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Περίληψη 

 

Με την εκπόνηση της διπλωµατικής µου εργασίας γίνεται µια παρουσίαση και 

ανάλυση του τρόπου που αντιµετωπίζονται λογιστικά και ελέγχονται τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά για τις ενσώµατες και τις 

ασώµατες ακινητοποιήσεις, πώς αυτές αποτιµώνται και πότε, µε παραδείγµατα για 

την καλύτερη κατανόηση τους. 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο τρόπος που αντιµετωπίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, σε αντίθεση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, τα 

ενσώµατα και τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία και πραγµατοποιείται και µια 

σύγκριση µεταξύ τους. Ειδικότερα, δίνεται έµφαση στις δαπάνες που περιέχονται στις 

ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και αναφέρονται όλες οι παράµετροι που 

τις αφορούν. 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται η λογιστική παρουσίαση µε αριθµητικά παραδείγµατα 

της ενσωµάτωσης αυτών των λογαριασµών στο κόστος και του τρόπου παρουσίασης 

και ελέγχου των λογαριασµών αυτών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, 

σχολιάζονται και συγκρίνονται µε διάφορες διαφοροποιήσεις των αρχικών 

δεδοµένων, που αφορούν τα πάγια π.χ. χρονική διάρκεια ζωής, αλλαγή τρόπου 

απόσβεσης κ.ά οι λογιστικοί χειρισµοί των παγίων που επιτρέπονται.  

Τέλος, παρατίθενται τα συµπεράσµατα σχετικά µε τον έλεγχο και τη χρήση των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών Προτύπων για τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και τη παρουσίαση τους στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

συγκρίνοντας αυτά τα δύο είδη λογιστικών προτύπων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις αρχές του 21ου αιώνα πραγµατοποιήθηκε συµφωνία µεταξύ όλων των χωρών 

του κόσµου για ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι όλες σχεδόν οι 

χώρες που είχαν υπογράψει τη συγκεκριµένη διεθνή σύµβαση ήταν υποχρεωµένες να 

εφαρµόζουν τις ίδιες διαδικασίες στη διακίνηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μέσα σε αυτή την ήδη παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, για µεγαλύτερη διαφάνεια και 

για τις ανάγκες του διεθνούς ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να έχουν ένα 

κοινό κώδικα λογιστικής απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους και των αναφορών 

που δηµοσιεύουν. 

Επίσης, η οικονοµία δίχως σύνορα, σε συνδυασµό µε τις λογιστικές ατασθαλίες των 

διοικήσεων κάποιων επιχειρήσεων µε τάσεις για φοροδιαφυγή, στοχοποίησε τη 

λογιστική διαδικασία και φερεγγυότητα, που υπήρχε και εφαρµοζόταν µέχρι σήµερα, 

και οδήγησε στη δηµιουργία ενός κοινού λογιστικού πλαισίου για τη δηµοσίευση των 

οικονοµικών αναφορών των δραστηριοτήτων και των κινήσεων των επιχειρήσεων 

αυτών για την αποφυγή των δυσµενών καταστάσεων. 

Η νέα κατάσταση έκρινε απαραίτητη τη δηµιουργία και την εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (σήµερα ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να τονώσει την αξιοπιστία 

και τη συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των χωρών-

µελών της, επέβαλε την υποχρεωτική τήρηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

από την 1/1/2005, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο και προαιρετικά για όσες το επιθυµούν. Έτσι, και η χώρα µας τα 

υιοθέτησε, ακολουθώντας τις διεθνείς επιταγές. 

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε και να αναλύσουµε 

(θεωρητικά και πρακτικά) τον λογιστικό έλεγχο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

16 και 38 που είναι αυτά που ορίζουν το πλαίσιο για τις ενσώµατες και ασώµατες 

πάγιες ακινητοποιήσεις.  

Επίσης, θα προσπαθήσουµε να προτείνουµε και τυχόν βελτιώσεις. Βελτιώσεις, οι 

οποίες θα βοηθήσουν, αφενός τις εταιρείες να µην κρίνονται από κανέναν 

παρατηρητή για τις λογιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούν και αφετέρου βελτιώσεις 



7 

 

για την ανταπόκριση των εταιριών σε ένα παγκοσµιοποιηµένο διεθνές περιβάλλον. 

Είναι πια γεγονός ότι η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Παγίων έθεσε 

τις βάσεις και οριοθέτησε τα είδη των δαπανών που κεφαλαιοποιούνται καθώς επίσης 

και τις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται οργανικά έξοδα χρήσης οπότε µεταφέρονται 

στους λογαριασµούς Γενικής Εκµετάλλευσης και Αποτελεσµάτων Χρήσης και 

µειώνουν τα κέρδη. Ειδικότερα στα Πάγια αναφέρονται το ∆ΛΠ 16 «ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και το ∆ΛΠ 38 «ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ». Επίσης, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Παγίων καθιέρωσαν και µεθόδους απόσβεσης που πρέπει να εφαρµόζουν οι διάφορες 

χώρες καθώς επίσης και τον τρόπο χειρισµού των επιχορηγήσεων για 

πραγµατοποίηση και λειτουργία των επενδύσεων που υλοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις. 

Μετά τις παραπάνω αναφορές και διαπιστώσεις, στην παρούσα εργασία θα 

εξετάσουµε τι προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τα πάγια και ειδικότερα 

τις «ενσώµατες ακινητοποιήσεις» µε το ∆ΛΠ 16 και θα το συγκρίνουµε µε τα 

αντίστοιχα των Ελληνικών Προτύπων, όπως και για τις «ασώµατες ακινητοποιήσεις» 

µε το ∆ΛΠ 38, και πως πραγµατοποιείται ο λογιστικός έλεγχος αυτών. Πιο 

συγκεκριµένα, θα επισηµάνουµε τα είδη των δαπανών που περιλαµβάνονται στο 

κόστος των παγίων και θα παρακολουθήσουµε λογιστικά τον χειρισµό τους. Στη 

φάση αυτή θα τονίσουµε τις διαφορές µε τα ΕΛΠ. Τέλος, θα εξετάσουµε τις αλλαγές 

στο κόστος των παγίων λόγω επόµενων δαπανών και την επιρροή τους στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις 

διατάξεις, τους νόµους και τους λογιστικούς χειρισµούς των ελληνικών και διεθνών  

προτύπων για τα ενσώµατα πάγια. Ειδικότερα, αφού εξεταστούν οι έννοιες της 

λογιστικού πλαισίου, δίνεται το περιεχόµενο του λογιστικού σχεδίου για την 

καλύτερη κατανόηση του αντικειµένου του ελέγχου, καθώς και οι βασικές αρχές και 

έννοιες, τις οποίες αυτό διέπεται και µε τα ελληνικά και µε τα διεθνή πρότυπα. 

Έπειτα, θα αναφερθούν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη λογιστική τυποποίηση. 

Ακόµη γίνεται µια ανάλυση του λογιστικού χειρισµού των παγίων και µε τα δύο 

πρότυπα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις διατάξεις του ελληνικού και ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου για το ασώµατα πάγια. Οµοίως, αναλύονται τα ασώµατα πάγια 

και µε τα δύο λογιστικά πλαίσια . Έπειτα, θα αναλυθούν µε λεπτοµέρειες οι διάφορες 
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έννοιες χειρισµού των παγίων, αλλά και θα ξεκαθαριστούν οι δαπάνες οι οποίες 

θεωρούνται στοιχείο κόστους του παγίου και θα δοθούν παραδείγµατα. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση του 

λογιστικού ελέγχου των παγίων, µε  πρακτικές εφαρµογές 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των συµπερασµάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Τα ΕΛΠ και τα ∆ΠΧΑ για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

1.1 Τα ΕΛΠ για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις1-Ορισµοί 

Για την καλύτερη κατανόηση του ελληνικού λογιστικού πλαισίου δίνονται οι 

παρακάτω ορισµοί: 

Πάγιο ενεργητικό είναι το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων που 

προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια, µε την ίδια περίπου µορφή στην 

επιχείρηση, καθώς και οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και τα έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης. 

Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων : 

1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ή υλικά πάγια στοιχεία (λογ/µοί 10 - 15) 

2. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία (λογ/µοί 16.00 - 16.09) 

3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ( λογ/µοί 16.10 - 16.19) 

4. Συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις (λογ/µοί 18.00 - 18.01) 

5. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις (λογ/µοί 18.02 - 18.16) 

Ειδικότερα οι λογαριασµοί της οµάδας µε το ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

είναι: 

10 Εδαφικές εκτάσεις 

11 Κτίρια- εγκ/σεις κτιρ. -Τεχνικά έργα 

12 Μηχ/τα-Τεχ. εγκ/σεις - Λοιπός Μ/κός εξοπλ. 

13 Μεταφορικά Μέσα 

                                                           
1
Σακκέλης Ε. (2005), Σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα µε βάση το ΕΓΛΣ, εκδόσεις Βρυκούς σελ.87-89 
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14 Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός 

15 Ακιν. υπό Εκτέλεση - Προκαταβολές Κτήσης Παγίων 

16 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 

17 

18 Συµµετοχές & Λοιπ Μακρ. Απαιτήσεις 

19 Πάγιο Ενερ. Υπ/των ή άλλων Κέντρων 

1. Ενσώµατα πάγια στοιχεία. 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία είναι στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν φυσική και 

υλική υπόσταση και η οικονοµική µονάδα τα κατέχει µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει 

στην παραγωγική και λειτουργική της διαδικασία και όχι για να µεταπωλήσει σε 

τρίτους. Λογαριασµοί ενσώµατων πάγιων στοιχείων αποτελούν τα παρακάτω: 

• 10 Εδαφικές εκτάσεις. 

• 11 Κτίρια – Εγκαταστάσεις – Τεχνικά έργα. 

• 12 Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός.. 

• 13 Μεταφορικά Μέσα. 

• 14 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός. 

• 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσης 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

2. Ασώµατα πάγια και έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού που δεν 

έχουν φυσική υπόσταση, είναι άυλα έχουν όµως αξία που απορρέει από 

συγκεκριµένα ειδικά δικαιώµατα και προνόµια της επιχείρησης που κατέχει. 

Παραδείγµατα ασώµατων περιουσιακών στοιχείων αποτελούν οι παρακάτω 

λογαριασµοί: 

• 16.00 Υπεραξία της επιχείρησης(φήµη και πελατεία). 

• 16.01 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας(Σήµατα, µέθοδοι, 

κ.λπ.). 
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• 16.02 ∆ικαιώµατα. 

Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι έξοδα που αφορούν µεγάλα χρηµατικά ποσά 

και γίνονται σε µια λογιστική χρήση, αλλά η επιχείρηση τα χρησιµοποιεί και στις 

επόµενες. Έτσι, αν δεν καταχωρηθούν ως λογαριασµοί πάγιου ενεργητικού, αλλά ως 

λογαριασµοί εξόδων, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης λογιστικής περιόδου θα 

επιβαρυνθούν υπερβολικά σε σχέση µε αυτά των εποµένων περιόδων και ταυτόχρονα 

παραβιάζεται η αρχή της συσχέτισης εσόδων και εξόδων. Παραδείγµατα 

λογαριασµών εξόδων πολυετούς απόσβεσης αποτελούν: 

• 16.10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. 

• 16.13 Έξοδα αύξησης κεφαλαίου & έκδοσης οµολογιακού 

δανείου. 

• 16.14 Έξοδα κτήσης ακινητ5οποήσεων. 

• 16.11 Έξοδα ερευνών κ.λ.π. 

3. Συµµετοχές & λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι λογαριασµοί που δεν ανήκουν στις δύο 

προηγούµενες και περιλαµβάνουν λογαριασµούς όπως µετοχές, οµολογίες και κάθε 

είδους επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής που η 

επιχείρηση σχεδιάζει να κατέχει για κάποια χρόνια. 

• Παραδείγµατα λογαριασµών των συµµετοχών είναι: 

• 18.00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

• 18.01 Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις. 

• 18.02 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων. 

• 18.06 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων. 

• 18.11 ∆οσµένες εγγυήσεις κ.λ.π. 

Παρακάτω, δίνεται µια περαιτέρω ανάλυση των λογαριασµών, ώστε να είναι πιο 

κατανοητό το αντικείµενο του λογιστικού ελέγχου των παγίων. 

Εδαφικές εκτάσεις (λογ/µός 10) : Είναι τα γήπεδα, τα οικόπεδα, τα αγροτεµάχια, τα 

δάση, τα ορυχεία, τα µεταλλεία, οι φυτείες και γενικά οποιαδήποτε έκταση γης της 

οποίας η κυριότητα ανήκει στην επιχείρηση. Τα γήπεδα και τα οικόπεδα 
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καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία µε την αξία κτήσης . Σαν αξία κτήσης 

θεωρείται: 

1. Κόστος αγοράς 

2. Έξοδα ισοπέδωσης οικοπέδου (εκβραχισµοί , ισοπεδώσεις), διότι έχουν µόνιµο 

χαρακτήρα. 

Όµως, θεωρούνται έξοδα και µεταφέρονται στο λογαριασµό «έξοδα κτήσης 

ακινητοποιήσεων» (λογ/µός 16.14 ) και αποσβένονται τα παρακάτω έξοδα : 

1. Έξοδα µεσίτου 

2. Έξοδα συµβολαιογράφου 

3. Φόρος µεταβίβασης. 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα (λογ/µός 11) 

Κτίρια είναι οικοδοµικές κατασκευές που γίνονται µε την χρησιµοποίηση δοµικών 

υλικών και προορίζονται για κατοικίες, αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση 

ή δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Εγκαταστάσεις κτιρίων: είναι οι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, 

υδραυλικές, κλιµατιστικές, αποχέτευσης οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε το κτίριο 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισµός τους να µην είναι δυνατόν να γίνει εύκολα 

και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου. 

Τεχνικά έργα: είναι οι µόνιµες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις οποίες 

τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης (π.χ. δρόµοι, πλατείες, λιµάνια, φράγµατα κλπ) 

Σηµ. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις καταχωρούνται µε: 

 Α. Την αξία κτήσης. 

 Β. Με την αξία επεκτάσεων ή προσθηκών µε την αξία βελτιώσεων και τα 

ποσά αποζηµιώσεων που καταβάλλει η εταιρία στους παλιούς ενοικιαστές (σε 

περίπτωση αγοράς του κτιρίου). 

Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώµατων παγίων στοιχείων 
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Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι 

οποιαδήποτε µόνιµη αύξηση του όγκου, του µεγέθους ή της ωφελιµότητάς του που 

γίνεται µε την χρησιµοποίηση, κατά κανόνα, δοµικών υλικών. 

Βελτίωση ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε µεταβολή που γίνεται 

σε αυτό µετά από τεχνολογική επέµβαση και που έχει σαν αποτέλεσµα είτε την 

αύξηση του χρόνου της ωφέλιµης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς 

του, είτε τη µείωση του κόστους λειτουργίας του ή την βελτίωση των συνθηκών 

χρησιµοποίησής του. 

Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία 

κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς 

λογ/µούς αυτών των στοιχείων. 

Επισκευή ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση, µε σκοπό την επαναφορά του παγίου στο επίπεδο της παραγωγικής του 

ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του πριν από την βλάβη. 

Συντήρηση ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέµβαση 

που γίνεται σ’ αυτό, µε σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική 

ικανότητα, για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα. 

Τα έξοδα επισκευής και συντήρησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι 

κόστος τρέχουσας µορφής και καταχωρούνται στους λογ/µούς των εξόδων κατ’ είδος 

της οµάδας 6. 

Σηµείωση : Για τα µεσιτικά έξοδα, συµβολαιογραφικά κ.λ.π. ισχύουν ότι και στα 

οικόπεδα. 

Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός (λ/µός 12) 

Μηχανήµατα : είναι οι µηχανολογικές κατασκευές της επιχείρησης µόνιµα 

εγκατεστηµένες ή κινητές, οι οποίες χρησιµεύουν για να αποσπούν από τη φύση, να 

επεξεργάζονται ή να µετασχηµατίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που 

αποτελούν το αντικείµενο δραστηριότητάς της. 

Τεχνικές εγκαταστάσεις :είναι τεχνικές κατασκευές και γενικά διευθετήσεις που 

γίνονται για τη µόνιµη εγκατάσταση µηχανηµάτων και την σύνδεσή τους στο 
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παραγωγικό κύκλωµα της επιχείρησης, οι οποίες χωρίς να συσχετίζονται µε τα 

µηχανήµατα έχουν σχέση µε το παραγωγικό και γενικά µε το λειτουργικό κύκλωµά 

της (π.χ. εγκαταστάσεις θέρµανσης,). 

Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός :της επιχείρησης είναι ό,τι δεν είναι δυνατόν να 

ενταχθεί στις προηγούµενες κατηγορίες εξοπλισµού και είναι : φορητά µηχανήµατα 

χειρός(λογ/µός 12.02), εργαλεία (λ/µός 12.03), καλούπια-ιδιοκατασκευές 

(λ/µός12.04),µηχανολογικά όργανα µετρήσεων, πειραµατισµών ή ελέγχων (λ/µός 

12.05) . 

Σηµ. Τα µηχανήµατα και οι τεχνικές εγκαταστάσεις καταχωρούνται µε: 

Την αξία κτήσης θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σαν τιµή κτήσης θεωρείται η 

τιµολογιακή αξία αγοράς µειούµενη µε τις τυχόν εκπτώσεις ταµειακές και εµπορικές 

και απαλλαγµένη από τους τόκους που καταβάλλει ο αγοραστής στο προµηθευτή . 

Ειδικά, η αξία κτήσης προσαυξάνεται: 

1. Με τα ειδικά έξοδα αγοράς (µεταφορικά, δασµούς, ασφάλιστρα, έξοδα 

εκτελωνισµούκ.λ.π.). 

2. Με την αξία επεκτάσεων , προσθηκών και βελτιώσεων. 

3. Με τα έξοδα εκπαίδευσης χειριστών και διαρρύθµισης χώρων για λειτουργία των 

µηχανηµάτων. 

Σηµείωση : Επέκταση ή προσθήκη µηχανηµάτων, τεχνικής εγκατάστασης και 

µηχανολογικού εξοπλισµού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ’ αυτά και 

αυξάνει το µέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους δυναµικότητα. 

Βελτίωση ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε µεταβολή που γίνεται 

σε αυτό µετά από τεχνολογική επέµβαση και που έχει σαν αποτέλεσµα είτε την 

αύξηση του χρόνου της ωφέλιµης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς 

του, είτε τη µείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών 

χρησιµοποίησής του. 

Μεταφορικά µέσα (λογ/µός 13) : 

Στους υπολογαριασµούς του 13 παρακολουθούνται κάθε είδους οχήµατα, µε τα οποία 

η επιχείρηση διενεργεί µεταφορές και µετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών 
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αγαθών της (π.χ. εµπορευµάτων, έτοιµων προϊόντων, ή υλικών) είτε µέσα στους 

χώρους εκµετάλλευσης, είτε έξω από αυτούς. Τα µεταφορικά µέσα καταχωρούνται 

µε: την αξία κτήσης ή ιδιοκατασκευής. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σαν τιµή 

κτήσης θεωρείται η τιµολογιακή αξία αγοράς µειωµένη µε τις τυχόν εκπτώσεις 

ταµειακές και εµπορικές και απαλλαγµένη από τους τόκους που καταβάλλει ο 

αγοραστής στο προµηθευτή . Ειδικά, η αξία κτήσης προσαυξάνεται: (Ισχύουν ότι και 

για τα µηχανήµατα). 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (λογ/µός 14) : 

Στους υπολογαριασµούς που παρακολουθούνται τα εντός και εκτός εκµετάλλευσης 

έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεών της (π.χ. 

γραφείων, εργαστηρίων, καταστηµάτων, αποθηκών). Στο λοιπό εξοπλισµό 

περιλαµβάνονται σκεύη(λογ/µός 14.01),µηχανές γραφείου(λογ/µός 14.02), 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα (λογ/µός 14.03), µέσα 

αποθήκευσης και µεταφοράς (λογ/µός14.04) και άλλα. 

Σηµ. Τα έπιπλα καταχωρούνται µε: την αξία κτήσης. Σαν τιµή κτήσης θεωρείται η 

τιµολογιακή αξία αγοράς µειωµένη µε τις τυχόν εκπτώσεις ταµειακές και εµπορικές 

και απαλλαγµένη από τους τόκους που καταβάλλει ο αγοραστής στο 

προµηθευτή.(Ισχύουν ότι και για τα µηχανήµατα). 

 

1.2 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για ενσώµατες ακινητοποιήσεις-∆ΛΠ 

162 

1.2.1 Πεδίο Εφαρµογής  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουµε στο πεδίο εφαρµογής του Προτύπου. Πιο 

συγκεκριµένα, η λογιστική των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται από 

το ∆.Λ.Π. Νο 16: Ωστόσο το σχετικό πρότυπο δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

                                                           
2
∆ηµήτρης Ντζανάτος (2008), Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από 
τα ελληνικά, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα σελ.101-109 
 



16 

 

• ενσώµατες ακινητοποιήσεις που κατατάσσονται ως 

κατεχόµενες προς πώληση. 

Σε αυτή την περίπτωση εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Π. No 5 «Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 

• βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική 

δραστηριότητα. 

Σε αυτή την κατηγορία εφαρµόζεται το ειδικό πρότυπο ∆ΛΠ Νο 41 «Γεωργία» 

• µεταλλευτικά δικαιώµατα και µεταλλευτικά αποθέµατα, όπως 

το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους όµοιους µη ανανεώσιµους 

πόρους. 

Σε αυτή 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: 

• ∆ΛΠ «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Το σχετικό 

πρότυπο καθορίζει και παρουσιάζει 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. 

 

1.2.2 Ποιοί λογαριασµοί εντάσσονται  στο ∆ΛΠ 16 

Η κατηγορία των ενσώµατων παγίων είναι µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων, 

όµοιας φύσης και χρήσης για τις λειτουργίες της οικονοµικής οντότητας. Τα 

ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα ξεχωριστών κατηγοριών: 

α)εδαφικές εκτάσεις 



17 

 

β) γήπεδα και κτήρια 

γ) µηχανήµατα 

δ) πλοία 

ε) αεροσκάφη 

στ) οχήµατα 

ζ) έπιπλα και σκεύη και 

η) εξοπλισµός γραφείου. 

 

1.2.3 Προϋποθέσεις αρχικής καταχώρησης 

Η αναγνώριση ενός ενσώµατου παγίου σηµαίνει την αρχική καταχώρηση του παγίου 

στους λογαριασµούς και τον ισολογισµό της εταιρείας. Για την αναγνώριση ενός 

ενσώµατου παγίου το σχετικό πρότυπο απαιτεί να εκπληρώνονται δύο κριτήρια. 

• 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 απόκτηση του. Η επιχείρηση 

θα πρέπει να έχει βεβαιότητα ότι όλα τα οφέλη και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την 

χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου έχουν µεταβιβαστεί σε αυτή. Το κριτήριο αυτό 

αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών όπως Π.χ. την 

απόκτηση ενσώµατων παγίων µέσω µισθώσεων. Η αναγνώριση τους ή όχι είναι 

υποκείµενο αξιολόγησης ως προς την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων. 

• Το κόστος του 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 
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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 µία συναλλαγή που περιλαµβάνει την 

ανταλλαγή άλλων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να προσδιοριστεί. 

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. 

 

1.2.4 Αξία αρχικής καταχώρησης ακινήτων 

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 ξεχωριστά. 

Σε άλλες περιπτώσεις είναι ορθότερο να συναθροιστούν τα επιµέρους επουσιώδη 

στοιχεία(όπως καλούπια, εργαλεία µήτρες µαζί µε το βασικό µηχανολογικό 

εξοπλισµού 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. 

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: 

• ∆ασµοί και φόροι 

• ∆απάνες άµεσα αποδοτέες στην συναλλαγή. 

Αναφορικά µε τις δαπάνες που είναι άµεσα αποδοτέες στην απόκτηση ενός 

ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου το πρότυπο αναφέρει συµπληρωµατικές οδηγίες 

κριτήρια για την αναγνώριση τους: 
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� 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. 

Τα ακόλουθα παραδείγµατα δαπανών δεν θεωρούνται κόστη ενός ενσώµατου 

στοιχείου και κατά συνέπεια δεν κεφαλαιοποιούνται : 

o το κόστος για το άνοιγµα µίας νέας µονάδας, 

o τα κόστη για την παρουσίαση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (π.χ. κόστος 

διαφήµισης και προωθητικές δραστηριότητες), 

o το κόστος για την έναρξη νέας παραγωγικής διαδικασίας σε νέα τοποθεσία ή 

µε νέα κατηγορία πελατών (κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού) 

o 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 της 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 υπό απασχόλησης 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. 

 

1.2.5Αξία αρχικής καταχώρησης παγίων (πλην ακινήτων) 

Για την αρχική καταχώρηση των παγίων στοιχείων θα πρέπει να ακολουθούνται τα 

παρακάτω: 

Γενικός Κανονισµός: Ένα υλικό πάγιο στοιχείο ενεργητικού που πληροί τα κριτήρια 

αναγνώρισης πρέπει αρχικά να καταχωρίζεται στο κόστος του. 

Στοιχεία του Κόστους: Το κόστος ενός υλικού πάγιου στοιχείου ενεργητικού 

συµπεριλαµβάνει: 
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(α) το κόστος αγοράς, τους φόρους εισαγωγής, άλλους µη-επιστρεπτέους φόρους 

και δικαιώµατα µείον οποιεσδήποτε εµπορικές εκπτώσεις και επιστροφές 

(β) οποιαδήποτε κόστη άµεσα αποδοτέα στις διαδικασίες που θα φέρουν το στοιχείο 

σε τοποθεσία και κατάσταση που απαιτείται για να καταστεί ικανό να λειτουργήσει 

µε τον τρόπο που υπολογίζει η διεύθυνση 

(γ) την αρχική εκτίµηση των κοστών κατεδάφισης/αχρήστευσης και απόσυρσης 

του στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου είχε εγκατασταθεί, για τα οποία 

(κόστη) δηµιουργήθηκε η υποχρέωση όταν το στοιχείο αποκτήθηκε ή ως αποτέλεσµα 

της χρήσης του κατά τη διάρκεια µίας συγκεκριµένης περιόδου για σκοπούς άλλους 

εκτός από την παραγωγή αποθεµάτων κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. 

Παραδείγµατα «άµεσα αποδοτέων κοστών» είναι:(α) κόστη ωφεληµάτων του 

προσωπικού (όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 19) που προκύπτουν άµεσα από την 

κατασκευή ή απόκτηση ενός υλικού πάγιου στοιχείου ενεργητικού, (β) κόστη 

ετοιµασίας του χώρου εγκατάστασης, (γ) αρχικά κόστη παράδοσης, (δ) κόστη 

εγκατάστασης και συναρµολόγησης, (ε) κόστη ελέγχου για να εξακριβωθεί κατά 

πόσον το στοιχείο λειτουργεί όπως πρέπει, και(στ) επαγγελµατικές αµοιβές (π.χ. 

αρχιτέκτονες, µηχανικοί). 

Σηµείωση: Κάποια στοιχεία υλικού πάγιου ενεργητικού µπορεί να αποκτηθούν για 

σκοπούς ασφάλειας ή για περιβαλλοντικούς λόγους. Αυτά τα στοιχεία πληρούν τον 

κανόνα αναγνώρισης ως υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού λόγω του ότι υποβοηθούν 

την οντότητα να αποκοµίσει αυξηµένα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από άλλα 

σχετιζόµενα στοιχεία ενεργητικού (τα οποία δεν θα αποκόµιζε εάν δεν αποκτούσε τα 

εν λόγω στοιχεία) π.χ. ένας κατασκευαστής χηµικών προϊόντων µπορεί να 

εγκαταστήσει µία νέα συσκευή επεξεργασίας χηµικών, για να συµµορφωθεί µε 

περιβαλλοντολογικές πρόνοιες που αφορούν στην κατασκευή και αποθήκευση 

επικίνδυνων χηµικών. Ο σχετικός εξοπλισµός της συσκευής αναγνωρίζεται ως 

στοιχείο ενεργητικού διότι χωρίς τη συσκευή η οντότητα δεν µπορεί να κατασκευάσει 

και να πωλήσει χηµικά προϊόντα. 

1.2.6 Μεταγενέστερες δαπάνες 

Η έννοια των µεταγενέστερων δαπανών (κοστών) είναι ένα θέµα που απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πολύ συχνά εφαρµόζεται «δηµιουργική λογιστική» για 

«εξωραϊσµό» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και αύξηση των κερδών. Συνήθως, οι 

δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των παγίων είναι εισοδηµατικής φύσης και 
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πρέπει να διαγράφονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου κατά την 

οποία πραγµατοποιούνται, ενώ οι δαπάνες που αυξάνουν τη λειτουργική 

αποδοτικότητα του παγίου είναι κεφαλαιουχικής φύσης και θα πρέπει να 

κεφαλαιοποιούνται (καταχωρίζονται στο κόστος του παγίου). Λόγω του ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις ο διαχωρισµός των σχετικών δαπανών µεταξύ δαπανών 

συντήρησης και κεφαλαιουχικών δαπανών είναι υποκειµενική, πολλές οντότητες 

κεφαλαιοποιούν σηµαντικά ποσά δαπανών που στην ουσία θα έπρεπε να 

καταχωρηθούν στα έξοδα της περιόδου. 

Σύµφωνα µε το γενικό κανονισµό που διέπει η οντότητα δεν αναγνωρίζει στη 

λογιστική αξία των υλικών πάγιων στοιχείων, το κόστος συντήρησης των σχετικών 

στοιχείων ενεργητικού π.χ. εργατικά κόστη και αναλώσιµα υλικά. Οι δαπάνες 

συντήρησης και επισκευής δεν θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται, αλλά να 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που εµπεριέχονται. 

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 π.χ. Η συντήρηση ενός κλιβάνου µετά από ορισµένες ώρες 

λειτουργίας του ή ανακαίνιση ενός εστιατορίου. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός ενσώµατου 

περιουσιακού στοιχείου είναι πιθανό να απαιτείται η διενέργεια σηµαντικών και 

µεγάλων δαπανών µε την 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. 
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1.2.7 Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Το ∆ΛΠ 16 χρησιµοποιεί δύο εναλλακτικές λογιστικές αρχές για την αποτίµηση των 

ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων µετά την αρχική αναγνώριση. 

• 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 οποία είναι η εύλογη αξία στην ηµεροµηνία αναπροσαρµογής µείον τις 

µεταγενέστερες σωρευµένες αποσβέσεις και πιθανές ζηµιές 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 τιµές. 

� 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 κτήρια, 

� µηχανήµατα 

� πλοία, 

� αεροσκάφη 

� οχήµατα 

� έπιπλα 
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Σηµείωση: Ο προσδιορισµός της αξίας για µία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

θα πρέπει να γίνεται στην ίδια ηµεροµηνία χωρίς να επιτρέπεται επιλεκτική 

αναπροσαρµογή. 

Λογιστική µοντέλου αναπροσαρµογής 

Η λογιστική του µοντέλου της αναπροσαρµογής υπόκειται στους ακόλουθους 

βασικούς λογιστικούς κανόνες: 

1) Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής και της αναπροσαρµοσµένης 

αξίας µεταφέρεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ως «αποθεµατικό αναπροσαρµογής». 

2) Κατά την έκταση που η διαφορά αναπροσαρµογής αναστρέφει προηγούµενη 

ζηµιά αποµείωσης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

3) 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. 

4) 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: 

1) 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 

2) απαλείφονται οι συσσωρευµένες αποσβέσεις στο σύνολο τους ή κατά την 

έκταση που απαιτείται έτσι ώστε να προκύψει ή αναπροσαρµοσµένη αξία. 

 

1.2.8 Αποσβέσεις 

Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή της αποσβεστέας αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου στην εκτιµώµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής του. Η απόσβεση µίας περιόδου 
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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 µετατραπούν σε έξοδα µε 

τρόπο που να αντικατοπτρίζει την αποκόµιση ωφελειών. 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 παραγωγή αγαθών ή 

υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. 

Σηµείωση: 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 παρόµοιων 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 τη 

πρόθεση της συγκεκριµένης επιχείρησης για την ένταση και τον χρόνο χρήσης ενός 

ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου. 

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. 

• 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 
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εφαρµόζεται από την χρήση που έγινε η αλλαγή και τις µεταγενέστερες χρήσεις που 

ακολουθούν. Το γεγονός θα πρέπει να γνωστοποιείται. 

Μέθοδοι απόσβεσης 

Το πρότυπο δεν επιβάλλει συγκεκριµένη µέθοδο απόσβεσης. Αυτό που έχει 

µεγαλύτερη σηµασία είναι όποια µέθοδος επιλεγεί να εφαρµόζεται µε 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 µέθοδο 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 µία 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. 

 

1.2.9 Αποζηµειώσεις για αποµείωση ή ζηµία σε ενσώµατα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού (ΜΕ∆ 14) 

Η είσπραξη χρηµατικών αποζηµιώσεων από τρίτα πρόσωπα για τυχόν µειώσεις της 

αξίας των στοιχείων ή ζηµιές που έχουν υποστεί ενσώµατα πάγια στοιχεία του 

Ενεργητικού, µε σκοπό να επιδιορθωθούν ή να κατασκευάσουν καινούργια πάγια 

στοιχεία ρυθµίζονται ξεχωριστά από το ΜΕ∆ 14. Παραδείγµατα τέτοιων 

περιπτώσεων αποτελούν: 

• Αποζηµιώσεις ή σχετικές καλύψεις από ασφαλιστικές εταιρίες µετά από µείωση της 

αξίας των παγίων, που µπορεί να οφείλεται σε φυσικές καταστροφές, κλοπές ή 

κακοδιαχείριση. 

• Κρατικές αποζηµιώσεις για πάγια στοιχεία που απαλλοτριώθηκαν (π.χ. οικόπεδα 

που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς). 

• Φυσική αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του παγίου από τον κατασκευαστή του. 
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• Αποζηµιώσεις που συνδέονται από µη ηθεληµένη µετατροπή στοιχείων ενσωµάτων 

παγίων (π.χ. µεταφορά εγκαταστάσεων σε µη αστική περιοχή). 

Σύµφωνα µε την ΜΕ∆ 14, η περίπτωση αποζηµιώσεων για µείωση της αξίας ή ζηµιάς 

διαχωρίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες θα πρέπει να τύχουν 

διαφορετικού χειρισµού. Αυτές είναι οι εξής: 

• Ο λογιστικός χειρισµός της αποµείωσης ή ζηµιάς 

• Ο λογιστικός χειρισµός της αποζηµίωσης από τρίτα πρόσωπα 

• Ο λογιστικός χειρισµός της επιδιόρθωσης του παγίου στοιχείου ή της αγοράς ή 

κατασκευής νέου στοιχείου. Η µείωση της αξίας πρέπει να τύχει χειρισµού, σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 36 ενώ τυχόν απόσυρση ή εκποίηση του παγίου στοιχείου θα πρέπει να 

τύχει χειρισµού σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16. 

Η χρηµατική ή άλλη αποζηµίωση που εισπράττεται από τρίτα πρόσωπα πρέπει να 

καταχωρείται στην κατάσταση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως για ενσώµατα πάγια 

στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί µείωση της αξίας τους, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν. 

Το κόστος του παγίου που επιδιορθώνεται, αγοράζεται ή κατασκευάζεται, για να 

αναπληρώσει την αποµείωση της αξίας ή ζηµιάς, αναγνωρίζεται και καταχωρείται 

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ∆ΛΠ 16. 

Προκειµένου να καθοριστεί αν ένα πάγιο στοιχείο έχει υποστεί µείωση της αξίας του, 

εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 36, το οποίο ρυθµίζει πως µια επιχείρηση αναθεωρεί τη 

λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων στοιχείων της, πως προσδιορίζεται το 

ανακτήσιµο ποσό ενός παγίου στοιχείου και πότε αναγνωρίζεται ή αναστρέφεται η 

αναγνώριση της ζηµίας, λόγω µείωσης της αξίας του παγίου στοιχείου. Σύµφωνα µε 

το ∆ΛΠ 36 αποµείωση της αξίας ενός παγίου στοιχείου, έχει επέλθει όταν η 

λογιστική του αξία υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 

Ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο ποσό από τα δύο παρακάτω ποσά: 

• Την τρέχουσα αξία του παγίου µειωµένη µε τυχόν έξοδα εκποίησής του 

• Την παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών εισροών από το πάγιο στοιχείο 

συµπεριλαµβανοµένης και της υπολειµµατικής αξίας του. 
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Στο ∆ΛΠ 12 γίνονται αναφορές για ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στο φόρο 

εισοδήµατος και σι οποίες αφορούν τις παρακάτω πέντε περιπτώσεις: 

• Αναπροσαρµογή της αξίας των ενσώµατων παγίων στοιχείων. 

• Αναβαλλόµενη φορολογία όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι υψηλότερες από 

τις λογιστικές ή το αντίστροφο. 

• Ενοποίηση επιχειρήσεων. 

• Απόκτηση παγίων µε χρηµατοοικονοµική µίσθωση (leasing). 

• Αναπροσαρµογή αξίας παγίων η οποία γίνεται µόνο για λογιστικούς σκοπούς και 

δεν αναγνωρίζεται από την φορολογική νοµοθεσία. 

1.2.10 Γνωστοποιήσεις 

Για κάθε κατηγορία ενσώµατων παγίων στοιχείων του Ενεργητικού θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία θα περιλαµβάνονται στις 

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις: 

• Οι βάσεις αποτίµησης της λογιστικής αξίας των παγίων πριν από τις αποσβέσεις. 

• Οι µέθοδοι απόσβεσης. 

• Η ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων. 

• Οι συντελεστές αποσβέσεων που χρησιµοποιήθηκαν. 

• Η προ των αποσβέσεων λογιστική αξία και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις έναρξης 

και λήξης της χρήσεως. 

• Η υπολειµµατική αξία των παγίων. 

Μία συµφωνία της λογιστικής αξίας ενάρξεως και τέλους της χρήσεως, η οποία να 

εµφανίζει: 

• Τις προσθήκες και βελτιώσεις 

• Τις εκποιήσεις 

• Τις αποκτήσεις µέσω επιχειρηµατικών ενοποιήσεων 



28 

 

• Τις αυξήσεις ή µειώσεις που προκύπτουν από αναπροσαρµογές 

• Τις ζηµιές λόγω υποτίµησης που περιλαµβάνονται στην κατάσταση των 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

• Τις αναστροφές ζηµιών υποτίµησης στην κατάσταση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

• Τις αποσβέσεις 

• Τις συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή αλλοδαπής δραστηριότητας στο 

εγχώριο νόµισµα ή µετατροπή από το λειτουργικό νόµισµα σε διαφορετικό νόµισµα. 

• ∆ιάφορες άλλες µεταβολές 

• Τις δαπάνες των ενσώµατων παγίων στοιχείων υπό κατασκευήν 

• Τα ποσά των συµβατικών δεσµεύσεων για την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων. 

• Την λογιστική µέθοδο των εκτιµώµενων εξόδων αποκαταστάσεως του χώρου των 

παγίων στοιχείων. 

• Την ύπαρξη και τα ποσά περιορισµών στους τίτλους των ενσώµατων παγίων, τα 

οποία φέρουν βάρη για την εξασφάλιση δανεικών υποχρεώσεων. 

• Το ποσό της αποζηµίωσης από τρίτους (η οποία περιλαµβάνεται στα κέρδη ή τις 

ζηµιές) για πάγια στοιχεία, η αξία των οποίων έχει µειωθεί ή χαθεί ή τα πάγια έχουν 

εγκαταλειφθεί και δεν γνωστοποιείται η αποζηµίωση χωριστά στις λογιστικές 

καταστάσεις. 

• Για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε αναπροσαρµοσµένες 

αξίες, θα πρέπει να γνωστοποιούνται και τα εξής: 

• Η χρησιµοποιηθείσα βάση αναπροσαρµογής. 

• Η ηµεροµηνία από την οποία ισχύει η αναπροσαρµογή. 

• Εάν η αναπροσαρµογή έγινε µε εκτίµηση της εύλογης αξίας από ανεξάρτητο 

εκτιµητή. 
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• Οι δείκτες που έχουν χρησιµοποιηθεί για να υπολογισθεί οποιοδήποτε κόστος 

αντικαταστάσεως. 

• Η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων αν δεν είχε γίνει αναπροσαρµογή στην 

αξία τους και η αποτίµηση είχε γίνει στο κόστος κτήσης. 

• Το υπόλοιπο των λογαριασµού «αποθεµατικό αναπροσαρµογής» η κίνηση αυτού 

µέσα στη χρήση και το ποσό που έχει µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσεως. 

• Οποιοσδήποτε περιορισµούς στην διάθεση του «αποθεµατικού αναπροσαρµογής» 

στους µετόχους. 

Οι µέθοδοι και σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση στην 

εύλογη αξία. 

• Θα είναι επίσης πολύ χρήσιµη στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων η 

γνωστοποίηση των εξής πληροφοριών: 

• Η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων στοιχείων που βρίσκονται σε προσωρινή 

αδράνεια. 

Η προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσµένων παγίων στοιχείων 

που βρίσκονται ακόµα σε χρήση. 

• Η λογιστική αξία των παγίων στοιχείων που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό 

χρήση και βρίσκονται για εκποίηση. 

• Η εύλογη αξία των παγίων στοιχείων τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο κόστος 

κτήσης, όταν η εύλογη αξία είναι εντελώς διαφορετική από την λογιστική αξία. 

• Το ποσό των µακροχρόνιων δανείων, τα οποία βασίζονται σε προσηµειώσεις και 

υποθήκες των παγίων στοιχείων. 

• Τα µελλοντικά σχέδια απόσυρσης, εκποίησης, βελτίωσης και αναµόρφωσης παγίων 

στοιχείων (π.χ. κτιρίων). 

• Η παραχώρηση της χρήσης παγίων στοιχείων σε θυγατρικές εταιρίες χωρίς εµφανές 

αντάλλαγµα. 

 



30 

 

1.2.11 ∆ιαφορές µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΛΠ 

Συγκεντρωτικά, για τα ενσώµατα πάγια οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των δύο 

προτύπων και θα πρέπει να γνωρίζουµε κατά την ανάγνωση και τον έλεγχο των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι τα παρακάτω: 

• Με τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις καθορίζονταν από τη φορολογική νοµοθεσία ή σαν 

ένα ποσοστό ή µέσα στα πλαίσια δύο ποσοστών. 

• Με τα ∆ΛΠ η ωφέλιµη διάρκεια ζωής των παγίων ορίζεται από τη διοίκηση 

και ανακοινώνεται µέσω των Σηµειώσεων. 

• Στην πράξη µε τις ρυθµίσεις των ∆ΛΠ οι ετήσιες αποσβέσεις είναι µικρότερες 

από τις αντίστοιχες µε τα ΕΛΠ, διαρκούν όµως µεγαλύτερο διάστηµα. 

• Με τα ΕΛΠ, αναπροσαρµογές αξίας των παγίων, γίνονταν κάθε 4 χρόνια για 

τα γήπεδα και τα κτίρια µόνο, µε βάση συντελεστές που καθόριζε ο νόµος. Σε 

αντίθεση, µε τα ∆ΛΠ αναπροσαρµογές όλων των παγίων, µπορούν να γίνονται κάθε 

χρόνο, µε βάση έκθεση εκτίµησης από επαγγελµατία εκτιµητή. 

• Με βάση τα ΕΛΠ η διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 

µεταφέρονταν στην Καθαρή Θέση και µετά υποχρεωτικά κεφαλαιοποιούνταν, ενώ µε 

βάση τα ∆ΛΠη διαφορά αναπροσαρµογής, αν είναι θετική µεταφέρεται σε 

αποθεµατικό, αν είναι αρνητική συµψηφίζεται µε προηγούµενο αποθεµατικό, αν 

υπάρχει ή στο βαθµό που υπάρχει, και η διαφορά µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

Τα ΕΛΠ και τα  ∆ΠΧΑ για τις ασώµατες 

ακινητοποιήσεις 

2.1. Άυλα περιουσιακά στοιχεία3 

2.1.1. Λογαριασµοί ασώµατων ακινητοποιήσεων 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι λογαριασµοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που 

αφορούν τις ασώµατες ακινητοποιήσεις για την καλύτερη κατανόηση του 

αντικειµένου του ελέγχου. 

Λογαριασµός 16.00 « Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)»  

Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην 

εκτίµηση για την ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της 

καλής φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της µµεγάλης πίστεως στην αγορά, της 

καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων 

αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των 

εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της θέσης όπου είναι εγκατεστηµένη, της υψηλής 

στάθµης των στελεχών που απασχολεί (επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία) και του 

κύρους, δυναµισµού και αποτελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού 

µηχανισµού.  

Λογιστική παρακολούθηση του Goodwill  

Στον παρόντα λογαριασµό παρακολουθείται η υπεραξία που δηµιουργείται κατά την 

εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας η οποία είναι ίση µε τη 

διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των 

επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων.  

Απόσβεση λογαριασµού 

                                                           
3
Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α. (Θεσσαλονίκη 2006), Μηχανογραφηµένη Γενική Λογιστική, εκδόσεις 
Γερµανός, σελ. 45-47 
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Η υπεραξία αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες 

από µια χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη, που πρέπει 

να είναι συνεχόµενα.  

Λογαριασµός 16.01 «∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας»  

δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η κατοχή 

και η αξιοποίηση των οποίων προσφέρει στην επιχείρηση πλεονεκτήµατα 

µονοπωλιακής ή εξειδικευµένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστηµα 

διάρκειάς της. Παραδείγµατος χάριν, η προστασία του σχετικού δικαιώµατος, η 

γνώση του τρόπου παραγωγής προϊόντων ή µεθόδων κατεργασία υλικών. 

Απόσβεση λογαριασµού 

Ο λογαριασµός 16.01 αποσβένεται µε ισόποση ετήσια απόσβεση, µέσα στοχρόνο της 

παραγωγικής χρησιµότητάς τους, εκτός αν από το νόµο καθορίζεταισυγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα απόσβεσης (π.χ. για τα σήµατα καθορίζεται χρόνος απόσβεσης 10 

χρήσεις, µε έναρξη της απόσβεσης από το µήνα µέσα στον οποίο άρχισε η 

εκµετάλλευση ή η χρήση του σήµατος). Αν η χρήση είναι υπερδωδεκάµηνη, τότε θα 

επιβαρυνθεί αυτή µε περισσότερες αποσβέσεις.  

Λογαριασµός 16.02 «∆ικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ορυχείων-µεταλλείων-λατοµείων» 

και 16.03 «Λοιπές παραχωρήσεις»  

Στους λογαριασµούς 16.02 και 16.03 παρακολουθούνται οι παραχωρήσεις για 

εκµετάλλευση ορυχείων-µεταλλείων-λατοµείων.  

Απόσβεση λογαριασµών 

Οι λογαριασµοί 16.02 και 16.03 αποσβένονται εφάπαξ ή ισόποσα σε περισσότερες 

συνεχόµενες χρήσεις, όχι όµως παραπάνω από πέντε χρήσεις.  

Λογαριασµός 16.04 «∆ικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων παγίων στοιχείων»  

Στο λογαριασµό 16.04 «δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων» 

παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην οικονοµική µονάδα, 

ενσώµατων πάγιων στοιχείων, για ορισµένο χρόνο, η οποία καθορίζεται µε νόµιµη 

διαδικασία εκτιµήσεως.  
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Απόσβεση λογαριασµού 

Ο λογαριασµός 16.04 αποσβένεται µε ισόποσες δόσεις, µέσα στο χρόνο που 

καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου παγίου.  

Λογαριασµός 16.05 «Λοιπά δικαιώµατα»  

Στο λογαριασµό 16.05 «λοιπά δικαιώµατα» παρακολουθούνται τα άυλα εκείνα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε µία από τις προηγούµενες 

κατηγορίες των λογαριασµών 16.00-16.04, όπως είναι π.χ. τα µισθωτικά δικαιώµατα.  

Απόσβεση λογαριασµού 

Η απόσβεση του µισθωτικού δικαιώµατος γίνεται σε ισόποσες δόσεις, µέσα στο 

χρόνο που ισχύει το µισθωτικό δικαίωµα. 

Λογαριασµός 16.98 «Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων»  

Στο λογαριασµό 16.98 «προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων» 

παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές πάγιων 

στοιχείων, καθώς και σε προµηθευτές υλικών κατασκευής ή προµηθευτές αυτούσιων 

όµοιων στοιχείων. 

2.1.2. Λογαριασµοί εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

Λογαριασµός 16.10 «Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως»  

Σύµφωνα µε το Ε.ΓΛΣ, στον λογαριασµό 16.10 παρακολουθούνται τα έξοδα 

κατάρτισης και δηµοσίευσης του καταστατικού των οικονοµικών µονάδων εταιρικής 

µορφής, τα έξοδα δηµόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού 

κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εµπορικών και οργανωτικών µελετών και τα 

έξοδα διοικήσεως που πραγµατοποιούνται µέχρι την έναρξη της εκµετάλλευσης. 

Στον ίδιο λογαριασµό, παρακολουθούνται και τα µεταγενέστερα έξοδα που 

δηµιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας µιας οικονοµικής µονάδας.  

Ειδικά, προκειµένου για έξοδα τεχνικών µελετών, αν το έργο για το οποίο 

πραγµατοποιούνται κατασκευαστεί, τα έξοδα µελέτης του δεν καταχωρούνται στον 

προκείµενο λογαριασµό αλλά ενσωµατώνονται στο κόστος του έργου και 

αποσβένονται όπως αυτό.  
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Συνεπώς, στον προκείµενο λογαριασµό καταχωρούνται:  

• Τα έξοδα ιδρύσεως ή συστάσεως της εταιρείας 

• Τα έξοδα διοικήσεως που πραγµατοποιεί η οικονοµική µονάδα µέχρι την έναρξη 

της παραγωγικής της δράσεως, και 

• Τα έξοδα οργανώσεων και επεκτάσεως της οικονοµικής µµονάδας που 

πραγµατοποιούνται µετά την έναρξη της παραγωγικής της δράσεως.  

Τα έξοδα του λογαριασµού αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος της 

πραγµατοποίησης τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία. Σε 

νεοσύστατη επιχείρηση, η απόσβεση αρχίζει µετά την έναρξη της παραγωγικής 

δράσης, διότι από τότε προκύπτουν έσοδα.  

Λογαριασµός 16.11 «Έξοδα ερευνών ορυχείων-µεταλλείων-λατοµείων»  

Στον προκείµενο λογαριασµό παρακολουθούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται 

για έρευνες ανεύρεσης ή αξιοποίησης ορυχείου ή µεταλλείου. 

Τα έξοδα αυτά αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους, είτε 

τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία.  

Λογαριασµός 16.12 «Έξοδα λοιπών ερευνών»  

Στον λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται τα έξοδα που γίνονται για έρευνες σε 

άλλους κλάδους και τοµείς δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, εκτός από τα 

ορυχεία- µεταλλεία- λατοµεία. Τέτοια έξοδα είναι π.χ. η τελειοποίηση των 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, των νέων µεθόδων παραγωγής, των προτύπων ή σχεδίων 

ανεύρεσης ή αξιοποίησης ορυχείων.  

Τα έξοδα αυτά αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους, είτε 

τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία.  

Λογαριασµός 16.13 «Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών 

δανείων»  

Στον παρόντα λογαριασµό παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα που γίνονται από την 

εταιρεία για εκτυπώσεις νέων µετοχών, για ανακοίνωσης, δηµοσιεύσεις, 

προσκλήσεις, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, αµοιβές δικηγόρων και 
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συµβολαιογράφων, και όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας ή εκδίδεται από 

αυτή οµολογιακό δάνειο.  

Τα έξοδα αυτά αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος της πραγµατοποίησης τους, 

είτε τµηµατικά και ισόποσα σε µια πενταετία.  

Λογαριασµός 16.14 «Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων»  

Σε αυτόν τον λογαριασµό παρακολουθούνται όλα τα έξοδα που γίνονται για την 

απόκτηση των ενσώµατων ή ασώµατων ακινητοποιήσεων. Τα έξοδα αυτά είναι 

κυρίως ο φόρος µεταβίβασης, τα συµβολαιογραφικά έξοδα, τα µεσιτικά και οι 

αµοιβές µελετητών ή δικηγόρων, τα οποία δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσης τους.  

Τα έξοδα αυτά αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος της πραγµατοποίησης τους, 

είτε τµηµατικά και ισόποσα σε µια πενταετία.  

Λογαριασµός16.15 «Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις 

παγίων στοιχείων» 

Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ στον προκείµενο λογαριασµό εµφανίζονται οι 

συναλλαγµατικές διαφορές των δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόµισµα που 

συνήφθησαν και χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση (αγορά, κατασκευή ή 

εγκατάσταση) πάγιων στοιχείων και οι οποίες προκύπτουν:  

• Κατά την πληρωµή/εξόφληση δόσεων ή ολόκληρου του δανείου ή της πιστώσεως, 

και 

• Κατά την αποτίµηση σε ευρώ κατά το τέλος της χρήσεως των υπολοίπων δανείων 

αυτών. 

 

2.2 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις4 

2.2.1. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

                                                           
4
Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α. (Θεσσαλονίκη 2006), Μηχανογραφηµένη Γενική Λογιστική, 
εκδόσεις Γερµανός, σελ. 52-59 
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Κατά το ΕΓΛΣ άυλα πάγια στοιχεία θεωρούνται τα ασώµατα στοιχεία, που 

αποτελούν οικονοµικά αγαθά, τα οποία είναι δεκτικά χρηµατικής αποτιµήσεως και 

είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής και ανταλλαγής, είτε αυτά 

µόνα, είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται µε 

σκοπό να χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα 

έτος.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά των άυλων παγίων στοιχείων είναι ότι:  

• ∆εν έχουν φυσική υπόσταση. 

•Εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους ορισµένα αποκλειστικά δικαιώµατα. 

• Παρέχουν στην επιχείρηση µελλοντικά οφέλη, και 

• Έχουν σχετικά µεγάλη ωφέλιµη ζωή. 

 

2.2.2. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τον ν. 2190/1920, έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι 

εκείνα που γίνονται:  

• Για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της επιχείρησης,  

• Για την απόκτηση διαρκών µέσων εκµετάλλευσης και 

• Για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.  

Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την επιχείρηση για µεγαλύτερη χρονική περίοδο 

(οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος) και για το λόγο αυτόν αποσβένονται 

τµηµατικά.  

Στην περίπτωση την οποία η επιχείρηση λαµβάνει επιχορήγηση για έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης, τα ποσά που λαµβάνει καταχωρούνται στην πίστωση κατάλληλων 

υπολογισµών του 41.10 «επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων». 
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2.3 ∆ιεθνή λογιστικά  πρότυπα – ∆ΛΠ 385 

2.3.1 Ορισµός 

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε τα οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο 

Πρότυπο. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πώς επιµετρείται η λογιστική αξία των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και απαιτεί ορισµένες καθορισµένες γνωστοποιήσεις 

σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

2.3.2 Πεδίο εφαρµογής 

Το παρόν Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται στη λογιστική των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων εκτός από: 

α) άυλα περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλου Προτύπου 

β) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση 

γ) αναγνώριση και επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 

εξερεύνηση και αξιολόγηση (βλ. ∆ΠΧΑ 6 Εξερεύνηση και αξιολόγηση µεταλλευτικών 

πόρων) και 

δ) δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

όµοιων µη ανανεώσιµων πόρων. 

Αν ένα άλλο Πρότυπο ορίζει τον λογιστικό χειρισµό για έναν ειδικό τύπο άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει εκείνο το Πρότυπο αντί 

του παρόντος Προτύπου. Για παράδειγµα, το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε 

περιπτώσεις, όπως: 

α) στα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχει µια οικονοµική οντότητα για 

πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης (βλ. ∆ΛΠ 2Αποθέµατα και ∆ΛΠ 

11 Συµβάσεις κατασκευής) 

                                                           
5
Βρουστούρης Κ. Π., Πρωτοψάλτης Γ. Ν. (Αθήνα 2001), Πρακτική Ανάλυση, Ερµηνεία και Εφαρµογή 
των ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, έκδοση ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ, σελ.156-67 
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β) στα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία (βλ. ∆ΛΠ 12 Φόροι 

εισοδήµατος) 

γ) στις µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 17 Μισθώσεις 

δ) στα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζοµένους (βλ. 

∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους) 

ε) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32. Η 

αναγνώριση και επιµέτρηση κάποιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

καλύπτεται από το ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, το 

∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχές σε 

κοινοπραξίες 

στ) στην υπεραξία που αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων (βλ. ∆ΠΧΑ 

3 Συνενώσεις επιχειρήσεων) 

ζ) στο αναβαλλόµενο κόστος απόκτησης και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, που 

προκύπτουν από τα συµβατικά δικαιώµατα του ασφαλιστικού φορέα σύµφωνα µε 

ασφαλιστήρια συµβόλαια που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 

4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια. Το ∆ΠΧΑ 4 θέτει συγκεκριµένες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για εκείνο το αναβαλλόµενο κόστος απόκτησης αλλά όχι για εκείνα 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του παρόντος 

Προτύπου εφαρµόζονται σε εκείνα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

η) σε µη κυκλοφορούντα άυλα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως 

κατεχόµενα προς πώληση (ή που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που 

κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση) σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες. 

Μερικά άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται σε ένα στοιχείο µε 

φυσική υπόσταση, τέτοια όπως ένας ψηφιακός δίσκος µαγνητικής εγγραφής (στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισµικού), µια νοµική τεκµηρίωση (στην περίπτωση 

µιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας) ή φιλµ. Κατά τον προσδιορισµό, αν ένα περιουσιακό 

στοιχείο που ενσωµατώνει συγχρόνως άυλα και υλικά στοιχεία, πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια ή ως ένα άυλο περιουσιακό 
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στοιχείο σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, η οικονοµική οντότητα πρέπει να εκτιµήσει 

ποιο στοιχείο είναι περισσότερο σηµαντικό. Για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό 

λογισµικό για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόµενο µηχανικό εργαλείο, που δεν µπορεί να 

λειτουργεί χωρίς αυτό το ειδικό λογισµικό, είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του 

σχετικού υλικού και αντιµετωπίζεται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Το ίδιο ισχύει 

για το λειτουργικό σύστηµα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το λογισµικό δεν 

είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα του σχετικού υλικού, το λογισµικό αντιµετωπίζεται ως 

ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, σε δαπάνες δραστηριοτήτων 

διαφήµισης, εκπαίδευσης, εκκίνησης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης κατευθύνονται προς την ανάπτυξη της γνώσης. Συνεπώς, 

µολονότι αυτές οι δραστηριότητες µπορεί να καταλήξουν σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο µε φυσική υπόσταση (για παράδειγµα, ένα πρωτότυπο), το φυσικό στοιχείο 

του περιουσιακού στοιχείου είναι δευτερεύον ως προς το άυλο συνθετικό στοιχείο 

του, που είναι η γνώση που ενσωµατώνεται σε αυτό. 

Στην περίπτωση µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο 

µπορεί να είναι είτε ενσώµατο είτε άυλο. Μετά την αρχική αναγνώριση, ένας 

µισθωτής αντιµετωπίζει λογιστικά ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται 

βάσει µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο. ∆ικαιώµατα 

σύµφωνα µε τις συµβάσεις παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης για στοιχεία τέτοια 

όπως κινηµατογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα, 

ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά δικαιώµατα αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του 

∆ΛΠ 17 και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου. 

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής ενός Προτύπου µπορεί να υπάρχουν, αν οι 

δραστηριότητες ή οι συναλλαγές είναι τόσο εξειδικευµένες που καταλήγουν σε 

λογιστικά θέµατα τα οποία ενδέχεται να χρήζουν αντιµετώπισης µε έναν διαφορετικό 

τρόπο. Τέτοια θέµατα ανακύπτουν στη λογιστική αντιµετώπιση της εξερεύνησης ή 

ανάπτυξης και εξόρυξης κοιτασµάτων πετρελαίου, φυσικών αερίων και 

µεταλλευµάτων σε εξορυκτικές βιοµηχανίες και στην περίπτωση των ασφαλιστήριων 

συµβολαίων. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε δαπάνες για τέτοιες 

δραστηριότητες και συµβόλαια. Όµως, αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε άλλα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται (τέτοια όπως ηλεκτρονικό λογισµικό) 

και άλλα κόστη (τέτοια όπως κόστη εκκίνησης), σε εξορυκτικές βιοµηχανίες ή από 

ασφαλιστικούς φορείς. 
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2.3.3 Ανάλυση χαρακτηριστικών άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Οι οικονοµικές οντότητες συχνά δαπανούν πόρους ή αναλαµβάνουν υποχρεώσεις 

κατά την απόκτηση, ανάπτυξη, συντήρηση ή αναβάθµιση άυλων πηγών πόρων 

τέτοιων, όπως επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων, σχεδιασµού και εφαρµογής νέων 

διαδικασιών ή συστηµάτων, αδειών, πνευµατικής ιδιοκτησίας, γνώσεων αγοράς και 

εµπορικών σηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων σηµάτων και εκδοτικών τίτλων). Κοινά 

παραδείγµατα στοιχείων που εµπερικλείονται σε αυτές τις γενικές επικεφαλίδες είναι 

το ηλεκτρονικό λογισµικό, άδειες ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώµατα, 

κινηµατογραφικές ταινίες, πελατολόγια, υποθηκικά δικαιώµατα εξυπηρέτησης, άδειες 

αλιείας, εισαγωγικές ποσοστώσεις, παραχωρήσεις εµπορικών δικαιωµάτων, σχέσεις 

πελατών ή προµηθευτών, εµπιστοσύνη πελατών, µερίδια αγοράς και δικαιώµατα 

έρευνας αγοράς. 

Μερικά µόνο από τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω πληρούν τον ορισµό 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή, αναγνωρισιµότητα, έλεγχο πάνω σε ένα 

πόρο και ύπαρξη µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών. Αν ένα στοιχείο που εµπίπτει 

στο πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου δεν πληροί τον ορισµό ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, οι δαπάνες για να αποκτηθεί αυτό ή να δηµιουργηθεί αυτό 

εσωτερικώς, αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται. Όµως, αν το 

στοιχείο αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων, αποτελεί µέρος της υπεραξίας 

που αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. 

Αναγνωρισιµότητα 

Ο ορισµός ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο να είναι αναγνωρίσιµο ώστε να µη συγχέεται µε την υπεραξία. Η υπεραξία 

που αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει µια καταβολή του 

αποκτώντος εν όψει µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία 

που δεν δύνανται να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να αναγνωριστούν ιδιαιτέρως. 

Οι µελλοντικές οικονοµικές ωφέλειες µπορεί να προέλθουν από σύµπραξη µεταξύ 

των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή από περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία, κατ’ ιδίαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση στις 

οικονοµικές καταστάσεις, αλλά για τα οποία ο αποκτών είναι προετοιµασµένος να 

προχωρήσει σε µια πληρωµή κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. 
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Το περιουσιακό στοιχείο πληροί το κριτήριο της αναγνωρισιµότητας κατά τον ορισµό 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου όταν: 

α) διαχωρίζεται, ήτοι µπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από την οικονοµική 

οντότητα και να πωληθεί, µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί είτε 

µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε σχετικό συµβόλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση ή 

β) προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, ασχέτως αν τα δικαιώµατα 

αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την οικονοµική οντότητα ή από άλλα 

δικαιώµατα και δεσµεύσεις. 

Έλεγχος 

Η οικονοµική οντότητα ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο, αν έχει τη δύναµη να 

λαµβάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τον υποκείµενο πόρο 

και να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. Η δυνατότητα µιας 

οικονοµικής οντότητας να ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο θα απέρρεε κανονικά από νόµιµα δικαιώµατα που είναι 

εκτελεστά δικαστικώς. Εν απουσία νοµικών δικαιωµάτων, είναι περισσότερο 

δύσκολο να αποδειχτεί ο έλεγχος. Όµως, το δικαστικώς εκτελεστό ενός δικαιώµατος 

δεν είναι αναγκαίος όρος για έλεγχο, διότι η οικονοµική οντότητα µπορεί να είναι σε 

θέση να ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µε κάποιον άλλον τρόπο. 

Τεχνικές γνώσεις και γνώσεις της αγοράς µπορούν να απολήξουν σε µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη. Η οικονοµική οντότητα ελέγχει αυτά τα οφέλη αν, για 

παράδειγµα, η γνώση προστατεύεται µε νοµικά δικαιώµατα τέτοια όπως συγγραφικά 

δικαιώµατα, έναν περιορισµό µιας εµπορικής συµφωνίας (όπου επιτρέπεται) ή µε ένα 

νοµικό καθήκον των εργαζοµένων να διατηρούν εχεµύθεια. 

Η οικονοµική οντότητα µπορεί να έχει µια οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού και 

µπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίζει πρόσθετες εξειδικεύσεις του προσωπικού, οι 

οποίες οδηγούν σε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από εκπαίδευση. Η οικονοµική 

οντότητα µπορεί επίσης να αναµένει ότι το προσωπικό θα συνεχίσει να διαθέτει τις 

δεξιότητές του σε αυτήν. 

Όµως, συνήθως µια οικονοµική οντότητα έχει ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα 

αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από µια οµάδα 

εξειδικευµένου προσωπικού και από εκπαίδευση έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να 
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πληρούν τον ορισµό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Για έναν όµοιο λόγο, 

ορισµένο διευθυντικό ή τεχνικό χάρισµα είναι απίθανο να πληροί τον ορισµό ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου, εκτός αν αυτό προστατεύεται από νόµιµα δικαιώµατα 

χρήσης του και λήψης µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που αναµένονται από 

αυτό και, επίσης πληροί τα υπόλοιπα σηµεία του ορισµού. 

Η οικονοµική οντότητα µπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα µερίδιο 

αγοράς και να αναµένει ότι, χάριν στις προσπάθειες της για την οικοδόµηση 

πελατειακών σχέσεων και εµπιστοσύνης, οι πελάτες θα συνεχίσουν να 

συναλλάσσονται µε την οικονοµική οντότητα. Όµως, εν απουσία νοµίµων 

δικαιωµάτων για προστασία ή άλλων τρόπων ελέγχου των σχέσεων µε τους πελάτες ή 

της εµπιστοσύνης των πελατών προς την οικονοµική οντότητα, η οικονοµική 

οντότητα συνήθως έχει ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη 

από πελατειακές σχέσεις και εµπιστοσύνη ώστε τέτοια στοιχεία (χαρτοφυλάκιο 

πελατών, µερίδια αγοράς, πελατειακές σχέσεις, εµπιστοσύνη πελατών) να πληρούν 

τον ορισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Εν απουσία νοµικών δικαιωµάτων 

για την προστασία των πελατειακών σχέσεων, πράξεις συναλλαγών για τις ίδιες ή 

παρόµοιες µη συµβατικές πελατειακές σχέσεις (εκτός αν αποτελούν µέρος µιας 

συνένωσης επιχειρήσεων) αποδεικνύουν ότι η οικονοµική οντότητα είναι παρ’ όλ’ 

αυτά ικανή να ελέγξει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τις 

πελατειακές σχέσεις. Επειδή οι πράξεις συναλλαγών αυτές αποδεικνύουν επίσης ότι 

οι πελατειακές σχέσεις διαχωρίζονται, οι σχέσεις αυτές εµπίπτουν στον ορισµό του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

Μελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

µπορεί να περιλαµβάνουν έσοδα από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, 

εξοικονόµηση κόστους ή άλλα οφέλη που προέρχονται από τη χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου από την οικονοµική οντότητα. Για παράδειγµα, η χρήση της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας σε µια παραγωγική διαδικασία µπορεί να µειώσει τα 

µελλοντικά κόστη παραγωγής µάλλον παρά να αυξήσει τα µελλοντικά έσοδα. 

2.3.4 Καταχώρηση και αποτίµηση 

Η αναγνώριση ενός στοιχείου ως άυλο περιουσιακό στοιχείο απαιτεί όπως µια 

οικονοµική οντότητα αποδεικνύει ότι το στοιχείο πληροί: 
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α) τον ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου και 

β) τα κριτήρια αναγνώρισης. 

Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν αρχικά για την 

απόκτηση ή την εσωτερική δηµιουργία άυλου περιουσιακού στοιχείου και για τα 

κόστη που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα για τη συµπλήρωση, την 

αντικατάσταση µέρους ή τη συντήρηση του. 

Η φύση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που, σε πολλές περιπτώσεις, 

δεν υπάρχουν συµπληρώσεις του στοιχείου ή αντικαταστάσεις τµηµάτων του. 

Συνεπώς, οι περισσότερες µεταγενέστερες δαπάνες είναι πιθανό να διατηρήσουν τα 

αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται σε υπάρχον άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αντί να πληρούν τον ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

και τα κριτήρια αναγνώρισης που τίθενται στο παρόν Πρότυπο. 

Επιπρόσθετα, είναι συχνά δύσκολο να αποδίδονται τέτοιες µεταγενέστερες δαπάνες 

απευθείας σε ένα ορισµένο άυλο περιουσιακό στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα 

σύνολο. Συνεπώς, µόνο σπανίως οι µεταγενέστερες δαπάνες —δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται µετά την αρχική αναγνώριση ενός αποκτηθέντος άυλου 

περιουσιακού στοιχείου ή µετά την ολοκλήρωση ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου 

άυλου περιουσιακού στοιχείου— θα αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία 

περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, µεταγενέστερες δαπάνες σε σήµατα, τίτλους 

εφηµερίδων και περιοδικών, τίτλους εκδόσεων, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε 

ουσία (είτε εξωτερικώς αποκτηθέντα είτε εσωτερικώς δηµιουργούµενα) 

αναγνωρίζονται πάντοτε στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Αυτό 

συµβαίνει διότι η δαπάνη δεν µπορεί να διαχωριστεί από τη συνολική δαπάνη 

ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν: 

α) πιθανολογείται ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αποδίδονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και 

β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

Η οικονοµική οντότητα πρέπει να εκτιµά την πιθανότητα αναµενόµενων µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών µε τη χρησιµοποίηση λογικών και βάσιµων παραδοχών που 

αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίµηση της διοίκησης για το πλαίσιο των οικονοµικών 
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συνθηκών που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου. 

Η οικονοµική οντότητα χρησιµοποιεί κρίση για να εκτιµήσει τον βαθµό βεβαιότητας 

που συνδέεται µε τη ροή των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που αποδίδονται 

στη χρησιµοποίηση του περιουσιακού στοιχείου µε βάση τις διαθέσιµες αποδείξεις 

κατά το χρόνο της αρχικής αναγνώρισης, δίδοντας µεγαλύτερο βάρος στις εξωτερικές 

αποδείξεις. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα επιµετρείται αρχικώς στο κόστος. 

2.3.5 Αποτίµηση µετά την αναγνώριση 

Κανονικά, η τιµή που καταβάλλει η οικονοµική οντότητα, ώστε να αποκτήσει 

διακεκριµένα ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αντανακλά τις προσδοκίες για την 

πιθανότητα ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται 

στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα. Με άλλα λόγια, 

η επίδραση της πιθανότητας αντανακλάται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου. 

Συνεπώς, το κριτήριο της πιθανότητας για αναγνώριση θεωρείται πάντοτε ότι 

ικανοποιείται για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά. 

Επιπλέον, το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται ξεχωριστά 

µπορεί συνήθως να επιµετράται αξιόπιστα. Αυτό συµβαίνει ειδικά, όταν το τίµηµα 

της αγοράς είναι µε τη µορφή µετρητών ή άλλων χρηµατικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Το κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε ξεχωριστά 

εµπεριέχει: 

α) την τιµή αγοράς του, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγικών δασµών και των µη 

επιστρεπτέων φόρων αγοράς µετά την αφαίρεση εµπορικών εκπτώσεων και µειώσεων 

τιµών και 

β) κάθε άµεσα επιρριπτέο κόστος προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου για την 

προοριζόµενη χρήση του. 

Παραδείγµατα άµεσα επιρριπτέου κόστους είναι: 

α) το κόστος των παροχών προς εργαζοµένους (καθώς ορίζεται στο ∆ΛΠ 19) που 

προκύπτουν άµεσα από την αποκατάσταση της λειτουργίας του περιουσιακού 

στοιχείου 
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β) οι επαγγελµατικές αµοιβές που προκύπτουν άµεσα για να φέρουν το περιουσιακό 

στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας και 

γ) το κόστος των δοκιµών της ορθής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου. 

Παραδείγµατα δαπανών που δεν αποτελούν µέρος του κόστους ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι: 

α) το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του 

κόστους διαφήµισης και δραστηριοτήτων προώθησης) 

β) το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή µε νέα κατηγορία πελατών 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού) και 

γ) τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη. 

Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία 

που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Κατά συνέπεια, το κόστος της χρήσης ή της 

επανατοποθέτησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν συµπεριλαµβάνεται στη 

λογιστική αξία εκείνου του στοιχείου. Για παράδειγµα, τα ακόλουθα κόστη δεν 

συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου: 

α) τα κόστη που πραγµατοποιούνται όταν ένα στοιχείο που είναι σε θέση να 

λειτουργήσει µε τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση δεν χρησιµοποιείται 

ακόµα και 

β) οι αρχικές λειτουργικές ζηµίες, όπως εκείνες που πραγµατοποιούνται καθώς 

αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του περιουσιακού στοιχείου. 

Κάποιες δραστηριότητες δηµιουργούνται σε σχέση µε την ανάπτυξη ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν απαιτούνται για τη θέση του στην κατάσταση που 

απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες 

αυτές λειτουργίες µπορεί να συµβούν πριν ή κατά τις δραστηριότητες για την 

ανάπτυξη. Επειδή, οι δευτερεύουσες λειτουργίες δεν είναι απαραίτητες προκειµένου 

να τεθεί το στοιχείο στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση 

έχει προσδιορίσει, τα έσοδα και τα σχετικά έξοδα των δευτερευουσών λειτουργιών 
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αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και συµπεριλαµβάνονται στις αντίστοιχες 

κατατάξεις των εσόδων και των εξόδων. 

Αν πληρωµή για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναβάλλεται πέραν των συνήθων 

πιστωτικών όρων, το κόστος του είναι η ισοδύναµη τοις µετρητοίς τιµή. Η διαφορά 

µεταξύ αυτού του ποσού και του συνόλου των πληρωµών αναγνωρίζεται ως έξοδο 

τόκου καθ’ όλη την περίοδο της πίστωσης, εκτός αν κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε 

τον χειρισµό της κεφαλαιοποίησης που επιτρέπεται από το ∆ΛΠ 23 Κόστος 

δανεισµού. 

Μια κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι µια συγκέντρωση περιουσιακών 

στοιχείων όµοιας φύσης και χρήσης στις εκµεταλλεύσεις µιας οικονοµικής 

οντότητας. Τα στοιχεία µιας κατηγορίας άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται επιλεκτική αναπροσαρµογή 

περιουσιακών στοιχείων και η απεικόνιση ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις πού 

αντιπροσωπεύουν ένα µείγµα κόστους και αξιών σε διάφορες ηµεροµηνίες. 

Μέθοδος κόστους 

Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται στο 

κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 

Μέθοδος αναπροσαρµογής 

Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται σε 

µια αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε 

µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Για το σκοπό των αναπροσαρµογών 

σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, η εύλογη αξία θα προσδιορίζεται µε αναφορά σε µια 

ενεργό αγορά. 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. 

Η µέθοδος της αναπροσαρµογής δεν επιτρέπει: 

α) την αναπροσαρµογή άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν προηγουµένως 

αναγνωριστεί ως περιουσιακά στοιχεία ή 

β) την αρχική αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων µε ποσά άλλα εκτός από 

το κόστος. 
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Η µέθοδος αναπροσαρµογής εφαρµόζεται, εφόσον, ένα περιουσιακό στοιχείο έχει 

αρχικώς αναγνωριστεί στο κόστος. Όµως, αν µόνο µέρος του κόστους ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο, για το λόγο ότι 

το περιουσιακό στοιχείο δεν πληρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης µέχρι ενός σηµείου 

της όλης διαδικασίας,η µέθοδος αναπροσαρµογής µπορεί να εφαρµόζεται στο σύνολο 

αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, η µέθοδος αναπροσαρµογής µπορεί να 

εφαρµόζεται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που είχε παραληφθεί µέσω µιας 

κρατικής επιχορήγησης και αναγνωριστεί µε ένα τεκµαρτό ποσό. 

Είναι ασύνηθες µια ενεργός αγορά να υπάρχει για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, 

µολονότι αυτό µπορεί να συµβεί. Για παράδειγµα, σε ορισµένες δικαιοδοσίες, µια 

ενεργός αγορά µπορεί να υπάρχει για ελευθέρως µεταβιβάσιµες άδειες ταξί, 

αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις παραγωγής. Όµως, µια ενεργός αγορά δεν µπορεί να 

υπάρχει για σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών, µουσικά δικαιώµατα και 

δικαιώµατα έκδοσης ταινιών, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή εµπορικά σήµατα, γιατί 

κάθε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο είναι µοναδικό. 

Επίσης, µολονότι άυλα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται και 

συµβάσεις διαπραγµατεύονται µεταξύ κατ’ ιδίαν αγοραστών και πωλητών, οι 

συναλλαγές αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για αυτούς τους λόγους, η τιµή που 

καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να µην αποτελεί επαρκή απόδειξη 

της εύλογης αξίας ενός άλλου. Τέλος, οι τιµές συχνά δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

Η συχνότητα των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τη µεταβλητότητα των εύλογων 

αξιών των άυλων περιουσιακών στοιχείων που επανεκτιµώνται. Αν η εύλογη αξία 

ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου διαφέρει ουσιωδώς από τη 

λογιστική αξία του, µια περαιτέρω αναπροσαρµογή είναι αναγκαία. Μερικά άυλα 

περιουσιακά στοιχεία µπορεί να ενέχουν ουσιώδεις και ασταθείς διακυµάνσεις σε 

εύλογη αξία δηµιουργώντας έτσι την ανάγκη ετήσιας αναπροσαρµογής. 

Τέτοιες συχνές αναπροσαρµογές δεν είναι αναγκαίες για άυλα περιουσιακά στοιχεία 

µε µόνο ασήµαντες διακυµάνσεις σε εύλογη αξία. 

Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, κάθε σωρευµένη απόσβεση 

κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής: 

α) είτε επαναδιατυπώνεται ανάλογα µε τη µεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του 

περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική αξία του, µετά την αναπροσαρµογή, 

να είναι ίση µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του ή 
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β) συµψηφίζεται έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύµφωνα µε το 

αναπροσαρµοσµένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. 

Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο σε µια κατηγορία αναπροσαρµοσµένων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να αναπροσαρµοστεί, για το λόγο ότι δεν υπάρχει 

ενεργός αγορά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο, το περιουσιακό στοιχείο θα 

απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και ζηµία 

αποµείωσης. 

Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν 

µπορεί εφεξής να προσδιορίζεται µε αναφορά σε µια ενεργό αγορά, η λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να είναι η αναπροσαρµοσµένη αξία του κατά την 

ηµεροµηνία της τελευταίας αναπροσαρµογής µε αναφορά στην ενεργό αγορά µείον 

κάθε µεταγενέστερης σωρευµένης απόσβεσης και κάθε µεταγενέστερης σωρευµένης 

ζηµίας αποµείωσης. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον µια ενεργός αγορά για ένα αναπροσαρµοσµένο 

άυλο περιουσιακό στοιχείο, µπορεί να δείχνει ότι το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να 

είναι αποµειωµένο και ότι χρειάζεται να εξεταστεί, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. 

Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να προσδιορίζεται µε 

παραποµπή σε µια ενεργό αγορά σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία επιµέτρησης, η 

µέθοδος της αναπροσαρµογής εφαρµόζεται από αυτήν την ηµεροµηνία. 

Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσµα 

µιας αναπροσαρµογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση στο 

πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Όµως, µια αύξηση λόγω αναπροσαρµογής θα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, κατά την έκταση που αναστρέφει µια 

προηγούµενη υποτίµηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε 

προηγουµένως αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. 

Αν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως αποτέλεσµα 

µιας αναπροσαρµογής, η µείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όµως, 

η µείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση στο πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής αναφορικά µε το περιουσιακό στοιχείο αυτό. 

Το σωρευµένο πλεόνασµα αναπροσαρµογής που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια 

µπορεί να µεταφέρεται άµεσα στα κέρδη εις νέον, όταν πραγµατοποιηθεί το 
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πλεόνασµα. Το σύνολο του πλεονάσµατος µπορεί να πραγµατοποιείται κατά την 

απόσυρση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου. Ωστόσο, µέρος του πλεονάσµατος 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου 

από την οικονοµική οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό του πλεονάσµατος που 

πραγµατοποιείται είναι η διαφορά µεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην 

αναπροσαρµοσµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης 

που θα είχε αναγνωριστεί µε βάση το ιστορικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου. Η 

µεταφορά από το «πλεόνασµα αναπροσαρµογής» στα κέρδη εις νέον δεν γίνεται 

µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

2.3.6 Ωφέλιµη ζωή 

Η οικονοµική οντότητα θα εκτιµά αν η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου είναι περιορισµένη ή αόριστη και, αν είναι περιορισµένη, τη διάρκεια ή τον 

αριθµό των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων που αποτελούν εκείνη την ωφέλιµη 

ζωή. Η οικονοµική οντότητα θα θεωρεί ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει 

αόριστη ωφέλιµη ζωή όταν, βάσει ανάλυσης των σχετικών παραγόντων, δεν υπάρχει 

προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο 

αναµένεται να δηµιουργήσει καθαρές ταµιακές εισροές για την οικονοµική οντότητα. 

Ο λογιστικός χειρισµός για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο βασίζεται στην ωφέλιµη 

ζωή του. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένεται 

και ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται. Τα 

επεξηγηµατικά παραδείγµατα που συνοδεύουν το παρόν Πρότυπο επεξηγούν τον 

προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής για διάφορα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την 

επακόλουθη λογιστική αντιµετώπιση βάσει εκείνων των προσδιορισµών της 

ωφέλιµης ζωής. 

Πολλοί παράγοντες λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου συµπεριλαµβανοµένων: 

α) της προσδοκώµενης χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την οικονοµική 

οντότητα και αν το περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να διαχειρίζεται 

αποτελεσµατικά από µια άλλη διευθυντική οµάδα 

β) των συνηθισµένων κύκλων παραγωγικής ζωής για το περιουσιακό στοιχείο βάσει 

ευρέως διαθέσιµων πληροφοριών που αφορούν σε εκτιµήσεις ωφέλιµης ζωής 

παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων, που χρησιµοποιούνται µε παρόµοιο τρόπο 
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γ) της τεχνικής, τεχνολογικής ή άλλων τύπων απαξίωσης 

δ) της σταθερότητας του κλάδου στον οποίο το περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί και 

των µεταβολών στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες προερχόµενες από 

το περιουσιακό στοιχείο 

ε) τις αναµενόµενες ενέργειες των ανταγωνιστών ή δυνητικών ανταγωνιστών 

στ) του επιπέδου των εξόδων συντήρησης που απαιτούνται για να λαµβάνονται τα 

αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο και την 

ικανότητα και πρόθεση της οικονοµικής οντότητας να φθάσει σε τέτοιο επίπεδο 

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

τίθενται στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, όπως οι ηµεροµηνίες λήξης 

σχετικών µισθώσεων και 

η) αν η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την ωφέλιµη ζωή 

άλλων περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας. 

Ο όρος «αόριστος» δεν σηµαίνει «απεριόριστος». Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου αντανακλά µόνον εκείνο το επίπεδο συντήρησης που 

απαιτείται για να διατηρηθεί το κανονικό επίπεδο επίδοσης του περιουσιακού 

στοιχείου κατά το χρόνο της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του και την ικανότητα και 

πρόθεση της οικονοµικής οντότητας να φθάσει στο επίπεδο αυτό. Το συµπέρασµα ότι 

η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι αόριστη δεν θα πρέπει να 

εξαρτάται από τις προγραµµατισµένες µελλοντικές δαπάνες που απαιτούνται για να 

διατηρηθεί το επίπεδο της απόδοσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό των γρήγορων µεταβολών στην τεχνολογία, στο 

ηλεκτρονικό λογισµικό και πολλά άλλα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι 

ευαίσθητα στην τεχνολογική απαξίωση. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι η ωφέλιµη ζωή 

τους θα είναι σύντοµη. 

Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να είναι πολύ µεγάλη ή 

έστω και αόριστη. Η αβεβαιότητα δικαιολογεί την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου πάνω σε µια συντηρητική βάση, αλλά δεν δικαιολογεί 

την επιλογή µιας ζωής που είναι αβάσιµα σύντοµη. 
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Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που ανακύπτει από συµβατικά ή 

άλλα νοµικά δικαιώµατα δεν θα υπερβαίνει την περίοδο που ισχύουν τα συµβατικά ή 

άλλα νοµικά δικαιώµατα, αλλά µπορεί να είναι συντοµότερη ανάλογα µε τη διάρκεια 

της περιόδου που η οικονοµική οντότητα αναµένει να κάνει χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου. Αν τα συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα µεταβιβάζονται για 

περιορισµένη χρονική περίοδο που δύναται να ανανεωθεί, η ωφέλιµη ζωή του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου θα περιλαµβάνει την περίοδο (τις περιόδους) ανανέωσης 

µόνο αν υπάρχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν την ανανέωση από την οικονοµική 

οντότητα χωρίς σηµαντικό κόστος. 

Μπορεί να υπάρχουν τόσο οικονοµικοί όσο και νοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Οι οικονοµικοί παράγοντες 

προσδιορίζουν την περίοδο κατά την οποία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

λαµβάνονται από την οικονοµική οντότητα. Η περίοδος κατά την οποία η οικονοµική 

οντότητα ελέγχει την πρόσβαση στα οφέλη αυτά µπορεί να περιορίζεται από 

νοµικούς παράγοντες. Η ωφέλιµη ζωή είναι η βραχύτερη των περιόδων που 

προσδιορίζεται από αυτούς τους παράγοντες. 

Η ύπαρξη των ακόλουθων παραγόντων, µεταξύ άλλων, υποδεικνύει ότι µια 

οικονοµική οντότητα θα ήταν σε θέση να ανανεώσει τα συµβατικά ή άλλα νοµικά 

δικαιώµατα χωρίς σηµαντικό κόστος: 

α) υπάρχει απόδειξη, πιθανώς εµπειρική, ότι τα συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα 

θα ανανεωθούν. Αν η ανανέωση εξαρτάται από τη συναίνεση ενός τρίτου µέρους, 

συµπεριλαµβάνεται η απόδειξη ότι το τρίτο µέρος θα συναινέσει 

β) υπάρχει απόδειξη ότι θα ικανοποιηθούν οποιοιδήποτε απαιτούµενοι όροι για την 

ανανέωση και 

γ) το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η οικονοµική οντότητα για την ανανέωση δεν 

είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να 

εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα από την ανανέωση. 

Αν το κόστος της ανανέωσης είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα από την 

ανανέωση, το κόστος «ανανέωσης» αντιπροσωπεύει, στην ουσία, το κόστος 

απόκτησης ενός νέου άυλου περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία της 

ανανέωσης. 
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2.3.7 Μέθοδοι µέτρησης άυλων περιουσιακών στοιχείων6 

Τέσσερις κατηγορίες προσεγγίσεων µέτρησης οι οποίες αποτελούν µια προέκταση 

της κατηγοριοποίησης που έχουν προτείνει οι Luthy (1998) και Williams (2000) είναι 

οι εξής: 

1. Άµεσες Μέθοδοι ∆ιανοητικού Κεφαλαίου (Direct Intellectual Capital 

methods(DIC)): Υπολογίζεται η χρηµατική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

καθορίζοντας τα επιµέρους στοιχεία τους. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά, 

αξιολογούνται είτε µεµονωµένα είτε ως αθροιστικοί συντελεστές. 

2. Μέθοδοι Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς (Market Capitalization Methods  (MCM)): 

Η διαφορά µεταξύ της κεφαλαιοποίησης στην αγοράς µιας εταιρίας και της καθαρής 

θέσης των µετόχων της, υπολογίζεται ως η αξία του διανοητικού της κεφαλαίου ή 

των άυλων περιουσιακών της στοιχείων. 

3. Μέθοδοι ποσοστού απόδοσης του ενεργητικού (Return on Assets methods  ROA)): 

Τα καθαρά κέρδη χρήσης µετά την αφαίρεση των φόρων διαιρούνται µε το άθροισµα 

του συνόλου του ενεργητικού στην αρχή της περιόδου και του συνόλου του 

ενεργητικού στο τέλος της περιόδου. Στη συνέχεια ο ROA συγκρίνεται µε το µέσο 

του κλάδου. Η διαφορά πολλαπλασιάζεται µε τη µέση τιµή των υλικών περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρίας για τον υπολογισµό των ετήσιων µέσων εσόδων που 

προέρχονται από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. ∆ιαιρώντας τη µέση τιµή των 

εσόδων µε το µέσο κόστος του κεφαλαίου προκύπτει µια εκτίµηση της αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων ή του διανοητικού κεφαλαίου. 

4. Scorecard Methods (SC). Τα στοιχεία των άυλων περιουσιακών στοιχείων ή του 

διανοητικού κεφαλαίου καθορίζονται και δηµιουργούνται στη συνέχεια δείκτες οι 

οποίοι καταγράφονται σε πίνακες (scorecards) ή διαγράµµατα. Οι µέθοδοι αυτέςείναι 

παρόµοιες µε τις µεθόδους της πρώτης προσέγγισης (DIS), εκτός από το γεγονός ότι 

δε γίνεται κάποια εκτίµηση για τη χρηµατική αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

                                                           
6Christensen B. H., Nikolaev V., (February 2009), Who uses fair value accounting for nonfinancial 
assets after IFRS adoption?Σελ. 54-58 
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2.3.8 Γνωστοποιήσεις 

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, διακρίνοντας µεταξύ εσωτερικώς δηµιουργούµενων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων: 

α) αν οι ωφέλιµες ζωές είναι περιορισµένες ή αόριστες και, αν είναι περιορισµένες, 

τις ωφέλιµες ζωές και τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν 

β) τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν για άυλα περιουσιακά στοιχεία µε 

περιορισµένες ωφέλιµες ζωές 

γ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευµένη απόσβεση 

(συναθροιζοµένων των σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) έναρξης και τέλους 

περιόδου 

δ) το συγκεκριµένο κονδύλιο (τα συγκεκριµένα κονδύλια) της κατάστασης 

λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία η απόσβεση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων περιλαµβάνεται 

ε) µια συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της περιόδου που 

δείχνει: 

i) προσθήκες, µε ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν εσωτερικά, εκείνων 

που αποκτήθηκαν ξεχωριστά και εκείνων που αποκτήθηκαν µέσω συνενώσεων 

επιχειρήσεων, 

ii) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση ή που 

συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη για 

πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 και άλλες διαθέσεις, 

iii) αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές και από ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν ή αναστράφηκαν 

κατευθείαν στην καθαρή θέση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν), 

iv) ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν), 

v) ζηµίες αποµείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν), 
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vi) κάθε απόσβεση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

vii) τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των 

οικονοµικών καταστάσεων από το νόµισµα λειτουργίας σε διαφορετικό νόµισµα 

παρουσίασης και κατά τη µετατροπή της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόµισµα 

παρουσίασης της οικονοµικής οντότητας και 

viii) άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Μια κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι µια συγκέντρωση περιουσιακών 

στοιχείων όµοιας φύσης και χρήσης στις εκµεταλλεύσεις µιας οικονοµικής 

οντότητας. Παραδείγµατα ιδιαίτερων κατηγοριών µπορεί να περιλαµβάνουν: 

α) εµπορικά σήµατα 

β) τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών καθώς και τίτλους έκδοσης 

γ) λογισµικό 

δ) άδειες και παραχωρήσεις χρήσης δικαιωµάτων 

ε) συγγραφικά δικαιώµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και δικαιώµατα εκµετάλλευσης 

στ) συνταγές, τύπους, υποδείγµατα, σχέδια και πρωτότυπα και 

ζ) άυλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη. 

Οι κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω διαχωρίζονται (συναθροίζονται) σε 

µικρότερες (µεγαλύτερες) κατηγορίες αν αυτό καταλήγει σε περισσότερο σχετικές 

πληροφορίες για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες για τα αποµειωµένα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. Το ∆ΛΠ 8 απαιτεί η οικονοµική 

οντότητα να γνωστοποιεί το είδος και το ποσό µιας µεταβολής στην εκτίµηση που 

είτε έχει µια ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα περίοδο είτε αναµένεται να έχει µια 

ουσιαστική επίδραση στις επόµενες περιόδους. Τέτοιες γνωστοποιήσεις µπορεί να 

ανακύψουν από µεταβολές: 

α) στην εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου 
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β) στη µέθοδο απόσβεσης ή 

γ) στην υπολειµµατική αξία. 

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί επίσης τα ακόλουθα: 

α) για άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αξιολογηθεί ως έχουν αόριστη 

ωφέλιµη ζωή, τη λογιστική αξία εκείνου του περιουσιακού στοιχείου και τους λόγους 

που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της αόριστης ωφέλιµης ζωής.  

Γνωστοποιώντας αυτούς τους λόγους, η οικονοµική οντότητα θα περιγράψει τον 

παράγοντα (ή τους παράγοντες) που έπαιξαν ένα σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό 

ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή 

β) µια περιγραφή, τη λογιστική αξία και την αποµένουσα περίοδο απόσβεσης κάθε 

µεµονωµένου άυλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι ουσιαστικό στις 

οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας 

γ) για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µέσω µιας κρατικής 

επιχορήγησης και αρχικώς αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία: 

i) την εύλογη αξία που αρχικώς αναγνωρίστηκε για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, 

ii) την λογιστική αξία τους και 

iii) αν επιµετρώνται µετά την αναγνώριση µε τη µέθοδο του κόστους ή τη µέθοδο της 

αναπροσαρµογής 

δ) την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων των 

οποίων ο τίτλος κυριότητος είναι υπό όρους και τις λογιστικές αξίες των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που είναι ενεχυριασµένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων 

ε) το ποσό των συµβατικών δεσµεύσεων για την απόκτηση άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Όταν, η οικονοµική οντότητα περιγράφει τον παράγοντα ή τους παράγοντες που 

έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου ως αόριστο. 
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2.3.9 ∆ιαφορές ∆ΛΠ και ΕΓΛΣ7 

Συγκεντρωτικά, για τα ασώµατα πάγια οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των δύο 

προτύπων και θα πρέπει να γνωρίζουµε κατά την ανάγνωση και τον έλεγχο των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι τα παρακάτω: 

� Με βάση τα ΕΛΠ, έξοδα όπως τα «έξοδα εγκατάστασης» και τα «έξοδα 

αναδιοργάνωσης», που κατά τεκµήριο θα δηµιουργούσαν εισροές για µεγάλο 

διάστηµα, µπορούσαν να κεφαλαιοποιηθούν. Με βάση τα ∆ΛΠ τα έξοδα αυτά δεν 

µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν αλλά επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης στην 

οποία πραγµατοποιούνται. Η ρύθµιση των ∆ΛΠ είναι πιο «συντηρητική» από τα 

ΕΛΠ καθώς οδηγεί σε µείωση των αποτελεσµάτων όταν δηµιουργούνται τέτοια 

έξοδα και δεν επιτρέπει την αδικαιολόγητη συσσώρευσή τους. 

� Άλλες κατηγορίες εξόδων, όπως έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων και τόκοι 

κατασκευαστικής περιόδου σύµφωνα µε τα ΕΛΠ µπορούσαν να κεφαλαιοποιηθούν. 

Με βάση τα ∆ΛΠ τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει να προστεθούν στο 

συνολικό κόστος του παγίου που αποκτήθηκε και να αποσβεστούν, µε βάση το 

συντελεστή που αυτό αποσβένεται, ενώ οι τόκοι µπορούν δυνητικά να προστίθενται 

στο κόστος του παγίου και να αποσβένονται µε τους συντελεστές που αποσβένεται κι 

αυτό. Οι ρυθµίσεις των ∆ΛΠ δεν είναι τόσο «συντηρητικές» όσο των ΕΛΠ καθώς η 

απόσβεση των παγίων γίνεται σε διάστηµα πολύ µεγαλύτερο εκείνου των 

παγιοποιηµένων εξόδων 

� Με βάση τα ΕΛΠ υπήρχαν και µία σειρά άυλα πάγια (άδειες, δικαιώµατα 

κ.λ.π.) που χαρακτηρίζονταν ως «ασώµατες ακινητοποιήσεις». Οι ακινητοποιήσεις 

αυτές, µπορούν να αποτελέσουν άυλα πάγια και µε βάση τα ∆ΛΠ, αλλά πρέπει να 

πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, που επανεξετάζονται σε κάθε χρήση. Οι ρυθµίσεις 

των ∆ΛΠ είναι πιο «συντηρητικές» των αντίστοιχων των ΕΛΠ. 

                                                           
7Grant Thornton (Αθήνα 2006), ∆ιεθνή πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Α’ Τόµος), Β’ 
έκδοση, σελ. 88-91 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Ανάλυση και Έλεγχος ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38– Παραδείγµατα8 

∆ΛΠ 16 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουµε κάποιες πρακτικές εφαρµογές της λογιστικής 

αντιµετώπισης των  πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ένα ελεγκτικό 

εγχειρίδιο για τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των παγίων.  

3.1 Παράδειγµα Μοντέλου Αναπροσαρµογής 

Η επιχείρηση «A» Α.Ε. απέκτησε την 1/1/Χ1 ένα πάγιο στοιχείο κόστους 1600€. Η 

εύλογη αξία την 1/1/20Χ2 ήταν € 2.000 και την 1/1/20Χ3 € 1.300. 

Ερώτηση: Πως θα καταχωρηθούν οι διαφορές αναπροσαρµογής στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης «Β» Α.Ε; 

Το έτος 20Χ1 υπάρχει αύξηση της αξίας του παγίου € 400, µε την οποία θα χρεωθεί ο 

λογαριασµός του παγίου και θα πιστωθεί ο λογαριασµός του αποθεµατικού 

αναπροσαρµογής. 

 

Χρήση 20Χ1 Χρέωση Πίστωση 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 400  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

 400 

 

Το έτος 20Χ2 υπάρχει µείωση της αξίας των παγίων κατά € 200. Με την 

αναπροσαρµογή αυτής της αξίας θα χρεωθεί ο λογαριασµός του αποθεµατικού 

αναπροσαρµογής και θα πιστωθεί ο λογαριασµός των παγίων. 

                                                           
8
∆ηµήτριος Ι. Καραγιάννης- Ιωάννης  Καραγιάννης- Αικατερίνη Καραγιάννη, Εκτύπωση: 
Γραφικές τέχνες, ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ «ΑΡΙ1Ν», 6η Έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 43-47, 78-81 
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Χρήση 20Χ2 Χρέωση Πίστωση 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

200  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  200 

 

Το έτος 20Χ3 υπάρχει περαιτέρω µείωση της λογιστικής αξίας του παγίου από την 

αποτίµηση κατά €500. Με το ποσό των € 200 θα χρεωθεί ο λογαριασµός 

αποθεµατικό αναπροσαρµογής (για να µηδενιστεί η διαφορά) και µε το υπόλοιπο το 

οποίο συνιστά καθαρή ζηµιά θα χρεωθούν τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και θα 

πιστωθούν µε € 300 τα πάγια στοιχεία. 

 

Χρήση 20Χ3 Χρέωση Πίστωση 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

200  

Ζηµίες από υποτίµηση 

παγίων στοιχείων 

300  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  500 

 

3.2 Παράδειγµα απόσβεσης 

Η εταιρεία «Ανάπτυξη Α.Ε.» αγόρασε ένα µηχάνηµα έναντι € 25.000. Με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και το πρόγραµµα παραγωγής η εκτιµώµενη ωφέλιµη 

διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ορίζεται σε πέντε έτη. Μετά την 

παρέλευση των πέντε ετών το µηχάνηµα θα πουληθεί για ανταλλακτικά µηχανηµάτων 

έναντι ποσού €5.000. 

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

το πρόγραµµα συντηρήσεων της εταιρείας είναι ο ακόλουθος:  
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Έτη Χρήση (Ηµέρες) 

1 200 

2 100 

3 100 

4 150 

5 40 

Οι αποσβέσεις µε την ευθεία µέθοδο έχουν ως εξής. D = (K – YA) / N = (25.000 – 

5.000 ) / 5 = 4.000 € 

 

 Ευθεία Μέθοδος  

Έτη Αποσβέσεις Αναπόσβεστη 

1 4.000 21.000 

2 4.000 17.000 

3 4.000 13.000 

4 4.000 9.000 

5 4.000 5.000 

 

Οι αποσβέσεις µε τη φθίνουσα µέθοδο (ποσοστό υπολογισµού 35%) έχουν ως εξής. € 

 

Έτος Αξία προς 

απόσβεση 

Συντελεστής Απόσβεση Αναπόσβεστη 

1 25.000 35% 8.750 16.250 

2 16.250 35% 5.687,5 10.562,5 

3 10.562,5 35% 3.696,875 6.865,625 

4 6.865,625 35% 2.402,96875 4.462,65625 

5 4.462,65625 35% 1.561,93 2.900,72 

 

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

µονάδες παραγωγής σε ένα έτος ως ποσοστό του συνόλου: 

 



60 

 

Έτος Αξία προς 

απόσβεση (1) 

Παραγ. 

Μονάδες (2) 

Ποσοστό (3) Απόσβεση= 

(1)*(3) 

1 20.000 200 33,90% 6.780 

2 20.000 100 16,95% 3.390 

3 20.000 100 16,95% 3.390 

4 20.000 150 25,42% 5.084 

5 20.000 40 6,78% 1.356 

Σύνολο:  590 100% 20.000 

 

 

∆ΛΠ 38 

 

3.3 Παράδειγµα λογιστικής αντιµετώπισης δαπανών για άυλα περιουσιακά 

στοιχεία.  

 

Έστω η επιχείρηση «Ανάπτυξη» παράγει και προωθεί ένα νέο προϊόν. Το κόστος που 

πραγµατοποιείται από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατά την 

χρήση 2007 χαρακτηρίσθηκε ως έρευνα, το οποίο ανήλθε στο ποσό των € 180.000. 

Στην επόµενη χρήση 2008, έγιναν οι αντίστοιχες µελέτες που αφορούσαν στην 

τεχνική και εµπορική επαλήθευση του προϊόντος. Το συνολικό κόστος των δαπανών 

αυτών ανήλθε στο ποσό των € 100.000. Επιπλέον, στην χρήση 2009, η εταιρεία 

αντέκρουσε επιτυχώς ένα δικαστικό αγώνα, για να προστατεύσει τα αποκλειστικά 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης του προϊόντος. Το σύνολο των δικαστικών εξόδων, 

ανήλθε στο ποσό των € 30.000. 

 

Η λογιστική απεικόνιση των ανωτέρω, έχει ως εξής: 

 

Χρήση 2007 Χρέωση  Πίστωση 

Αποτελέσµατα Χρήσης 180.000  

∆ιαθέσιµα  180.000 

 

Χρήση 2008 Χρέωση  Πίστωση 
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Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία 

1000.000  

∆ιαθέσιµα  100.000 

 

Χρήση 2009 Χρέωση  Πίστωση 

Αποτελέσµατα Χρήσης 30.000  

∆ιαθέσιµα  30.000 

 

Αν η εταιρεία έχανε τη δίκη, το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα ετίθετο υπό 

αµφισβήτηση. 

3.4 Ο έλεγχος για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία9 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, οι βασικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου επί των παγίων 

στοιχείων είναι οι εξής: 

α. Για την προστασία τους από διαφόρους κινδύνους (κλοπή, πυρκαγιά κ.λπ.)· 

β. Για την καταγραφή και εφαρµογή των οδηγιών της ∆ιοίκησης για την προµήθεια ή 

την εκποίηση τους. 

γ. Για την καλύτερη αξιοποίηση τους, δηλαδή για την µεγιστοποίηση της απόδοση 

των κεφαλαίων, που έχουν επενδυθεί στα πάγια αυτά. 

δ. Για την ορθή λογιστική παρακολούθηση τους. 

Η οργάνωση ενός ικανοποιητικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επί των παγίων 

στοιχείων προϋποθέτει την εφαρµογή των κατωτέρω διαδικασιών: 

�  Περιοδικές απογραφές των παγίων στοιχείων (κυρίως των κινητών) και 

συµφωνία αυτών µε αντίστοιχα τηρούµενα µητρώα. 

� Περιοδικές επιθεωρήσεις των παγίων, για τη διαπίστωση της καλής 

συντήρησης τους. 

�  Περιοδική επιθεώρηση των εκτός εκµεταλλεύσεως παγίων και σχετική 

ενηµέρωση του ∆.Σ. 
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�  ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι για τη πιστή εφαρµογή του κανονισµού 

προµηθειών παγίων στοιχείων. 

�  ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι για τη πιστή εφαρµογή των προβλεπόµενων, από 

τη ∆ιοίκηση, διαδικασιών για την πώληση ή εκποίηση παγίων στοιχείων. 

�  ∆ιαπίστωση της πιστής εφαρµογής του εγκεκριµένου, από τη ∆ιοίκηση, 

προγράµµατος επενδύσεων. 

 

Όσον αφορά τον έλεγχο επί των λογαριασµών των παγίων στοιχείων οι ελεγκτικές 

διαδικασίες θα πρέπει να  περιλαµβάνουν: 

� Κατάρτιση Συγκεντρωτικού Πίνακα Παγίων, στον οποίο εµφανίζονται κατά 
πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο λογαριασµό: 

  - Τα υπόλοιπα της προηγουµένης χρήσεως 

  - Το σύνολο των χρεώσεων 

  - Το σύνολο των πιστώσεων  

  - Το υπόλοιπο της αξίας κτήσεως τέλους χρήσεως 

  - Το σύνολο των συσσωρεµένων αποσβέσεων προηγούµενων χρήσεων 

  - Οι αποσβέσεις χρήσεως 

  - Το σύνολο των αποσβέσεων  

  - Το αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας κτήσεως των παγίων 

� Συµφωνία των υπολοίπων του ανωτέρω πίνακα µε αντίστοιχα υπόλοιπα 

βιβλίων και στοιχεία φακέλου ελέγχου προηγουµένης χρήσεως. 

� Επαλήθευση αγορών και τυχόν ιδιοκατασκευών παγίων, βάσει νοµίµων 

δικαιολογητικών και σχετικών εγκρίσεων των αρµοδίων οργάνων της 

επιχειρήσεως 

� ∆ιαπίστωση της ορθής τηρήσεως του κανονισµού προµηθειών κατά την 

αγορά ή πώληση των παγίων στοιχείων όσον αφορά τις εγκρίσεις αγορών, την 

λήψη προσφορών, το δελτίο παραγγελίας, και την εκτέλεση της αγοράς 

� ∆ιαπίστωση της µη ύπαρξης δαπανών επισκευών και συντηρήσεως παγίων, 

στους αντίστοιχους λογαριασµούς παγίων στοιχείων 

� Επαλήθευση της ορθής λογιστικής παρακολουθήσεως των παγίων, που έχουν 

υπαχθεί σε αναπτυξιακούς  
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� Επαλήθευση του ορθού υπολογισµού αποσβέσεων σύµφωνα µε το ισχύον, 

κάθε φορά Προεδρικό ∆ιάταγµα 

� ∆ιαπίστωση της µη υποβολής των συντελεστών αποσβέσεων από χρήση σε 

χρήση. 

� Επαλήθευση του ορθού προσδιορισµού του αποτελέσµατος (κέρδος ή ζηµία), 

που προέκυψε κατά την πώληση ή εκποίηση παγίων στοιχείων  

� Επαλήθευση του ορθού λογιστικού χειρισµού του Φ.Π.Α. παγίων. (έκπτωση 

Φ.Π.Α. σε υπαγόµενες επιχειρήσεις, µη έκπτωση Φ.Π.Α. σε µη υπαγόµενες 

επιχειρήσεις, πενταετής διακανονισµός Φ.Π.Α. παγίων κ.λπ) 

� Επαλήθευση της ορθής συντάξεως της δηλώσεως Φ.Α.Π. (αντικειµενικές 

αξίες, αφαίρεση υπολοίπων ενυπόθηκων δανείων κ.λπ.) 

� Επαλήθευση της ορθής αναπροσαρµογής της αξίας κτήσεως των παγίων και 

των αποσβέσεων τους 

� ∆ιαπίστωση της ορθής τηρήσεως του Μητρώου Παγίων (αναλυτική 

ενηµέρωση κατ' είδος παγίου, συµφωνία µε λογαριασµούς Γενικής 

Λογιστικής κ.λπ.) 

� Επαλήθευση ορισµένων παγίων µε φυσική απογραφή 

� ∆ιαπίστωση της υπάρξεως ή µη παγίων στοιχείων εκτός εκµεταλλεύσεως 

(απαξίωση, διενέργεια αποσβέσεων, λογιστική εµφάνιση κ.λπ.). 

� Εξακρίβωση της κυριότητος των γηπέδων και κτηρίων (συµβόλαια αγοράς, 

πιστοποιητικά µεταγραφής κ.λπ.) 

� Επαλήθευση της ύπαρξης πλήρους ασφαλιστικής καλύψεως των παγίων 

έναντι διάφορων κινδύνων 

� Βεβαίωση της καλής λειτουργίας και συντηρήσεως των παγίων µε σχετική 

επιστολή των αρµοδίων της επιχειρήσεως προς τον ελεγκτή 

 

3.5 Ο έλεγχος για τα ασώµατα πάγια στοιχεία10 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, οι στόχοι του ελέγχου επί των ασώµατων παγίων στοιχείων 

είναι οι εξής: 

α. η µεγιστοποίηση της απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων και  

β. η ορθή λογιστική παρακολούθηση τους 
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Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής 

διαδικασίες: 

� ∆ιαπίστωση της πλήρους εκµεταλλεύσεως των δικαιωµάτων, που παρέχει η 

κυριότητα των ασώµατων αυτών στοιχείων 

� Εξακρίβωση της µη χρησιµοποιήσεως των δικαιωµάτων από τρίτους. 

� ∆ιαπίστωση της πιστής εφαρµογής των οδηγιών της ∆ιοικήσεως για τη 

απόκτηση των ασώµατων στοιχείων 

� Επαλήθευση της ορθής λογιστικής παρακολούθησης τους 

� ∆ιαπίστωση του ορθού τρόπου της αποσβέσεως τους. 

Ο έλεγχος επί των λογαριασµών των ασώµατων παγίων στοιχείων θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τις παρακάτω διαδικασίες: 

� Κατάρτιση Συγκεντρωτικού Πίνακα Ασώµατων Παγίων Στοιχείων, στον 

οποίο εµφανίζονται κατά πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο λογαριασµό: 

  - Τα υπόλοιπα της προηγουµένης χρήσεως 

  - Το σύνολο των χρεώσεων της χρήσεως 

  - Το σύνολο των πιστώσεων της χρήσεως 

  - Το υπόλοιπο της αξίας κτήσεως τέλους χρήσεως 

  - Το σύνολο των συσσωρεµένων αποσβέσεων προηγούµενων χρήσεων 

  - Οι αποσβέσεις χρήσεως 

  -Το σύνολο των αποσβέσεων  

  - Το αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας κτήσεως των ασώµατων παγίων 

  στοιχείων. 

� Συµφωνία των υπολοίπων του ανωτέρω Πίνακα µε αντίστοιχα υπόλοιπα 

βιβλίων και στοιχεία φακέλου ελέγχου προηγουµένης χρήσεως. 

� Επαλήθευση αποκτήσεων ασώµατων παγίων στοιχείων, βάσει νοµίµων 

δικαιολογητικών και σχετικών εγκρίσεων των αρµοδίων οργάνων της 

επιχειρήσεως  

� ∆ιερεύνηση του περιεχοµένου των αναλυτικών λογαριασµών και διαπίστωση 

ότι αυτό είναι σύµφωνο µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920 και του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

� Επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των .αποσβέσεων 

� ∆ιαπίστωση της µη µεταβολής των συντελεστών αποσβέσεως από χρήση σε 

χρήση 
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Ενδεικτικά θα µπορούσε να προταθεί το παρακάτω ερωτηµατολόγιο εσωτερικού 

ελέγχου για τα πάγια:11 

 

1. Η εταιρεία τηρεί επαρκώς λεπτοµερή µητρώα των παγίων περιουσιακών της 

στοιχείων και των αποσβέσεών τους; 

2. Είναι αυτά ενηµερωµένα; 

3. Τηρούνται επαρκή στοιχεία για τυχόν µακροπρόθεσµες συµβάσεις, ναυλώσεις, 

ενοικιάσεις κ.λπ.; 

4. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων έχουν κατάλληλα µεταγραφεί; 

5. Τέτοιοι τίτλοι φυλάσσονται αρµοδίως σε ασφαλή θυρίδα; 

 α) Τράπεζας ή άλλου κατάλληλου θησαυροφύλακας; 

 β) Της εταιρείας; 

6. Εάν φυλάσσονται στην εταιρεία, υπόκεινται σε ελέγχους; 

7. Η εταιρεία προβαίνει: 

 α) Σε περιοδική απογραφή του µηχανολογικού εξοπλισµού; 

 β) Σε περιοδικές εκτιµήσεις του Παγίου Ενεργητικού προς το σκοπό 

προσδιορισµού του ασφαλιστέου ποσού; 

 γ) Σε συγκρίσεις των απογραφοµένων προς τα αναγραφόµενα στα µητρώα; 

8. Η ασφαλιστική κάλυψη αναθεωρείται κανονικά και είναι επαρκής για να 

καλύπτει την αντικατάστασή τους; 

9. Η εταιρεία έχει καλό σύστηµα διακρίσεως των δαπανών σε δαπάνες βελτιώσεως 

και συντηρήσεως; 

10. Η µέθοδος της διακρίσεως αυτής ακολουθείται παγίως; 

11. Φέρνει η εταιρεία τις βελτιώσεις σε χρέωση του Παγίου Ενεργητικού; 

12. Φέρνει η εταιρεία τις συντηρήσεις σε χρέωση των ∆απανών; 

13. Για τυχόν προσθήκες υφίσταται προέγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου; 

14. Επί τυχόν υπερβάσεων σε προσθήκες ή σε νέα περιουσιακά στοιχεία, υφίστανται 

εγκριτικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου; 

15. Είναι µόνο η Γενική ∆ιεύθυνση αρµόδια να χαρακτηρίσει ως άχρηστα, πάγια 

στοιχεία του ενεργητικού (µηχανήµατα, εργαλεία, κ.λπ.); 

16. Υπάρχει κατάλληλο σύστηµα ελέγχου για τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, 

υπολειµµάτων, εκποιήσεις αχρήστων και για τις σχετικές καταχωρήσεις στους 
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λογαριασµούς του Παγίου Ενεργητικού και τους λογαριασµούς διαθεσίµων και 

αποσβέσεων; 

17. Η µέθοδος υπολογισµού των αποσβέσεων, καθορίζεται από τη ∆ιοίκηση και 

ακολουθείται παγίως; 

18. Τυχόν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων, σηµειώνονται στα βιβλία ειδικότερα στο 

προσάρτηµα των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων;  

19.Τέτοια βάρη έχουν κατάλληλα µεταγραφεί; 

20. Τα πάγια, εν γένει περιουσιακά στοιχεία, έχουν ασφαλισθεί κατά κινδύνων πυρός, 

ζηµιών, φθορών κ.λπ.; 

21. Αντιπροσωπεύει το εκάστοτε ασφαλιζόµενο κεφάλαιο την τρέχουσα αξία, ενός 

έκαστου ασφαλισµένου περιουσιακού στοιχείου; 

22. Υπάρχει σύστηµα ή υποχρέωση άµεσου και εµπροθέσµου δηλώσεως από τους 

αρµόδιους της εταιρίας στην ασφαλιστική εταιρεία για τυχόν επελθούσα ζηµία; 

Εφαρµόζεται; 

23. Τυχόν προκύπτουσες ή αποκαλυπτόµενες ζηµιές, αναλύονται και εξετάζονται από 

την ∆ιοίκηση; 

24. Ο καθορισµός της φύσεως του άϋλου ενεργητικού (∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, 

∆ικαιώµατα τρίτων, Φήµη και Πελατεία) και η λογιστική του αντιµετώπιση, 

ελέγχονται από ανώτερο υπάλληλο, που είναι ανεξάρτητος από το προσωπικό το 

οποίο είναι υπεύθυνο για την απόδοση λογαριασµού για τα εν λόγω στοιχεία; 

25. Η αξία των άϋλων στην εταιρεία είναι θέµα εξετάσεως και συζητήσεως µετά της 

∆ιοικήσεως; 

26. Οι αγορές των ∆ικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων και λοιπών 

δικαιωµάτων εγκρίνονται δεόντως; 

27. Οι αποσβέσεις και διαγραφές της αξίας των άϋλων υπόκεινται σε κανονικό έλεγχο 

από τη ∆ιοίκηση; 

28. Οι αποσβέσεις των άϋλων αρχίζουν αµέσως µόλις αυτά άρχισαν να 

χρησιµοποιούνται; 

29. Οι αποσβέσεις των άϋλων λογίζονται και καταµερίζονται για το χρόνο που η 

εταιρεία κατέχει αυτά ή δικαιούται να κάνει χρήση αυτών 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
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Συµπεράσµατα 

 

Αν προσπαθήσουµε να ανακεφαλαιώσουµε τα αποτελέσµατα από την ανάλυση που 

προηγήθηκε, πρέπει να τονίσουµε ότι η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων βοήθησε τις ελληνικές επιχειρήσεις στη λογιστική αναδιάρθρωση ώστε η 

σύνταξη και οργάνωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να γίνεται µε πιο 

οµοιόµορφο και λειτουργικό τρόπο, ώστε τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνουν να 

είναι πλέον συγκρίσιµα και µε τις άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις του εκάστοτε 

κλάδου, εσωτερικού και εξωτερικού. 

Όσον αφορά τις προτάσεις που θα µπορούσαµε να κάνουµε για κάποιες βελτιώσεις 

στην εφαρµογή του ∆ΛΠ 16, οφείλουµε αρχικά να πούµε ότι πρέπει να θεσµοθετηθεί 

και να γίνει υποχρεωτική η εφαρµογή των ∆ΛΠ σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από το αν είναι εισηγµένες ή όχι στο χρηµατιστήριο. Για να εκλείψουν τελείως οι 

παρεµβάσεις στα αποτελέσµατα χρήσης θα πρέπει µια ανεξάρτητη και αµερόληπτη 

αρχή να προσδιορίζει και να εκτιµά την εύλογη αξία των παγίων κάθε χρόνο, αλλά 

και να καθορίζονται επακριβώς τα κονδύλια εξόδων που θα κεφαλαιοποιούνται ή θα 

θεωρούνται έξοδο της χρήσης. Θα πρέπει, επίσης, να καθιερωθούν ενιαίοι 

συντελεστές απόσβεσης ώστε να µη µπορούν οι λογιστές να διαφοροποιήσουν τα 

αποτελέσµατα και θα πρέπει να καθορίζονται τα τµήµατα των παγίων τα οποία θα 

αποσβένονται µε τους αντίστοιχους συντελεστές. 

Επιπλέον, όσον αφορά το leasing θα πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις 

απόσβεσης του µισθωµένου παγίου και οι τυχόν φορολογικές απαλλαγές τους ώστε 

να µη µπορούν οι λογιστές να επηρεάσουν το αποτέλεσµα χρήσης. Τέλος, για να 

αποφευχθεί τελείως η δηµιουργική λογιστική θα πρέπει να καθοριστούν τα είδη των 

µεταγενέστερων δαπανών που µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν µε άµεσο αποτέλεσµα 

να διαφοροποιούνται τα αποτελέσµατα. 

Με την εισαγωγή και εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (τόσο του 38 

όσο και των συναφών µε αυτό) στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, θα υπάρξει 

µια µετατόπιση από «οικονοµικές καταστάσεις συναλλακτικά ακριβείς και νοµικά 

κατοχυρωµένες σε οικονοµικές καταστάσεις χρηµατοοικονοµικά ακριβείς και 

εκτιµητικά προσδιορισµένες». Οι συγκεκριµένες τακτικές και πρακτικές θα 

επηρεάσουν την καθηµερινή εταιρική πραγµατικότητα. Ο νοµικός κόσµος, που έως 
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τώρα είχε παράδοση «πρωταγωνιστή» στη διαχείριση και γενικά εµπλοκή µε τα 

εταιρικά και κυρίως φορολογικά θέµατα των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να 

επαναπροσδιορίσει τη θέση του και να εµπλουτίσει τις οικονοµικές και λογιστικές 

γνώσεις του, βασισµένες πλέον στο νέο, πέρα των εθνικών ορίων, πλαίσιο των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Από την παραπάνω ανάλυση κατέστη προφανές ότι νέα δεδοµένα και ιδιαίτερους 

κώδικες αξιολόγησης της οικονοµικής εικόνας των επιχειρήσεων δηµιουργεί η 

εφαρµογή του ∆ΛΠ 38, αλλά και των συναφών µ' αυτό προτύπων. Έχει 

υποστηριχθεί, κατά κόρον, ότι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα εκφράσουν 

ορθολογικά την οικονοµική οντότητα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, εξίσου ζωηρές 

είναι και οι επιφυλάξεις οι οποίες διατυπώνονται για το εάν και κατά πόσον η 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, θα αποτρέψουν τις κάθε λογής 

αλχηµείες που παρατηρούνται στα οικονοµικά στοιχεία ορισµένων εταιρειών. 

Καθίσταται γενικά προφανές ότι η εφαρµογή όλων των συναφών µε το ∆ΛΠ 38, 

προτύπων θα επιτείνει την ανάγκη της «µεσολάβησης» εξειδικευµένων αναλυτών 

προκειµένου να αναγνωρίζονται και κατανοούνται µε σαφήνεια τα πραγµατικά 

δεδοµένα των επιχειρήσεων. Αυτό σηµαίνει ότι για τους  απλούς επενδυτές είναι 

δυσκολότερο να κατανοήσουν την οικονοµική εικόνα και, συνεπώς, την αξία της 

κάθε εταιρείας και θα χρειάζονται την βοήθεια ειδικών.  

Θα µπορούσε να προταθεί ως λύση η φορολογική αναµόρφωση. ∆ηλαδή να µπορεί η 

επιχείρηση για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, να χρησιµοποιεί ως βάση το 

αποτέλεσµα που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις που θα συντάσσονται 

βάση των ∆ΛΠ και µετά να προσθέτει και να αφαιρεί έσοδα η δαπάνες που έχουν 

διαφορετικοί φορολογική µεταχείρισης από πλευράς φορολογίας εισοδήµατος . Σε 

πολλές χώρες (όπως στις Η.Π.Α) η επιχείρηση µπορεί να συντάξει τη φορολογική της 

δήλωση µε την δυνατότητα φορολογικής αναµόρφωσης για αυτό έχουµε και την 

αναβαλλόµενη φορολογία (deferred tax).  

Επίσης, µε τις ρυθµίσεις του Ν.3301/2004 δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

τηρούν τα βιβλία τους είτε µε βάση τα ∆ΛΠ είτε µε βάση την ελληνική νοµοθεσία, 

αλλά όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να τηρήσουν τα βιβλία µε βάση τα ∆ΛΠ 

υποχρεούνται να συντάξουν ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ. Αυτή η προαιρετική τήρηση που αφορά και το ∆ΛΠ 38,  

είναι µία καθαρά ελληνική πρωτοτυπία που στην ουσία ακυρώνει τα ∆ΛΠ και κυρίως 

υιοθετήθηκε γιατί οι φορολογικές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την 
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φορολογητέα ύλη βάση των ∆ΛΠ αλλά και για να δοθεί στις επιχειρήσεις πίστωση 

χρόνου ώστε να προσαρµοστούν. Ωστόσο, χάρις σ' αυτές τις αλλαγές οι επιχειρήσεις 

αγοράζουν χρόνο γιατί δεν είναι υποχρεωµένες να αλλάξουν άµεσα το λογιστικό τους 

σχέδιο και γενικότερα να προσαρµοστούν τα λογιστήρια στα δεδοµένα των ∆ΛΠ, 

επίσης έχουν ένα µεταβατικό στάδιο να διατηρήσουν όλες τις ελληνικές λογιστικές 

συνήθειες τις οποίες βάση των ∆ΛΠ πρέπει να αλλάξουν ριζικά. 

Για τους παραπάνω λόγους το ∆ΛΠ 38 και τα συναφή του πρότυπα πρόκειται να 

αλλάξουν συνολικά την οικονοµική ζωή της χώρας. Συνακόλουθα, η νέα αυτή 

οικονοµική πραγµατικότητα θα επιφέρει αλλαγές και στις µικρές εταιρείες. Θα 

χρειαστεί να εξευρεθεί τρόπος, ώστε οι αλλαγές αυτές να ρυθµιστούν µε τους 

καταλληλότερους θεσµικούς µηχανισµούς, λαµβάνοντας πάντα υπ' όψιν τις 

επιπτώσεις στο κόστος που µπορεί να έχουν οι ρυθµιστικοί αυτοί µηχανισµοί.  

Τέλος µέσω γενικά των ∆ΛΠ θα οδηγηθούµε αναγκαστικά στη σταδιακή εξάλειψη 

των γνωστών "παρατηρήσεων και σηµειώσεων" που παρατηρούνται στους 

ισολογισµούς. Ένα άλλο σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι σε αντίθεση µε τα εθνικά 

λογιστικά πρότυπα τα οποία είναι πιο κοντά στις φορολογικές πληροφορίες που ζητά 

το δηµόσιο, το ∆ΛΠ 38 και τα συναφή του πρότυπα πλησιάζουν περισσότερο στην 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση και σκοπεύουν πρωτίστως στην ενηµέρωση του κοινού. 

Επίσης, οι παρατεταµένες περίοδοι απόσβεσης, υπό τον όρο ότι είναι 

δικαιολογηµένες, θα επιδράσουν θετικά στα καθαρά έσοδα γιατί κατά τις Ελληνικές 

Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές αποσβένονται µε την σταθερή µέθοδο για µία 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη ενώ σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 η απόσβεση γίνεται 

επί συστηµατικής βάσης κατά τη βέλτιστη εκτίµηση της διάρκειας ωφέλιµης ζωής,  

όχι πάνω από 20έτη. 

Από την άλλη πλευρά , οι αυστηρότεροι κανόνες καταχώρησης δαπανών ως άυλου 

ενεργητικού θα επιφέρουν αρνητική επίδραση στα καθαρά έσοδα γιατί κατά την 

Ελληνική νοµοθεσία οι κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες σήµερα περιλαµβάνουν ποικιλία 

στοιχείων δαπανών ενώ σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 αρκετές από τις δαπάνες αυτές 

όπως: ∆απάνες έρευνας - ∆απάνες εγκατάστασης - ∆απάνες εκκίνησης - ∆απάνες 

διαφήµισης - ∆απάνες επανεγκατάστασης πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα της 

χρήσης.  

Έτσι, σε τελική ανάλυση θα πρέπει να πραγµατοποιείται λεπτοµερής αναθεώρηση 

όλων των αυλών στοιχείων για να µπορούµε να εκτιµήσουµε εάν κατά πόσο τα εν 

λόγω στοιχεία µπορούν να καταχωρηθούν σαν άυλα στοιχεία του ενεργητικού και να 
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αποσβεστούν ή να καταχωρηθούν στις δαπάνες σαν έξοδα όταν πραγµατοποιούνται 

και το σηµαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να καθορίζονται οι οικονοµικές ωφέλιµες 

ζωές οποιονδήποτε στοιχείων πληρούν τα κριτήρια των άυλων στοιχείων, καθώς θα 

πρέπει να εξετάζεται, εάν αποµειώνεται η αξία των εν λόγω άυλων στοιχείων. 
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