, οποίος 

περιληπτικά ανάφερε τις οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να δηµοσιεύουν οι 

εταιρίες, καθώς επίσης και τη χρονολογία έναρξης εφαρµογής των ∆.Λ.Π. από τις 

ελληνικές εταιρίες. Σύµφωνα µε τον νόµο, η εφαρµογή τους θα άρχιζε από την 1/1/2003(στην 

αρχή για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες), λόγω όµως της καθυστέρησης 

εφαρµογής των προτύπων δόθηκαν πολλές παρατάσεις και έτσι η υποχρεωτική εφαρµογή 

τους άρχισε στη χώρα µας από 1/1/2005 (µόνο για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο). Για 

τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υποχρεωτική εφαρµογή τους έχει ορισθεί 

επίσης η 1/1/2005, ενώ στις Η.Π.Α. για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο  
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χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης από την 1/1/2007. (Σταυρόπουλος Αντ., Τιµητικός τόµος 

Μαρίας Νεγρεπόντη- ∆ελιβάνη,2006) 

 
 

22.. ∆∆ιιεεθθννήή ΠΠρρόόττυυππαα ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήήςς ΑΑννααφφοορράάςς 
 

 
 

 
Υπεύθυνη για την ανάπτυξη, έγκριση, τροποποίηση ή κατάργηση των ∆.Π.Χ.Π είναι η 

επιτροπή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board). Η 

ανάπτυξη των προτύπων στηρίζεται σε µια προκαθορισµένη διαδικασία στην οποία 

συµµετέχει ενεργά η παγκόσµια λογιστική κοινότητα µέσα από προτάσεις και παρατηρήσεις. 

Τα ∆.Π.Χ.Π περιλαµβάνουν µια σειρά προτύπων και διερµηνειών οι οποίες ταξινοµούνται 

(µε βάση την επίσηµη έκδοση της IASB 2008) ως εξής : 

 ∆.Π.Χ.Π. Η σειρά περιλαµβάνει πρότυπα από το Νο 1 έως το Νο 8 

 ∆.Λ.Π. Η σειρά περιλαµβάνει πρότυπα από το Νο 1 έως το Νο 41 

(ενδιάµεσα έχει καταργηθεί σηµαντικός αριθµός προτύπων) 

 ∆ιερµηνείες (σειρά S.I.C.) Περιλαµβάνει 11 διερµηνείες σε ισχύ. 

 ∆ιερµηνείες (σειρά I.F.R.I.C.) Περιλαµβάνει 12 διερµηνείες σε ισχύ. 

 Τον Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα πρότυπα που θα εκδίδονται πλέον από την 

I.A.S.B. θα ονοµάζονται ∆.Π.Χ.Π. , ενώ τα πρότυπα που είχαν εκδοθεί από την I.A.S.C. 

κατά την περίοδο 1973 –2002, ονοµάζονται ∆.Λ.Π. 

 Συνεπώς, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέχρι δηλαδή την πλήρη αντικατάσταση των 

ευρισκόµενων σε ισχύ ∆.Λ.Π. από νέα ∆.Π.Χ.Π. είµαστε αναγκασµένοι να χρησιµοποιούµε 

και τους δυο όρους.(Καραγιώργος Θ., 2006) 
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Ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 

I.A.S 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

1 

Παρουσίαση των οικονοµικών 

Καταστάσεων 

 

1997 

 

01.07.1998 

2 Αποθέµατα      1999       01.01.1995 
 

3 

 

Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

 

1993 

Υπερκαλύφθηκε 

από 

 

4 

 

Λογιστική Αποσβέσεων 

 

 

1994 

Υπερκαλύφθηκε 

από 

 

5 

 

Πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται µε τις Οικονοµικές 

 

1994 

 

Υπερκαλύφθηκε 

από 

 

6 

 

Λογιστική Αντιµετώπιση των 

 

1973 

Υπερκαλύφθηκε 

από 

7 Καταστάσεις ταµιακών Ροών 1992 01.01.1994 
 

8 

Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιµήσεων και λάθη 

 

1993 

 

01.01.1995 

 

9 

 

∆απάνες έρευνας και Ανάπτυξης 

 

1993 

Υπερκαλύφθηκε από 

το ∆.Λ.Π 

 

10 

Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού 

 

1993 

 

01.01.1980 
11 Συµβάσεις Κατασκευής Έργων 1993 01.01.1995 
12 Φόροι Εισοδήµατος 1997 01.01.1998 

 

13 

 

Εµφάνιση Κυκλοφορούντος 

 

1994 

Υπερκαλύφθηκε από 

το ∆.Λ.Π 

14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα 1997 01.07.1998 
 

15 

Πληροφορίες που Φανερώνουν τις 

Επιδράσεις από τις Μεταβολές των 

 

1994 

 

01.01.1983 

16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1998 01.01.1995 
17 Μισθώσεις 1997 01.01.1999 
18 Έσοδα 1993 01.01.1995 
19 Παροχές σε Εργαζόµενους 1998 01.01.1999 

 

20 

Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής 

 

1994 

 

01.01.1984 

 

21 

Οι επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών 

Συναλλάγµατος 

 

1993 

 

01.01.1995 
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22 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 1998 01.07.1999 
23 Κόστος ∆ανεισµού 1993 01.01.1995 
24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 1994 01.01.1986 

 

25 

 

Λογιστική Επενδύσεων 

 

1994 

Υπερκαλύφθηκε 

από 

 

26 

Λογιστικός Χειρισµός και Παρουσίαση 

των Προγραµµάτων Παροχών λόγω 

 

1994 

 

01.01.1988 

 

27 

Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες / Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

1994 

 

01.01.1990 
28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 1998 01.01.1990 

 

29 

Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε 

Υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

 

1994 

 

01.01.1990 
 

30 

Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις των Τραπεζών και των 

 

1994 

 

01.01.1991 

31 Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες 1998 01.01.1992 
 

32 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποίηση και Παρουσίαση 

 

1996 

 

01.01.1996 

33 Κέρδη κα Μετοχές 1997 01.01.1998 
34 Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση 1998 01.01.1999 
35 ∆ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις 1998 01.01.1999 

 

36 

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 

1998 

 

01.07.1999 

 

37 

Προβλέψεις Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

1998 

 

01.07.1999 
38 Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 1998 01.07.1999 

 

39 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Αναγνώριση 

και Επιµέτρηση 

 

1998 

 

01.01.2001 
40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 1998 01.01.2001 
41 Γεωργία 2001 01.01.2003 

Πίνακας 1 : Ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα 
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I.F.R.S 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΙΣΧΥΟΣ 
 

1 

Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 

 

01.01.2004 
2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 01.01.2005 
3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 01.01.2005 
4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 01.01.2005 

 

5 

Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία, που 

Κατέχονται προς Πώληση ∆ιακοπείσες 

 

6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 01.01.2006 
7 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις 01.01.2007 

Πίνακας 2 : ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 
Σύµφωνα µε τον πίνακα1, µπορούµε να κατατάξουµε όλα τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα σε τρεις βασικές κατηγορίες µε βάση τον τίτλο, το σκοπό και το αντικείµενο 

του κάθε προτύπου : 

Αυτές είναι οι ακόλουθες : 
 

(1) Τα βασικά ∆.Λ.Π. όπου εντάσσονται τα πρότυπα : 1, 2, 8, 10, 16, 
 

18, 20, 21, 23, 36, 37, και 38 
 

(2) Τα τεχνικά ∆.Λ.Π. όπου εντάσσονται τα πρότυπα : 7, 11, 12, 14, 
 

17, 19, 30, 33, 34, 35, 40 και 41 
 

(3)Τα ∆.Λ.Π. ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών 

εργαλείων όπου εντάσσονται τα πρότυπα : 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32 και 39. 

 
3. Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Η επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου του 1973, 

ύστερα από συµφωνία των λογιστικών σωµάτων της Αυστραλίας, της Γαλλίας, του Καναδά, 

του Μεξικού, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της 

Αγγλίας, της Γερµανίας και της Ιαπωνίας .Η έδρα είναι το Λονδίνο και στόχος της, είναι 

η κατάρτιση και έκδοση λογιστικών προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και 

στην οµοιογένεια των χρηµατοοικονοµικών αναφορών µεταξύ των διαφόρων χωρών. 
 

 
 
 
 
 

7 



3.1 Στόχοι της Επιτροπής 

 
Οι στόχοι της επιτροπής συνοψίζονται στα ακόλουθα : 

✔ Η ανάπτυξη λογιστικών προτύπων διεθνούς αναφοράς και εφαρµογής, τα οποία θα είναι 

υψηλής ποιότητας,κατανοητά, και θα δηµιουργήσουν ένα παγκόσµιο λογιστικό σύστηµα το 

οποίο θα  επιτυγχάνει τη παρουσίαση  οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες θα είναι συγκρίσιµες 

και διαφανείς. 

✔ Να προωθήσει την εφαρµογή των ανωτέρω προτύπων. 
 

✔ Να συνεργαστεί µε τις επιµέρους εθνικές λογιστικές αρχές για την εναρµόνιση και 

εφαρµογή των επιµέρους προτύπων µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

 

3.2 ∆οµή της Επιτροπής 

 
Η επιτροπή των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι ένας ιδιωτικός ανεξάρτητος µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα το Λονδίνο. 

Η δοµή του οργανισµού έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
 

  Η I.A.S.C. είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυµα το οποίο έχει δυο βασικά εκτελεστικά 

σώµατα, την επιτροπή (Trustees) και το συµβούλιο λογιστικών προτύπων (I.A.S.B.) 

 

  Οι επίτροποι διορίζουν το συµβούλιο, έχουν την επίβλεψή του και είναι αρµόδιοι 

για την εύρεση των απαραίτητων πόρων 

 

  Το συµβούλιο έχει ως µοναδική αρµοδιότητα την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων 

 

  Υπάρχουν επίσης δυο επιπλέον σώµατα. Το συµβουλευτικό σώµα (Standards 

Advisory Council) και η επιτροπή διερµηνειών (International Financial Reporting 

Interpretations Committee) 
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Η ακριβής οργανωτική δοµή παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιάγραµµα 1 : Οργανωτική ∆οµή Επιτροπής 
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IASC Foundation – Trustees: αποτελείται από 19 µέλη µε διαφορετική γεωγραφική και 

επιστηµονική προέλευση. ∆ιορίζει τα µέλη της επιτροπής Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), 

της επιτροπής διερµηνειών (I.F.R.I.C.), και του συµβουλίου (S.A.C.) . έχει την ευθύνη για 

τη οικονοµική διαχείριση, την ανάπτυξη και παρακολούθηση του προϋπολογισµού και 

οργανωτικών θεµάτων ή αλλαγών . Η γεωγραφική κατανοµή των µελών των trustees είναι 

η ακόλουθη : 

 Πέντε από τη Βόρεια Αµερική 

 

 Πέντε από τη Ευρώπη 

 

 Πέντε από την Ασία και Ωκεανία 

 

 Τέσσερις από λοιπές χώρες 

I.A.S.B.: Αποτελείται από 14 µέλη εκ΄των οποίων τα 12 είναι πλήρους απασχόλησης και 

τα υπόλοιπα 2 µερικής. Τα µέλη προέρχονται από εννέα χώρες και περιλαµβάνουν 

ακαδηµαϊκούς ελεγκτές λογιστές και χρήστες οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 

S.A.C.: 
 

Λειτουργεί ως συµβουλευτικό σώµα προς την επιτροπή. Συνεδριάζει δηµόσια , τουλάχιστον 

τρεις φορές το χρόνο. Σκοποί : 

 Να συµβουλεύει την IASB σε θέµατα ηµερήσιας διάταξης 

 

 Να µεταφέρει τις απόψεις των µελών του Συµβουλίου πάνω σε σηµαντικές 

µελέτες για την ετοιµασία 

 Να προσφέρει συµβουλές στους Επίτροπους και στην IASB 

 I.F.R.I.C.: Η επιτροπή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων συνέστησε την Επιτροπή 

∆ιερµηνειών τον Ιανουάριο του 1997. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι να ενισχύει την 

αυστηρή εφαρµογή και την παγκόσµια συγκρισιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων, που 

καταρτίζονται µε την χρήση των ∆.Π.Χ.Π. (I.F.R.S.) διερµηνεύοντας τα διαφιλονικούµενα 

λογιστικά θέµατα. Ουσιαστικά εκδίδει οδηγούς και διερµηνείες για την εφαρµογή των 

λογιστικών προτύπων. 

Οι  ∆ιερµηνείες (I.F.R.I.C.) που εκδίδονται από την επιτροπή, εγκρίνονται από το 

Συµβούλιο και αποτελούν µέρος των αυθεντικών κειµένων του I.A.S.B. 

Επίσης, είναι χρήσιµο να τονιστεί πως η Επιτροπή ∆ιερµηνειών επικεντρώνεται στα ουσιώδη 

θέµατα και οι ∆ιερµηνείες, όπως και τα Πρότυπα, προορίζονται να είναι σύντοµες, όσο 

βέβαια η φύση κάθε ειδικού θέµατος το επιτρέπει. 

10 



Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών για να συµπεριλάβει στο πρόγραµµά της ένα θέµα, αρκεί το θέµα 

να : 

✔ έχει πρακτική και ευρεία σηµασία 

 

✔ αφορά σε ένα συγκεκριµένο πρότυπο 

 

✔ διαφαίνονται, είτε ήδη να υπάρχουν στην πράξη, σοβαρά διστάµενες ερµηνείες. 

(Φορολογική Επιθεώρηση, 2007) 
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Πίνακας ∆ιερµηνειών σε Ισχύ 
(Α) S.I.C. 

∆ιερµηνεία 7 Εισαγωγή του Ευρώ 

 

∆ιερµηνεία 10 

Κρατική Υποστήριξη – Καµία Ειδική Σχέση µε 

Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 
∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού 

 

∆ιερµηνεία 13 

Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Οντότητες – Μη 

Χρηµατικές Συνεισφορές από Κοινοπρακτούντες 
∆ιερµηνεία 15 Λειτουργικές Μισθώσεις - Κίνητρα 

 

∆ιερµηνεία 21 

Φόροι Εισοδήµατος – Ανάκτηση Αναπροσαρµοσµένων Μη 

Αποσβέσιµων Περιουσιακών Στοιχείων 
 

∆ιερµηνεία 25 

Φόροι Εισοδήµατος – Μεταβολές στο Φορολογικό Καθεστώς 

µίας Οικονοµικής Οντότητας ή των Μετόχων της 

 

∆ιερµηνεία 27 

Εκτίµηση της Ουσίας των Συναλλαγών που Συνεπάγονται 

το Νοµικό Τύπο µίας Μίσθωσης 
 

∆ιερµηνεία 29 

Γνωστοποίηση – Συµφωνίες για Παραχώρηση του 

∆ικαιώµατος Παραχώρησης Υπηρεσιών 
 

∆ιερµηνεία 31 

Έσοδα – Συναλλαγές Ανταλλαγής που Εµπεριέχουν 

Υπηρεσίες ∆ιαφήµισης 

∆ιερµηνεία 32 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία – Κόστη ∆ικτυακού Τόπου 
(Β) I.F.R.I.C  

 

 

∆ιερµηνεία 1 

Μεταβολές στις Υπάρχουσες Υποχρεώσεις για 

Αποσυναρµολόγηση, Αποµάκρυνση και Αποκατάσταση του 

Χώρου, οι οποίες έχουν Επιβαρύνει το Κόστος Κτήσεως των 

Ενσώµατων Παγίων 

    ∆ιερµηνεία 2 Μετοχές Μελών Συνεταιριστικών τραπεζών και Παρόµοια 

Μέσα 
∆ιερµηνεία 3 ∆ικαιώµατα Εκποµπής Ρύπων 

∆ιερµηνεία 4 Προσδιορισµός του αν µία Σύµβαση Περιέχει Μίσθωση 
 

∆ιερµηνεία 5 

∆ικαιώµατα σε Συµφέροντα που Προκύπτουν από Κεφάλαια 

(Ταµεία) για Αποσυναρµολόγηση, Αποµάκρυνση και 
 

∆ιερµηνεία 6 

Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συµµετοχή σε 

Συγκεκριµένη Αγορά Απόβλητα Ειδών Ηλεκτρικού και 
 

∆ιερµηνεία 7 

Εφαρµογή της Προσέγγισης της Αναπροσαρµογής 

βάσει τον ∆.Λ.Π. 29 - Οικονοµικές Καταστάσεις σε 
∆ιερµηνεία 8 Πεδίο Εφαρµογής τον ∆.Π.Χ.Π. 2 
∆ιερµηνεία 9 Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων 

Πίνακας 3 : Ισχύουσες ∆ιερµηνείες 
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3.3 ∆ιαδικασία Έκδοσης και κατάρτισης Σχεδίων και Προτύπων 
 

Η έκδοση ή αναθεώρηση ενός προτύπου συνήθως (αλλά όχι υποχρεωτικά) ακολουθεί µια 

συγκεκριµένη διαδικασία. Τα βήµατα που ακολουθούνται χρονολογικά είναι τα ακόλουθα: 

 
(1) Εντοπισµός και αναθεώρηση όλων των θεµάτων λαµβάνοντας υπόψη την 

εφαρµογή του Πλαισίου 

(2) Μελέτη των εθνικών λογιστικών προτύπων και πρακτικών και ανταλλαγή 

απόψεων µε εκείνους που καθορίζουν τα εθνικά πρότυπα 

(3) Συνεννόηση µε το S.A.C. σχετικά µε την προσθήκη του θέµατος στην ηµερήσια 

διάταξη του I.A.S.B. 

(4) ∆ηµιουργία µιας συµβουλευτικής οµάδας προς την I.A.S.B 

(5) Έκδοση σχεδίου διαβούλευσης για δηµόσια σχόλια 

(6) Έκδοσης προσχεδίου ( Exposure Draft ) για δηµόσια σχόλια 

(7) Μελέτη όλων των σχολίων που έχουν παραλειφθεί στην οριζόµενη 

χρονική περίοδο 

(8) Εκτίµηση εάν είναι χρήσιµο να διεξαχθεί δηµόσια ακρόαση και δοκιµές σε 

τοµείς 

(9) Έγκριση του προτύπου µε τουλάχιστον εννέα ψήφους από την I.A.S.B. 

µε ενσωµάτωση των διαφορετικών απόψεων. 

 

 Συνεπώς, εφόσον το αναθεωρηµένο σχέδιο γίνει αποδεκτό τουλάχιστον από τον 

απαιτούµενο επαρκή αριθµό των µελών του Συµβουλίου (από τα ¾ των µελών), αποτελεί 

πλέον       Λογιστικό Πρότυπο και εκδίδεται επίσηµα από το I.A.S.B. στην αγγλική γλώσσα. 

 

 Για την υιοθέτηση από τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, καθώς και των 

σχετικών διερµηνειών τους, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Εντός δυο µηνών από τη δηµοσίευση ενός προτύπου από το I.A.S.B και αφού προηγηθεί 

δηµόσια διαβούλευση για ένα µήνα, η E.F.R.A.G υποβάλλει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων την εισήγησή της, για την υιοθέτηση ή όχι του προτύπου. 

 Για τις θετικές εισηγήσεις υποβάλλεται σχέδιο σχετικού Κανονισµού, στην «Κανονιστική 

Επιτροπή Λογιστικών θεµάτων» A.R.C., στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των χωρών 

µελών και ψηφίζεται η υιοθέτηση ή όχι του προτύπου. 

 

 
 

13



Ακολούθως, όταν υιοθετείται ένα πρότυπο, εκδίδεται και δηµοσιεύεται από την Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο σχετικός Κανονισµός. (Πρωτοψάλτης Νικόλαος Γ., 

Βρουστούρης Παναγιώτης Κ., 2002, Καββαδίας, 2003 και απο Φορολογική Επιθεώρηση 2007) 
 
 

3.4 Γλώσσα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα εκδίδονται στην Αγγλική γλώσσα, µπορούν όµως να 

µεταφραστούν στις εθνικές γλώσσες από τα ενδιαφερόµενα λογιστικά σώµατα αφού λάβουν 

πρώτα την άδεια του I.A.S.B. Στις παραπάνω µεταφράσεις υποχρεούται να αναγράφεται ότι 

πρόκειται για µετάφραση του εγκεκριµένου κειµένου, καθώς επίσης και το όνοµα του 

λογιστικού σώµατος που εκπόνησε τη µετάφραση. (ΣΟΕΛ∆ΛΠ-Εισαγωγή στα δηµοσιευµένα 

κείµενα των ∆ΛΠ),(Πρωτοψάλτης Νικόλαος Γ., Βρουστούρης Παναγιώτης Κ.,) 
 

 
3.5 Το κύρος των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Η απαίτηση και συµµόρφωση προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δεν µπορεί να επιβληθεί 

µόνο από τη πλευρά της επιτροπής. Στόχος της, είναι η υποστήριξη και αναγνώριση του 

έργου της για την αποδοχή των διεθνών λογιστικών προτύπων, από όλες τις ενδιαφερόµενες 

οµάδες, έτσι ώστε να επεκταθεί η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων παγκοσµίως. 

(Σακέλλης, 2002), (ΣΟΕΛ ∆ΛΠ-Εισαγωγή στα δηµοσιευµένα κείµενα των ∆ΛΠ) 
 

 
 

3.6 Πεδίο Εφαρµογής των Προτύπων 

 

Τα ∆.Λ.Π. (I.A.S.) δεν προορίζονται να έχουν εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα. Η 

εφαρµογή κάθε προτύπου αρχίζει από τη ρητά καθοριζόµενη ηµεροµηνία στο Πρότυπο και 

δεν έχει αναδροµική ισχύ, εκτός αν ορίζεται το αντίθετο. Συνεπώς, τα ∆ΛΠ µπορούν να 

εφαρµοστούν σχεδόν από το σύνολο των επιχειρήσεων. 

 Παρά το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί και αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές 

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, ωστόσο  µπορούν    να αποτελέσουν µία βάση αναφοράς και 

για επιχειρήσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

(Σακέλλης, 2002, Καββαδίας, 2003, Grant Thornton, 2004 Α ́) 
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4. Ποιές επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. 
 

 
Οι   εταιρίες οι οποίες υποχρεούνται να συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π. από 1/1/2005 είναι οι παρακάτω: 

 

 

Α) Ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι        εισηγµένες σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. 

Αυτές συντάσσουν: 

 

• τις ατοµικές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα 
 

∆.Λ.Π. που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Οι µητρικές εταιρείες, πέραν των ατοµικών, υποχρεούνται να συντάσσουν και τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις τους, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα πρότυπα. Η υποχρέωση 

αυτή εκτείνεται και για οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που η 

δηµοσίευση τους είναι υποχρεωτική από διάταξη νόµου. 

 
 

Β) Επιχειρήσεις µη  εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά που ενοποιούνται. 
 

Υποχρεούνται να συντάσσουν τις ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π. όταν: 

• είναι εγκατεστηµένες  στην  Ελλάδα ή 
 

• εκτός   Ελλάδας εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης παρέχεται 

η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π. 

Εφόσον αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του ενοποιηµένου 

κύκλου εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 

µετά την αφαίρεση της αναλογίας των µετοχών της µειοψηφίας. 

 

Οι εταιρείες οι οποίες µπορούν (προαιρετικά) να συντάσσουν τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. είναι οι εξής: 
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➢ οι µη εισηγµένες και οι µη συνδεδεµένες µε αυτές ανώνυµες εταιρείες και οι 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης εφόσον: Η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. έχει εγκριθεί από 

τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρείας µε απόφαση σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 και η παραπάνω απόφαση να 

προβλέπει την εφαρµογή των Προτύπων για τουλάχιστον πέντε συνεχόµενες χρήσεις. 

Αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εφαρµογής των Προτύπων, η σχετική απόφαση θα 

ισχύει µέχρι ανακλήσεως της, η οποία όµως δεν µπορεί να γίνει πριν από την 

παρέλευση της πενταετίας. 

➢ η προαιρετική επιλογή της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. από µητρική εταιρεία 

εγκαταστηµένη στην Ελλάδα αυτόµατα συνεπάγεται την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από 

όλες τις συνδεδεµένες µε τη µητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 

εγκαταστηµένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π. 

(Καραγιάννης ∆., 2007 ) 
 
 

4.1 Φορολογητέα κέρδη ή ζηµίες κατά τα ∆.Λ.Π. 

 

Είναι πολύ χρήσιµο να τονιστεί ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι φορολογικά 

”ουδέτερα”. Αυτό σηµαίνει ότι από τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν στον 

ελλαδικό χώρο τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δεν πρόκειται να προκύψουν 

περισσότεροι ή λιγότεροι φόροι. Σύµφωνα µε όλα όσα ορίζονται στα ∆.Λ.Π. δεν 

επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων της επιχείρησης από πλευράς φορολογικής, όταν 

γίνεται αναδροµική διόρθωση για λάθη θεµελιώδη. Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν κατά υποχρεωτικό ή προαιρετικό τρόπο τα ∆.Λ.Π. και τηρούν τα βιβλία 

τους µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, αναγνωρίζονται φορολογικά 

τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από τα βιβλία τους, ενώ τα κέρδη ή οι ζηµίες που 

προκύπτουν από τις Οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π. δεν λαµβάνονται 

καθόλου υπόψη για τη φορολογία. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που τηρούν τα 

βιβλία τους µε βάση τα ∆.Λ.Π., τα κέρδη ή οι ζηµίες που αναγνωρίζονται 

φορολογικά είναι αυτά που προκύπτουν από τον Πίνακα Φορολογικών 

Αποτελεσµάτων Χρήσης. (Καραγιάννης ∆.,2007) 
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5. ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

5.1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Η αρχές για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται στο ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο Νο 1 (∆.Λ.Π. 1). Οι οικονοµικές Καταστάσεις είναι µια δοµηµένη 

απεικόνιση της οικονοµικής θέσης και επίδοσης µιας οικονοµικής µονάδας. 

 Ο σκοπός του προτύπου αυτού είναι να καθορίσει τη γενική βάση για την παρουσίαση 

των γενικού σκοπού οικονοµικών καταστάσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την 

συγκρισιµότητα τους, τόσο για την ίδια την επιχείρηση µεταξύ διαφορετικών χρονικών 

περιόδων, όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. 

 
 
 
5.2 Στόχοι 

 

Στόχος των οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την 

οικονοµική θέση, την απόδοση, και τις ταµειακές ροές της επιχείρησης, οι οποίες είναι 

χρήσιµες σε ένα ευρύ κοινό ενδιαφερόµενων χρηστών οι οποίοι λαµβάνουν οικονοµικές 

αποφάσεις. ∆είχνουν επίσης την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης µίας εταιρείας στην 

διαχείριση των πόρων της επιχείρησης. 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες 

για τα εξής στοιχεία: 

 

➔ Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε στοιχείο που ελέγχεται από την επιχείρηση ως αποτέλεσµα 

γεγονότων του παρελθόντος από το οποίο η επιχείρηση αναµένει να εισρεύσουν 

οικονοµικά οφέλη. 
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➔Υποχρεώσεις 

Υποχρέωση είναι κάθε παρούσα δέσµευση της επιχείρησης η οποία έχει προέλθει 

από γεγονότα του παρελθόντος η τακτοποίηση της οποίας θα απαιτήσει την εκροή 

πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη. 

 

➔ Ίδια      Κεφάλαια 
 

Ίδια κεφάλαια είναι το αποµένων εάν από τα περιουσιακά στοιχεία αφαιρεθούν οι 

υποχρεώσεις. 

 

➔ Έσοδα  και έξοδα – κέρδη και ζηµίες 
 

Έσοδο είναι αυξήσεις στα οικονοµικά οφέλη µίας περιόδου τα οποία είτε αυξάνουν 

τα περιουσιακά στοιχεία ή µειώνουν τις υποχρεώσεις και οδηγούν στην αύξηση των 

ιδίων κεφαλαίων πέρα από τις εισφορές µετόχων. 

Έξοδο είναι µειώσεις στα οικονοµικά οφέλη µίας περιόδου τα οποία είτε µειώνουν 

τα περιουσιακά στοιχεία ή δηµιουργούν υποχρεώσεις και οδηγούν στην µείωση των 

ιδίων κεφαλαίων πέρα από τις πληρωµές στους µετόχους. 

 

➔ Ταµειακές  ροές 
 

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε καθορισµένες πληροφορίες και επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις, παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µία εικόνα και µία 

βάση εκτίµησης των µελλοντικών ταµειακών ροών. (Grant Thornton 2004, Τόµος Α') 

 
 
 
5.3 Ευθύνη για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Η ευθύνη για την σύνταξη και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων ανήκει 

αποκλειστικά στην διοίκηση της εταιρείας. Αυτή είναι υπεύθυνη για την λήψη 

αποφάσεων που αφορούν την διενέργεια εκτιµήσεων, την επιλογή λογιστικών 

αρχών, του τρόπου παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, του εύρους 

των παρερχοµένων πληροφοριών. 
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5.4 Στοιχεία των Οικονοµικών καταστάσεων 

 
Με τον όρο «Οικονοµικές Καταστάσεις» νοούνται : 

 

 

➢ Ισολογισµός (balance sheet) 

 

➢ Αποτελέσµατα Χρήσεως (income statement) 

 

➢ Κατάσταση Μεταβολών της Οικονοµικής θέσης (statement of changes in equity) 
 

  µεταβολές στα Ίδια κεφάλαια 

 

  µεταβολές στα ίδια κεφάλαια, πέρα από αυτές που αφορούν συναλλαγές       ιδίων κεφαλαίων 

και  διανοµές στους µετόχους της εταιρείας 

 

➢ Κατάσταση Ταµειακών Ροών (cash flow statement) 

 

➢ Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις (Προσάρτηµα - explanatory notes) 

 

 

Η ∆ιοίκηση µιας Εταιρείας µπορεί να καταρτίζει Οικονοµικές Καταστάσεις για δική της 

χρήση µε διάφορους τρόπους που η ίδια επιλέγει, αλλά όταν οι οικονοµικές καταστάσεις 

εκδίδονται για άλλα πρόσωπα, όπως οι µέτοχοι, οι προµηθευτές, οι εργαζόµενοι, και το 

ευρύτερο κοινό, πρέπει να ανταποκρίνονται στα ∆.Λ.Π. ( I.A.S.) 

Η ευθύνη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και για τις κατάλληλες 

γνωστοποιήσεις ανήκει στην διοίκηση της εταιρείας. Συνήθως, οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι διαθέσιµες ή δηµοσιεύονται µία φορά το χρόνο και ελέγχονται από επαγγελµατίες 

Ελεγκτές. Η ευθύνη των ελεγκτών είναι να σχηµατίσουν και να εκθέσουν τη γνώµη τους, 

επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

5.5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. έχουν τέσσερις 

βασικές ιδιότητες, δηλαδή τέσσερα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν χρήσιµες για τους 

χρήστες τους. Τα τέσσερα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής : 
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 Κατανοητότητα (understandability) : 

Το περιεχόµενο των   οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να     γίνεται εύκολα αντιληπτό από 

τους χρήστες, να είναι δηλαδή κατανοητό. Βεβαίως θεωρείται ότι και οι χρήστες διαθέτουν 

τις απαραίτητες γνώσεις για να µελετήσουν αποτελεσµατικά τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Περίπλοκες, αλλά σηµαντικές πληροφορίες, δεν πρέπει να αποκλείονται από τις 

οικονοµικές καταστάσεις, µε την δικαιολογία ότι ενδεχοµένως θα είναι δύσκολο να 

κατανοηθούν από τους χρήστες. 
 

 

 Συνάφεια (Revelance) : 

Με τον όρο συνάφεια εννοούµε την ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών για την λήψη 

αποφάσεων. Στην ουσία, την ιδιότητα αυτή έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις όταν 

µπορούν να επηρεάζουν τους χρήστες κατά την λήψη αποφάσεων. Η συνάφεια επηρεάζεται 

από την σηµαντικότητα (σπουδαιότητα) των πληροφοριών και από την φύση τους. 
 

 

 Αξιοπιστία (Reliability) :  

Η αξιοπιστία εξασφαλίζεται όταν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

σηµαντικά   λάθη και προκαταλήψεις και παρουσιάζουν πιστά αυτό που είναι σκοπός τους να 

παρουσιάσουν. Για τις περισσότερες πληροφορίες ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ο 

οποίος δεν οφείλεται σε προκατάληψη, αλλά σε έµφυτες δυσκολίες κατά την αναγνώριση 

των  συναλλαγών και λοιπών γεγονότων που ποσοτικοποιούνται, ή κατά τον σχεδιασµό και 

την εφαρµογή των τεχνικών επιµέτρησης και παρουσίασης (διαβεβαίωση µε καλή πίστη). Η 

ουσία των συναλλαγών δεν συµπίπτει πάντα µε τον νοµικό τους τύπο. Οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν τα λογιστικά γεγονότα σύµφωνα µε αυτό 

που είναι στην πραγµατικότητα και όχι µε την νοµική τους µορφή. (ουσία πάνω από τον 

τύπο). Επιπλέον, για να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες, πρέπει να είναι απαλλαγµένες 

από προκαταλήψεις (ουδετερότητα), να µην οδηγούν σε υπερεκτίµηση ενεργητικών 

στοιχείων ή υποεκτίµηση παθητικών στοιχείων (σύνεση) και να είναι πλήρεις µέσα στα όρια 

της σηµαντικότητας και του κόστους τους (πληρότητα). 
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 Συγκρισιµότητα ή συγκριτική πληροφόρηση (Comparability) :  

Ο παραπάνω όρος σηµαίνει ότι η αναγνώριση και επιµέτρηση συναλλαγών και λοιπών 

γεγονότων γίνεται µε συστηµατικό τρόπο και ότι οι χρήστες πληροφορούνται για τις 

λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων και για τυχόν µεταβολές σε αυτές, ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις 

οικονοµικές  καταστάσεις µιας οντότητας διαχρονικά αλλά και τις οικονοµικές καταστάσεις 

διαφορετικών οικονοµικών οντοτήτων. Συγκριτική πληροφόρηση θα πρέπει επίσης να 

δίνεται και στην παροχή περιγραφικών στοιχείων (π.χ. ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος 

στην τρέχουσα χρήση είναι 30% ενώ στην προηγούµενη ήταν 25%). 

 

5.6 Ουσιώδεις Παραδοχές 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν δυο ουσιώδεις 

παραδοχές (assumption). Η πρώτη παραδοχή είναι η αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας ενώ η δεύτερη είναι η αρχή του δουλευµένου. Γίνεται λόγος και ανάλυση 

και των δυο παραδοχών παρακάτω. 

 

 
5.6.1 Αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
 

 
Οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχούς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (on a going concern basis) στο άµεσο προβλεπτό µέσο, εκτός εάν 

υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η παραδοχή αυτή δεν µπορεί να ικανοποιηθεί. 

Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίµηση της δυνατότητας συνέχισης 

της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας για διάστηµα τουλάχιστον πέρα των δώδεκα 

µηνών. 

Η σηµασία της παραδοχής είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης θα 

χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών λειτουργίας της επιχείρησης και δεν 

απαιτείται η αποτίµηση τους στη αξία ρευστοποίησης τους. Η αξία τους δηλαδή θα 

ανακτηθεί κυρίως µέσω της χρήσης (value from use) και όχι µέσω της ρευστοποίησης τους 

(break up value). 
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Στην περίπτωση που δεν ισχύει η παραδοχή για την συνέχιση της δραστηριότητας τότε το 

γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται. Επίσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

➢ Η βάση                       µε την οποία προετοιµάστηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις 

➢ Οι λόγοι για τους οποίους δεν υιοθετείται η παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας. 

 

5.6.2 Αρχή του δουλευµένου 

 

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν στις οικονοµικές καταστάσεις τα περιουσιακά τους στοιχεία, 

τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα στην αρχή του δουλευµένου και όχι 

επί της ταµειακής βάσης. Η εφαρµογή αυτής της αρχής απαιτεί όπως οι συναλλαγές 

αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται στην περίοδο που συµβαίνουν. 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται µε βάση την αρχή του δουλευµένου 

παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες όχι µόνο για εισπράξεις ή πληρωµές που έγιναν αλλά 

και απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν στο µέλλον. Υπό αυτή την 

έννοια η αξία της παρεχόµενης πληροφόρησης είναι µεγαλύτερη. Η αρχή του δουλευµένου 

επιβάλει όπως τα έσοδα θα πρέπει να αντιστοιχίζονται (match) µε τα έξοδα τα οποία 

απαιτούνται για να αποκτηθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3 
 
 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16 - ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η λογιστική των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται από το ∆ΛΠ 16. Το 

σχετικό πρότυπο ρυθµίζει θέµατα που αφορούν : 

 Κανόνες Αναγνώρισης 

 Κανόνες αρχικής και µεταγενέστερης επιµέτρησης 

 Λογιστική Αποσβέσεων 

 Γνωστοποιήσεις          διαχείρισης και παρουσίασης ενσώµατων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Περιληπτικά το πρότυπο υιοθετεί τους ακόλουθους κανόνες για τη λογιστική των ενσώµατων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
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Αναγνώριση 

Αναµένεται να εισρεύσουν µελλοντικά οφέλη 

Το κόστος µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα 

 

Αρχική Αποτίµηση 

Στο κόστος κτήσης πλέον των δαπανών που σχετίζονται µε 

την απόκτησή του 

 

Μεταγενέστερη 

Αποτίµηση 

Το κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και

κάθε πιθανή ζηµία αποµείωσης 

Ή στην εύλογη αξία µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και

κάθε πιθανή ζηµία αποµείωσης 

 

Αποσβέσεις 

Κατανέµονται µε τρόπο συστηµατικό µε βάση την 

ανάλυση των οφελειών που προκύπτουν από την χρήση

του 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Οι επιχειρήσεις για την επίτευξη των στόχων τους χρησιµοποιούν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία. Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. πάγια είναι τα στοιχεία εκείνα που προορίζονται να 

παραµείνουν µακροχρόνια, µε την ίδια περίπου µορφή, στην οικονοµική µονάδα. Επίσης, 

πάγια είναι τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και οι µακροχρόνιες απαιτήσεις. Τα στοιχεία αυτά 

σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό και ανάλογα µε την ληκτότητά τους (δηλαδή τον χρόνο 

ζωής τους), την φυσική τους υπόσταση και τη λειτουργική τους χρήση ταξινοµούνται σε 

διάφορες κατηγορίες : 

1.Ενσώµατα ή υλικά πάγια, όπως µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, έπιπλα, σκέυη, 

εδαφικές εγκαταστάσεις, εξοπλισµός γραφείου κ.λ.π. 

 

2.Ασώµατα ή άυλα πάγια, όπως αγορασθείσα φήµη και πελατεία (goodwill), 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και ανάπτυξης, έξοδα πολυετούς απόσβεσης, κ.λ.π. 

 

3. Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Τα ενσώµατα πάγια όπως µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, έπιπλα, σκέυη εδαφικές 

εγκαταστάσεις, εξοπλισµός γραφείου κ.λ.π., αποτελούν περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

κατέχονται από την επιχείρηση µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή εµπορία αγαθών, 

την παροχή υπηρεσιών, ή εκµετάλλευσή τους για διοικητικούς σκοπούς. Τα περιουσιακά 

στοιχεία αυτής της κατηγορίας έχουν µακροπρόθεσµο ορίζοντα χρήσης και αναµένεται να 

χρησιµοποιηθούν για περισσότερο από µια χρήση. 

Η ανάκτηση της αξίας των ενσώµατων παγίων µέσω κυρίως της χρήσης ή κατά δεύτερο 

λόγω της διάθεσης τους, αποτελούν σηµαντικά στην λογιστική και διαχείρισή τους. 

1. Πεδίο Εφαρµογής 

Η λογιστική των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται από το ∆.Λ.Π. Νο 16. 

Ωστόσο το σχετικό πρότυπο δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
 ενσώµατες ακινητοποιήσεις που κατατάσσονται ως κατεχόµενες προς πώληση. Σε 

αυτήν την περίπτωση εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Π. Νο5 «Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 

 βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε βιολογική δραστηριότητα. Σε 

αυτήν την κατηγορία εφαρµόζεται το ειδικό πρότυπο ∆ΛΠ Νο 41 « Γεωργία» 
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 µεταλλευτικά δικαιώµατα και µεταλλευτικά αποθέµατα, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό 

αέριο και τους όµοιους µη ανανεώσιµους πόρους. Σε αυτήν την κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Π Νο 6 «Έρευνα και αξιολόγηση 

ορυκτών πόρων». 

 

Η λογιστική των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να 

συνδυάζεται µε τα ακόλουθα λογιστικά πρότυπα : 

 

 ∆.Λ.Π. Νο 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Το σχετικό πρότυπο 

καθορίζει κανόνες αναγνώρισης και επιµέτρησης περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. 

 ∆.Λ.Π. Νο 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Το σχετικό πρότυπο καθορίζει τους κανόνες 

κατάταξης και επιµέτρησης ακινήτων ως επενδυτικά. Θα πρέπει να αξιολογείται η 

συνδυαστική του εφαρµογή στις περιπτώσεις κατάταξης ακινήτων, και στις περιπτώσεις 

µεταφοράς ακινήτων από ή προς τα πάγια λόγω αλλαγής στην λειτουργική τους 

χρήση. 

 

 ∆.Λ.Π. Νο 17 που αναφέρεται στα µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατα 

πάγια. 

 

 

Επίσης, είναι χρήσιµο να τονιστεί πως το παρόν λογιστικό πρότυπο (∆.Λ.Π. 16) 

αντικαθιστά τις ακόλουθες διερµηνείες και τα σχετικά έγγραφα που παρατίθενται : 

 

✗ ΜΕ∆ 6 – Κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού 

 

✗ ΜΕ∆ 14 – Ενσώµατα πάγια – Αποζηµίωση για την αποµείωση ή ζηµία στοιχείων και 
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   ✗ ΜΕ∆ 23 – Ενσώµατα πάγια – Έξοδα σηµαντικής επιθεώρησης ή γενικών επισκευών 

  

         Σχετικά έγγραφα: 

 

✗ Ε∆∆ΠΧΠ 1: Μεταβολές σε υφιστάµενες υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας και 

αποκατάστασης και σε συναφείς υποχρεώσεις 

 

✗ Ε∆∆ΠΧΠ 4: Ο προσδιορισµός εάν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση 
 
 
 
 
 

1.1 Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος 

 

Η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το παρόν Λογιστικό Πρότυπο για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1995. 
 
 
2. Ορισµοί 

 

Το πρότυπο δίνει σειρά ορισµών που αφορούν την οριοθέτηση της έννοιας των παγίων και την 

οριοθέτηση βασικών εννοιών που σχετίζονται µε την αποτίµηση (αρχική και µεταγενέστερη). 

Συνεπώς, θεωρείται χρήσιµο να παρατεθούν ορισµένες βασικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται 

µε το συγκεκριµένο πρότυπο και θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των όλων όσων θα 

ειπωθούν και θα αναλυθούν στη συνέχεια της εργασίας. 
 
 
 
 
 
  Έννοια  ενσώµατων          παγίων 

 

Ενσώµατα  Πάγια είναι τα περιουσιακά στοιχεία που : 

 

➢ κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή εµπορία αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, για 

εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και 

➢ αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για περισσότερο από µια λογιστική περίοδο . 
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 Οριοθέτηση             Αξίας     παγίων 

 

 (1) Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται, µετά την αφαίρεση οποιονδήποτε σωρευµένων αποσβέσεων και 

σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. 

 

 

(2) Κόστος είναι  τα µετρητά ή τα ταµειακά ισοδύναµα που καταβάλλονται ή η εύλογη 

αξία άλλου ανταλλάγµατος που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού 

στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του ή, όταν αρµόζει, 

το ποσό που αποδίδεται σε εκείνο το περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του 

αναγνώριση σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις άλλων ∆ΠΧΑ, π.χ. του 

∆ΠΧΑ 2, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. 

 

 

(3) Ειδική Αξία Χρήσης είναι η παρούσα αξία των ταµειακών ροών, που η 

οικονοµική οντότητα αναµένει να προκύψουν από τη συνεχιζόµενη χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του 

ή του ποσού µε το οποίο αναµένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισµό µιας 

υποχρέωσης. 

 

 

(4) Εύλογη Αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε 

να ανταλλαγεί µεταξύ δυο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε τη 

πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια µια συναλλαγής που 

διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση. 

 

 

(5) Ανακτήσιµο ποσό, είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης ενός 

περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του. 
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 Έννοιες ∆ιαχείρισης Παγίων 

 

➢ Ωφέλιµη                               ζωή      είναι : 

i. η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να είναι 

διαθέσιµο για χρήση από την οικονοµική οντότητα ή 

ii. το πλήθος των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων που η οικονοµική οντότητα 

αναµένει να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο. 

Η ωφέλιµη ζωή µπορεί να εκφράζεται ανάλογα σε έτη, σε ώρες λειτουργίας, σε µονάδες 

παραγωγής ή χρόνου (π.χ κιλά, χιλιόµετρα, κ.λ.π.) 

 

 

➢ Αποσβέσιµο ποσό η Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το κόστος µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του. 

 

 

➢ Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός 

περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. 

 

➢ Η υπολειµµατική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η εκτιµώµενη αξία που η 

οικονοµική 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. 

 

 

➢➢➢➢Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου του ενεργητικού υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 

 

➢ Συγκεκριµένη        αξία σε σχέση µε την οντότητα είναι η παρούσα αξία των ταµειακών 

ροών, που η οικονοµική οντότητα αναµένει να προκύψουν από τη συνεχιζόµενη χρήση 

ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του 

ή του ποσού µε το οποίο αναµένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισµό µια 

υπόσχεσης. 
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3. Αναγνώριση 

 

Αναγνώριση ενός ενσώµατου παγίου σηµαίνει την καταχώρηση του στους λογαριασµούς και 

τον ισολογισµό της εταιρείας. Για την αναγνώριση ενός ενσώµατου παγίου το σχετικό πρότυπο 

απαιτεί να εκπληρώνονται δυο κριτήρια : 
 
 

5 Είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το στοιχείο 

 

Η εκτίµηση για την εισροή µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από ένα ενσώµατο 

περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να εκτιµάται κατά την απόκτησή του. Η επιχείρηση θα 

πρέπει να έχει εύλογη βεβαιότητα ότι όλα τα ωφέλη και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την 

χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου έχουν µεταβιβαστεί σε αυτήν. Το κριτήριο αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία σε ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών όπως π.χ την απόκτηση 

ενσώµατων παγίων µέσω µισθώσεων. Η αναγνώρισή τους ή όχι είναι υποκείµενο 

αξιολόγησης ως προς την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων. 

 

 

5 Το κόστος του στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα 

 

Η αποτίµηση του κόστους κτήσης θεωρείται ότι είναι εύκολο να προσδιοριστεί στους 

περισσότερους τύπους συναλλαγών. 

Το κόστος κτήσης για την αγορά ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου είναι το 

τιµολογούµενο ποσό πλέον δαπανών που σχετίζονται άµεσα µε την συναλλαγή. 

Το κόστος κτήσης ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου που κατασκευάζεται από την ίδια την 

επιχείρηση είναι αυτό που προκύπτει από την συνάθροιση όλων των κοστολογικών µεγεθών 

που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του (εργατικά υλικά γενικά έξοδα επιµερισµένα 

µε συστηµατικό τρόπο) όµως το κόστος κτήσης                ενός ενσώµατου παγίου που αποκτάται σε     µια 

συναλλαγή που περιλαµβάνει την ανταλλαγή άλλων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 

προσδιοριστεί. 
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Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται και για την κεφαλαιοποίηση ή όχι 

µεταγενέστερων δαπανών που γίνονται επί των ενσώµατων παγίων. Η απεικόνιση των 

ενσώµατων παγίων επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την οικονοµική θέση (ισολογισµός) και τα 

αποτελέσµατα των επιχειρήσεων µέσω των αποσβέσεων. 

 
 
 

Παράδειγµα    (κατανόησης Νο 1 ): 

Απόκτηση    εξοπλισµού  ασφαλείας  για  µείωση  ρύπων 

 

 

Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται είτε για λόγους ασφαλείας σε σχέση µε τον 

υφιστάµενο εξοπλισµό ή µε στόχο την µείωση των ρύπων (θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται) εφόσον ο συνδυασµός τους µε τα σχετιζόµενα περιουσιακά 

στοιχεία θα προσφέρει µελλοντικά οφέλη στην επιχείρηση. Η τοποθέτηση 

φίλτρου περιορισµού των ρύπων σε µία παραγωγική µονάδα θα µειώσει το 

κόστος αγοράς (εκποµπών ρύπων) µειώνοντας κατά συνέπεια το κόστος 

παραγωγής. 

Η αναγνώριση αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων υπόκειται επίσης 

στον περιορισµό ότι λογιστική τους αξία, πλέον την αξία του περιουσιακού 

στοιχείου µε το οποίο σχετίζεται, δεν ξεπερνά το ανακτήσιµο ποσό τους 

 
 
3.1 Ανταλλακτικά Παγίων 

 
Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντήρησης που σχετίζονται µε ενσώµατα περιουσιακά 

στοιχεία παρακολουθούνται ως αποθέµατα και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά την 

ανάλωση τους. 
 

Όµως, τα µεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά και ο εφεδρικός εξοπλισµός θα πρέπει να 

ταξινοµούνται ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, όταν η επιχείρηση εκτιµά ότι θα τα 

χρησιµοποιεί για περισσότερο από µία χρήση. Το ίδιο ισχύει και για ανταλλακτικά και είδη 

συντήρησης που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µόνο σε σχέση µε κάποιο στοιχείο των 

ενσώµατων παγίων. 
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3.2 Μονάδα Μέτρησης 

 
 
Το Πρότυπο δεν καθορίζει τη µονάδα µέτρησης για την αναγνώριση ενός ενσώµατου 

περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, απαιτείται κρίση στην εφαρµογή των κριτηρίων 

αναγνώρισης µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης αλλά και κάθε αγοραζόµενου 

στοιχείου. 

 Σε άλλες περιπτώσεις είναι ορθότερο να συναθροιστούν τα επιµέρους επουσιώδη στοιχεία 

(όπως καλούπια, εργαλεία µήτρες µαζί µε το βασικό µηχανολογικό εξοπλισµό που αφορούν) 

συνθέτοντας ένα περιουσιακό στοιχείο. 

Ενώ σε άλλες περιπτώσεις ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο είναι ορθό να διαχωρίζεται στα 

επιµέρους συστατικά του εάν για παράδειγµα  διαφέρει η ωφέλιµη ζωή τους. 
 

 
 

 

Παράδειγµα (κατανόησης Νο 2): Αγορά 

Αεροσκάφους 

 

Ένα αεροσκάφος αποτελεί ένα αυτοτελές ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο. 

Όµως η ωφέλιµη ζωή των τριών βασικών συστατικών του, δηλαδή της 

µηχανής (ώρες πτήσης), της ατράκτου (έτη λειτουργίας) και του 

εξοπλισµού καµπίνας (έτη χρήσης) διαφέρουν ουσιαστικά. Για το λόγω 

αυτό η αξία κτήσης θα πρέπει να διαχωρίζεται και να κατανέµεται στα 

ανωτέρω συστατικά στοιχεία. 

 

 

4. Επιµέτρηση αξίας ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 

 

Επιµέτρηση ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου είναι η αξία µε την οποία 

αποτιµάται στον   ισολογισµό. Η επιµέτρηση             χωρίζεται χρονολογικά σε δυο 

φάσεις. Την επιµέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση και την επιµέτρηση µετά 

την αρχική αναγνώριση. 
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4.1 Αρχική Αναγνώριση 

 

Ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο αρχικά αποτιµάται στο κόστος κτήσης το οποίο 

περιλαµβάνει την αξία του ανταλλάγµατος που δόθηκε πλέον των άµεσων δαπανών που έγιναν 

για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο προκειµένου να καταστεί ικανό προς χρήση. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος κτήσης ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου είναι : 

 
 
 
 
Τιµολογιακή αξία 

Η αξία που τιµολογείται ένα 
περιουσιακό στοιχείο µείον 

πιθανές εκπτώσεις 

Τιµολόγιο 
Πιστωτικό 
Τιµολόγιο 

 
 
 
∆ασµοί και φόροι 

Τα ποσά που καταβάλλονται 
για εισαγωγικούς ή άλλους 
δασµούς καθώς και οι µη 
συνψηφιζόµενοι φόροι 

 
Χαρτόσηµο 
Τελωνειακοί δασµοί 
Κόστη εκτελωνισµού 

 
 
 
 

∆απάνες άµεσα 
αποδοτέες στην 
συναλλαγή 

 
 

Πρόκειται για δαπάνες που 
γίνονται έτσι ώστε το 

περιουσιακό στοιχείο να έλθει 
σε κατάσταση λειτουργίας 
βάση των προδιαγραφών 

Κόστος προετοιµασίας 
χώρου 
εγκατάστασης 

Κόστη παραλαβής και 
µεταφοράς 

Κόστη εγκατάστασης 
Κόστη δοκιµών Αµοιβές 

εµπειρογνώµων 

 
 

Κόστη 
αποσυναρµολόγη- 

σης και 
αποκατάστασης 

Πρόκειται για δαπάνες που 
είναι αναπόφευκτο να γίνουν 
κατά την ολοκλήρωση της 

εκµετάλλευσης του στοιχείου 

∆απάνες 
αποκατάστασης 
λατοµείου 

∆απάνες απόσυρσης 
ραδιενεργών 
στοιχείων 

 

  
 
 

Αναφορικά µε τις δαπάνες που είναι άµεσα αποδοτέες στην απόκτηση ενός ενσώµατου 

περιουσιακού στοιχείου το πρότυπο αναφέρει συµπληρωµατικές οδηγίες – κριτήρια για την 

αναγνώρισή τους : 

 Τα κόστη που απαιτούνται έτσι ώστε το περιουσιακό στοιχείο, να έλθει στον απαραίτητο 

τόπο και       κατάσταση, µε βάση          τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία, ώστε να 

λειτουργήσει σωστά. 

 Από τα κόστη αφαιρούνται ποσά που εισπράττονται από την πώληση στοιχείων που 

δηµιουργούνται κατά την εγκατάσταση του παγίου. Π.χ χώµα που πουλιέται και έχει 

προκύψει από το σκάψιµο για εγκατάσταση ενός µηχανήµατος. 
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Τα ακόλουθα  παραδείγµατα δαπανών δεν θεωρούνται κόστη ενός ενσώµατου στοιχείου και 

κατά συνέπεια δεν κεφαλαιοποιούνται : 

 

 το κόστος για το άνοιγµα µίας νέας µονάδας,  

 

 

 τα κόστη για την παρουσίαση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 
 

(π.χ κόστος διαφήµισης και προωθητικές δραστηριότητες), 

 
 

 κόστος για την έναρξη νέας παραγωγικής διαδικασίας σε νέα τοποθεσία ή µε νέα 

κατηγορία πελατών (κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού), 

 

 διοικητικά και λοιπά γενικά κόστη. 

 

 

Το κόστος για την κατασκευή από την ίδια την επιχείρηση ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζεται µε βάση τις γενικές αρχές. Εάν η επιχείρηση παράγει αντίστοιχα 

πάγια στα πλαίσια της παραγωγικής δραστηριότητας π.χ κατασκευή ακινήτου, τότε θα 

πρέπει να ακολουθεί τις αρχές που ορίζει το ∆ΛΠ 2 για την αξία κτήσης ή παραγωγή των 

αποθεµάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κόστη υποαπασχόλησης δεν ενσωµατώνονται στην αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αλλά µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 

Επίσης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πρόνοιες του ∆ΛΠ 23 «κόστος  δανεισµού» για 

την κεφαλαιοποίηση χρηµατοοικονοµικών δαπανών που σχετίζονται µε το περιουσιακό 

στοιχείο. 
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Παράδειγµα  (κατανόησης Νο 3): Κόστος κτήσης      παγίου 

Την 1η Μαρτίου 2009 η εταιρία ΒΗΤΑ Α.Ε αγόρασε προς 250.000,00€ γη που περιλάµβανε 

ένα εγκαταλελειµµένο κτήριο. Γι' αυτή την αγορά η εταιρία πλήρωσε προµήθεια 

25.000,00€ και νοµικά έξοδα 5.000,00€. Μέσα στο Μάρτιο του 2009 η εταιρία κατεδάφισε 

το κτίριο. Αυτή η κατεδάφιση κόστισε στην εταιρία 25.000,00€. 

 

Την 1η Απριλίου 2009 η εταιρία δανείστηκε 1.000.000,00€. Ο αποκλειστικός σκοπός αυτού 

του δανείου ήταν η κατασκευή εργοστασίου στην προαναφερθείσα γη. Το δάνειο 

αποπληρώθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. Για το έτος 2009 η εταιρία πλήρωσε τόκους 

30.000,00€. Αυτό το ποσό συµπεριλάµβανε τόκους αξίας 22.500,00€ σε σχέση µε το 

δάνειο που σύναψε η εταιρία για τη κατασκευή του εργοστασίου.  

 

Στις 31 Απριλίου 2009 η ΒΗΤΑ Α.Ε πλήρωσε 1.500,00€ σε εταιρία πρόσληψης προσωπικού. 

Για την εξάσκηση του προσωπικού αυτού η εταιρία πλήρωσε 2.000,00€. Μέσα στο Μάιο η 

ΒΗΤΑ Α.Ε πλήρωσε 10.000,00€ για έξοδα διαφήµισης και προβολής των προϊόντων που θα 

κατασκευάζονται στο εργοστάσιο. 

  

Η κατασκευή του εργοστασίου ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2009 και αµέσως µετά 

άρχισε τις δραστηριότητες του. Η ωφέλιµη ζωή του εργοστασίου υπολογίστηκε στα 5 

χρόνια. Η εταιρία χρησιµοποιεί την σταθερή µέθοδο απόσβεσης. 

 

 

Ζητούµενο 

 

Υπολογίστε το κόστος της γης που πρέπει να συµπεριληφθεί στον ισολογισµό της ΒΗΤΑ 

Α.Ε για το έτος 2009. 
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Επίλυση 

 
 
 
 
 
 
 

Νοµικά έξοδα 5.000,00  

Συνολικό κόστος 
κτήσης οικοπέδου 

 280.000,00 

Κόστος Κτιρίου - Ισολογισµός 

∆άνεια - για κόστος 
κατασκευής 

1.000.000,00  

Κόστος κατεδάφισης 
κτιρίου 

25.000,00  

Κόστος 7.500,00  

Συνολικό κόστος κτήσης κτιρίου 1.032.500,00 

  

Κατάσταση     λογαριασµού   αποτελεσµάτων 

∆ιαφήµιση και 
προβολή 

10.000,00  

Έξοδα πρόσληψης 1.500,00  

Έξοδα εξάσκησης 2.000,00  

Αποσβέσεις 103.250,00  

Κόστος ∆ανεισµού 22.500,00  

Συνολικά  έξοδα        λογαριασµού 
αποτελεσµάτων 

139.250,00 

 
(*) Κόστος δανεισµού (κεφαλαιοποιούνται τόκοι 3 µηνών) άρα 

 

22.500,00 * 1/3 = €7.500,00 
 

(* *) Αποσβέσεις (1.032.500,00 / 5)/2 = €103.250,00 
 

 
 
 

4.2 Μεταγενέστερη αποτίµηση 

 

Το ∆.Λ.Π. 16 υιοθετεί δύο εναλλακτικές λογιστικές αρχές για την αποτίµηση των ενσώµατων 

στοιχείων µετά την αρχική αναγνώριση. 
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Κόστος Γης – Ισολογισµός 

Κόστος αγοράς 250.000,00  

Προµήθεια 25.000,00  



 
 Βασικός λογιστικός χειρισµός : 

Μοντέλο του κόστους κτήσης 
 

Το ενσώµατο πάγιο περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται στο κόστος κτήσης µείον τις 

σωρευµένες αποσβέσεις µείον κάθε πιθανή σωρευµένη ζηµιά αποµείωσης που έχει υποστεί 

το περιουσιακό στοιχείο. 
 

 

 Επιτρεπόµενος    εναλλακτικός : 

Μοντέλο αναπροσαρµογής 

Το ενσώµατο πάγιο περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται στην αναπροσαρµοσµένη αξία του η 

oποία  είναι   η εύλογη αξία   στην ηµεροµηνία αναπροσαρµογής µείον                 τις  µεταγενέστερες 

σωρευµένες αποσβέσεις και πιθανές ζηµίες αποµείωσης. 

Προϋπόθεση για την υιοθέτηση του µοντέλου της αναπροσαρµογής είναι η εύλογη αξία να 

µπορεί να προσδιοριστεί βάσιµα. 

 

Το πρότυπο συνιστά χωρίς να υποχρεώνει η εύλογη αξία να προσδιορίζεται από 

εξειδικευµένους επαγγελµατίες 

Η συχνότητα διενέργειας εκτιµήσεων εξαρτάται από την µεταβλητότητα που 

παρουσιάζουν οι σχετικές µεταβλητές. 

Όταν επιλέγεται το µοντέλο της εύλογης αξίας τότε όλη η κατηγορία στην    οποία   ανήκει 

το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αποτιµάται µε την ίδια 

µεθοδολογία. 

 

Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα ξεχωριστών κατηγοριών : 

✔ εδαφικές εκτάσεις 

✔ γήπεδα και κτίρια 

✔ µηχανήµατα 

✔ πλοία 

✔ αεροσκάφη 

✔ οχήµατα 

✔ έπιπλα και σκεύη 

✔ εξοπλισµός γραφείου. 
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Ο προσδιορισµός της αξίας για µία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 

γίνεται στην ίδια ηµεροµηνία χωρίς να επιτρέπεται επιλεκτική αναπροσαρµογή. 

 

 
 

4.3 Λογιστική Μοντέλου Αναπροσαρµογής 
 
Η  λογιστική µοντέλου της αναπροσαρµογής υπόκειται στους ακόλουθους βασικούς 

λογιστικούς κανόνες : 

 Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής και της αναπροσαρµοσµένης αξίας 

µεταφέρεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ως «αποθεµατικό αναπροσαρµογής» 

 Κατά την έκταση που η διαφορά αναπροσαρµογής αναστρέφει προηγούµενη ζηµιά 

αποµείωσης µεταφέρεται στο αποτέλεσµα χρήσης 

 Εάν από την αναπροσαρµογή προκύψει µείωση της λογιστικής αξίας η διαφορά 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης. Εάν υπάρχει αποθεµατικό επανεκτίµησης από το  

συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο τότε η ζηµιά αποµείωσης συµψηφίζει καταρχήν το 

αποθεµατικό 

 

 Το πλεόνασµα αναπροσαρµογής που περιλαµβάνονται στην καθαρή θέση αναφορικά µε ένα 

συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο των ενσώµατων παγίων µπορεί (χωρίς να είναι 

υποχρεωτικό): να µεταφερθεί απευθείας στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό 

στοιχείο διαγράφεται ή αναλογικά, µέρος του πλεονάσµατος µπορεί να µεταφέρεται κατά τη 

διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 

 

 Για την λογιστικοποίηση της αναπροσαρµογής στην αξία του ενσώµατου παγίου 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά δύο µέθοδοι : 

 

αυξάνεται αναλογικά το κόστος κτήσης του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου και οι 

σωρευµένες αποσβέσεις έτσι ώστε η νέα αναπόσβεστη να ισούται µε την αναπροσαρµοσµένη 

αξία, ή απαλείφονται οι σωρευµένες αποσβέσεις στο σύνολο τους ή κατά την έκταση που 

απαιτείται έτσι ώστε να προκύψει η αναπροσαρµοσµένη αξία. 
 

 
 
 

4.4 Μεταγενέστερες δαπάνες 

 
Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής δεν θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται αλλά να 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης που καθίστανται.  
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Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να κεφαλαιοποιεί τα κόστη τρέχουσας συντήρησης. Τα κόστη 

τρέχουσας συντήρησης αποτελούνται κυρίως από το εργατικό κόστος και τα αναλώσιµα 

και µπορεί να περιλαµβάνουν το κόστος µικρών ανταλλακτικών. 

Κόστη αντικατάστασης εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει να 

κεφαλαιοποιούνται. 

 Η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης όταν επιβαρύνεται µε αυτό. 

 

 Η λογιστική αξία των τµηµάτων που αντικαθίστανται θα πρέπει να διαγράφεται. 

 
 
 

Παράδειγµα σχετικά µε κόστη αντικατάστασης 
 
 

 ένας κλίβανος µπορεί να χρειάζεται νέα εσωτερική επένδυση µετά 

από ορισµένες ώρες λειτουργίας 

 το εσωτερικό αεροσκάφους, όπως καθίσµατα και κουζίνες, µπορεί να 

χρειάζεται αντικατάσταση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής 

του αεροσκάφους 

 

 
 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός ενσώµατου περιουσιακού 

στοιχείου είναι πιθανό να απαιτείται η διενέργεια σηµαντικών δαπανών µε τη µορφή 

τακτικών επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, και αντικαταστάσεων ανεξάρτητα από το εάν 

υπάρχει βλάβη. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης, το κόστος κάθε 

σηµαντικής επιθεώρησης αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων ως αντικατάσταση. Κάθε εναποµένουσα λογιστική αξία του κόστους της 

προηγούµενης επιθεώρησης διαγράφεται. 

 

 

4.5 Ανταλλαγή ενσώµατων παγίων 

 

Η απόκτηση ενός ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να γίνει µε ανταλλαγή 

µε µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή συνδυασµό χρηµατικών και µη χρηµατικών 

περιουσιακών στοιχείων. 
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Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου σε µία τέτοια συναλλαγή επιµετράται στην εύλογη αξία 

εκτός αν 

 η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας ή 

 

       δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού στοιχείου που 

παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. Το παραληφθέν στοιχείο 

επιµετράται µε αυτόν τον τρόπο έστω και αν η οικονοµική οντότητα δεν µπορεί να διαγράψει 

άµεσα το περιουσιακό στοιχείο που παραχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν στοιχείο δεν 

επιµετράται στην εύλογη αξία, το κόστος του επιµετράται στην λογιστική αξία του 

παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να εκτιµά αν η συναλλαγή έχει εµπορική ουσία εξετάζοντας την 

έκταση στην οποία αναµένεται να µεταβληθούν οι ταµιακές ροές της ως συνέπεια της 

συναλλαγής. 

Μια συναλλαγή ανταλλαγής έχει εµπορική ουσία αν : 

 
 

 η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταµιακών ροών του παραληφθέντος 

περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από τη σύνθεση των ταµιακών ροών του 

παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου ή 

 
 

 η ειδική αξία του τµήµατος των επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της 

επιχείρησης µεταβάλλεται ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής. 

 

 
 

5. Αποσβέσεις 

 
Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή της αποσβεστέας αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου στην εκτιµώµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους. Η απόσβεση µίας περιόδου 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 

Η ανάγκη για απόσβεση προκύπτει από την εφαρµογή της αρχής των δεδουλευµένων 

εσόδων – εξόδων, και της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα. Τα χρήµατα που 

δαπανώνται για την απόκτηση ενός ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να 

µετατρέπουν σε έξοδα µε τρόπο που να αντικατοπτρίζει την αποκόµιση ωφελειών. 
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Αποσβέσιµα ενσώµατα πάγια είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία : 

 

 Αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για περισσότερο του ενός έτους 

 

 

 έχουν καθορισµένη ωφέλιµη ζωή 

 

 

 χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση για την παραγωγ αγαθών ή υπηρεσιών ή για 

διοικητικούς σκοπούς. 

 

 

Η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται είτε ως : 

 
 

 η περίοδος κατά την οποία ένα αποσβέσιµο ενσώµατο πάγιο στοιχείο αναµένεται να 

χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση 

 

 

 ο αριθµός των παραγόµενων ή άλλων µονάδων που αναµένεται να ληφθούν από την 

επιχείρηση κατά την διάρκεια χρήσης του στοιχείου 
 

 

Η ωφέλιµη ζωή ανεξάρτητα από τον τρόπο µέτρησης δεν ταυτίζεται µε την οικονοµική ή 

φυσική ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου. Υπολογίζεται µε βάση της πρόθεση της 

συγκεκριµένης επιχείρησης για την ένταση και τον χρόνο χρήσης ενός ενσώµατου παγίου 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

 

5.1 Ωφέλιµη ζωή 
 
 
Παράγοντες οι οποίοι συνδυαστικά ή κατά περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται για τον 

προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός στοιχείου είναι : 

 

 Η φυσική ή τεχνική και φυσική αντοχή του στοιχείου π.χ τεχνικές προδιαγραφές 

 

 Η φυσική ή τεχνολογική απαξίωση του 
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 Νόµοι κανονισµοί ή περιορισµοί στην διάρκεια χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου 

π.χ τα εµπορικά πλοία έχουν µέγιστη ηλικία που επιτρέπεται να διενεργούν πλόες 

 

Η ωφέλιµη ζωή θα πρέπει να αξιολογείται σε κάθε περίοδο. Εάν οι συνθήκες απαιτούν την 

αλλαγή της το γεγονός αντιµετωπίζεται ως αλλαγή εκτίµησης και εφαρµόζεται από την 

χρήση που έγινε η αλλαγή και τις µεταγενέστερες. Το γεγονός θα πρέπει να γνωστοποιείται. 
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5.2 Μέθοδοι απόσβεσης 
 
Το συγκεκριµένο πρότυπο δεν επιβάλλει συγκεκριµένη µέθοδο απόσβεσης. Αυτό που έχει 

µεγαλύτερη σηµασία είναι όποια µέθοδος επιλεγεί να εφαρµόζεται σε συνέπεια. 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι απόσβεσης που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να κατανέµεται 

το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου µε τρόπο συστηµατικό κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής του. 

 Σταθερή µέθοδος απόσβεσης 
 

γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε σταθερό ποσό καθ' όλη τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής εάν η υπολειµµατική αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν µεταβάλλεται 

 µέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου 
 

γίνεται µια φθίνουσα επιβάρυνση των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής 

 µέθοδος της µονάδας παραγωγής 
 

γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε βάση την αναµενόµενη χρήση ή παραγωγή π.χ 

ώρες λειτουργίας ή παραγόµενες µονάδες. 
 

 

Η επιχείρηση πρέπει να επιλέγει τη µέθοδο που αντανακλά καλύτερα τον αναµενόµενο 

ρυθµό κατανάλωσης των µελλοντικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό 

στοιχείο. Η µέθοδος εκείνη εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει 

µια µεταβολή στον αναµενόµενο ρυθµό των οικονοµικών ωφελειών. 

 

 
 

Παράδειγµα (κατανόησης Νο 4): 

Μέθοδοι Απόσβεσης 

 

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε» αγόρασε ένα µηχάνηµα έναντι 17.000,00€. Με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και το πρόγραµµα η εκτιµώµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου ορίζεται σε πέντε έτη. Μετά την παρέλευση των πέντε ετών 

το µηχάνηµα θα πουληθεί ως scrap έναντι ποσού 2.000,00€. 

Ο βαθµός χρήσης του µηχανήµατος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του και 

το πρόγραµµα συντηρήσεων της εταιρείας  είναι ο ακόλουθος : 
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Έτος Χρήση (ηµέρες) 

1ο 200 

2ο 100 

3ο 100 

4ο 150 

5ο 40 
 
 
 

Ζητούµενο 
➢ υπολογίστε τις αποσβέσεις µε την ευθεία µέθοδο (σταθερή) 

 

➢ υπολογίστε τις αποσβέσεις µε την φθίνουσα µέθοδο (ποσοστό υπολογισµού 

35%) 

➢ υπολογίστε τις αποσβέσεις µε τον βαθµό χρήσης 
 

➢ αξιολογήστε ποια από τα ανωτέρω προσεγγίζει µε τον καλύτερο τρόπο την 

ανάλωση των ωφελειών από το περιουσιακό στοιχείο. 
 

 

 
 
 

Επίλυση 
Οι υπολογισµοί των αποσβέσεων εφαρµόζοντας τις ανωτέρω µεθόδους είναι οι ακόλουθοι: 

 

 
 

  
Ευθεία µέθοδος 

 
Φθίνουσα 

Παραγόµενες 
Μονάδες 

Έτος Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αποσβέσεις Αναπόσβεστη 

1ο 3.000,00 14.000,00 5.950,00 11.050,00 5.085,00 11.915,00 

2ο 3.000,00 11.000,00 3.868,00 7.183,00 2.542.00 9.373,00 

3ο 3.000,00 8.000,00 2.514,00 4.669,00 2.542,00 6.831,00 

4ο 3.000,00 5.000,00 1.634,00 3.035,00 3.814,00 3.017,00 

5ο 3.000,00 2.000,00 1.035,00 2.000,00 1.017,00 2.000,00 
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 Η ετήσια απόσβεση µε την ευθεία µέθοδο υπολογίζεται ως εξής: 

 
 

(Αξία κτήσης-Υπολειµµατική αξία)/Ωφέλιµη ζωή 
(17.000,00 – 2.000,00)/5 = 3.000,00 

 
 

 Οι αποσβέσεις µε την φθίνουσα µέθοδο υπολογίζονται ως εξής : 
 

 1 2 1
*

Έτος Αξία προς Απόσβεση Συντελεστής Απόσβεση 

1ο 17.000,00 35% 5.950,00 

2ο 11.050,00 35% 3.868,00 

3ο 7.183,00 35% 2.514,00 

4ο 4.669,00 35% 1.633,00 

5ο 3.035,00 35% 1.035,00 

Σύνολο : 15.000,00 
 

 
 Η ετήσια απόσβεση µε βάση τις παραγόµενες µονάδες υπολογίζεται µε βάση τις 

µονάδες παραγωγής σε ένα έτος ως   ποσοστό του συνόλου 
 

 
 
 
 1 2 3 4 

Έτος Αξία προς απόσβεση Παρ.Μονάδες Ποσοστό Απόσβεση 

1ο 15.000,00 200 33,90% 5.085,00 

2ο 15.000,00 100 16,95% 2.542,00 

3ο 15.000,00 100 16,95% 2.542,00 

4ο 15.000,00 150 25,42% 3.814,00 

5ο 15.000,00 40 6,78% 1.017,00 

Σύνολο : 590 100,00% 15.000,00 
 
 
 
 

Παράδειγµα (κατανόησης Νο 5): Ζηµίες              Αποµείωσης 
 
 
 
Η εταιρεία « ΩΜΕΓΑ Α.Ε » αγόρασε την 1η Ιανουαρίου 2005 δύο 

 

µηχανές παραγωγής έναντι 15.000,00€ την κάθε µία. 
 

 

 
 
 
  
  

44



Η εκτιµώµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους ορίστηκε σε πέντε έτη και αναµένεται να 

δοθούν για ανακύκλωση στο τέλος της χρήσης τους χωρίς τίµηµα. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2007 λόγω αλλαγής στο νοµοθετικό πλαίσιο 

σηµειώθηκε σηµαντική µείωση στη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας. Για τον λόγο 

αυτό η εταιρεία αποφάσισε την µείωση της παραγωγής και την αναζήτηση νέων 

ειδών. Την 1η Απριλίου 2007 η µία µηχανή πουλήθηκε έναντι 8.000,00€, ενώ η 

δεύτερη πουλήθηκε τη 1η ∆εκεµβρίου έναντι  2.500,00€. 
 

Ζητούµενο 
           παρουσιάστε τις εγγραφές που πρέπει να διενεργήσει η εταιρεία στην χρήση  

     του 2007 στους λογαριασµούς παγίων, αποσβεσµένων παγίων και αποτελεσµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 

Επίλυση 
 

 

         Η κίνηση των λογαριασµών στην χρήση του 2007 είναι η ακόλουθη: 
 

 
 
 

Μηχανές 

Κόστος κτήσης 30.000,00   

  15.000,00 Πώληση Μηχανής Α' 

  15.000,00 Πώληση Μηχανής Α' 

 30.000,00 30.000,00  
 

 

Αποσβέσεις Μηχανών 

Πώληση Μηχανής Α' 6.750,00   

Πώληση Μηχανής Β' 8.750,00 12.000,00 Σωρευµένες αποσβέσεις 

  3.500,00 Αποσβέσεις Χρήσης 

 15.500,00 15.500,00  
 

 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Αποσβέσεις 3.500,00   

Ζηµίες Πώλησης Α' 250,00   
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Ζηµίες Πώλησης Β' 3.750,00   

 7.500,00   

 
 
 
 Μηχανή Α' Μηχανή Β' Σύνολο 

Κόστος κτήσης 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

Σωρευµένες 
Αποσβέσεις 

 
-6.000,00 

 
-6.000,00 

 
-12.000,00 

Αποσβέσεις 
περιόδου 

 
-750,00 

 
-2.750,00 

 
-3.500,00 

Αναπόσβεστη αξία 8.250,00 6.250,00 14.500,00 

Τιµή πώλησης 8.000,00 2.500,00 10.500,00 

Ζηµιά πώλησης -250,00 -3.750,00 -4.000,00 

 
(*) Η µηχανή Α' αποσβένεται για τρεις µήνες 3.000,00/12*3 ενώ η µηχανή Β' αποσβένεται 

για 11 µήνες 3.000,00/12*11 

 
 
 
5.3 Υπολειµµατική Αξία 

 

Η υπολειµµατική αξία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι ένα σηµαντικό ποσό. Στις 

περιπτώσεις όµως που αναµένεται να είναι ένα σηµαντικό ποσό αυτό θα πρέπει να 

υπολογίζεται κατά την στιγµή της απόκτησης και να εξετάζεται σε κάθε επόµενη περίοδο µε 

κριτήριο άλλα παρόµοια στοιχεία µε παρόµοια χρήση τα οποία βρίσκονται στο τέλος της 

ωφέλιµης ζωής τους. ∆απάνες αποµάκρυνσης θα πρέπει να συµψηφίζονται µε την εκτιµώµενη 

υπολειµµατική αξία. 

 
 

6. ∆ιαγραφή ενσώµατων παγίων 

 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα διαγράφεται: 

 κατά τη διάθεση ή 

 

 

 όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του 

στοιχείου. 

Το κέρδος ή η ζηµία που θα προκύψει από τη διαγραφή ενός ενσώµατου παγίου θα πρέπει  
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να συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη χρονική στιγµή που το πάγιο 

στοιχείο διαγράφεται (εκτός εάν το ∆.Λ.Π. 17 προβλέπει διαφορετικά για την πώληση και 

επαναµίσθωση). Τα κέρδη ή ζηµίες από πώληση παγίων δεν θα πρέπει να περιλαµβάνονται 

στον κύκλο εργασιών (Πωλήσεις). 

Το κέρδος ή η ζηµία που θα προκύψει από την διαγραφή ενός στοιχείου προσδιορίζεται 

ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης (αν υπάρχει) και της λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου και περιλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων όταν το στοιχείο διαγράφεται. 

Το αντάλλαγµα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση ενός στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία του. Ειδικότερα, 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 ∆ΛΠ 18, αντανακλώντας την πραγµατική απόδοση της απαίτησης. 
 
 
 
 

7. Γνωστοποιήσεις 

Οι επιχειρήσεις πρέπει για κάθε κατηγορία ενσώµατων παγίων, να περιλαµβάνουν στις 

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις µια σειρά 

γνωστοποιήσεων οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τα θέµατα που 

αφορούν τη λογιστική απεικόνιση, την χρήση, και την αποδοτικότητα των ενσώµατων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι πέντε βασικές κατηγορίες γνωστοποιήσεων, οι οποίες 

ταξινοµούνται ανάλογα µε το θέµα τους : 

 
 

1. Βάση επιµέτρησης και πίνακες µεταβολών παγίων σε µία περίοδο 

 

i. τις βάσεις επιµέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της προ 

αποσβέσεων λογιστικής αξίας 

ii. τις εφαρµοζόµενες µεθόδους απόσβεσης 

 

iii. παρουσίαση των συνολικών αποσβέσεων και σωρευµένων περιόδου, είτε αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα είτε ως µέρος του κόστους άλλων περιουσιακών στοιχείων 
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 iv. τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν 

v. την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευµένη απόσβεση αρχής και τέλους περιόδου 

vi. µια συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της περιόδου που δείχνει : 

 προσθήκες 

 

 τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση 

 αποκτήσεις µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων 

 

 αυξήσεις ή µειώσεις που προκύπτουν από αποµειώσεις ή αναστροφές ζηµιών 

προηγούµενων περιόδων 

 ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα 

 ζηµίες αποµείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσµατα 

 αποσβέσεις 

 

 τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την µετατροπή των 

οικονοµικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόµισµα σε διαφορετικό νόµισµα 

παρουσίασης και 

 άλλες µεταβολές 
 

 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
(απόσπασµα οικονοµικές καταστάσεις ΤΙΤΑΝ) 

 
 

      Οι           ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο      ιστορικό κόστος  

κτήσεως µετά από την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και απαξιώσεων,  

εκτός από την κατηγορία των γηπέδων/οικοπέδων (δε περιλαµβάνονται τα λατοµεία)  

όπου απεικονίζεται το ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγµένο απότυχόν απαξιώσεις. 
 

Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης σύµφωνα µε την εκτιµώµενη διάρκεια ζωής των 

παγίων, εφαρµόζεται για όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις, εκτός των λατοµείων, 

µέχρι να προκύψει η υπολειµµατική αξία τους.Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής των 

σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι ως ακολούθως : 

Κτίρια Έως 50 έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις Έως 40 έτη  

Μεταφορικά µέσα 5 έως 15 έτη  

Εξοπλισµός Γραφείων και Έπιπλα 3 έως 10 έτη  

Λοιπά Πάγια µικρής αξίας Έως 2 έτη 
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2. Μεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και επίδραση σε : 

 
 

i. υπολειµµατικές αξίες 
 

ii. εκτιµώµενο κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης και αποκατάστασης 

στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

iii. µεθόδους απόσβεσης και 

 iv. ωφέλιµες ζωές 

 

2. Ειδικές γνωστοποιήσεις εφόσον υιοθετείται το µοντέλο της εύλογης αξίας 

 

i. ηµεροµηνία από την οποία ισχύει η αναπροσαρµογή 
 

ii. οι µέθοδοι και οι σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόσθηκαν στην εκτίµηση της εύλογης αξίας 

iii. το αποθεµατικό ( ή πλεόνασµα) αναπροσαρµογής, µε ένδειξη την κίνηση αυτών κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, καθώς και κάθε περιορισµό στη διανοµή του υπολοίπου του στους 

µετόχους 

iv. για κάθε αναπροσαρµοσµένη κατηγορία των ενσώµατων παγίων, τη λογιστική αξία που θα 

είχε αναγνωριστεί αν τα περιουσιακά στοιχεία τηρούνταν λογιστικά βάσει της µεθόδου του 

κόστους 
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Οικόπεδα 
& Κτίρια 

 
Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 
Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

 
Σύνολο 

Λογιστική αξία την 1η
 

Ιανουαρίου 2006 
 

1.917 
 

1.547 
 

34 
 

0 
 

3.498 

Προσθήκες 36 848 28 99 1.010 

Πωλήσεις - Μειώσεις -207 -58 -7 0 -272 

Αποσβέσεις -44 -197 -17 0 -258 

Λογιστική αξία την 31η 

∆εκεµβρίου 2006 
 

1.723 
 

2.161 
 

42 
 

99 
 

4.025 

Λογιστική αξία την 1η
 

Ιανουαρίου 2007 
 

1.723 
 

2.161 
 

42 
 

99 
 

4.025 

Προσθήκες 0 1.037 35 154 1.226 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0 -8 -1 -22 -30 

Αποσβέσεις -44 -291 -21 0 -356 
 

Λογιστική αξία την 31η 

∆εκεµβρίου 2007 
 

1.679 
 

2.903 
 

56 
 

231 
 

4.869 



v. αν χρησιµοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιµητής και 
 

vi. µεθοδολογικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας άµεσα 

 µε αναφορά σε αξίες που υπάρχουν σε µία ενεργό αγορά 

 µε βάση πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά που έλαβαν χώρα µε 

αντικειµενικούς όρους 

 χρησιµοποιώντας άλλες τεχνικές αποτίµησης 

 

3. Γνωστοποιήσεις ενσώµατων παγίων που είναι σε αδράνεια ή προορίζονται για πώληση 

 

i. τη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων που βρίσκονται προσωρινά σε αδράνεια 

ii. την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσµένων παγίων στοιχείων, που 

βρίσκονται ακόµα σε χρήση 

iii. τη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων, που έχουν αποσυρθεί από την εκµετάλλευση και 

βρίσκονται προς διάθεση/πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 

iv. την εύλογη αξία των παγίων στοιχείων, για τα οποία χρησιµοποιείται το υπόδειγµα του κόστους, 

όταν η εύλογη αξία διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική αξία. 

 
 

5. Ειδικές γνωστοποιήσεις 
 

i. ύπαρξη και τα ποσά περιορισµών στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και βάρη για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων 

ii. αναληφθείσες συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων και 

iii. δαπάνες που µεταφέρθηκαν στην αξία παγίου που βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ     4 

 
 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38 

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Σκοπός του ∆ΛΠ 38 είναι να περιγράψει τον λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Τα άυλα     περιουσιακά στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο και σηµαντικό κοµµάτι 

στην λειτουργία µίας επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τα ενσώµατα πάγια δεν έχουν υλική 

υπόσταση και αυτό κάνει περισσότερο σύνθετη την λογιστική απεικόνιση τους. Θέµατα όπως 

η αναγνώριση η αποτίµηση και η απόσβεση απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισµούς. 

Ιδιαίτερα κρίσιµο θέµα επίσης αποτελεί η λογιστική για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

αναπτύσσονται εσωτερικά από την ίδια την επιχείρηση. Η προσπάθεια θέσπισης κριτηρίων 

µε τα οποία θα αποφεύγεται η κεφαλαιοποίηση δαπανών είναι το κεντρικό θέµα σε σχέση µε 

αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. 
 

 
 

1. Πεδίο Εφαρµογής 

 
Το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική αντιµετώπιση των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων. 
 

Το πρότυπο δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στις διατάξεις άλλου Προτύπου, 

(ενδεικτικά αναφέρονται Αναβαλλόµενη φορολογία, επενδύσεις σε επιχειρήσεις, 

περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων στο προσωπικό, υπεραξία κ.τ.λ.) 

  Χρηµατοπιστωτικά µέσα που ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 39 

 

 Μεταλλευτικά δικαιώµατα καθώς και δαπάνες εξερεύνησης ανάπτυξης και 

εξόρυξης ορυκτών πόρων που ορίζονται από το ∆.Π.Χ.Π. 6 
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Ένα θέµα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σχετικά µε το εάν εµπίπτει στις διατάξεις του 

παρόντος προτύπου είναι άϋλα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε ένα 

στοιχείο µε φυσική υπόσταση, τέτοια όπως ένας ψηφιακός δίσκος µαγνητικής εγγραφής 

(λογισµικό που είναι εγκατεστηµένο σε ένα υπολογιστή). Κατά την αξιολόγηση αν ένα 

περιουσιακό στοιχείο που ενσωµατώνει τόσο άϋλα όσο και υλικά στοιχεία, πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε το ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ή το παρών πρότυπο η επιχείρηση 

πρέπει να αξιολογήσει ποιο στοιχείο είναι πιο σηµαντικό. 

Το λογισµικό για ένα υπολογιστή, που δεν µπορεί να λειτουργεί χωρίς αυτό, είναι 

αναπόσπαστο µέρος του ενσώµατου παγίου και εντάσσεται στο ∆ΛΠ 16. Όταν όµως το 

λογισµικό δεν είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα του υπολογιστή, το λογισµικό 

αντιµετωπίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο κατά τις διατάξεις του παρόντος 

προτύπου. 
 

 
 
 

2. Ορισµοί 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν φυσική υπόσταση κατά συνέπεια είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό να κατανοήσουµε την έννοια τους. 

Άυλο περιουσιακό στοιχείο: είναι ένα αναγνωρίσιµο µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο 

χωρίς φυσική υπόσταση. 

Ο ορισµός του άυλου περιουσιακού στοιχείου κατά συνέπεια ενσωµατώνει τρεις επιµέρους 

έννοιες οι οποίες οριοθετούνται ως εξής: 

 
 
Χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο: είναι χρήµατα και περιουσιακά στοιχεία που 

εισπράττονται σε καθορισµένα ή προσδιορισµένα χρηµατικά ποσά. 

 

Περιουσιακό   στοιχείο είναι ένας πόρος: 

 

 που ελέγχεται από µία οικονοµική οντότητα ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

γεγονότων και 

 από τον οποίο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση. 

(η αναγνωσιµότητα αναλύεται συνολικά στην επόµενη ενότητα) 

 
Ιδιαίτερα σηµαντική  έννοια για την εφαρµογή του προτύπου είναι η έννοια της ενεργού 

αγοράς. 
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Ενεργός αγορά: είναι µία αγορά όπου όλες οι κατωτέρω συνθήκες ικανοποιούνται: 

 τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου στην αγορά είναι οµοιογενή, 

 υπάρχουν πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές και 

 

 οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

 

 

 

Παραδείγµατα Περιουσιακών Στοιχείων : 
 

 Εµπορικά σήµατα προϊόντων 

 

 Πελατολόγια 

 

 Λογισµικό Η/Υ 

 

 Τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών 

 

 Άδειες και παραχωρήσεις χρήσεως πνευµατικών δικαιωµάτων 

 Συγγραφικά δικαιώµατα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

 

 Συνταγές, τύποι, υποδείγµατα 

 

Παράδειγµα (Κατανόησης Νο 6) : Ενεργός 
Αγορά 

 
 

Οι άδειες χρήσης ταξί σε µία ορισµένη περιοχή αποτελούν ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο που διαπραγµατεύεται σε µία ενεργό αγορά. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

προσδίδουν στην συγκεκριµένη αγορά αυτό το χαρακτηριστικό είναι τα ακόλουθα : 

 
 
➢ η άδεια χρήσης ταξί εντός µίας συγκεκριµένης γεωγραφικής ζώνης αποτελεί ένα 

οµοιογενές προϊόν 

(ίδια χαρακτηριστικά) 
 

➢ αγορές και πωλήσεις λαµβάνουν χώρα σε µία συστηµατική βάση 
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➢ οι τιµές προκύπτουν από µία συνεχή διαδικασία ισορροπίας µεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης 

 
 
 

Άδειες καλωδιακής τηλεόρασης δίνονται από το κράτος και αφορούν διαφορετικές 

περιοχές και γεωγραφικές ζώνες. Αν και είναι πιθανό να υπάρχουν αγορές και πωλήσεις 

η αγορά δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ενεργός καθώς λείπει η οµοιογένεια του 

πωλούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

Καθώς κάθε άδεια αναφέρεται σε διαφορετική γεωγραφική ζώνη δεν µπορεί  να 

χαρακτηριστεί ίδια µε κάποια άλλη. 

 
 
 

Έρευνα : είναι πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση που αναλαµβάνεται 

µε στόχο την απόκτηση νέας επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσης και αντίληψης. 

 

 

Ανάπτυξη : είναι οι ενέργειες για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων που προέκυψαν κατά 

το στάδιο της έρευνας σχετικά µε ένα πρόγραµµα ή σχέδιο µε στόχο την παραγωγή νέων ή 

βελτιωµένων υλικών, συσκευασιών, προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών 

πριν από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής ή χρήσης. 

Κατά συνέπεια η ανάπτυξη ξεκινά µε την ολοκλήρωση της έρευνας και 

τελειώνει στο σηµείο εµπορικής εκµετάλλευσης της εφαρµογής. 

 

Το πρότυπο χρησιµοποιεί τους ίδιους όρους όπως και το αντίστοιχο για τα ενσώµατα πάγια 

∆ΛΠ 16 για τις ακόλουθες έννοιες: 

1. λογιστική αξία 

2. αποσβεστέα αξία 

3. ζηµιές αποµείωσης 

4. υπολλειµατική αξία 

5. ωφέλιµη ζωή 

( οι παραπάνω έννοιες αναλύθηκαν στις σελ. 26-28 της παρούσας εργασίας) 
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3. Χαρακτηριστικά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 
 
Η έλλειψη υλικής υπόστασης των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει ως αποτέλεσµα σε 

αρκετές περιπτώσεις να είναι δύσκολη ή αναγνώριση τους. Για να αναγνωριστεί ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να ενσωµατώνει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

 Να είναι αναγνωρίσιµο 

 

 Η επιχείρηση να το ελέγχει 

 

 Αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την χρήση του 

 

Αναγνωρίσιµο: είναι ένα περιουσιακό στοιχείο όταν: 
 

 µπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από την επιχείρηση και να πουληθεί, 

µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί είτε µεµονωµένα είτε σε 

συνδυασµό µε σχετικό συµβόλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ή 

 προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ανεξάρτητα από το εάν τα 

δικαιώµατα είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την επιχείρηση ή από άλλα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

Για  παράδειγµα η υπεραξία που αποκτάται σε µία συνένωση επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει 

µία πληρωµή µε στόχο την πρόσκτηση µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από 

περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να 

αναγνωριστούν ξεχωριστά. Κατά συνέπεια δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου. 
 

 
 
 

 

Παράδειγµα (Κατανόησης Νο 7) Κριτήρια 
Αναγνώρισης 

 
 

Η εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε πούλησε στην ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ Α.Ε ένα 

εµπορικό σήµα αντί του ποσού των 5.000.000,00. Μπορεί να αναγνωριστεί το 

σήµα ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού στη ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ Α.Ε; 

 
 

  

  

5555  
  
  



 
Απάντηση: 

Το κόστος του άϋλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 

από την ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. Συνεπώς, µπορεί να αναγνωριστεί το άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο εάν τηρούνται τα δυο γενικά κριτήρια δηλαδή ότι το σήµα 

θα αποφέρει στην ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ Α.Ε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το 

κόστος του µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
 

 
 
 
Έλεγχος: σε ένα περιουσιακό στοιχείο υπάρχει εάν η επιχείρηση 

 

➢ έχει τη δύναµη να λαµβάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από αυτό και 

➢ να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. 

 

Η δυνατότητα αυτή συνήθως απορρέει από νόµιµα δικαιώµατα που είναι εκτελεστά 

δικαστικώς. Εάν δεν υπάρχουν αυτά είναι περισσότερο δύσκολο να αποδειχτεί ο έλεγχος 

χωρίς όµως κάτι τέτοιο να αποκλείεται. 

Για        παράδειγµα τεχνικές γνώσεις και γνώσεις που κατέχει µία επιχείρηση µπορεί να της 

αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Ο έλεγχος προκύπτει εάν για παράδειγµα, η 

γνώση προστατεύεται µε νοµικά δικαιώµατα π.χ. δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά 

δικαιώµατα, ή υποχρέωση του προσωπικού της σε τήρηση εχεµύθειας. Επίσης µία 

επιχείρηση µπορεί να έχει στο δυναµικό της µία οµάδα εργαζοµένων υψηλής εξειδίκευσης 

και προστιθέµενης αξίας. Από µία τέτοια οµάδα προφανώς αναµένει µελλοντικά οφέλη και 

πιθανώς να εκτιµά ότι έχει την δυνατότητα να την διατηρήσει στο δυναµικό της. Όµως 

είναι εξαιρετικά δύσκολο σε µία τέτοια περίπτωση να αποδείξει ότι έχει τον έλεγχο. 
 

 

Μελλοντικά οικονοµικά οφέλη: από ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να 

περιλαµβάνουν 

  έσοδα από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, 

 

  εξοικονόµηση κόστους ή 

 

  άλλα οφέλη που προέρχονται από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 
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Για παράδειγµα, η χρήση της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε µία παραγωγική διαδικασία 

αναµένεται να προσφέρει µελλοντικά οφέλη µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής. Τα 

δικαιώµατα από την χρήση µίας κινηµατογραφικής ταινίας αναµένεται να προσφέρουν 

µελλοντικά οφέλη µέσω της αύξησης των εσόδων από την προβολή τους. 

Το αποκλειστικό δικαίωµα πώλησης προϊόντων σε µία περιοχή µπορεί να αποφέρει 

µελλοντικά οφέλη τόσο από τα έσοδα όσο και από την ενδεχόµενη δυνατότητα ελέγχου 

µίας αγοράς και αποκλεισµού των ανταγωνιστών από την πώληση και άλλων προϊόντων της. 

 
 
4. Αρχική Αναγνώριση και Αποτίµηση 
 

 
Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται εφόσον ικανοποιεί τα εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου και επίσης: 

✔ Εκτιµάται ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο 

περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και 

✔ το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

Κατά την αρχική αναγνώριση το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αποτιµάται στο 

κόστος κτήσης του. 

Το πρότυπο περιγράφει πέντε διαφορετικούς τρόπους απόκτησης ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου. Για κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις θέτει συγκεκριµένους κανόνες ως προς 

την αναγνώριση και την αρχική αποτίµηση. 

  Αυτοτελής απόκτηση στα πλαίσια µία αγοράς 

 

  Απόκτηση µέσω επιχειρηµατικής συνένωσης 

 

  Απόκτηση µέσω κρατικής επιχορήγησης 

 

  Απόκτηση µέσω ανταλλαγής 

 

  Εσωτερική ανάπτυξη 
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4.1 Απόκτηση µέσω αγοράς 

 

Πρόκειται για απόκτηση στα πλαίσια µίας εµπορικής συναλλαγής µε την οποία µία 

επιχείρηση αποκτά την κυριότητα ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου. Σε µία 

τέτοιου τύπου συναλλαγή µεταξύ ενηµερωµένων µερών τα κριτήρια αναγνώρισης συνήθως 

ικανοποιούνται. 

Επίσης το κόστος κτήσης λόγω της φύσης της συναλλαγής µπορεί να προσδιοριστεί µε 

τρόπο αξιόπιστο. 

Στο κόστος κτήσης περιλαµβάνονται: 

 η τιµή αγοράς του, 

 εισαγωγικοί δασµοί και µη επιστρεπτέοι 

 αφαιρούνται οι εµπορικές εκπτώσεις ή άλλες µειώσεις της τιµής 

επιπλέον προστίθεται κάθε άµεσα επιρριπτέο κόστος για την προετοιµασία του 

περιουσιακού στοιχείου µε στόχο να φτάσει στην κατάσταση µε βάση την 

προοριζόµενη χρήση του (ενδεικτικά αναφέρονται κόστη ειδικών συµβούλων, κόστη 

δοκιµών). 

Κόστη που  γίνονται αφού το περιουσιακό στοιχείο έχει έλθει σε κατάσταση που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί δεν κεφαλαιοποιούνται. 

 

4.2 Απόκτηση µέσω επιχειρηµατικής συνένωσης 

 

 

Με βάση τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», αν ένα άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο αποκτάται σε µία συνένωση επιχειρήσεων, αποτιµάται στην εύλογη 

αξία του κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η αναγνώριση ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου είναι ανεξάρτητη από το εάν αυτό είχε αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις 

τις εξαγοραζόµενης επιχείρησης. 

Ο αποκτών αναγνωρίζει άϋλο περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης 

ξεχωριστά από την υπεραξία, αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώµενου ικανοποιεί τις προϋποθέσεις 

για αναγνώριση ως άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν: 
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 πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακό στοιχείο 
 

& 
 

 είναι αναγνωρίσιµο, ήτοι διαχωρίζεται ή ανακύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά 

δικαιώµατα. 

∆απάνες για έρευνα ή ανάπτυξη οι οποίες αφορούν έργο έρευνας και ανάπτυξης που 

βρίσκεται σε εξέλιξη το οποίο αποκτήθηκε χωριστά ή µε συνένωση επιχειρήσεων, 

πραγµατοποιούνται µετά την απόκτηση του έργου θα αντιµετωπίζονται µε βάση τους κανόνες 

που θέτει το πρότυπο για εσωτερικά δηµιουργηµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Το πρότυπο θεωρεί ότι η εύλογη αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων µπορεί συνήθως να επιµετρηθεί µε αρκετή αξιοπιστία. 

Η περίπτωση κατά την οποία είναι δυνατό η εύλογη αξία να µην µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα είναι όταν το άϋλο περιουσιακό στοιχείο προκύπτει από νοµικά ή άλλα συµβατικά 

δικαιώµατα και είτε: 

 δεν µπορεί να διαχωριστεί είτε 

 

 µπορεί να διαχωριστεί αλλά δεν υπάρχει ιστορικό συναλλαγών για τα ίδια η 

παρόµοια περιουσιακά στοιχεία. 

 

4.3 Απόκτηση µέσω επιχορήγησης 

 

Είναι πιθανό ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι συµβολικού 

ποσού µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης. 

Η λογιστικοποίηση αυτού του τύπου συναλλαγής θα γίνει σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20. Έτσι η 

επιχείρηση µπορεί να επιλέξει είτε: 

 να αναγνωρίσει τόσο, το άϋλο περιουσιακό στοιχείο όσο και την επιχορήγηση στην 

εύλογη αξία. 

 να αναγνωρίσει τόσο το άυλο όσο και την επιχορήγηση στο συµβολικό ποσό πλέον τα 

άµεσα αποδοτέα έξοδα. 

Παραδείγµατα παραχωρήσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι άδειες λειτουργίας 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής κ.τ.λ. 
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4.4 Απόκτηση µέσω ανταλλαγής 
 
 
Εάν η απόκτηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποκτάται στα πλαίσια µίας ανταλλαγής 

µε µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία το κόστος αποτιµάται στην εύλογη αξία εκτός αν: 

 η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας ή 

 

 δεν µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού 

στοιχείου που λήφθηκε ούτε αυτού που παραχωρήθηκε. 
 

Αν το περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε δεν αποτιµάται στην εύλογη αξία, το κόστος 

του είναι η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. 
 

 
4.5 Εσωτερική ανάπτυξη 

 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που δηµιουργείται εσωτερικά είναι πολλές φορές δύσκολο να 

αξιολογηθεί εάν πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης. Σε αρκετές περιπτώσεις τα σχετικά κόστη 

δεν µπορούν να διαχωριστούν και στην ουσία αποτελούν κοµµάτι της εσωτερικά 

δηµιουργηµένης υπεραξίας. 

Οι βασικές δυσκολίες που σχετίζονται µε τα εσωτερικά δηµιουργηµένα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία σχετίζονται µε: 

 Την δυσκολία διαπίστωσης για το αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιµο 

περιουσιακό στοιχείο, που θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

και 

 Τον αξιόπιστο προσδιορισµό του κόστους κτήσης. 

 

Το πρότυπο σε αυτό το πλαίσιο θέτει επιπλέον κριτήρια και συνθήκες για την 

αναγνώριση αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. 

 Αναλυτικά διαχωρίζει το σύνολο των σχετικών δαπανών σε δύο φάσεις: 

 

 φάση έρευνας και 

 

 φάση ανάπτυξης. 
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Αν δεν µπορεί να υπάρξει διαχωρισµός όλες οι δαπάνες αυτού του προγράµµατος θεωρείται 

ότι πραγµατοποιήθηκαν µόνο για τη φάση έρευνας. 

 

 Φάση έρευνας 
 

Οι δαπάνες που γίνονται κατά την φάση της έρευνας (θα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν 

πραγµατοποιούνται. Στη φάση έρευνας θεωρείται ότι η επιχείρηση δεν µπορεί να αποδείξει 

ότι υπάρχει οριοθετηµένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα δηµιουργήσει πιθανά 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. 

 

 Φάση Ανάπτυξης 
 

Οι δαπάνες που γίνονται κατά την φάση ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται όταν και µόνον, η 

επιχείρηση έχει την δυνατότητα να αποδείξει όλα τα ακόλουθα: 

 

 την τεχνική δυνατότητα και πρόθεση ολοκλήρωσης του άϋλου στοιχείου, ούτως 

ώστε να είναι διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση 

 την ικανότητα της να το χρησιµοποιήσει ή να το πουλήσει 

 

 πως το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά 
 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
 

 τη διαθεσιµότητα τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για να ολοκληρώσει την 

ανάπτυξη 

 την ικανότητα της να αποτιµά αξιόπιστα τις δαπάνες που γίνονται για αυτό στη διάρκεια 

της ανάπτυξής του. 
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Παραδείγµατα   δαπανών 

 
 

 

Φάση έρευνας 
 

Φάση ανάπτυξης 

δραστηριότητες µε στόχο την  
απόκτηση νέων γνώσεων 

 

σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµή 
προ-παραγωγής πρωτοτύπων 

αναζήτηση, εκτίµηση και τελική επιλογή, 
εφαρµογών πορισµάτων έρευνας 

 

σχεδιασµός στοιχείων που περικλείουν        
νέα τεχνολογία 

 

αναζήτηση για εναλλακτικά 
 

σχεδιασµός, κατασκευή και 
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υλικά, συσκευές, προϊόντα, 

διαδικασίες 

 

λειτουργία µιας πιλοτικής 

εγκατάστασης 

 
 

σχεδιασµός, αξιολόγηση και τελική 

επιλογή των δυνατών εναλλακτικών 

λύσεων 

 

δοκιµή µιας επιλεγµένης 

εναλλακτικής λύσης για 

προϊόντα, διαδικασίες, 

συστήµατα ή υπηρεσίες 



Εσωτερικά δηµιουργηµένα σήµατα, τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών, τίτλοι εκδόσεων, 

πελατολόγια δεν αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και οι σχετικές 

µε αυτά δαπάνες. 
 

Στο κόστος ενός εσωτερικώς δηµιουργηµένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου ενσωµατώνονται 

όλες οι άµεσα επιρριπτέες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία. 
 

Ενδεικτικά παραδείγµατα κόστους που ενσωµατώνεται είναι: 

 

 το κόστος υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία του, 
 

 αµοιβές προς εργαζοµένους που γίνονται άµεσα για την δηµιουργία του, 

 

 δαπάνες για την κατοχύρωση δικαιωµάτων και 

 

 απόσβεση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που χρησιµοποιούνται για τη 

δηµιουργία του. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα κόστους που δεν ενσωµατώνεται είναι: 
 

✔ έξοδα πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά έξοδα, 

 

✔ αρχικές λειτουργικές ζηµίες που πραγµατοποιούνται προτού το περιουσιακό στοιχείο 

επιτύχει την αναµενόµενη απόδοση και 
 

✔ δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού για να λειτουργήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
 

Η εσωτερικά δηµιουργηµένη υπεραξία δεν αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο 

γιατί: 

✔ δεν διαχωρίζεται ούτε προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα που 

ελέγχονται από την επιχείρηση. 

 

       ✔ δεν ικανοποιεί το κριτήριο για αξιόπιστη µέτρηση του κόστους κτήσης της. 
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Παράδειγµα (Κατανόησης Ν0 8) Έξοδα και 
Ανάπτυξης 

 

Η εταιρία «ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε» αναπτύσσει µια νέα παραγωγική διαδικασία. Κατά το 2007, η 

δαπάνη που προέκυψε ήταν 100,000€, εκ των οποίων 90,000€ προέκυψαν πριν από την 

1
η
 ∆εκεµβρίου 2007 και €10,000 µεταξύ τις 1ης ∆εκεµβρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου 

2007. Η εταιρεία µπορεί να αποδείξει ότι την 1η ∆εκεµβρίου 2007, η παραγωγική 

διαδικασία ικανοποιούσε τα κριτήρια για την αναγνώριση σαν ένα άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού. Το ανακτήσιµο ποσό της τεχνογνωσίας που έχει ενσωµατωθεί στη 

διαδικασία εκτιµάται ότι είναι 50,000€. 

 

Πώς     θα  πρέπει  να  χειριστούµε  τη      δαπάνη; 

 

Στο τέλος του 2007, η παραγωγική διαδικασία αναγνωρίζεται ως άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού µε κόστος 10,000€. Αυτή είναι η δαπάνη που προέκυψε από την 

ηµεροµηνία που ικανοποιούνταν τα κριτήρια, δηλαδή την 1η ∆εκεµβρίου 2007. Η 

δαπάνη των 90,000€ προέκυψε πριν από την 1η ∆εκεµβρίου 2007 και κατά συνέπεια 

αναγνωρίζεται στα έξοδα, γιατί δεν ικανοποιούνταν στα κριτήρια αναγνώρισης. ∆εν θα 

αποτελέσει ποτέ µέρος του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας που αναγνωρίζεται 

στον ισολογισµό. 

 

5. Αποτίµηση µετά την αρχική αναγνώριση 

 

Για την µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων το πρότυπο 

επιτρέπει την χρησιµοποίηση είτε της µεθόδου του κόστους είτε της εύλογης αξίας. 

Εάν επιλεγεί το µοντέλο της εύλογης αξίας τότε: 
 

➢ όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της ίδια κατηγορίας πρέπει να αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία, εκτός αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτά 

➢ τα στοιχεία µιας κατηγορίας άϋλων περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρµόζονται 

ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται επιλεκτική αναπροσαρµογή. 
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5.1 Μοντέλου κόστους 

 

Εάν επιλεγεί το µοντέλο του κόστους τότε το άυλο περιουσιακό στοιχείο µετά την αρχική 

αναγνώριση, θα απεικονίζεται: 

 στο κόστος κτήσης 

 

 µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και 

 

 κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 

 

5.2 Μοντέλο εύλογης αξίας 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται στην εύλογη 

αξία µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και πιθανή ζηµία αποµείωσης. Η 

εύλογη αξία όµως θα πρέπει να προσδιορίζεται µε αναφορά σε µία ενεργό αγορά, εάν δεν 

υπάρχει τότε δεν επιτρέπεται η υιοθέτηση του µοντέλου. 

Οι αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται τόσο τακτικά ώστε η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού να µην διαφέρει ουσιωδώς 

από την εύλογη αξία του. 

Το µοντέλο της εύλογης αξίας δεν επιτρέπει : 
 

 την επανεκτίµηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν προηγουµένως 

αναγνωριστεί ως περιουσιακά στοιχεία ή 

 την αρχική αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε ποσά άλλα εκτός από το 

κόστος. 

Η µέθοδος αναπροσαρµογής εφαρµόζεται εφόσον ένα περιουσιακό στοιχείο έχει αρχικά 

αναγνωριστεί στο κόστος. 

Αν  η  εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί πλέον 

να προσδιορίζεται µε αναφορά σε µία ενεργό αγορά, η λογιστική αξία του πρέπει να είναι η 

αναπροσαρµοσµένη αξία του κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας αναπροσαρµογής µείον 

τις µεταγενέστερες σωρευµένες αποσβέσεις και πιθανές ζηµιές αποµείωσης. 

Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, κάθε σωρευµένη απόσβεση κατά 

την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής : 
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➢είτε αναπροσαρµόζεται αναλογικά τόσο η αξία κτήσης όσο και η σωρευµένη 

απόσβεση έτσι ώστε η λογιστική αξία του, µετά την αναπροσαρµογή, να είναι ίση 

µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του, 

➢ είτε διαγράφεται κατά το ποσό που είναι απαραίτητο έτσι ώστε η καθαρή αξία του 

περιουσιακού στοιχείου να ισούται µε την αναπροσαρµοσµένη. 

 

 

Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσµα µιας 

αναπροσαρµογής, 

➢ η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής 

➢ ή θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, κατά την έκταση που αναστρέφει µία 

προηγούµενη υποτίµηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε 

αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα 

Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως αποτέλεσµα µιας 

αναπροσαρµογής, 

  η µείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

 

  ή η µείωση θα αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση στο πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο σε σχέση µε το 

συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. 

Το σωρευµένο πλεόνασµα αναπροσαρµογής που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια: 

  µπορεί να µεταφέρεται άµεσα στα κέρδη εις νέον, κατά την απόσυρση ή διάθεση του 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

  µπορεί να µεταφέρεται τµηµατικά καθώς το περιουσιακό στοιχείο 
 

χρησιµοποιείται από την επιχείρηση. 
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Παράδειγµα (Κατανόησης Ν0 9)  
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 

 

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αποτιµάται από µία εταιρία στην εύλογη 

αξία. Το στοιχείο αποτιµήθηκε σε 800€ το 2007 έναντι του κόστους κτήσης που 

ήταν 400€, υπήρξε κατά συνέπεια πλεόνασµα ανατίµησης ύψους 400€ στον 

ισολογισµό. Στο τέλος του 2008, το στοιχείο εκτιµήθηκε και προέκυψε ότι η 

αξία του ανέρχεται σε 300€. Να αναφέρετε το λογιστικό χειρισµό για την 

υποτίµηση. 

Η αρχική ανατίµηση ποσού 400€ θα µεταφερθεί στα ίδια κεφάλαια απευθείας. Η 

µεταγενέστερη υποτίµηση των 500€ αρχικά θα διαγράψει το πλεόνασµα 

ανατίµησης µηδενίζοντας το και µια χρέωση 100€ θα αναγνωρισθεί στα 

αποτελέσµατα του 

2008. 

 

 
6. Αποσβέσεις 

 
Τα άυλα πάγια περ ιουσ ιακά  στοιχεία  θα πρέπει να αποσβένονται. Η απόσβεση 

εξαρτάται από τα βασικά συστατικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισµό της και τα 

οποία είναι: 

 Η ωφέλιµη ζωή 

 

 Η υπολειµµατική αξία και 

 

 Η µέθοδος απόσβεσης 

 
6.1 Ωφέλιµη ζωή 

 

Το πρότυπο εισάγει την έννοια της αόριστης ωφέλιµης ζωής για ορισµένα άυλα    περιουσιακά 

στοιχεία.  Αόριστη διάρκεια ζωής δεν σηµαίνει απεριόριστη σηµαίνει ότι βάση της ανάλυσης 

που έχει κάνει µία επιχείρηση, δεν υπάρχει προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά την 

οποία το περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να δηµιουργήσει καθαρές ταµιακές εισροές για 

αυτήν. 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει εποµένως να αξιολογήσει µία επιχείρηση είναι εάν το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο έχει ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης ζωής ή αόριστη. Ενδεικτικοί 

παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής είναι οι 

ακόλουθοι: 
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➢ Η προσδοκώµενη χρήση, 

 

➢ των συνηθισµένων κύκλων παραγωγικής ζωής για το συγκεκριµένο περιουσιακό 

στοιχείο βάσει διαθέσιµων πληροφοριών, 

 

➢ της ταχύτητας τεχνικής, τεχνολογικής ή άλλων µορφών απαξίωσης, 

 

➢ της σταθερότητας του κλάδου στον οποίο το στοιχείο λειτουργεί, 

 

➢ τις αναµενόµενες ενέργειες των ανταγωνιστών, 

 

➢ του επιπέδου των δαπανών συντήρησης που απαιτούνται, 

 

➢ της περιόδου ελέγχου του περιουσιακού στοιχείου και τα νοµικά ή όµοια όρια που 

υπάρχουν και 

 

➢ αν η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι σε άµεση σύνδεση µε την 

ωφέλιµη ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρηση. 
 

 

Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε ορισµένη ωφέλιµη διάρκεια ζωής οι κανόνες 

απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι: 

 

  η αποσβεστέα αξία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται συστηµατικά κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του 

  η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιµο προς χρήση, 

  η απόσβεση διακόπτεται στην νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας που το 

περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιµο προς πώληση και της ηµεροµηνίας 

που το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. 

  η µέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθµό µε τον οποίο τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη αναµένεται να αναλωθούν 

  οι αποδεκτές µέθοδοι περιλαµβάνουν τη σταθερή µέθοδο, τη µέθοδο του φθίνοντος 

υπολοίπου και τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής. 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστη διάρκεια ζωής δεν αποσβένονται. Όµως σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 36, απαιτείται να εξετάζονται για αποµείωση συγκρίνοντας τα ανακτήσιµα ποσά 

τους µε τη λογιστική τους αξία.  
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Η εξέταση γίνεται: 

 

i. σε ετήσια βάση και 

 

ii. όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το στοιχείο µπορεί να έχει υποστεί αποµείωση αξίας. 
 

 

6.2 Υπολειµµατική αξία 

 

Η υπολειµµατική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου µε ορισµένη ωφέλιµη ζωή θα 

εκτιµάται ότι είναι µηδενική, εκτός αν : 

 

 υπάρχει µία δέσµευση τρίτου µέρος να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος 

της ωφέλιµης ζωής του ή 

 

 υπάρχει ενεργός αγορά για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο  

και: 

 

η   υπολειµµατική αξία µπορεί να προσδιοριστεί µε παραποµπή σε αυτή και πιθανολογείται ότι 

τέτοια αγορά θα υπάρχει και στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. Μία µεταβολή της 

υπολειµµατικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου αντιµετωπίζεται ως µεταβολή λογιστικής 

εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιµήσεων και Λάθη. 

 
 
 
 

6.3 Επανεξέταση ωφέλιµης ζωής 

 

Η περίοδος απόσβεσης και η µέθοδος απόσβεσης για άϋλο περιουσιακό στοιχείο µε 

περιορισµένη ωφέλιµη ζωή θα επανεξετάζονται τουλάχιστον ετήσια. Η ωφέλιµη ζωή ενός 

άϋλου περιουσιακού στοιχείου µε αόριστη ωφέλιµη ζωή θα επανεξετάζεται σε κάθε 

περίοδο για να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν 

την εκτίµηση αυτή. Αν τα γεγονότα δεν υποστηρίζουν την παραδοχή για αόριστη ωφέλιµη 

ζωή, η µεταβολή της ωφέλιµης ζωής από αόριστη σε ορισµένη θα αντιµετωπίζεται 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8. 
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7. Γνωστοποιήσεις 

 

Το πρότυπο επιβάλει σειρά γνωστοποιήσεων οι οποίες στοχεύουν να παράσχουν 

πληροφορίες σχετικά µε την διαχείριση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. 

Γενικές πληροφορίες 

Για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

αν οι ωφέλιµες ζωές είναι ορισµένες ή αόριστες 

τις ωφέλιµες ζωές και τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν,τις µεθόδους 

απόσβεσης,την µικτή λογιστική αξία και τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις στην  

έναρξη και λήξη της περιόδου,συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη 

της περιόδου που δείχνει : 

✔ προσθήκες, µε ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν εσωτερικά, 

αποκτήθηκαν ξεχωριστά ή που αποκτήθηκαν µέσω συνενώσεων 

επιχειρήσεων, 

✔ τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόµενα για πώληση, 

 

✔ αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές, και από ζηµίες αποµείωσης και αναγνωρίστηκαν στα ίδια 

κεφάλαια, 

 

✔ ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, 

 

✔ ζηµίες αποµείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσµατα, 

 

                    ✔ τις συνολικές αποσβέσεις, 

 

✔ τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των οικονοµικών 

καταστάσεων εξωτερικού και 

✔ λοιπές µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 

 

Άυλα   που     αποτιµώνται  στην   εύλογη   αξία 
 

Συµπληρωµατικές γνωστοποιήσεις απαιτούνται για άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιµώνται µετά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία. Για κάθε κατηγορία άυλων 

περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 
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 η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρµογής, 

 

 η λογιστική αξία των αναπροσαρµοσµένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων , και 

 η λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν είχε αποτιµηθεί, µε τη µέθοδο του 

κόστους, 

 το ποσό του «πλεονάσµατος αναπροσαρµογής» κατά την έναρξη και λήξη της 

λογιστικής περιόδου τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου και οποιονδήποτε 

περιορισµό στη διανοµή του υπολοίπου στους µετόχους και 

 τις µεθόδους και τις σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόσθηκαν για την εκτίµηση των 

ευλόγων αξιών. 

 

 

Ειδικές     γνωστοποιήσεις 
 

 Για τα άυλα µε αόριστη διάρκεια ζωής τη λογιστική τους αξία εκείνου και τους λόγους 

που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της αόριστης ωφέλιµης ζωής. 

 για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µέσω µίας κρατικής επιχορήγησης 

και αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία: 

 την εύλογη αξία που αναγνωρίστηκε για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, 

 τη λογιστική αξία τους και 

 

 την µέθοδο αποτίµησης µετά την αρχική αναγνώριση. 

 την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων που       έχουν 

ενεχυριαστεί για την εξασφάλιση υποχρεώσεων 

 το ποσό των συµβατικών δεσµεύσεων για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

το άθροισµα των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα. 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 16 ΚΑΙ 

38 ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Στις επόµενες παραγράφους ακολουθεί µια παράθεση των κυριότερων διαφορών των ∆ΛΠ 

16 & 38 µε τις αντίστοιχες προβλέψεις από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Με τον όρο 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αναφερόµαστε στο σύνολο της λογιστικής και φορολογικής 

νοµοθεσίας, καθώς και στο σύνολο κανόνων και αρχών που αναφέρονται για τη τήρηση 

λογιστικών βιβλίων, αλλά και στον τρόπο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και 

άλλων πληροφοριών στις επιχειρήσεις. Στόχος της παραπάνω σύγκρισης είναι η κατανόηση 

σηµαντικών λογιστικών θεµάτων και διαφορών. 
 

 

5.1 ∆ιαφορές µε το ∆.Λ.Π 16 

 

Αρχικά,  στον Ισολογισµό του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου µε βάση τον ΚΝ 

2190/20 παρατηρείται µια διακεκριµένη εµφάνιση των κατηγοριών των παγίων όπως στην 

αξία κτήσης, στις σωρευµένες αποσβέσεις και στο αναπόσβεστο υπόλοιπο. Με βάση τα ∆ΛΠ 

δεν παρατηρείται παρόµοια υποχρέωση. Συγκεκριµένα, εµφανίζεται στον Ισολογισµό µόνο 

το αναπόσβεστο υπόλοιπο, καλύπτοντας ένα σύνολο επιµέρουςκατηγοριών. 

 Έπειτα, αρχική καταχώρηση ενός ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε 

το ∆ΛΠ 16 γίνεται στο κόστος,  σύµφωνα µε πόρισµα έκθεσης ανεξάρτητου 

εξειδικευµένου εκτιµητή. Τα διοικητικά και άλλα έξοδα δεν αποτελούν κοστολογικό στοιχείο 

του παγίου. Μεταγενέστερα  η διοίκηση µπορεί να αποτιµήσει είτε το κόστος είτε την 

εύλογη αξία. Επιπλέον, κριτήριο για την καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 

πρώτον τα οφέλη από την χρήση του παγίου να εισρεύσουν στην εταιρία και δεύτερον το 

κόστος τους να µπορεί να αποτιµηθεί    αξιόπιστα. 
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Από την  άλλη, σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ ο Ν.2190/1920, προβλέπει πως η αρχική καταχώρηση 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων πρέπει να γίνεται στο κόστος. Αναπροσαρµογή στην αξία 

τους γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Κριτήριο για την καταχώρηση σε αυτή τη περίπτωση 

είναι αποκλειστικά η απόκτηση της κυριότητας του παγίου. 

Είναι  χρήσιµο να προσθέσουµε πως κατά τα ΕΛΠ στην αξία κτήσης περιουσιακών 

στοιχείων δεν λαµβάνεται υπόψη η διαχρονική αξία του χρήµατος, ενώ κατά τα ∆ΛΠ 

λαµβάνεται υπόψη η διαχρονική αξία του χρήµατος. Με  τον όρο διαχρονική αξία 

χρήµατος εννοούµε ότι ένα εισπραττόµενο ποσό σήµερα, αξίζει περισσότερο από ένα ίσο 

ποσό εισπραττόµενο στο µέλλον. Η µελλοντική αξία είναι βασική έννοια στη διαχρονική 

αξία του χρήµατος. 

Το Ελληνικό  ∆ίκαιο επισηµαίνει ότι τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης 

αποσβένονται σύµφωνα µε τους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από το Π∆ 

100/98 το οποίο ορίζει τους µέγιστους και ελάχιστους επιτρεπτούς φορολογικά συντελεστές. 

Από  την άλλη, το ∆ΛΠ 16 ορίζει την απόσβεση ως τη συστηµατική κατανοµή του 

αποσβεστέου ποσού ενός παγίου στοιχείου κατά τη διάρκεια περισσότερων της µιας χρήσης. 

Συνεπώς,  ο συντελεστής απόσβεσης επιλέγεται από τη διοίκηση της εταιρίας βάση πάντα 

της διάρκειας της ωφέλιµης ζωής του παγίου και λαµβάνοντας πάντα υπόψη της, την 

αναµενόµενη φυσιολογική φθορά του και την τεχνική του απαξίωση. Η ωφέλιµη ζωή ενός 

παγίου πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικώς, όπως και η µέθοδος απόσβεσης που 

εφαρµόζεται. Στα   ∆ΛΠ εφαρµόζονται όλες οι παραδεκτές µέθοδοι απόσβεσης (ενδεικτικά οι 

τρεις πιο συνηθισµένες είναι η Σταθερή , Φθίνουσα και Μονάδων Παραγωγής), ενώ στα 

ΕΛΠ επειδή παραπέµπουν στην φορολογική νοµοθεσία, εφαρµόζεται µόνο οι µέθοδοι που 

αυτή επιτρέπει και είναι η Σταθερή µέθοδος και σε ειδικές περιπτώσεις η Φθίνουσα. 

(Σύνδεσµος Ελλήνων Οικονοµικών ∆ιευθυντών, 2002) 

Είναι γνωστή η ύπαρξη επιχειρήσεων οι οποίες δεν προχωρούν στη διαδικασία της 

απόσβεσης για πάγια στοιχεία του ενεργητικού (κτίρια, καταστήµατα, ξενοδοχεία κτλ). 

Υποστηρίζουν οι ίδιες ότι τα υλικά αυτά πάγια στοιχεία έχουν πολύ υψηλή υπολειµµατική 

αξία που πλησιάζει το κόστος τους και έχουν πολύ µακρά ωφέλιµη ζωή. Για τους 

παραπάνω λόγους το ποσό της απόσβεσης που προκύπτει είναι ασήµαντο. Η τακτική αυτή 

έχει δηµιουργήσει κατά καιρούς µεγάλα προβλήµατα στα σώµατα που εκδίδουν λογιστικά 

πρότυπα, γιατί η µη τήρηση λογιστικών προτύπων ορθά υποχρεώνει τα ελεγκτικά σώµατα 

να δηµιουργήσουν εκθέσεις µε επιφύλαξη. Βέβαια το ∆ΛΠ 16 δεν προβλέπει ιδιαίτερο 

χειρισµό για την περίπτωση αυτή. Ο µόνος τρόπος να τακτοποιηθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 

η ιδιαίτερη αυτή κατάσταση, είναι να επικαλεσθούµε το άρθρο του ∆ΛΠ 16 που λέει ότι το ∆ΛΠ 

δεν εφαρµόζεται για ασήµαντα «αντικείµενα ή ποσά». 
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 Θα πρέπει βέβαια η επιχείρηση να αποδείξει µε τρόπο αδιαµφισβήτητο ότι λόγω υψηλής 

υπολειµµατικής αξίας ή λόγω µακράς ωφέλιµης ζωής το ποσό της απόσβεσης είναι 

ασήµαντο. 

Στον     λογαριασµό 16 (ειδικότερα στο 16.18), καταχωρούνται σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ οι τόκοι 

δανείων κατασκευαστικής περιόδου οι οποίοι και αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε ισόποσα 

µέσα σε µία πενταετία. Κατά τα  ∆ΛΠ όµως οι τόκοι δανεισµού για αγορά ή κατασκευή παγίου 

ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου (παγίου) κεφαλαιοποιούνται στην αξία του. (Σακέλλης Ε., 

2005) 

Επιπρόσθετα, κατά τα Ελληνικά Πρότυπα, όταν µια επιχείρηση αποφασίσει να πουλήσει 

στο άµεσο µέλλον τα καταχόµενα ενσώµατα πάγια της, τότε αυτά αποτιµώνται όπως όλα τα 

πάγια στην αξία κτήσης τους. Κατά το ∆ΛΠ 16 όµως, αποτιµώνται στη χαµηλότερη µεταξύ 

τιµή κτήσης και ρευστοποιήσιµης. Έτσι, το χρονικό διάστηµα από την απόφαση µέχρι την 

πώλησή τους διαγράφονται από τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και παρακολουθούνται σε 

ειδικούς λογαριασµούς µέχρι να πουληθούν, συγκεκριµένα εµφανίζονται διακεκριµένα στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό. (Ντζανάτος ∆., 2008). Στη περίπτωση µόνιµης υποτίµησης ενός 

ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου, η αποτίµηση σύµφωνα µε τα ΕΛΠ γίνεται τώρα στην 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσης και τρέχουσας. Με βάση το ∆ΛΠ16, αν ένα πάγιο 

αποτιµηθεί στην αξία κτήσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος αποµείωσης της αξίας. Η 

αποτίµηση γίνεται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της αξίας κτήσης και της µεγαλύτερης 

από τις παρακάτω δυο : αξία χρήσης και ρευστοποιήσιµη αξία. 

Στο ∆ΛΠ 16, οι επιχορηγήσεις των ενσώµατων παγίων µπορεί να εµφανιστούν είτε 

αφαιρετικά της αξίας του επιχορηγούµενου παγίου στοιχείου είτε ως έσοδο εποµένων 

χρήσεων (µακροπρόθεσµη υποχρέωση). Με βάση τα ΕΛΠ οι επιχορηγήσεις εµφανίζονται 

στα Ίδια Κεφάλαια και αποσβένονται ανάλογα µε τον ρυθµό απόσβεσης του παγίου 

στοιχείου. 

Τέλος,  είναι χρήσιµο να συµπληρώσουµε ότι τα ακίνητα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του εκµισθωτή, σε αντίθεση µε τα 

∆ΛΠ όπου καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του µισθωτή. 

Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από το ∆ΛΠ 16 για τα ενσώµατα πάγια είναι πολύ 

περισσότερες από τις συνολικές αντίστοιχες γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα ΕΛΠ. 

(διαφορές στις γνωστοποιήσεις επισηµαίνονται κωρίως στις παραγράφους 73 – 

79) (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – ∆ΛΠ 16 - 1998). 
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5.2 ∆ιαφορές µε το ∆.Λ.Π 38 
 
 

5.2.1 Γενικά για το Ε.Γ.Λ.Σ και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, στον ισολογισµό υπάρχουν δυο βασικές 

κατηγορίες όπου εµφανίζονται τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Η πρώτη είναι τα «έξοδα 

εγκατάστασης» ενώ η δεύτερη είναι οι «ασώµατες ακινητοποιήσεις». Και οι δυο παραπάνω 

κατηγορίες εµφανίζονται στον ισολογισµό σε τρεις στήλες, η πρώτη αφορά το κόστος τους, 

η δεύτερη τις σωρευµένες αποσβέσεις τους ενώ η τρίτη το αναπόσβεστο υπόλοιπό τους. 

Επίσης, είναι χρήσιµο να σηµειωθεί ότι η σηµασία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

κάτω από τις ελληνικές συνθήκες, διαφέρει µε πολλές εταιρίες του εξωτερικού, οι οποίες 

δίνουν µεγάλη έµφαση στον τοµέα της ανάπτυξης και της έρευνας, πράγµα ανύπαρκτο για τη 

χώρα µας. (Ντζανάτος 2008). 
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5.2.2 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 38 και Ελληνικής Νοµοθεσίας 

 

Παρόµοια µε τα ενσώµατα πάγια, ο Ισολογισµός των ασώµατων ακινητοποιήσων πρέπει να 

περιλαµβάνει την αξία κτήσης, τις σωρευµένες αποσβέσεις και το αναπόσβεστο υπόλοιπο. 

Ενώ βάση του ∆ΛΠ 38 στον Ισολογισµό εµφανίζεται µόνο το αναπόσβεστο υπόλοιπο. 

Τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, έξοδα αναδιοργανώσεως και λοιπά έξοδα 

σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο καταχωρούνται στο ενεργητικό και αποσβένονται εφάπαξ 

ή ισόποσα µέσα σε µία πενταετία. Ενώ ορισµένα άϋλα στοιχεία, όπως, δικαιώµατα 

εκµετάλλευσης, άδειες λειτουργίας και άλλα, αποσβένονται στο χρόνο της παραγωγικής 

ζωής τους ή στο χρόνο της νοµικής διάρκειάς τους. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 38 δεν υπάρχουν έξοδα εγκατάστασης. Στην πραγµατικότητα όµως οι λογαριασµοί που 

περιλαµβάνονταν στα έξοδα εγκατάστασης σύµφωµα µε τα ΕΛΠ, σε µεγάλο βαθµό 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Έτσι, το λογισµικό που εµφανιζόταν στα έξοδα 

εγκατάστασης τώρα παρακολουθείται από το ∆ΛΠ 38, στα άϋλα στοιχεία. (Καραγιώργος Θ., 

2006) 

Στο Ε.Γ.Λ.Σ, δεν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και όλες οι 

δαπάνες εφόσον οδηγούν στην απόκτηση άϋλου στοιχείου παγιοποιούνται. Σύµφωνα µε τα 

∆ΛΠ τα έξοδα ερευνών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης και τα έξοδα ανάπτυξης 

καταχωρούνται υπό προϋποθέσεις ως άϋλα στοιχεία. 

Κατόπιν,  το ∆.Λ.Π. 38 καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένα στοιχείο για να 

αναγνωρίζεται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού. Τα κριτήρια αυτά είναι η αναγνωρισιµότητα, ο 

έλεγχος του στοιχείου από την οντότητα και η προσδοκία µελλοντικών ωφελειών που θα 

προκύψουν από το στοιχείο. Με τα Ε.Λ.Π. δεν υπάρχουν ανάλογα κριτήρια και ένα άυλο 

στοιχείο είναι στοιχείο ενεργητικού µιας επιχείρησης όταν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

παραγωγικά για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
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Σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο να γίνει διαχωρισµός µεταξύ ενός ενσώµατου 

και ενός άϋλου παγίου (π.χ σε µηχανήµατα που περιλαµβάνουν και λογισµικό). Άλλοτε η 

αξία του λογισµικού είναι σηµαντική από την αξία του παγίου που είναι µικρή ή και 

µηδενική ή και το αντίστροφο. Συνεπώς,   απαιτείται σωστός διαχωρισµός για ένα τέτοιο 

πάγιο, στο τµήµα της ενσώµατης και της ασώµατης ακινητοποίησης, εφόσον ο διαχωρισµός 

είναι εφικτός, ειδάλλως θα αντιµετωπισθεί κατάλληλα µε βάση τις οδηγίες του ∆Λ38. 

(Ντζανάτος ∆., 2008). 

Επιπλέον, κατά τα Ε.Λ.Π. τα πάγια που η επιχείρηση χρησιµοποιεί µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση δεν µπορούν να     εµφανίζονται στο ενεργητικό µιας επιχείρησης, αυτό δεν ισχύει µε τα 

∆.Λ.Π. που επιτρέπουν να        εµφανίζονται στο ενεργητικό και άϋλα πάγια που αποκτώνται µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Όσον αφορά την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, το ∆ΛΠ 38 ορίζει ότι ο 

συντελεστής απόσβεσης επιλέγεται από τη διοίκηση της εταιρίας βάση τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής τους, µε εξαίρεση το κόστος των άϋλων στοιχείων µε απροσδιόριστη 

διάρκεια ζωής που δεν υποβάλλεται σε απόσβεση, αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης, 

τουλάχιστον ετησίως. Τα ΕΛΠ ορίζουν ότι τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο της παραγωγικής 

χρησιµότητας κάθε άϋλου στοιχείου, ενώ οι λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 

αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά 

για τη χρησιµοποίηση του άϋλου στοιχείου, δηλαδή η απόσβεση γίνεται µε συντελεστές 

απόσβεσης που καθορίζονται από τον  νόµο. 

Με βάση το ∆ΛΠ 38, τα άϋλα στοιχεία που αποκτώνται δωρεάν αποτιµώνται σε εύλογες 

αξίες ενώ µε βάση τα Ε.Λ.Π δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. 

Το άϋλο στοιχείο της υπεραξίας της επιχείρησης (goodwill) θεωρείται ότι υπάρχει όταν η 

επιχείρηση έχει την ικανότητα να πραγµατοποιεί κέρδη σε ποσοστό µεγαλύτερο από εκείνο 

που θεωρείται σαν “κανονικό κέρδος” . Το goodwill µπορεί να δηµιουργηθεί από την ίδια 

την επιχείρηση ή να αγοραστεί. Συνεπώς,  ενώ η υπεραξία, δηλαδή η ωφέλεια από την 

αγορά της άλλης επιχείρησης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 δεν αποσβένεται, αλλά υπόκειται σε 

έλεγχο αποµείωσης, τα ΕΛΠ ορίζουν ότι η υπεραξία αποσβένεται είτε εφάπαξ στη χρήση που 

καταχωρήθηκε στα βιβλία, είτε ισόποσα µέσα σε µία πενταετία. (Σακέλλης Ε., 2005) 

Σχετικά µε τις συναλλαγµατικές διαφορές από πίστωση ή δάνεια για απόκτηση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (λογ/µός 16.15), σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ καταχωρούνται είτε στο 

ενεργητικό στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης είτε στο παθητικό στις προβλέψεις (λογ/µοί 

44.14& 44.15). Με τον νόµο 3460/2006 οι διαφορές από την αποτίµηση των 

χρηµατιπιστωτικών µέσων καταχωρούνται σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς. 
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 Ενώ κατά ∆ΛΠ καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης.Η αρχική καταχώρηση των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων κατά ∆ΛΠ γίνεται στο κόστος σύµφωνα µε πόρισµα έκθεσης 

ανεξάρτητου εξειδικευµένου εκτιµητή. Μεταγενέστερα η διοίκηση µπορεί να τα αποτιµήσει 

είτε στο κόστος είτε στην εύλογη αξία. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ η αρχική καταχώρηση γίνεται στο 

κόστος και αναπροσαρµογή στην αξία τους γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια βάση τις διατάξεις 

του Ν. 2065/92 µόνο για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία των κατεχόµενων ακινήτων. 

Τέλος, τα κατεχόµενα ασώµατα πάγια µε σκοπό να πωληθούν στο άµεσο µέλλον σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 38 αποτιµώνται στη χαµηλότερη µεταξύ τιµή κτήσης και ρευστοποιήσιµης αξίας 

και εµφανίζονται διακεκριµένα στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Ενώ, κατά τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα τα κατεχόµενα ασώµατα πάγια µε σκοπό την πώληση στο άµεσο 

µέλλον αποτιµώνται όπως όλα τα πάγια στην αξία κτήσης τους. (Σακέλλης Ε., 2005). 

 

 

5.3 ∆ιαφορές στις εγγραφές ανάµεσα στα ∆.Λ.Π και στο Ε.Γ.Λ.Σ 
 

 
 

∆ΛΠ 16 – Ενσώµατα πάγια  στοιχεία 
 

Οι ενέργειες που ακολουθούν αναφέρονται σε όλους τους λογαριασµούς των οµάδων 11, 

12, 13 & 14 του Γ.Λ.Σ. 

 
1)Φορολογική Λογιστική 

 

Στο προσαρµοσµένο ισοζύγιο της φορολογικής λογιστικής µε 31.12.2010 εµφανίζονται οι 

εξής λογαριασµοί: 

 
 
 

12.00.00.000 Μηχανήµατα 

2.000,00  

66.02.00.000 Αποσβέσεις µηχανηµάτων 

160.000,00  

12.99.02.000 Αποσβεσµένα µηχανήµατα 

 380.000 (προηγούµενες χρήσης) 
160.000 (χρήσης 2010) 
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2) Λογιστική µε τα ∆.Λ.Π. 

Ο ωφέλιµος χρόνος είναι 50 έτη, χωρίς αναπόσβεστη αξία, συνεπώς, οι 

αποσβέσεις είναι €2.000.000 / 50 έτη = €40.000. Ακυρώνονται οι αποσβέσεις 

της φορολογικής λογιστικής και γίνονται οι αποσβέσεις των ∆.Λ.Π. ως εξής: 

 
 

Α/Α 
 

ΧΡΕΩΣΗ    

ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 

1 
 

12.99.02.000 Αποσβεσµένα 
µηχανήµατα 

    

160.000  

     

66.02.00.000 Αποσβέσεις 
µηχανηµάτων 

  

160.000 
 

2 
 

66.02.00.000 Αποσβέσεις 
µηχανηµάτων 

    

40.000  

     

12.99.02.000 Αποσβεσµένα 
µηχανήµατα 

  

40.000 

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος για τη χρήση 2010 
είναι: 

€160.000 αποσβέσεις φορολογικής λογιστικής > €40.000 αποσβέσεις ∆.Λ.Π., 

και €160.000 - €40.000 = €120.000 * 24% = €28.800, και η εγγραφή επειδή οι 

φορολογικές αποσβέσεις είναι µεγαλύτερες από αυτές των ∆.Λ.Π. γίνεται: 
 
 

Α/Α 
 

ΧΡΕΩΣΗ    

ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  
86.60.00.000 

Έξοδο από 
φόρο 

εισοδήµατος 

    
28.800 

 

 

     
45.50.00.012 

Αναβαλλόµεν 
οι φόροι από 
µηχανήµατα 

  
28.800 

 
 

∆ΛΠ 38 - Άϋλα     πάγια         στοιχεία 

 

1) φορολογική λογιστική 

Στο προσαρµοσµένο ισοζύγιο της φορολογικής λογιστικής µε 31.12.2010 εµφανίζονται οι 

εξής λογαριασµοί: 
 

 
 

16.14.00.000 Έξοδα κτήσης ακινήτων 

50.000,00  

66.05.14.000 Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων 

10.000,00  

16.99.14.000 Αποσβεσµένα έξοδα κτήσης ακινήτων 

 10.000,00 
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2) Λογιστική µε τα ∆.Λ.Π. 
 

Επειδή τα έξοδα κτήσης ενσωµατώνονται στα ακίνητα γίνονται οι εξής  λογιστικές 

εγγραφές : 
 
 
 

Α/Α 
 

ΧΡΕΩΣΗ    

ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 

1 
 

11.00.00.000 Κτίρια 
απογραφής 

    

50.000  

     
16.14.00.000 

Έξοδα 
κτήσης 
ακινήτων 

  
50.000 

 

2 
 

16.99.14.000 Αποσβεσµένα 
έξοδα 

    

10.000  

     

66.05.14.000 Αποσβέσεις 
εξόδων 

  

10.000 

 
Αν ο ωφέλιµος χρόνος χρήσης του ακινήτου εκτιµάται στα 50 έτη, τότε 

 

€50.000 / 50 έτη = €1.000 αποσβέσεις, και γίνονται οι εγγραφές: 
 
 
 

Α/Α 
 

ΧΡΕΩΣΗ    

ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  

66.01.00.000 Αποσβέσεις 
κτιρίων 

    

1.000  

     

11.99.00.000 Αποσβεσµένα 
κτίρια 

  

1.000 

 
 
 
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος για τη χρήση 2010 είναι:€10.000 αποσβέσεις φορολογικής 

λογιστικής - €1.000 αποσβέσεις 

∆.Λ.Π. = €9.000 * 24% = €2.160, και η εγγραφή επειδή οι 

φορολογικές αποσβέσεις είναι µεγαλύτερες από αυτές των ∆.Λ.Π. 

γίνεται: 
 
 
 

Α/Α 
 

ΧΡΕΩΣΗ    

ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  
86.60.00.000 

Έξοδο από 
φόρο 

εισοδήµατος 

    
2.160 

 

     
45.50.00.011 

Αναβαλλόµενοι 
φόροι από 

κτίρια 

  
2.160 

 
Στην περίπτωση που ήταν λιγότερες οι φορολογικές αποσβέσεις, π.χ. €2.000 και των ∆.Λ.Π. 
€3.000, τότε η διαφορά θα ήταν: €3.000 - €2.000 = €1.000 * 24% = €240, και η εγγραφή: 
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3) φορολογική λογιστική 

 
Στο προσαρµοσµένο ισοζύγιο της φορολογικής λογιστικής µε 

 

31.12.2010 εµφανίζονται οι εξής λογαριασµοί: 
 

 
 

16.10.00.000 Έξοδα ίδρυσης α’ εγκατάστασης 

20.000,00  

66.05.10.000 Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης 

4.000,00  

16.99.14.000 Αποσβεσµένα έξοδα ίδρυσης 

 4.000,00 
 

4) Λογιστική µε τα ∆.Λ.Π. 
 

∆εν  υπάρχει ο λογ. 16 στα ∆.Λ.Π., οπότε γίνονται οι παρακάτω 

εγγραφές: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
81 

 

 

Α/Α 
 

ΧΡΕΩΣΗ    

ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  
18.50.00.016 

Αναβαλλόµενοι 
φόροι ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 

    
240 

 

     
86.70.00.000 

Έσοδο από 
φόρο 

εισοδήµατος 

  
240 

 

Α/Α 
 

ΧΡΕΩΣΗ    

ΠΙΣΤΩΣΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 

1 
 

16.99.10.000 Αποσβεσµένα 
έξοδα 

    

4.000  

     

16.10.00.000 Έξοδα 
ίδρυσης 

  

4.000 

  
 
68.50.16.000 

Ζηµίες 
αποµείωσης 

άυλων 
στοιχείων 

    
 

16.000 
 

     

16.10.00.000 Έξοδα 
ίδρυσης 

  

16.000 



Το γενικό καθολικό στα ∆.Λ.Π. γίνεται: 
 

16.10.00.000 Έξοδα ίδρυσης α’ εγκατάστασης 

20.000  

 4.000,00 

 16.000,00 

66.05.10.000 Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης 
 4.000  

16.99.14.000 Αποσβεσµένα έξοδα ίδρυσης 

4.000,00 4.000,00 

68.50.16.000 Ζηµίες αποµείωσης άυλων στοιχείων 

16.000  

Ο αναβαλλόµενος φόρος για τη χρήση 2010 είναι: 

€20.000 * 24% = €4.800 (χρησιµοποιείται το ποσό €20.000 και όχι το ποσό 

€16.000, διότι ο λογ. 16 δεν µεταφέρεται στα ακίνητα ή σε άλλο λογαριασµό), 

επίσης, επειδή οι αποσβέσεις µε τα ∆.Λ.Π. είναι €20.000 >€4.000 της 

φορολογικής λογιστικής γίνεται και η εγγραφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε σύγκριση ανάµεσα στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. και 

των ∆.Λ.Π. που αφορούν τόσο τις ενσώµατες όσο και τις ασώµατες ακινητοποιήσεις, µε 

σκοπό τον εντοπισµό των διαφορών τους και των µεταβολών στη οικονοµική θέση µιας 

οντότητας κατά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 16 και 38. 

Το ∆.Λ.Π. 16 αλλάζει σηµαντικά την εικόνα των αποτελεσµάτων και των ισολογισµών 

πολλών επιχειρήσεων, καθώς µε τις οδηγίες του µεταβάλλει τόσο της αποσβέσεις των 

παγίων όσο και την αποτίµησή τους µε αποτέλεσµα την δηµιουργία υπεραξίας, κάτι που 

δεν συνέβαινε µε τα Ε.Λ.Π. που όπως έχει αναφερθεί, είχαν κυρίως φορολογικό 

προσανατολισµό. 

Επιπλέον, το ∆.Λ.Π. 38 είναι µια πληρέστερη προσέγγιση για τα άυλα στοιχεία, από τα 

Ε.Λ.Π. µε κυριότερη διαφορά αυτή της µη κεφαλαιοποίησης των εξόδων εγκατάστασης και 

των αυστηρών κριτηρίων για την αναγνώριση των άυλων στοιχείων. Επίσης,το θέµα των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί µια καθηµερινή ενασχόληση για τις επιχειρήσεις. Η 

µέτρηση και διοίκηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν είναι τόσο εύκολο και δεν 

γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε τα υλικά. 

Η ύπαρξη και εφαρµογή απλώς και µόνο των ∆.Λ.Π. 16 και 38 ωστόσο, δεν αποτελεί 

παράγοντα ανάπτυξης για µια οντότητα καθώς απαιτείται ορθή κρίση της διοίκησης για 

πολλά θέµατα, όπως η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων και κατά συνέπεια η 

επιρροή των αποσβέσεων στα αποτελέσµατα, η αναγνώριση ορισµένων παγίων που 

αποκτώνται για περιβαλλοντικούς ή άλλους σχετικούς λόγους, η αναγνώριση στοιχείων που 

σχετίζονται µε αντικαταστάσεις και επιθεωρήσεις και ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια 

αναγνώρισης ή όχι και άλλες εκτιµήσεις. Από  τα σηµαντικότερα στοιχεία που εισάγουν τα 

∆.Λ.Π. 16 και 38 είναι η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στο µοντέλο κόστους και το µοντέλο 

επανεκτίµησης στην εύλογη αξία. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται τυχαία από την διοίκηση 

µίας επιχείρησης αλλά χρησιµοποιείται προς το συµφέρον και την κερδοφορία της 

δεύτερης. Αν η διοίκηση επιθυµεί να παρουσιάσει αυξηµένα κέρδη για την επιχείρηση, 

είναι λογικό να επιλέξει το µοντέλο κόστους και όχι το µοντέλο επανεκτίµησης. Με τον 

τρόπο αυτό, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται επί του ιστορικού κόστους και θα είναι 

µικρότερες, µε αποτέλεσµα τα κέρδη να είναι περισσότερα.  
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Αν είχε γίνει επανεκτίµηση, θα παρουσιάζονταν αυξηµένες αποσβέσεις, οι οποίες θα 

αποσπούσαν µεγαλύτερο µέρος των κερδών. Από την άλλη, αν η διοίκηση µιας επιχείρησης 

θέλει να παρουσιάσει αυξηµένα ίδια κεφάλαια, θα επιλέξει την επανεκτίµηση, µε σκοπό την 

δηµιουργία αποθεµατικού επανεκτίµησης που θα αυξάνει την καθαρή θέση της επιχείρησης. 

Η δυνατότητα δηµιουργίας αποθεµατικού αναπροσαρµογής από την επανεκτίµηση της αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων των 

επιχειρήσεων. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει, ότι η διοίκηση έχει την δυνατότητα να εµφανίζει 

αυξηµένη την καθαρή της οντότητας, προχωρώντας σε µια αναπροσαρµογή τις αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων. 

Κάτι αντίστοιχο µπορεί να γίνει και µε την αναγνώριση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38 οι δαπάνες έρευνας δεν αναγνωρίζονται στα 73 άυλα στοιχεία 

ενεργητικού µιας επιχείρησης αλλά στα έξοδα της, συνεπώς για τις δαπάνες αυτές οι διοίκηση 

της επιχείρησης δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής του λογιστικού χειρισµού της προς το 

συµφέρον της επιχείρησης. Για τις δαπάνες ανάπτυξης όµως, θέτει ορισµένα κριτήρια που 

πρέπει να πληρούνται ώστε αυτές να αναγνωρίζονται στα άυλα στοιχεία µις επιχείρησης. Τα 

κριτήρια αυτά θεωρούνται αυστηρά και σαφώς προσδιορισµένα. Ωστόσο, και πάλι, η 

διοίκηση της οντότητας µπορεί να αποφύγει την αναγνώριση ενός στοιχείου στην περίπτωση 

που επιθυµεί να παρουσιάσει αυξηµένα έξοδα.  

Στην εργασία αυτή έγινε σύγκριση ανάµεσα στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. για τα ενσώµατα και 

άυλα στοιχεία και στις αντίστοιχεςδιατάξεις των ∆.Λ.Π. 16 και 38. ∆εν πραγµατοποιήθηκε 

εµπειρική έρευνα. Για περαιτέρω έρευνα και πιο ολοκληρωµένα συµπεράσµατα θα ήταν 

απαραίτητη η διεξαγωγή εµπειρικής έρευνας σε δείγµα επιχειρήσεων εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και η σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τους 

πριν και κατά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 16 και 38 ώστε να εκτιµηθούν οι µεταβολές σε 

ποσά όπως αποσβέσεις, κόστη εγκατάστασης, άυλα στοιχεία ενεργητικού, ίδια κεφάλαια κ.α. 

Με τον τρόπο αυτό θα προέκυπταν και ποσοτικά αποτελέσµατα για το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που επιλέγουν την αποτίµηση σε ιστορικά κόστη και των επιχειρήσεων που 

επιλέγουν την αποτίµηση σε εύλογες αξίες, για το ποσοστό της αύξησης ή µείωσης της 

καθαρής θέσης σε επιχειρήσεις που αναπροσαρµόζουν την αξία των παγίων τους κ.λπ. 

Περεταίρω µελέτη για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων θα ήταν χρήσιµο να 

γίνει µε ανάλυση όχι µόνο των προτύπων 16 και 38, αλλά και άλλων σχετικών µε τα πάγια 

στοιχεία ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Π. όπως του ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», ∆.Λ.Π. 20 

«Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων», ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις», ∆.Π.Χ.Π. 5 «Πάγια 

κατεχόµενα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες» κ.α. 
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Αδιαµφισβήτητα, η εφαρµογή των ∆ΛΠ αποτελεί σωστό και ουσιαστικό µέτρο εκσυχρονισµού 

της ελληνικής αγοράς, καθώς θα εξασφαλισθεί η οµοιοµορφία των οικονοµικών καταστάσεων 

των εταιριών και συνεπώς η καλύτερη σύγκριση µε αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού. 

Ωστόσο, τίθενται κάποια θέµατα προς συζήτηση όπως κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα είναι 

έτοιµες για την εφαρµογή και εάν η εφαρµογή των ∆ΛΠ θα µεταβάλει σηµαντικά την καθαρή 

θέση των επιχειρήσεων. Ας σηµειωθεί ότι η εφαρµογή των ∆ΛΠ, πέραν της λογιστικής 

απεικόνισης, απαιτεί επεξεργασία νέων στοιχείων και πληροφοριών. Έτσι, ο λογιστής δεν είναι 

απλός καταχωρητής λογαριασµών αλλά γίνεται εκτιµητής κάνοντας προεξοφλήσεις, µελέτες 

αποτίµησης, πίνακες διαφορών κτλ.  Προοδευτικά λοιπόν το επάγγελµα του λογιστή 

εξελίσσεται και οι λογιστές αναλαµβάνουν και άλλους ρόλους, όπως εκείνο του 

στρατηγικού συµβούλου µίας επιχείρησης, του διευθύνοντος οικονοµικού συµβούλου µίας 

εταιρείας, κ.λ.π.  

Συνεπώς, στα χρόνια που ακολουθούν, οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους λογιστές θα 

διευρύνονται σε διάφορους τοµείς, καθώς αναλαµβάνουν περισσότερους υπεύθυνους ρόλους 

στις επιχειρήσεις. 
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