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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα έρχονται να αντισταθμίσουν τη συνεχή μεταβλητότητα και 

αστάθεια που υπάρχει στη διεθνή οικονομική πραγματικότητα. Η εφαρμογή τους σε διεθνή 

κλίμακα είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί διαφάνεια και  συγκρισιμότητα των 

δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε μια ενιαία αγορά κεφαλαίου. 

Αποτελούν πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις αλλά παράλληλα τις βοηθούν να 

ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση για την εξεύρεση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων 

τόσο σε κοινοτικές όσο και σε διεθνείς κεφαλαιαγορές.  

 Η παρούσα εργασία εξετάζει, αναλύει και ερμηνεύει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

16, αντικείμενο του οποίου είναι οι ενσώματες ακινητοποιήσεις.  

Στο σύνολό της η εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή 

στο αντικείμενο, το σκοπό και τη δομή της εργασίας. Ακολουθεί η βιβλιογραφική 

επισκόπηση και η ανάλυση και ερμηνεία των παραγράφων του Προτύπου. Έχοντας ως 

γνώμονα τα όσα έχουν αναφερθεί γίνεται προσπάθεια εφαρμογής τους με παραδείγματα.  

Μετά τη θεωρητική ανάλυση και την εφαρμογή παραδειγμάτων δίνονται κάποιες προτάσεις 

για βελτιώσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η καθιέρωση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου θεωρούνται από 

πολλούς τα βασικά βήματα που έγιναν στο χώρο της λογιστικής και οδήγησαν στη λογιστική 

τυποποίηση. (Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2006). Η λογιστική τυποποίηση αποτελεί 

μεταξύ άλλων τον απαραίτητο όρο για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της 

Κεφαλαιαγοράς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. (Κόντος Γ., 2010) 

Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τι είναι αυτό που έκανε απαραίτητη τη λογιστική 

τυποποίηση. Το βασικότερο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια άλλαξε 

σημαντικά η μετοχική σύνθεση της επιχείρησης η οποία ενώ αρχικά αποτελούνταν από έναν 

περιορισμένο αριθμό μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου μετατράπηκε σε κοινωνικό αγαθό.  

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά 

της σχέδια, η σύγχρονη και πολύπλοκη επιχείρηση στράφηκε μέσω της Κεφαλαιαγοράς στο 

ευρύ επενδυτικό κοινό. (Κόντος Γ. 2010) 

Κάνοντας λόγο για ευρύ επενδυτικό κοινό εννοούμε τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων οι οποίοι προσπαθούν να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες από αυτές 

και να προχωρήσουν σε σωστά επενδυτικά βήματα. Μεταξύ των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων συγκαταλέγονται οι επενδυτές και οι εν δυνάμει επενδυτές, οι δανειστές, οι 

προμηθευτές, οι πιστωτές, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, το κράτος και το 

κοινό.  (Σακέλλης Εμ., 2005) 

 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση, ανάλυση και ερμηνεία του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 16. Μετά τη θεωρητική ανάλυση και την εφαρμογή με παραδείγματα 

των όσων ορίζει το Πρότυπο σκοπός είναι να δοθούν και κάποιες προτάσεις για βελτιώσεις. 
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1.3  Δομή της εργασίας 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζονται οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις μέσα από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16. 

Στο σύνολό της η εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο της 

εισαγωγής αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας όπου γίνεται μια 

εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μια συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου και 

του θέματός της, του περιεχομένου και της διάρθρωσής της. 

 Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο όπου πραγματοποιείται επισκόπηση βιβλιογραφίας 

και γίνεται μια αναφορά σε έρευνες της διεθνούς ακαδημαϊκής αρθογραφίας με σκοπό να 

αναδείξουν τα κίνητρα και τις επιδιώξεις για την εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 16 από τις επιχειρήσεις. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται περισσότερο με το θεωρητικό μέρος του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 16 όπου γίνεται προσπάθεια για μια εννοιολογική προσέγγισή του με 

στόχο την πλήρη κατανόηση των βασικών εννοιών που εισάγει το Πρότυπο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί το κομμάτι των παραδειγμάτων εφαρμογής με βάση 

τα όσα ορίζει το Πρότυπο, παραδείγματα που βοηθούν τον αναγνώστη να εμπεδώσει 

καλύτερα το περιεχόμενο του Προτύπου. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία με την ανακεφαλαίωση των 

όσων αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και την παράθεση συμπερασμάτων και 

προτάσεων για βελτίωση οι οποίες πηγάζουν από τη μελέτη του Προτύπου και την 

υφιστάμενη οικονομική πραγματικότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

  

 

2.1   Εισαγωγή 

 

Στις διεθνείς αγορές και στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτές, τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 

διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και εκείνο το εργαλείο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά 

μπορεί να προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση καθώς μπορεί να την 

διαφοροποιήσει και να την καθιερώσει στις διεθνείς αγορές. (Grant Thornton, 2006) 

Αναφέροντας λογιστικά πρότυπα εννοούμε ένα σύνολο αρχών, μεθόδων και οδηγιών 

που χρησιμοποιούνται για την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων λογιστικής φύσης, η 

εφαρμογή των οποίων οδηγεί στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης και τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος με τρόπο ομοιόμορφο και 

ρητά προσδιοριζόμενο. (Κόντος Γ.,  2010) 

Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο ομοιόμορφος τρόπος κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων που επιτάσσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα πρέπει οι οικονομικές 

καταστάσεις να καταρτιστούν με βάση ένα πλαίσιο αρχών και αξιωμάτων. Βασικές 

παραδοχές του πλαισίου αρχών είναι ότι εφαρμόζεται η μέθοδος των δεδουλευμένων και ότι 

η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρείται δεδομένη. (Κόντος Γ.,  2010) 

Έχοντας καθιερώσει έναν ενιαίο τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση για την εξεύρεση 

χρηματοοικονομικών πόρων σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ο κανονισμός ΕΚ 

1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εκδόθηκε ως απόρροια της ανάγκης αυτής, στόχος του οποίου είναι η αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002) 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν κάποιες έρευνες σχετικά με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16. Στη συνέχεια του δεύτερου κεφαλαίου της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας γίνεται μια επισκόπηση βιβλιογραφίας η οποία στηρίζεται σε ξένα 

ακαδημαϊκά άρθρα περιλαμβάνοντας μια γκάμα απόψεων από διάφορους επιστημονικούς 

συγγραφείς στην προσπάθειά τους να μελετήσουν το ίδιο αντικείμενο.  
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2.2   Βιβλιογραφική επισκόπηση – ΔΛΠ 16  

 

Οι Aboody, Barth και Kaznik (1999), παίρνοντας ως δείγμα τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ερευνώντας τη σχέση των αναπροσαρμογών 

των παγίων και της μελλοντικής απόδοσης της επιχείρησης μετρούμενη με τα λειτουργικά 

έσοδα και τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αναπροσαρμογές 

αντανακλώνται στην αξία των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, η σχέση αυτή 

αποδυναμώνεται  σε     περιπτώσεις όπου υπάρχει  υψηλός δείκτης χρέους προς ίδια 

κεφάλαια.  

Στην εργασία του ο Missonier (2007) ερευνώντας τα οικονομικά κίνητρα που 

μπορούν να οδηγήσουν στην αναπροσαρμογή των παγίων των εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο ελβετικών εταιρειών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ των αναπροσαρμογών των παγίων και του ποσοστού πωλήσεων στο 

εξωτερικό καθώς και του δείκτη μόχλευσης, ενώ αρνητική συσχέτιση με τις επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η αναπροσαρμογή δηλαδή των παγίων στην εύλογη αξία τους έναντι του 

ιστορικού κόστους χρησιμοποιείται ως εργαλείο ώστε οι πιστωτές και οι ξένοι επενδυτές να 

πιστεύουν στην οικονομική ευρωστία της επιχείρησης και στην βελτίωση της πιστοληπτικής 

της ικανότητας.  

Oι Jaggi και Tsui (2001), εξέτασαν τα κίνητρα που μπορούν να οδηγήσουν τους 

διαχειριστές των εταιρειών στο Hong Kong στην προς τα επάνω αναπροσαρμογή των αξιών 

των παγίων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι συσχετίζονται θετικά οι αναπροσαρμογές των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και η μελλοντική απόδοση της επιχείρησης. Με βάση την 

έρευνα οι διαχειριστές στοχεύουν πρωτίστως στο να παρουσιάζουν στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων τα πάγια στην εύλογη αξία τους ενώ εν συνεχεία επιθυμούν να 

βελτιώσουν την δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης μέσω των αναπροσαρμογών. 

Επίσης, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

των αναπροσαρμογών και της τιμής των μετοχών άρα και των αποδόσεων δηλαδή η εκτίμηση 

που  υπάρχει  στην  αγορά συμβαδίζει με τις αναπροσαρμογές που προτείνουν οι 

διαχειριστές. 

Η έρευνα των Barlev et al (2007) δεν περιορίζεται σε μία μόνο χώρα αλλά εξετάζει 

δείγμα επιχειρήσεων από 35 χώρες όπου επιτρέπονται οι αναπροσαρμογές των παγίων. Το 

μεγάλο και ποικίλο δείγμα επιτρέπει στο να εξεταστεί εάν οι προγενέστερες μελέτες για τα 
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κίνητρα που οδηγούν σε αναπροσαρμογές παγίων που έχουν γίνει για μία ή δύο χώρες 

μπορούν να γενικευτούν για τον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι οικονομικοί, 

πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες μπορούν επηρεάσουν τις επιχειρήσεις σε 

διαφορετικές χώρες με διαφορετικό τρόπο, η έρευνα κατηγοριοποιεί τις χώρες και μελετά τα 

κίνητρα και τα αποτελέσματα των αναπροσαρμογών παγίων για κάθε κατηγορία. Εκεί που 

καταλήγει είναι ότι αν και τα αποτελέσματα των προηγούμενων μελετών για μεμονωμένες 

χώρες μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρες παρόμοιες με την Αγγλία και Αυστραλία, ωστόσο 

δεν μπορούν σε μεγαλύτερο αριθμό χωρών καθώς τα κίνητρα και τα αποτελέσματα των 

αναπροσαρμογών δεν είναι παρόμοια μεταξύ διαφόρων κατηγοριών χωρών.  

Η μελέτη των Brown, Izan και Loh (1992) επιχειρεί να εξετάσει το λόγο που οι 

Αυστραλιανές εταιρείες αναπροσαρμόζουν την αξία των παγίων όταν η αναπροσαρμογή από 

μόνη της δεν έχει ευδιάκριτο κι άμεσο αποτέλεσμα σε χρηματικές ροές και είναι δαπανηρή 

διαδικασία. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που 

αναπροσαρμόζουν την αξία των παγίων τους είναι αυτές που βρίσκονται σε σημείο 

παραβίασης των δανειακών δεσμεύσεών τους, είναι μεγάλες σε μέγεθος, είναι εντάσεως 

παγίων και παρουσιάζουν χαμηλότερα αφορολόγητα αποθεματικά. Δηλαδή, οι λόγοι που 

εξηγούν την απόφαση για αναπροσαρμογή των παγίων είναι κυρίως οικονομικοί.  

Οι Whittred και Chan (1992) παίρνοντας δείγμα από Αυστραλιανές επιχειρήσεις 

υποστηρίζουν ότι οι αναπροσαρμογές παγίων είναι ένας μηχανισμός χαμηλού κόστους για το 

μετριασμό των προβλημάτων από ανεπαρκείς επενδύσεις που προκαλούνται από επικίνδυνο 

χρέος και που επιδεινώνονται από τους όρους των συμβατικών δανείων. Θεωρούν ότι οι 

αναπροσαρμογές συσχετίζονται θετικά με ευκαιρίες ανάπτυξης, τη χρηματοοικονομική 

μόχλευση και την περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα και αρνητικά με την ικανότητα των 

επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν εσωτερικά για την ανάπτυξή τους.  

Οι Lopes και Walker (2012) μελετώντας τις  Βραζιλιάνικες εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεις για την περίοδο 1998-2004 συμπεραίνουν ότι οι αναπροσαρμογές 

της αξίας των παγίων στοιχείων σχετίζονται αρνητικά με τη μελλοντική απόδοση των 

επιχειρήσεων, τις τιμές και τα κέρδη, ενώ θετικά με την υπερχρέωση και την έλλειψη 

ρευστότητας. Οι αναπροσαρμογές των παγίων στοιχείων στη Βραζιλία δεν έχουν σχεδιαστεί 

για να μεταφέρουν πληροφορίες στους εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

αλλά να βελτιώσουν την καθαρή θέση και τα κίνητρα ανάπτυξης. Παρά την προσπάθεια 

σύγκλισης των Δ.Π.Χ.Π. παγκοσμίως, με πρόσφατη τροποποίηση του εταιρικού δικαίου 
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εξαλείφεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία.  

Τα ευρήματα της μελέτης των Iatridis, G. and Kilirgiotis, G. (2012) αποτελούν 

απόδειξη ότι το μέγεθος της επιχείρησης συνδέεται θετικά με τις επανεκτιμήσεις πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Επιχειρήσεις με δραστηριότητες στο εξωτερικό, με λίγα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και υψηλές ανάγκες κεφαλαίων για κάλυψη χρέους είναι πιο πιθανό να 

διενεργούν επανεκτιμήσεις παγίων κάτι που ισχύει και για τις επιχειρήσεις που εκτελούν 

εξαγορές.  

Οι Nichols και Buerger (2002) στην έρευνά τους μελετούν την επίδραση που έχει 

στις αποφάσεις για δανεισμό των Αμερικανών και Γερμανών τραπεζιτών η μέθοδος 

αποτίμησης των πάγιων στοιχείων. Παίρνοντας μια υποθετική επιχείρηση υποψήφια για 

δανεισμό, η οποία χρησιμοποιούσε ως μέθοδο αποτίμησης είτε την εύλογη αξία είτε τη 

μέθοδο του ιστορικού κόστους, οι τραπεζίτες καλούνται να πάρουν απόφαση για έγκριση ή 

μη του δανεισμού της. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν μια σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ της χώρας καταγωγής του εξεταζόμενου και τη μέθοδο αποτίμησης που εφαρμόζεται. 

Οι Γερμανοί τραπεζίτες χορήγησαν περισσότερα δάνεια σε επιχείρηση που εφάρμοζε τη 

μέθοδο της εύλογης αξίας ενώ οι Αμερικανοί τη μέθοδο του ιστορικού κόστους (να 

σημειωθεί ότι με βάση τα G.A.A.P.  που εφαρμόζονται στης ΗΠΑ τα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους). 

Οι Lin και Peasnell (2000) μελετούν ένα δείγμα επιχειρήσεων της Βρετανίας το 1983 

και διαπιστώνουν ότι η αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σχετίζεται 

θετικά με το μέγεθος της επιχείρησης, τη μόχλευση και με το αν η επιχείρηση δεν είχε 

αναπροσαρμόσει τα πάγιά της κατά τα τελευταία δύο χρόνια.  

Στη μελέτη τους για τις ιταλικές εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Μιλάνου, οι Cortesi, Montani και Tettamanzi (2009) στοχεύουν να εξετάσουν τις 

κυριότερες επιπτώσεις στα Καθαρά Κέρδη και στα Ίδια Κεφάλαια των επιχειρήσεων μετά 

την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Αναλύοντας τις οικονομικές τους καταστάσεις και 

έχοντας τα αποτελέσματα της εμπειρικής τους διερεύνησης καταλήγουν στο ότι τα Καθαρά 

Έσοδα έχουν μειωθεί λόγω της αύξησης της ετήσιας απόσβεσης των κτιρίων, μηχανημάτων 

και εξοπλισμού τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί στην εύλογη αξία τους. Ωστόσο, η 

παγκόσμια επίπτωση στα Καθαρά Έσοδα είναι θετική χάρη σε άλλους παράγοντες όπως η 

δυνατότητα που δίνει το Δ.Λ.Π. 16 να εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές αποσβέσεων 
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σε διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού με θετικές επιπτώσεις στο κόστος όταν το ποσοστό 

είναι χαμηλότερο. 

Καθώς μετά την πρώτη αναγνώριση των πάγιων στοιχείων το Δ.Λ.Π. 16 δίνει τη 

δυνατότητα της επιλογής μεταξύ δύο μεθόδων μεταγενέστερης αποτίμησης, του ιστορικού 

κόστους και της εύλογης αξίας, οι Demaria και Dufour (2007) μελέτησαν το ποια μέθοδο 

αποτίμησης ακολούθησαν οι γαλλικές εισηγμένες επιχειρήσεις κατά την πρώτη χρονιά 

εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στη Γαλλία το 2005. Τα αποτελέσματα  δείχνουν ότι με βάση το 

δείγμα των Γαλλικών εισηγμένων επιχειρήσεων που μελετήθηκε, η υιοθέτηση της εύλογης 

αξίας για την αποτίμηση των παγίων δε σχετίζεται με το μέγεθος της επιχείρησης, τη 

χρηματοοικονομική μόχλευση και την αποζημίωση των διοικούντων. Αντιθέτως, οι Γαλλικές 

επιχειρήσεις προτίμησαν για την αποτίμηση των παγίων τους να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο 

του ιστορικού κόστους. Οι Γάλλοι λογιστές δηλαδή προτίμησαν την πιο συντηρητική επιλογή 

παρά  την  υιοθέτηση  των  Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.  που    εισάγουν  την έννοια  της  εύλογης αξίας. 

Οι Barac και Sodan (2011) αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι οι επιχειρήσεις με 

αυξανόμενο χρέος και χαμηλή ρευστότητα είναι περισσότερο πιθανό να κάνουν 

αναπροσαρμογές της αξίας των παγίων τους προς τα επάνω. Μελετώντας τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κροατίας για την περίοδο 2000-2008 

συμπεραίνουν ότι οι αναπροσαρμογές αυτές μπορεί να είναι απόφαση των διαχειριστών των 

επιχειρήσεων με την πρόθεση να βελτιώσουν την δανειοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών 

τους. Επιχειρήσεις μεγάλες και κερδοφόρες με χαμηλή ρευστότητα και αυξανόμενο χρέος 

είναι υποκείμενες σε αυτήν την τακτική. 

Ο σκοπός της εργασίας των Cheng και Lin (2009) ήταν να διερευνηθεί η χρονική 

στιγμή της αναπροσαρμογής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις με την υψηλότερη βιομηχανική δύναμη και μερίδιο 

απόδοσης, δύο έτη πριν από το έτος αναπροσαρμογής είναι διατεθειμένες να 

αναπροσαρμόσουν τα πάγιά τους, αλλά δεν το κάνουν, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν να μην αναγνωρίσουν τα θετικά νέα εάν δεν έχει υποστηριχθεί αυτό 

από την ανώτερη απόδοσή τους στην αγορά. Η παρούσα εργασία παρέχει τα πρώτα στοιχεία 

σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων και συμβάλλει 

στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στις αναπροσαρμογές. 

 

 

 



  

15 

 

 

2.3   Συμπεράσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης 
 

Από την ανασκόπηση των ερευνών που προηγήθηκε συμπεραίνει κανείς ότι πολλές 

φορές η αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους έναντι 

του ιστορικού κόστους χρησιμοποιείται ως εργαλείο ώστε να βελτιωθεί η πιστοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης και οι εν δυνάμει επενδυτές να πιστεύουν στην οικονομική της 

ευρωστία. 

Οι αυξητικές σε τιμές αναπροσαρμογές παγίων συσχετίζονται θετικά με περιορισμένη 

ρευστότητα της επιχείρησης, με μειωμένη κυκλοφορία κεφαλαίου από λειτουργικές 

δραστηριότητες, με υπερχρέωση, με το μέγεθος της επιχείρησης και με επιχειρήσεις εντάσεως 

παγίων ενώ αρνητικά με την ικανότητα των επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν εσωτερικά 

για την ανάπτυξή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16 «ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 

 

 

3.1  Εισαγωγή 

 
Τα ενσώματα πάγια είναι περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχονται από την 

επιχείρηση και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αγαθών, στην παροχή 

υπηρεσιών, για εκμετάλλευση ή για διοικητικούς σκοπούς. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 

έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα χρήσης καθώς αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για 

περισσότερες από μία χρήσεις και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του 

ενεργητικού πολλών επιχειρηματικών κλάδων.  (Σακκελης Εμ., 2002) 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα γίνει μια θεωρητική προσέγγιση του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 16 το οποίο ασχολείται με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ή ενσώματες 

ακινητοποιήσεις όπως ορίζει το Πρότυπο.  

 

 

3.1.1 Γενικές Πληροφορίες για τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. 
 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) είναι Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία υιοθετούνται από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.). Αυτά περιλαμβάνουν: 

 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), 

 Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και 

 Τις Διερμηνείες που δημιουργούνται από την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π.) ή την 

προγενέστερη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.) και υιοθετούνται από 

το Συμβούλιο. (Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2006) 

Σήμερα χρησιμοποιούμε δύο όρους για την αναφορά μας σε αυτά. Αναφερόμαστε είτε 

με τον όρο «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Δ.Λ.Π.» είτε με τον όρο «Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – Δ.Π.Χ.Π.». Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό 

είναι ότι μέχρι το Μάρτιο του 2002 ονομάζονταν Δ.Λ.Π. και στη συνέχεια όσα νέα Πρότυπα 
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υιοθετούνταν ονομάζονται Δ.Π.Χ.Π. Είναι αναπόφευκτη η χρήση και των δύο όρων μέχρι 

την πλήρη αντικατάσταση των σε ισχύ Δ.Λ.Π. με νέα Δ.Π.Χ.Π. (Καραγιώργος Θ. και 

Πετρίδης Α., 2006) 

 

 

3.1.2 Ιστορικό Σημείωμα – Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
 

Το Δ.Λ.Π. 16, Λογιστική Ενσώματων Ακινητοποιήσεων εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1982. 

Στη συνέχεια το Δεκέμβριο του 1993 αναθεωρήθηκε σαν ένα μέρος ενός προγράμματος 

συγκρισιμότητας και βελτίωσης των οικονομικών καταστάσεων και δημιουργήθηκε το 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (αναθεωρημένο 1994), το οποίο αναθεωρήθηκε ξανά 

το 1998. Η τελευταία αναθεώρησή του έγινε το 2004. Το πρότυπο αυτό τίθεται σε εφαρμογή 

για τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2005, ενώ ενθαρρύνεται η εφαρμογή του νωρίτερα με γνωστοποίηση αυτού του 

γεγονότος. (ΔΛΠ 16, § 81-83, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.1.3 Σκοπός 
 

Σκοπός του Δ.Λ.Π. 16 είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να διακρίνουν τις 

πληροφορίες που είναι σχετικές με την επένδυση της οικονομικής οντότητας σε ενσώματες 

ακινητοποιήσεις και τις μεταβολές αυτής της επένδυσης. Πρωταρχικά θέματα ση λογιστική 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελούν η αναγνώριση των ενσώματων παγίων, ο 

προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας, οι αποσβέσεις και η μείωση της αξίας τους. (ΔΛΠ 

16, § 1, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.1.4 Πεδίο Εφαρμογής 
 

Το Δ.Λ.Π. 16 εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των ενσώματων ακινητοποιήσεων, 

εκτός όταν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό. (ΔΛΠ 16, 

§2, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε : 
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 ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση  

 βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία σχετίζονται με γεωργική 

δραστηριότητα, 

 περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εξερεύνηση και αξιολόγηση και 

 μεταλλευτικά δικαιώματα και αποθέματα όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και όμοιοι μη 

ανανεώσιμοι πόροι. 

Το Δ.Λ.Π. 16, ωστόσο, εφαρμόζεται για τα ενσώματα πάγια που χρησιμοποιούνται στην 

ανάπτυξη ή στη διατήρηση των στοιχείων ενεργητικού των τριών τελευταίων που 

προαναφέρθηκαν. (ΔΛΠ 16, §3, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.1.5 Εννοιολογική Προσέγγιση  

 

 Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται 

μετά την αφαίρεση οποιονδήποτε σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευμένων ζημιών 

απομείωσης. 

 Κόστος είναι τα μετρητά ή τα ταμιακά ισοδύναμα που καταβάλλονται ή η εύλογη 

αξία άλλου ανταλλάγματος που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού 

στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του ή το ποσό που 

αποδίδεται στο περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του αναγνώριση με βάση άλλα 

Δ.Π.Χ.Α. 

 Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική του αξία. 

 Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός 

περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.  

 Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να 

ανταλλαγεί και μια υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με 

τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς στα πλαίσια μιας 

συναλλαγής διεξαγόμενης σε καθαρά εμπορική βάση. 

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

στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 

 Ενσώματα πάγια είναι τα περιουσιακά στοιχεία που: 
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 κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για 

εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και 

 αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία λογιστικές 

περιόδους. 

 Ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης ενός 

περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του. 

 Υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η εκτιμώμενη αξία που η 

οικονομική οντότητα εκτιμά ότι θα λάμβανε από την εκποίηση τους περιουσιακού 

στοιχείου, μετά την αφαίρεση του κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο 

ήταν ήδη στην ηλικία και την κατάσταση που θα αναμενόταν κατά το τέλος της 

ωφέλιμης ζωής του. 

 Ωφέλιμη ζωή είναι: 

 η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται 

να είναι διαθέσιμο για χρήση από την οικονομική οντότητα ή 

 το πλήθος των παραγωγικών ή όμοιων μονάδων που η οικονομική οντότητα 

αναμένει να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο.  

(ΔΛΠ 16, § 6, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.1.6 Ο Νόμος 2190/20 για τις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

 

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα πάγια διακρίνονται σε «ενσώματα πάγια», σε 

«ασώματες ακινητοποιήσεις», σε «έξοδα εγκατάστασης» και σε «συμμετοχές και άλλες 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». 

 Τα ενσώματα πάγια παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης τους και γίνονται 

αναπροσαρμογές μόνο εάν κάποια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση το ορίσει. 

 Τα έξοδα απόκτησης των παγίων, όπως αμοιβές συμβούλων, δικηγόρων, 

συμβολαιογράφων, τεχνικών, φόροι κλπ., μεταφέρονται στην κατηγορία των «εξόδων 

εγκατάστασης» και αποσβένονται σε χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια. Οι τόκοι 

που προκύπτουν από δάνεια που έχουν ληφθεί για την κατασκευή των παγίων μεταφέρονται 

και αυτοί στα έξοδα εγκατάστασης και αποσβένονται σε ένα διάστημα από ένα έως πέντε 

χρόνια. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο 
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νόμισμα, δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί για την αγορά παγίων, μεταφέρονται και αυτές στα 

έξοδα εγκατάστασης και αποσβένονται ανάλογα με τη διάρκεια των δανείων. 

 Η απόσβεση των παγίων γίνεται με βάση καθορισμένους συντελεστές, κατά είδος ή 

κατηγορία ειδών. Οι συντελεστές αυτοί αποσβέσεων, που μπορεί να έχουν ένα κατώτατο ή 

ανώτατο όριο, προσδιορίζονται αποκλειστικά από τη φορολογική νομοθεσία. Μπορεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις να δώσει η φορολογική νομοθεσία τη δυνατότητα να μη διενεργηθούν 

αποσβέσεις για κάποια πάγια και να καθυστερήσει ο χρόνος της απόσβεσής τους. 

 Τα ανταλλακτικά των πάγιων περιουσιακών στοιχείων παρακολουθούνται στα 

αποθέματα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα μόνο όταν αναλώνονται, δηλαδή όταν 

χρησιμοποιούνται για επισκευές. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει υποτίμηση της αξίας 

των ανταλλακτικών αυτών, η υποτίμηση αυτή  γίνεται  στους λογαριασμούς των 

αποθεμάτων. 

 Οι αναπροσαρμογές στην αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων γενικά 

απαγορεύονται εκτός και εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο από κάποια ειδική νομοθετική 

ρύθμιση. Με βάση ειδικές αποφάσεις και νόμους έχει καθοριστεί να γίνεται αναπροσαρμογή 

των παγίων κάθε τέσσερα χρόνια με γενικούς συντελεστές που καθορίζει κάθε φορά το 

Υπουργείο Οικονομικών. Εάν προκύπτει υπεραξία από την αναπροσαρμογή, η υπεραξία αυτή 

μεταφέρεται στην καθαρή θέση και αφού κεφαλαιοποιηθεί εκδίδονται νέες μετοχές. Οι νέες 

αυτές μετοχές που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση μοιράζονται δωρεάν στους 

μετόχους. Να σημειωθεί επίσης ότι η επιχείρηση πληρώνει φόρο πάνω στο συνολικό ποσό 

της υπεραξίας που προκύπτει. 

 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στον Ισολογισμό πρέπει για κάθε 

κατηγορία ενσώματων παγίων να εμφανίζονται ξεχωριστά η αξία κτήσης, το αποσβεσμένο 

πάγιο μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και το αναπόσβεστο υπόλοιπό του. Αν έχει 

γίνει αναπροσαρμογή με βάση κάποιο συγκεκριμένο νόμο τότε σαν αξία κτήσης θεωρείται η 

αναπροσαρμοσμένη αξία. 

 Μέσω των ειδικών αναλυτικών εφαρμογών του Μητρώου Παγίων γίνεται η 

παρακολούθηση των ενσώματων παγίων το οποίο μπορεί να αφορά ένα τεράστιο αριθμό 

ειδών. Οι εφαρμογές του Μητρώου Παγίων θεωρούνται αποτελεσματικές για την υποστήριξη 

των υποχρεώσεων οι οποίες πηγάζουν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την ελληνική 

φορολογική νομοθεσία. 
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Επομένως, ενώ το πλαίσιο για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις, που ορίζονται από τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, είναι εκτεταμένο και αρκετά πλήρες είναι ωστόσο βαθιά 

επηρεασμένο από φορολογικού χαρακτήρα ρυθμίσεις. (Ντζανάτος Δ., 2008) 

 

 

3.1.7 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 

Κάνοντας σύγκριση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι ο όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα χρησιμοποιείται για το σύνολο των 

πληροφοριών που πηγάζουν από τη λογιστική και φορολογική νομοθεσία και από τις αρχές 

και κανόνες που αναφέρονται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων. 

 Στην κορυφή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων βρίσκουμε το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ. 1123/1980) του οποίου οι διατάξεις σε πολλά σημεία συγκλίνουν με 

αυτές των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Ακολουθεί ο βασικός νόμος για τη λειτουργία των Ανώνυμων 

Εταιρειών (Ν. 2190/1920) όπως ισχύει σήμερα, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.-

ΠΔ.186/1992), ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) καθώς και μία σειρά 

νομοθετημάτων όπως το ΠΔ.299/2003 για τις αποσβέσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. 

(Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2006) 

 

 

3.1.7.1 Τι Αλλάζει με το Δ.Λ.Π. 16 
 

Με βάση τα Δ.Λ.Π., τα πάγια, εξαιρώντας από αυτά τις συμμετοχές και τις λοιπές 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, διακρίνονται σε: 

 ενσώματες ακινητοποιήσεις (Δ.Λ.Π. 16),  

 άυλα στοιχεία (Δ.Λ.Π. 38), 

 επενδύσεις σε ακίνητα (Δ.Λ.Π. 40), 

 διαρκή βιολογικά στοιχεία (Δ.Λ.Π. 41), 

 πάγια που σχετίζονται με την έρευνα ορυκτών (Δ.Π.Χ.Π. 6) και 

 πάγια που αφορούν διακοπτόμενες δραστηριότητες ή που διατίθενται για πώληση 

(Δ.Π.Χ.Π. 5). 

Επομένως, τα ενσώματα πάγια με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι πολύ 

λιγότερα από ότι είναι με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Το κόστος των ενσώματων παγίων του Δ.Λ.Π. 16 διαμορφώνεται εάν στο κόστος 

κτήσης συμπεριληφθούν και όλα τα έξοδα απόκτησης αυτών των παγίων. Δηλαδή, ενώ με 

βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα έξοδα απόκτησης παγίων, όπως αμοιβές 

δικηγόρων, συμβούλων, συμβολαιογράφων κλπ μεταφέρονται στα έξοδα εγκατάστασης, με 

βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 τα έξοδα αυτά αυξάνουν την αξία κτήσης του 

παγίου. 

Το ίδιο ισχύει και για του τόκους κατασκευαστικής περιόδου για δάνεια που έχουν 

συναφθεί για την κατασκευή ενός παγίου. Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

μεταφέρονται οι τόκοι στα έξοδα εγκατάστασης ενώ με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

16 αυξάνουν την αξία κτήσης του παγίου. 

Επίσης, στην αξία κτήσης του ενσώματου παγίου προστίθενται και τα κατ’ εκτίμηση 

κόστη αποσυναρμολόγησης ή αποκατάστασης. Τέτοια κόστη μπορεί να αφορούν για 

παράδειγμα μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου όταν ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση ενός 

λατομείου ή μεταλλείου, είναι υποχρεωμένες να αποκαταστήσουν το χώρο. Με βάση το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16, πρέπει να γίνεται εκτίμηση από την αρχή του κόστους 

αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης το οποίο προσαυξάνει το κόστος απόκτησης του 

παγίου και αποσβένεται καθόλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 

Αναφορικά με τα ανταλλακτικά των παγίων, τα μεγάλα ανταλλακτικά καθώς και οι 

παρτίδες ανταλλακτικών που σχετίζονται με συγκεκριμένα πάγια παρακολουθούνται σαν 

πάγια και αποσβένονται ανάλογα με το πάγιο που σχετίζονται.  

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι επιχορηγήσεις των ενσώματων παγίων 

μπορούν να μειώνουν την αξία κτήσης τους, εν αντιθέσει με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

στα οποία δεν επιτρέπεται αυτό. Στην περίπτωση που η επιχορήγηση με βάση τα Δ.Λ.Π., έχει 

μειώσει την αξία κτήσης του ενσώματου παγίου τότε οι αποσβέσεις του θα είναι μικρότερες 

από τις αποσβέσεις που θα προέκυπταν εάν γίνονταν αυτές στο σύνολο της αξίας κτήσης του. 

Τα ενσώματα πάγια παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης τους και σε 

αναπροσαρμοσμένες αξίες μόνο όταν το επιτρέπει κάποια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση 

με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ενώ με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 

μπορούν  να  παρακολουθούνται  εναλλακτικά είτε στο κόστος είτε σε αξίες 

αναπροσαρμογής. 

Στην περίπτωση που τα ενσώματα πάγια παρακολουθούνται σε αξίες 

αναπροσαρμογής, αποτιμούνται σε εύλογες αξίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα από 

αποτιμητές. Υπάρχουν δύο τρόποι για τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώματων παγίων 
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που παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής. Στην πρώτη περίπτωση 

αναπροσαρμόζονται η αξία κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις του ενσώματου παγίου 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση συμψηφίζονται οι σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία 

της αναπροσαρμογής και η καινούρια εύλογη αξία αποτελεί την καινούρια αξία κτήσης του 

παγίου.  

Οι υπεραξίες που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή των ενσώματων παγίων, 

μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό της καθαρής θέσης, σε λογαριασμό αποθεματικού. Στην 

περίπτωση που προκύπτουν χρεωστικές υπεραξίες, συμψηφίζονται με τυχόν ήδη υπάρχον 

αποθεματικό ή αν δεν υπάρχει αποθεματικό μεταφέρονται στη χρέωση των αποτελεσμάτων 

της χρήσης. 

Το αποθεματικό που έχει δημιουργηθεί από τις υπεραξίες των ενσώματων παγίων, εάν 

πουληθεί το πάγιο, αντί να μεταφερθεί στα αποτελέσματα μεταφέρεται στην καθαρή θέση, 

στα αποτελέσματα σε νέο. Είναι δυνατή και η τμηματική απόσβεση του αποθεματικού ενώ 

χρησιμοποιείται το πάγιο, με μεταφορά της τμηματικής  απόσβεσης στα αποτελέσματα σε 

νέο. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων 

διενεργούνται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους η οποία ορίζεται από τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Η διοίκηση δηλαδή αποφασίζει ποια θα είναι η ωφέλιμη ζωή του κάθε παγίου 

και αποφασίζει επίσης ποια μέθοδος απόσβεσης θα ακολουθηθεί. Η εκτίμηση και η απόφαση 

της διοίκησης μπορεί να αλλάζει και επομένως να τροποποιείται η διάρκειας απόσβεσης του 

παγίου ή η μέθοδος απόσβεσής του. Η προσέγγιση αυτή είναι τελείως διαφορετική από αυτή 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

Τα προς πώληση πάγια παύουν να παρακολουθούνται ως ενσώματα πάγια και αφού 

διαγραφούν από τις ενσώματες ακινητοποιήσεις παρακολουθούνται σε ειδικούς 

λογαριασμούς μέχρι να πουληθούν. Τα πάγια αυτά σταματάνε να αποσβένονται μετά τη 

μεταφορά τους, ωστόσο μπορούν να υποτιμηθούν εάν εκτιμηθεί ότι θα υπάρξουν απώλειες 

κατά την ρευστοποίησή τους. 

Ενώ με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στον Ισολογισμό πρέπει να 

εμφανίζονται ξεχωριστά η αξία κτήσης, η αποσβεσμένη αξία και το αναπόσβεστο υπόλοιπο 

των ενσώματων παγίων, στα Διεθνή αρκεί μόνο να εμφανίζεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο, το 

οποίο αναλύεται λεπτομερώς στις Σημειώσεις. 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 προβλέπει μεγάλο πλήθος γνωστοποιήσεων στις 

Σημειώσεις για τα ενσώματα πάγια. 
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Αλλάζει σημαντικά η εικόνα των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων πολλών 

επιχειρήσεων και κυρίως αυτών που είναι εντάσεως κεφαλαίων, λόγω της δυνατότητας που 

δίνει στις επιχειρήσεις το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 να αποτιμούν τα ενσώματα πάγιά 

τους σε εύλογες αξίες και επομένως στην εμφάνιση υπεραξίας έναντι του ιστορικού κόστους 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.  Το ιστορικό κόστος μαζί με τις πιθανές νόμιμες 

αναπροσαρμογές είναι πολλές φορές μικρότερο από την τρέχουσα αξία των ενσώματων 

παγίων. Επίσης, εάν ο χρόνος απόσβεσης με τα Δ.Λ.Π. είναι μεγαλύτερος από ότι 

προβλέπεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές αποσβέσεων των Ε.Λ.Π., τότε αρχικά 

παρουσιάζονται καλύτερα αποτελέσματα μετά τις αποσβέσεις αλλά χειρότερα για το 

διάστημα που με βάση τα Ε.Λ.Π. θα έχει αποσβεστεί πλήρως ενώ με βάση τα Δ.Λ.Π.  θα 

συνεχίζεται να αποσβένεται. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη χρήσης ενός εργαλείου για την εξυγίανση όλων αυτών των 

διαφορών στην αντιμετώπιση των ενσώματων παγίων μεταξύ του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 16 και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα  

πλήρως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Μητρώο 

Παγίων. (Ντζανάτος Δ., 2008) 

 

 

3.2  Αναγνώριση 
 

Αναγνώριση είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης στον ισολογισμό ή στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων ενός κονδυλίου, που ανταποκρίνεται στον ορισμό του 

στοιχείου και πληροί τα κριτήρια για αναγνώριση. (Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης 

των  Οικονομικών  Καταστάσεων,  § 82,   Επιτροπή  Διεθνών   Λογιστικών Προτύπων  

IASC) 

 

 

3.2.1 Κριτήρια Αρχικής Αναγνώρισης Ενσώματων Παγίων 
 

Το κόστος ενός ενσώματου παγίου πρέπει να αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού εάν 

και μόνο εάν: 

 πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το πάγιο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση ή θα εκρεύσουν από αυτή και 
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 το κόστος του στοιχείου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. (ΔΛΠ 16, § 7, Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.2.1.1   Η πιθανότητα Μελλοντικών Οικονομικών Οφελών 

 

Η έννοια της πιθανότητας χρησιμοποιείται στα κριτήρια της αναγνώρισης και αναφέρεται στο 

βαθμό αβεβαιότητας με τον οποίο τα συνδεόμενα με το κονδύλι μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα ή θα εκρεύσουν από αυτή. Η έννοια αυτή 

συμβαδίζει με την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η 

οικονομική οντότητα. Εκτιμήσεις του βαθμού αβεβαιότητας, που σχετίζεται με τη ροή 

μελλοντικών οικονομικών οφελών, γίνονται με βάση τις ενδείξεις, όταν καταρτίζονται οι 

οικονομικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, όταν είναι πιθανό ότι μία απαίτηση από μία 

οικονομική οντότητα θα εισπραχθεί, δικαιολογείται τότε, με την απουσία κάθε ένδειξης για 

το αντίθετο, να αναγνωριστεί η απαίτηση ως ένα περιουσιακό στοιχείο. Για μεγάλο πλήθος 

απαιτήσεων, οπωσδήποτε, κάποιος βαθμός ανεισπραξιμότητας συνήθως θεωρείται πιθανός, 

οπότε αναγνωρίζεται ένα έξοδο που αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη μείωση των 

οικονομικών οφελών. (Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών 

Καταστάσεων,  § 85, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.2.1.2  Αξιοπιστία Επιμέτρησης 

 

Το δεύτερο κριτήριο για την αναγνώριση ενός στοιχείου είναι ότι έχει ένα κόστος ή μία αξία 

που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος ή η αξία χρειάζεται 

να εκτιμηθούν. Η χρήση εύλογων εκτιμήσεων είναι ένα ουσιαστικό μέρος της σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων και δεν υποσκάπτει την αξιοπιστία τους. Όταν όμως δεν μπορεί 

να γίνει μια εύλογη εκτίμηση, το στοιχείο δεν αναγνωρίζεται στον ισολογισμό ή στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η ύπαρξη, ωστόσο, της απαίτησης γνωστοποιείται 

στις σημειώσεις. (Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων,  § 

86, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 
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3.2.2 Αρχικά Κόστη σε Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης Παγίων 
 

Στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορούν να αποκτηθούν για λόγους ασφάλειας ή 

και για περιβαλλοντικούς λόγους. Η απόκτηση τέτοιων ενσώματων ακινητοποιήσεων, 

μολονότι δεν αυξάνει άμεσα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος στοιχείου 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων, μπορεί να είναι αναγκαία προκειμένου να λάβει η 

οικονομική οντότητα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από άλλα περιουσιακά στοιχεία της. 

Τέτοια στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση 

ως περιουσιακά στοιχεία, δεδομένου ότι επιτρέπουν στην οικονομική οντότητα να 

αποκομίσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από σχετιζόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

επιπλέον των ωφελειών που θα μπορούσε να έχει, χωρίς την απόκτηση των παγίων αυτών. 

(ΔΛΠ 16, § 11, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.2.3 Μεταγενέστερα Κόστη 
 

Σύμφωνα με τα κριτήρια αναγνώρισης των ενσώματων παγίων, μία οικονομική οντότητα δεν 

αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων τα κόστη 

της καθημερινής συντήρησης ή επισκευής του. Τα κόστη αυτά αναγνωρίζονται ως έξοδα 

κατά τη χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται. Τα κόστη μιας καθημερινής επισκευής ή 

συντήρησης είναι κυρίως τα κόστη της εργασίας, των αναλωσίμων και μπορεί να 

περιλαμβάνουν και το κόστος διαφόρων μικρών ανταλλακτικών. Τα έξοδα αυτά συνήθως 

περιγράφονται ως «επισκευές και συντηρήσεις» του παγίου. (ΔΛΠ 16, § 12, Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 Τμήματα ορισμένων στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να χρήζουν 

αντικατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τις αρχές αναγνώρισης των 

ενσώματων παγίων, μια επιχείρηση αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός πάγιου στοιχείου, 

το κόστος αντικατάστασης ενός τμήματός του, όταν το κόστος πραγματοποιείται και εφόσον 

ικανοποιούνται οι αρχές αναγνώρισης των πάγιων στοιχείων. Η λογιστική αξία των τμημάτων 

που αντικαταστάθηκαν, διαγράφεται σύμφωνα με τους όρους διαγραφής του Δ.Λ.Π. 16. 

(ΔΛΠ 16, § 13, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 Η συνεχιζόμενη λειτουργία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί 

να προϋποθέτει τακτικές σημαντικές επιθεωρήσεις για βλάβες, ανεξάρτητα αν γίνεται 

αντικατάσταση τμημάτων του στοιχείου. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης, το 
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κόστος κάθε σημαντικής επιθεώρησης αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία τους στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων ως αντικατάσταση. Κάθε εναπομένουσα λογιστική αξία του 

κόστους της προηγούμενης επιθεώρησης διαγράφεται. (ΔΛΠ 16, § 14, Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.3  Αποτίμηση κατά την Αναγνώριση 
 

Αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών στα οποία τα στοιχεία 

των οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζονται και απεικονίζονται στον Ισολογισμό και 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Ένας αριθμός διαφορετικών βάσεων επιμέτρησης χρησιμοποιείται σε διάφορους 

βαθμούς και με ποικίλους συνδυασμούς στις οικονομικές καταστάσεις. Οι βάσεις αυτές 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Το ιστορικό κόστος. Τα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στο ποσό των 

ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που καταβλήθηκαν ή στην 

εύλογη αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθούν. 

 Το τρέχον κόστος. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των 

ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που θα έπρεπε να καταβληθεί αν 

τα ίδια ή ισοδύναμα στοιχεία αποκτιούνταν τώρα. Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στο 

ποσό που θα χρειαζόταν προκειμένου να διακανονιστεί η οφειλή τώρα. 

 Τη ρευστοποιήσιμη αξία. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των 

ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που θα μπορούσε να ληφθεί 

τώρα, από την πώληση των στοιχείων αυτών. 

 Την παρούσα αξία. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην παρούσα 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών καθαρών ταμειακών εισροών, που το στοιχείο 

αναμένεται να δημιουργήσει κατά τη συνήθη λειτουργική πορεία της επιχείρησης. 

(Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, § 99-100, 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 
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3.3.1 Τα Στοιχεία Κόστους ενός Παγίου 
 

Το κόστος ενός παγίου στοιχείου αποτελείται από την τιμή αγοράς του, καθώς και από όλα τα 

έξοδα που απαιτείται να πραγματοποιηθούν προκειμένου το πάγιο να καταστεί έτοιμο για 

λειτουργία. 

 Αναλυτικά, στο κόστος ενός παγίου συμπεριλαμβάνονται: 

 Η τιμή αγοράς στην οποία προστίθενται οι δασμοί εισαγωγής, οι μη επιστρεπτέοι 

φόροι καθώς και οι παρεχόμενες εκπτώσεις. 

 Τα άμεσα επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να φτάσει το 

πάγιο στοιχείο στην τοποθεσία και σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται από τη διοίκηση. 

 Η αρχική εκτίμηση για τα κόστη αποσυναρμολόγησης και μετακίνησης ενός 

στοιχείου καθώς και για τα κόστη αποκατάστασης της τοποθεσίας στην οποία 

εγκαθίσταται. 

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτόμενων εξόδων είναι: 

o Τα κόστη των παροχών σε εργαζόμενους που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή 

ή την απόκτηση ενός παγίου. 

o Το κόστος διαμόρφωσης του χώρου. 

o Τα αρχικά κόστη παράδοσης και μεταφοράς. 

o Τα κόστη συναρμολόγησης και εγκατάστασης. 

o Οι επαγγελματικές αμοιβές. 

o Τα κόστη δοκιμών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πάγιο στοιχείο λειτουργεί 

κανονικά μετά την αφαίρεση των καθαρών εισπράξεων από την πώληση των 

προϊόντων που παρήχθησαν. 

Κόστη τα οποία δεν προσαυξάνουν το κόστος των ενσώματων παγίων είναι τα ακόλουθα: 

o Έξοδα παρουσίασης ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

o Έξοδα ανοίγματος μιας νέας εγκατάστασης. 

o Έξοδα διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε νέα μέρη ή με μία νέα 

κατηγορία πελατών (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων εκπαίδευσης του 

προσωπικού) 

o Διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα. 

o Η αναγνώριση των παραπάνω εξόδων στη λογιστική αξία ενός ενσώματου 

παγίου παύει όταν το πάγιο βρίσκεται σε κατάλληλη θέση και σε κατάσταση για να 

λειτουργήσει σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται από τη διοίκηση. 
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Κόστη, συνεπώς, που πραγματοποιούνται κατά τη χρήση ή την επαναλειτουργία του 

παγίου δεν περιλαμβάνονται στη λογιστική του αξία. 

Το κόστος κτήσης για κάθε κατηγορία ενσώματου παγίου στοιχείου μπορεί ενδεικτικά 

να περιλαμβάνει: 

- Γήπεδα: Το κόστος των γηπέδων περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, την προμήθεια του 

κτηματομεσίτη, τις νομικές αμοιβές, τις αμοιβές των τοπογράφων, τα έξοδα 

αποξήρανσης, τα έξοδα καθαρισμού και διαμόρφωσης του εδάφους καθώς και τα 

έξοδα κατεδάφισης σε περιπτώσεις που προϋπήρχαν κτίρια επί του εδάφους κατά την 

αγορά χωρίς να υπάρχει η πρόθεση χρήσης τους. 

- Κτίρια: Το κόστος των κτιρίων είναι η τιμή αγοράς τους πλέον του κόστους 

μετατροπής και βελτίωσης των κτιρίων προκειμένου αυτά να καταστούν έτοιμα για 

χρήση που τα προορίζει η διοίκηση. 

- Εγκαταστάσεις και μηχανήματα: Το κόστος των εγκαταστάσεων και των 

μηχανημάτων περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τα μεταφορικά, τα έξοδα εγκατάστασης 

καθώς και το κόστος της δοκιμαστικής λειτουργίας του μηχανήματος για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί 

σύμφωνα με τις τεχνικές του δυνατότητες. (ΔΛΠ 16, § 16-22, Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.3.2 Προσδιορισμός του Κόστους ενός Παγίου 

 

Το κόστος ενός παγίου αποτελείται από την τιμή τοις μετρητοίς κατά την ημερομηνία 

αναγνώρισης. Όταν η πληρωμή αναβάλλεται πέρα από τα συνήθη πιστωτικά όρια, η διαφορά 

μεταξύ της τιμής σε μετρητά και του συνόλου των πληρωμών αναγνωρίζεται ως τόκοι έξοδα 

κατά τη διάρκεια της περιόδου πίστωσης, εκτός από την περίπτωση που οι τόκοι 

περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του παγίου. 

 Ένα ενσώματο πάγιο μπορεί να αποκτηθεί κατά την ανταλλαγή με ένα μη 

νομισματικό στοιχείο του ενεργητικού (ή στοιχεία του ενεργητικού) ή ένα συνδυασμό 

νομισματικών και μη νομισματικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Το κόστος ενός τέτοιου ενσώματου παγίου, αποτιμάται στην εύλογη αξία του εκτός 

εάν: 

 Η συναλλαγή της ανταλλαγής δεν έχει εμπορική υπόστασή ή 
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 Δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία του παγίου στοιχείου που λήφθηκε 

ούτε του παγίου στοιχείου που δόθηκε. 

Το αποκτώμενο στοιχείο αποτιμάται με αυτόν τον τρόπο ακόμη και αν η επιχείρηση 

δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το πάγιο που δόθηκε. Εάν το αποκτώμενο στοιχείο δεν 

αποτιμάται στην εύλογη αξία του, τότε το κόστος του είναι η λογιστική αξία του παγίου που 

δόθηκε. 

Μια επιχείρηση προσδιορίζει εάν μία ανταλλαγή έχει εμπορική υπόσταση 

εξετάζοντας την έκταση στην οποία οι μελλοντικές ταμειακές ροές αναμένεται να αλλάξουν 

ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής αυτής. Μία ανταλλαγή έχει εμπορική υπόσταση όταν: 

 Η σύνθεση (κίνδυνος, χρονική στιγμή και ποσό) των ταμειακών ροών του στοιχείου 

του ενεργητικού που παραλήφθηκε διαφέρει από τη σύνθεση των ταμειακών ροών 

του στοιχείου του ενεργητικού που εκχωρήθηκε. 

 Η ειδική για την επιχείρηση αξία, κατά το μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

που επηρεάζονται από την ανταλλαγή αλλάζει ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής αυτής. 

 Η διαφορά μεταξύ των δύο προαναφερθέντων είναι σημαντική σχετικά με την εύλογη 

αξία των στοιχείων του ενεργητικού που ανταλλάσσονται. 

Η εύλογη αξία ενός πάγιου στοιχείου για το οποίο δεν υπάρχουν συγκρίσιμες 

συναλλαγές σε μία αγορά, μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα όταν: 

 Η διακύμανση των εκτιμήσεων της εύλογης αξίας δεν είναι σημαντική για αυτό το 

στοιχείο του ενεργητικού. 

 Οι πιθανότητες των διαφόρων εκτιμήσεων μπορούν να εκτιμηθούν λογικά και να 

χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας. 

Εάν μία επιχείρηση είναι ικανή να καθορίσει αξιόπιστα την εύλογη αξία του στοιχείου 

του ενεργητικού που αποκτήθηκε είτε του στοιχείου του ενεργητικού που δόθηκε, τότε η 

εύλογη αξία του στοιχείου που δόθηκε χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους του 

στοιχείου που αποκτήθηκε, εκτός και αν η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτήθηκε είναι 

περισσότερο σαφής. (ΔΛΠ 16, § 23-26, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.4  Αποτίμηση μετά την Αναγνώριση 
 

Το Δ.Λ.Π. 16 δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ του Υποδείγματος του 

Κόστους και του Υποδείγματος της Αναπροσαρμογής ως λογιστική πολιτική. Η λογιστική 
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πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μία ολόκληρη κατηγορία ενσώματων παγίων της 

επιχείρησης. (ΔΛΠ 16, § 29, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.4.1 Υπόδειγμα Κόστους 
 

Μετά την αρχική του αναγνώριση ως στοιχείο του ενεργητικού, ένα ενσώματο πάγιο πρέπει 

να εμφανίζεται στο κόστος κτήσης του μειωμένο κατά το ποσό των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων καθώς και των συσσωρευμένων ζημιών λόγω μείωσης της αξίας του. (ΔΛΠ 16, 

§ 30, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.4.2 Υπόδειγμα Αναπροσαρμογής 
 

Μετά την αρχική του αναγνώριση ως στοιχείο του ενεργητικού, ένα ενσώματο πάγιο, η 

εύλογη αξία του οποίου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, θα πρέπει να εμφανίζεται με 

αναπροσαρμοσμένη αξία. Ως αναπροσαρμοσμένη αξία νοείται η εύλογη αξία του παγίου 

κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες ζημιές 

λόγω μείωσης της αξίας του. 

 Οι αναπροσαρμογές θα πρέπει να γίνονται με επαρκή συχνότητα, προκειμένου να 

βεβαιώνεται ότι η λογιστική αξία του παγίου δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή που θα 

προσδιοριζόταν με τη χρησιμοποίηση της εύλογης αξίας κατά την ημέρα του Ισολογισμού. 

 Η εύλογη αξία των οικοπέδων και των κτιρίων προσδιορίζεται συνήθως με μία 

εκτίμηση βασισμένη σε στοιχεία της αγοράς, η οποία αναλαμβάνεται από επαγγελματίες 

εκτιμητές. Η εύλογη αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού είναι συνήθως 

η αγοραία αξία τους, προσδιοριζόμενη κατ’ εκτίμηση. 

 Όταν δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί η εύλογη αξία, 

λόγω της ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων και επειδή 

σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, παρά μόνο ως τμήμα μιας συνεχιζόμενης επιχείρησης, 

μπορεί να χρειαστεί η οικονομική οντότητα να υπολογίσει την εύλογη αξία με χειρισμό μέσω 

λογαριασμού αποτελεσμάτων ή αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης. 

 Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 

των στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Όταν η 

εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει αναπροσαρμοστεί διαφέρει σημαντικά από 
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τη λογιστική αξία του, απαιτείται μια περαιτέρω αναπροσαρμογή. Μερικά από τα στοιχεία 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων υφίστανται σημαντικές και άστατες μεταβολές στην 

εύλογη αξία, και συνεπώς απαιτείται η ετήσια αναπροσαρμογή τους. Τέτοιες συχνές 

αναπροσαρμογές δεν είναι αναγκαίες για στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων με 

επουσιώδεις μόνο μεταβολές στην εύλογη αξία. Αντί αυτού, μπορεί να απαιτείται 

αναπροσαρμογή του στοιχείου κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια. 

Όταν επιλεχθεί το Υπόδειγμα της Αναπροσαρμογής, τότε αυτό θα πρέπει να 

ακολουθείται για ολόκληρη την κατηγορία στην οποία ανήκει το πάγιο και όχι επιλεκτικά.  

 Μία κατηγορία ενσώματων παγίων είναι ένα σύνολο στοιχείων του ενεργητικού, 

όμοιας φύσης και χρήσης στις λειτουργίες της επιχείρησης. Κατηγορίες ενσώματων παγίων 

αποτελούν: 

- Εδαφικές εκτάσεις 

- Κτίρια 

- Μηχανήματα 

- Πλοία 

- Αεροπλάνα 

- Οχήματα 

- Έπιπλα κα σκεύη 

- Εξοπλισμός γραφείων 

Τα επιμέρους στοιχεία μιας κατηγορίας ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα. 

Είναι δυνατό μια κατηγορία παγίων να αναπροσαρμόζεται σταδιακά, με την προϋπόθεση ότι 

η αναπροσαρμογή ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και συμβαδίζει με τα 

τρέχοντα δεδομένα. . (ΔΛΠ 16, § 31-38, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

  

3.4.2.1  Η λογιστική των Αναπροσαρμογών 

 

Όταν ένα ενσώματο πάγιο αναπροσαρμόζεται, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις του κατά την 

ημέρα της αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 Αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του 

στοιχείου του ενεργητικού, έτσι ώστε η λογιστική του αξία μετά την αναπροσαρμογή 

να είναι ίση με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται όταν 
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ένα στοιχείο του ενεργητικού αναπροσαρμόζεται με βάση ένα δείκτη τιμών στο 

αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασης. 

 Συμψηφίζονται με την προ αποσβέσεων αξία του παγίου στοιχείου και το καθαρό 

ποσό προσαρμόζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία του παγίου (η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται συχνά για τα κτίρια). (Grant Thornton, 2006) 

 

 

3.4.2.2 Αρχική Αναγνώριση 

 

Κατά την αναπροσαρμογή της αξίας ενός ενσώματου παγίου, όταν η αναπροσαρμογή αυξάνει 

τη λογιστική του αξία, τότε το πλεόνασμα που προκύπτει μεταφέρεται στο λογαριασμό 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής των Ιδίων Κεφαλαίων. 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 ορίζει ότι η διαφορά αυτή θα μεταφερθεί τελικά 

στο λογαριασμό «Κέρδη σε νέο» με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 Σταδιακά και ανάλογα με το ποσοστό της απόσβεσης του παγίου που αφορά. Στην 

περίπτωση αυτή, μέρος του κονδυλίου «Αποθεματικό Αναπροσαρμογής» μεταφέρεται 

στα «Κέρδη σε νέο» κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης του παγίου από την 

επιχείρηση. Το ποσό της διαφοράς αναπροσαρμογής που μεταφέρεται, συνίσταται στη 

διαφορά μεταξύ της απόσβεσης στην αναπροσαρμοσμένη αξία του παγίου και της 

απόσβεσης στο αρχικό κόστος του στοιχείου αυτού. 

 Συνολικά, όταν το πάγιο στοιχείο πουληθεί ή αποσυρθεί. 

Όποιος τρόπος κι αν ακολουθηθεί, απαγορεύεται η αναγνώριση εσόδου από 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής στα Αποτελέσματα Χρήσης. Το Αποθεματικό 

Αναπροσαρμογής μεταφέρεται στα Κέρδη σε νέο μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων και οι κινήσεις 

αυτές αποτυπώνονται στην Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Εάν υπάρχει αύξηση της λογιστικής αξίας ενός ενσώματου παγίου λόγω 

αναπροσαρμογής τότε η αύξηση αυτή αναστρέφει κατά το ίδιο ποσό τυχόν προηγούμενη 

υποτίμηση του ίδιου παγίου η οποία είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης, η αύξηση 

αυτή δηλαδή αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 Στην περίπτωση που η αναπροσαρμογή μειώνει τη λογιστική αξία του παγίου, τότε η 

μείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός αν η μείωση αυτή 

αναστρέφει προηγούμενη αύξηση που υπήρχε στο Αποθεματικό Αναπροσαρμογής, οπότε και 

πρέπει να χρεωθεί στο Αποθετικό Αναπροσαρμογής. (Grant Thornton, 2006) 
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3.4.2.3 Αναπροσαρμογή Παγίου Στοιχείου μετά από Προηγούμενη 

Μείωση της Λογιστικής του Αξίας 

 

Εάν η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου είχε μειωθεί σε προηγούμενη χρήση, τότε η 

επιπλέον μείωση της αξίας του θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης με αντίστοιχη 

μείωση της αξίας του παγίου. 

 Στην περίπτωση που η λογιστική αξία του παγίου στοιχείου αυξηθεί μετά από 

προηγούμενη μείωση, τότε το ποσό της αύξησης που θα προκύψει θα αναγνωριστεί ως έσοδο, 

κατά την έκταση που αναστρέφει την προηγούμενη υποτίμηση. Η επιπλέον διαφορά 

αναγνωρίζεται απευθείας σε πίστωση του Αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Ιδίων 

Κεφαλαίων. (Grant Thornton, 2006) 

 

 

3.4.2.4 Αναπροσαρμογή Παγίου Στοιχείου μετά από Προηγούμενη 

Αύξηση της Λογιστικής του Αξίας 

 

Στην περίπτωση που η αξία ενός ενσώματου παγίου, ενώ έχει ήδη αυξηθεί από προηγούμενες 

αναπροσαρμογές και έχει δημιουργηθεί Αποθεματικό Αναπροσαρμογής από τις αυξήσεις 

αυτές, αυξάνεται επιπλέον, τότε η νέα αύξηση προστίθεται και αυτή στο Αποθεματικό 

Αναπροσαρμογής και αυξάνεται και η λογιστική αξία του παγίου. 

 Εάν στη συνέχεια μειωθεί η αξία του παγίου,  η λογιστική αξία του οποίου είχε 

αυξηθεί σε προηγούμενες χρήσεις, τότε θα μειωθεί κατά το ποσό αυτό ο λογαριασμός του 

Αποθεματικού Αναπροσαρμογής. Το υπόλοιπο του Αποθεματικού Αναπροσαρμογής θα 

αναγνωριστεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. (Grant Thornton, 2006) 

 

 

3.5 Απόσβεση 

 

3.5.1 Γενικά περί Αποσβέσεων   

 

Ο σκοπός απόκτησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων από μια εταιρία είναι η κάλυψη των 

λειτουργικών της αναγκών για περισσότερες από μία διαχειριστικές χρήσεις. Επομένως, το 
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κόστος κτήσης του πάγιου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να επιμερισθεί με βάση την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Πρέπει δηλαδή, η λογιστική απεικόνιση να γίνει με τέτοιον 

τρόπο ώστε να καταλογιστεί σε βάρος κάθε χρήσης η σταδιακή μείωση της αξίας των 

αποσβεσμένων περιουσιακών στοιχείων. (Νεγκάκης Χ., 2012) 

  

 

3.5.2 Αποσβεστέο Ποσό και Περίοδος Απόσβεσης 

 

Το αποσβεστέο ποσό ενός ενσώματου παγίου πρέπει να κατανέμεται κατά συστηματικό 

τρόπο στην ωφέλιμη ζωή του. 

 Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου θα πρέπει να εξετάζονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. Στην περίπτωση που 

υπάρχουν διαφορές στις καινούριες με τις προγενέστερες εκτιμήσεις, τότε οι αλλαγές που 

προκύπτουν θα πρέπει να θεωρούνται ως μία αλλαγή σε λογιστικές εκτιμήσεις και να 

αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8. 

 Η ωφέλιμη ζωή ενός ενσώματου παγίου μπορεί αυξηθεί εάν γίνουν κάποιες 

μεταγενέστερες δαπάνες για τη βελτίωση της παραγωγικής του δυναμικότητας καθώς και εάν 

δεν χρησιμοποιείται πολύ. Η αρχικά προσδιορισμένη ωφέλιμη ζωή του παγίου δηλαδή μπορεί 

να επιμηκυνθεί. Μπορεί, ωστόσο, να γίνουν και τέτοιες αλλαγές που να μειώσουν την 

ωφέλιμη ζωή του παγίου όπως αλλαγές στην αγορά των προϊόντων οι οποίες καθιστούν το 

πάγιο πλέον ξεπερασμένο και επομένως αναγκαία την αλλαγή του. 

 Το αποσβεστέο ποσό ενός ενσώματου παγίου προσδιορίζεται όταν από τη λογιστική 

του αξία αφαιρεθεί η υπολειμματική του αξία. Στην πράξη, η υπολειμματική αξία ενός παγίου 

είναι συνήθως ασήμαντη και συνεπώς άνευ σημασίας στον υπολογισμό του αποσβεστέου 

ποσού. 

Ένα πάγιο ξεκινά να αποσβένεται όταν είναι διαθέσιμο για χρήση, δηλαδή όταν 

βρίσκεται στην κατάλληλη θέση και κατάσταση και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για τους 

σκοπούς που προορίζεται από τη διοίκηση. Σταματά να αποσβένεται ένα πάγιο όταν 

προορίζεται πλέον για πώληση (σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5). Ωστόσο, η απόσβεση δεν 

σταματά όταν το πάγιο είναι αδρανές ή αποσύρεται από την ενεργό χρήση εκτός κι αν έχει 

πλήρως αποσβεστεί. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραγωγή, μπορεί η απόσβεση να 

είναι μηδενική. 
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Κατά τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός παγίου πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

o Η αναμενόμενη χρήση του παγίου. Η χρήση εκτιμάται σε σχέση με την αναμενόμενη 

δυναμικότητα του παγίου. 

o Η αναμενόμενη φυσική φθορά που εξαρτάται από λειτουργικούς παράγοντες όπως οι 

βάρδιες λειτουργίας καθώς και η φροντίδα και συντήρηση του παγίου. 

o Η τεχνική ή εμπορική απαξίωση που προκύπτει από αλλαγές ή βελτιώσεις στην 

παραγωγή καθώς και από μεταβολές της ζήτησης στην αγορά. Εξαρτάται από την 

πρόοδο της τεχνολογίας, η οποία μπορεί να απαξιώσει το πάγιο ή από μεταβολές στη 

ζήτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγονται από το συγκεκριμένο πάγιο. 

o Νομικοί ή παρόμοιοι περιορισμοί στη χρήση ενός παγίου στοιχείου. 

Η ωφέλιμη ζωή ενός ενσώματου παγίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

αναμενόμενη χρησιμότητά του για την επιχείρηση.  

Στην περίπτωση που αγοράζεται κτίριο με οικόπεδο μαζί τότε θα πρέπει να γίνει 

διαχωρισμός στις αξίες τους ώστε να διενεργούνται αποσβέσεις μόνο για το κτίριο καθώς τα 

οικόπεδα έχουν απεριόριστη ζωή και δεν αποσβένονται. Τα οικόπεδα και τα κτίρια αν και 

αποκτούνται πολλές φορές μαζί θα πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους διότι 

αντιμετωπίζονται λογιστικά με διαφορετικό τρόπο. (Grant Thornton, 2006) 

 

 

3.5.3 Μέθοδοι Απόσβεσης  

 

Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντανακλά τον ρυθμό με τον 

οποίο τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη του παγίου αναμένεται να αναλωθούν από την 

επιχείρηση. 

Η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται σε ένα πάγιο θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μία 

σημαντική αλλαγή στον αναμενόμενο ρυθμό της ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών 

οφελών που είναι ενσωματωμένα στο πάγιο στοιχείο, τότε η μέθοδος απόσβεσης θα πρέπει να 

αλλάξει προκειμένου να αντανακλά τον νέο ρυθμό. Μία τέτοια αλλαγή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μία αλλαγή σε λογιστική εκτίμηση σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Δ.Λ.Π. 

8. 
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Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι απόσβεσης είναι οι εξής: 

 Σταθερή μέθοδος. Με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο, γίνεται επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων με σταθερό ποσό καθόλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

παγίου. 

 Φθίνουσα μέθοδος. Στην περίπτωση που γίνει η επιλογή της φθίνουσας 

μεθόδου απόσβεσης, το ποσό που μεταφέρεται στα αποτελέσματα της κάθε 

χρήσης μειώνεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου. Η μέθοδος 

αυτή θεωρητικά αντιμετωπίζει το γεγονός ότι η χρήση των περισσότερων 

παγίων, τα πρώτα έτη χρησιμοποίησής τους είναι πιο έντονη, δηλαδή 

αναλώνονται περισσότερα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα στο 

πάγιο. 

 Μέθοδος των παραγόμενων μονάδων. Με τη μέθοδο αυτή, επιβαρύνονται τα 

αποτελέσματα σύμφωνα με την αναμενόμενη χρήση ή παραγωγή του παγίου. 

(ΔΛΠ 16, § 60-62, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.6  Απομείωση Αξίας 

 

Το Δ.Λ.Π. 36 εισάγει στην ελληνική επιχειρηματικότητα και λογιστική πραγματικότητα την 

έννοια της «μείωσης της αξίας», η οποία μέχρι τη στιγμή της υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Π. ήταν 

παντελώς άγνωστη. (Grant Thornton, 2004) 

 Προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων έχει υποστεί 

μείωση της αξίας του εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 36, το οποίο εξηγεί πώς μία επιχείρηση 

αναθεωρεί τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού της, πώς προσδιορίζει το 

ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού και πότε αναγνωρίζει ή αναστρέφει την 

αναγνώριση μίας ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας του στοιχείου. (ΔΛΠ 16, § 63, Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 Σκοπός του Δ.Λ.Π.36 είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες που εφαρμόζει μια 

οικονομική οντότητα, για να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία απεικονίζονται σε 

αξία όχι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Ένα περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται 

σε μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό του αξία, αν η λογιστική αξία του υπερβαίνει το 

ποσό που ανακτάται μέσω χρήσης ή πώλησής του. Αν αυτό συμβαίνει, το περιουσιακό 

στοιχείο χαρακτηρίζεται ως απομειωμένης αξίας και το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική 
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οντότητα να αναγνωρίσει ζημία απομείωσης. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πότε μία 

οικονομική οντότητα πρέπει να αναστρέφει τη ζημία απομείωσης. (ΔΛΠ 36, § 1, Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

 

 

3.6.1   Αποζημίωση για την Απομείωση Αξίας 

 

Αποζημιώσεις από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων παγίων τα οποία είχαν υποστεί 

μείωση της αξίας τους, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο 

κέρδος ή στη ζημιά της χρήσης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης), όταν οι αποζημιώσεις 

αυτές καθίστανται εισπράξιμες. 

 Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν: 

 Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές επιχειρήσεις μετά από μία μείωση της αξίας ή 

ζημιάς στοιχείων των ενσώματων παγίων, που μπορεί να οφείλεται σε φυσικές 

καταστροφές, κλοπή ή κακομεταχείριση. 

 Αποζημιώσεις από το κράτος για στοιχεία των ενσώματων παγίων που 

απαλλοτριώθηκαν (π.χ. γήπεδα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για δημόσιου 

σκοπούς). 

 Αποζημιώσεις που συνδέονται με ακούσια μετατροπή στοιχείων των ενσώματων 

παγίων (π.χ. μεταφορά εγκαταστάσεων από μία χαρακτηριστική αστική περιοχή σε 

μία μη αστική περιοχή σύμφωνα με μία εθνική πολιτική γης). (ΔΛΠ 16, § 65-66, 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 

Με βάση το Δ.Λ.Π. 36, μόνο όταν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να έχει γίνει 

απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο αυτό, 

γίνεται έλεγχος απομείωσης. Προσδιορίζονται από το πρότυπο οι ενδείξεις που πιθανόν να 

υπάρχουν για απομείωση και οι ενδείξεις μπορεί να είναι εσωτερικές μέσα από την ίδια την 

επιχείρηση ή από το εξωτερικό της περιβάλλον. Συνεπώς, εάν χρειάζεται να εξετάσουμε την 

περίπτωση της μείωσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, θα πρέπει πρώτα να 

εξετάσουμε αν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μειώθηκε η αξία του και στη συνέχεια, αν 

υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες για να υπολογίσουμε την 

πιθανή απομείωση. Η ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης δεν συνεπάγεται πάντα ότι τελικά 

πρέπει να γίνει απομείωση. (Ντζανάτος Δ., 2008) 
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3.7  Παύση Αναγνώρισης 

 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου θα πρέπει να διαγράφεται όταν: 

 διατίθεται και 

 δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του. 

Το κέρδος ή ζημιά που προέρχεται από τη διαγραφή ενός ενσώματου παγίου θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη χρονική στιγμή που το 

πάγιο στοιχείο διαγράφεται (εκτός εάν το Δ.Λ.Π. 17 προβλέπει διαφορετικά για την πώληση 

και επαναμίσθωση). Τα κέρδη ή οι ζημιές από πώληση παγίων δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (πωλήσεις). 

Η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων μπορεί να συμβεί με διάφορους 

τρόπους (πώληση, σύμβαση χρηματοοικονομικής μίσθωσης ή ακόμη και δωρεά). Για τον 

προσδιορισμό της ημερομηνίας διάθεσης του παγίου στοιχείου, μία επιχείρηση εφαρμόζει τα 

κριτήρια του Δ.Λ.Π. 18. Το Δ.Λ.Π. 17 εφαρμόζεται στην περίπτωση πώλησης και 

επαναμίσθωσης ενός παγίου στοιχείου. 

Είναι δυνατό, σύμφωνα με τις αρχές αναγνώρισης ενός παγίου στοιχείου που 

καθορίζονται στο Δ.Λ.Π. 16, μία επιχείρηση να αναγνωρίσει στη λογιστική αξία ενός 

ενσώματου παγίου το κόστος αντικατάστασης ενός τμήματος του παγίου. Στην περίπτωση 

αυτή, η επιχείρηση διαγράφει τη λογιστική αξία του αντικατασταθέντος τμήματος, 

ανεξάρτητα εάν το αντικατασταθέν τμήμα είχε αποσβεστεί ξεχωριστά. 

Εάν δεν είναι εύκολο για μία επιχείρηση να προσδιορίσει τη λογιστική αξία του 

αντικατασταθέντος τμήματος, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόστος της αντικατάστασης 

ως μία ένδειξη για το ποιο ήταν το κόστος του αντικατασταθέντος τμήματος κατά τη χρονική 

στιγμή που αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε. 

Το κέρδος ή η ζημιά που προέρχεται από τη διαγραφή ενός παγίου στοιχείου, 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού προϊόντος από τη διάθεση 

(ποσό πώλησης) και της λογιστικής αξίας του παγίου. 

Το αντάλλαγμα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση ενός παγίου αναγνωρίζεται 

αρχικά στην εύλογη αξία της. Εάν η πληρωμή για ένα πάγιο αναβάλλεται, η εισπρακτέα 

αμοιβή αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναμη αξία της τοις μετρητοίς. Η διαφορά μεταξύ 

του ονομαστικού ποσού της αμοιβής και της ισοδύναμης αξίας της τοις μετρητοίς 

αναγνωρίζεται ως τόκοι έσοδα (σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 18). (ΔΛΠ 16, § 67-72, Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC) 
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Στην περίπτωση που έχει δημιουργηθεί Αποθεματικό Αναπροσαρμογής στα Ίδια 

Κεφάλαια από θετικές αποτιμήσεις του πωλούμενου παγίου τότε το Αποθεματικό αυτό με την 

πώληση του παγίου θα μεταφερθεί απευθείας στο λογαριασμό Κέρδη σε Νέο. (Grant 

Thornton, 2006) 

 

 

3.8 Ενσώματα Πάγια και Αναβαλλόμενη Φορολογία 

 

Η διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός ενσώματου παγίου και 

της φορολογητέας βάσης του αποτελεί την αιτία δημιουργίας αναβαλλόμενων φόρων. 

 Συγκεκριμένα, αναβαλλόμενοι φόροι μπορεί να προκύψουν όταν : 

 Οι φορολογικοί συντελεστές απόσβεσης και οι συντελεστές που η διοίκηση της 

επιχείρησης έχει αποφασίσει να εφαρμόζει με βάση την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων 

παγίων είναι διαφορετικοί. Συνεπώς, η αξία που προκύπτει από τη φορολογική 

νομοθεσία και η λογιστική αξία του παγίου δε συμφωνούν. 

 Μια επιχείρηση προβεί σε αναπροσαρμογής της αξίας ενός ενσώματου παγίου η 

οποία πραγματοποιείται μόνο για λογιστικούς σκοπούς και δεν αναγνωρίζεται από τη 

φορολογική νομοθεσία. (Grant Thornton, 2006) 

 

 

3.8.1 Αναβαλλόμενη Φορολογία όταν οι Φορολογικές Αποσβέσεις είναι 

Υψηλότερες των Λογιστικών 

 

Όταν οι αποσβέσεις που διενεργούνται με βάση τη φορολογική νομοθεσία είναι ψηλότερες 

των λογιστικών δημιουργείται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη 

αυτή υποχρέωση αναγνωρίζεται σε πίστωση των υποχρεώσεων και χρέωση των 

αποτελεσμάτων χρήσης με ένα έξοδο. Μέχρι να εξισωθούν οι φορολογικές και οι λογιστικές 

αποσβέσεις, η φορολογική υποχρέωση μεταφέρεται στα αποτελέσματα ως έξοδο. 

Συγκεκριμένα λειτουργεί ως εξής κατά τη διάρκεια των αποσβέσεων: 

 Για το χρονικό διάστημα που διενεργούνται ταυτόχρονα φορολογικές και λογιστικές 

αποσβέσεις, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αυξάνεται. 

 Για το χρονικό διάστημα που διενεργούνται μόνο φορολογικές αποσβέσεις, αφού οι 

λογιστικές αποσβέσεις έχουν τελειώσει, η φορολογική υποχρέωση μειώνεται. 
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 Όταν ολοκληρωθούν και οι φορολογικές αποσβέσεις, η διαφορά εξισώνεται. (Grant 

Thornton, 2006) 

 

 

3.8.2 Αναβαλλόμενη Φορολογία όταν οι Φορολογικές Αποσβέσεις είναι 

Χαμηλότερες των Λογιστικών 

 

Όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι χαμηλότερες από τις λογιστικές, προκύπτει 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, η οποία αναγνωρίζεται σε χρέωση των απαιτήσεων και 

πίστωση των εσόδων. 

 Στις επόμενες χρήσεις και μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του παγίου, η απαίτηση 

μεταφέρεται σταδιακά στα αποτελέσματα της χρήσης, ως έσοδο.  

Συγκεκριμένα λειτουργεί ως εξής κατά τη διάρκεια των αποσβέσεων: 

 Για το χρονικό διάστημα που διενεργούνται ταυτόχρονα φορολογικές και λογιστικές 

αποσβέσεις, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αυξάνεται. 

 Για το χρονικό διάστημα που διενεργούνται μόνο λογιστικές αποσβέσεις, αφού οι 

φορολογικές αποσβέσεις έχουν τελειώσει, η φορολογική απαίτηση μειώνεται. 

 Όταν ολοκληρωθούν και οι λογιστικές αποσβέσεις, η διαφορά εξισώνεται. (Grant 

Thornton, 2006) 

 

 

3.8.3 Αναπροσαρμογή Αξίας ενός Πάγιου η οποία Πραγματοποιείται μόνο 

για Λογιστικούς Σκοπούς και δεν Αναγνωρίζεται από τη Φορολογική 

Νομοθεσία 

 

Εξετάζοντας την περίπτωση που μια επιχείρηση προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της αξίας 

ενός ενσώματου παγίου της, η οποία όμως δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, προκύπτει 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, καθώς η λογιστική αξία του παγίου διαφέρει από τη 

φορολογική του βάση. (Grant Thornton, 2006) 
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3.9     Γνωστοποιήσεις 

 

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

Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, τα 

ακόλουθα: 

 Τις βάσεις αποτίμησης της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας των παγίων. 

 Τις μεθόδους απόσβεσης. 

 Την ωφέλιμη ζωή των παγίων ή τους συντελεστές αποσβέσεων που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία καθώς και τη συσσωρευμένη απόσβεση έναρξης 

και λήξης χρήσης. 

 Μία συμφωνία της λογιστικής αξίας έναρξης και λήξης χρήσης, η οποία να 

παρουσιάζει:  

- προσθήκες 

- διαθέσεις 

- αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών ενοποιήσεων 

- αυξήσεις ή μειώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης που προκύπτουν από 

αναπροσαρμογές 

- ζημιές λόγω μείωσης της αξίας που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης 

- αποσβέσεις 

- συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των οικονομικών 

καταστάσεων που παρουσιάζονται στο λειτουργικό νόμισα, σε ένα διαφορετικό 

νόμισμα, συμπεριλαμβανομένης και της μετατροπής μίας αλλοδαπής 

δραστηριότητας στο νόμισμα παρουσίασης της επιχείρησης 

- άλλες μεταβολές 

 Την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στα ενσώματα πάγια, τα 

οποία φέρουν βάρη για την εξασφάλιση πιστωτών. 

 Στην περίπτωση που δεν γνωστοποιείται ξεχωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, το ποσό της αποζημίωσης από τρίτους (η οποία συμπεριλαμβάνεται στο 

κέρδος ή τη ζημιά) για στοιχεία των ενσώματων παγίων, η αξία των οποίων είχε 

μειωθεί ή χαθεί ή τα πάγια έχουν εγκαταλειφθεί. 

 Το ποσό των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για τα ενσώματα πάγια στο στάδιο της 

κατασκευής. 
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 Τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση 

ενσώματων παγίων. 

 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 μία επιχείρηση αποκαλύπτει τη φύση και την επίδραση μίας 

μεταβολής σε μία λογιστική εκτίμηση, η οποία έχει επίδραση στην τρέχουσα περίοδο 

ή αναμένεται να έχει επίδραση σε μεταγενέστερες περιόδους. Για τα ενσώματα πάγια 

τέτοιου είδους, γνωστοποίηση μπορεί να προέρχεται από μεταβολές σε εκτιμήσεις 

σχετικά με : 

- υπολειμματική αξία 

- τα εκτιμώμενα κόστη της αποσυναρμολόγησης, μετακίνησης ή 

αποκατάστασης των ενσώματων παγίων 

- την ωφέλιμη ζωή και τις μεθόδους απόσβεσης 

 Όταν τα στοιχεία των ενσώματων παγίων εμφανίζονται με αναπροσαρμοσμένες αξίες, 

πρέπει να γνωστοποιούνται τα εξής: 

- η ημερομηνία από την οποία ισχύει η αναπροσαρμογή 

- η έκταση κατά την οποία η εύλογη αξία των παγίων στοιχείων προσδιορίστηκε 

άμεσα: α) με αναφορά σε αξίες που υπάρχουν σε μία ενεργό αγορά ή β) με 

βάση πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά που έλαβαν χώρα με αντικειμενικούς 

όρους ή γ) χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές αποτίμησης. 

- η ανάθεση του προσδιορισμού της εύλογης αξίας των ενσώματων παγίων σε 

ανεξάρτητο εκτιμητή 

- οι μέθοδοι και οι σημαντικές παραδοχές που εφαρμόστηκαν στην εκτίμηση της 

εύλογης αξίας 

- για κάθε μία αναπροσαρμοσμένη κατηγορία των ενσώματων παγίων, η 

λογιστική αξία όπως εμφανίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις εάν 

ακολουθούνταν το υπόδειγμα του κόστους 

- το αποθεματικό αναπροσαρμογής, με ένδειξη τη κίνηση αυτών κατά τη 

διάρκεια του υπολοίπου τους στους μετόχους. 

 Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να βρίσκουν χρήσιμη και τη 

γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικών με: 

- τη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων που βρίσκονται προσωρινά σε 

αδράνεια 

- την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσμένων παγίων 

στοιχείων που βρίσκονται ακόμη σε χρήση 
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- τη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων που έχουν αποσυρθεί από την 

εκμετάλλευση και βρίσκονται προς διάθεση και 

- την εύλογη αξία των παγίων στοιχείων για τα οποία χρησιμοποιείται το 

υπόδειγμα κόστους, όταν η εύλογη αξία διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική 

αξία. (ΔΛΠ 16, § 73-79, Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASC)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

4.1  Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, ύστερα από την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και των απαιτήσεων 

του Δ.Λ.Π. 16 θα γίνει προσπάθεια εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων των όσων ορίζει το 

Πρότυπο. 

 Συγκεκριμένα, δίνεται παράδειγμα αρχικής αναγνώρισης ενσώματου παγίου καθώς 

και αριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού του κόστους κτήσης με ανάλυση δαπανών που 

ενσωματώνονται στο κόστος ενός παγίου. Επίσης δίνονται παραδείγματα αναπροσαρμογής 

της αξίας παγίων λόγω αύξησης ή μείωσης της λογιστικής τους αξίας καθώς και 

παραδείγματα με διαφορετική ωφέλιμη ζωή με βάση λογιστική και φορολογική. Με 

λογιστικές εγγραφές παρουσιάζεται και η μεταβολή στα αποτελέσματα λόγω αναβαλλόμενου 

φόρου.  

Για λόγους ευκολίας οι αποσβέσεις υπολογίζονται για ολόκληρα έτη. Το ποσοστό 

απόσβεσης για μηχανήματα είναι 10% και για κτίρια 5%. Η ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων 

ορίζεται στα 10 έτη και η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται είναι η σταθερή. 

 

 

4.2  Παράδειγμα Αρχικής Αναγνώρισης Ενσώματου Παγίου 

 

Μια επιχείρηση αγοράζει 01.01.2008 ένα μηχάνημα αξίας 200.000 ευρώ το οποίο το 

προορίζει για χρήση στην παραγωγική διαδικασία. Κατά τη χρήση 2010 όμως λόγω μεγάλης 

ζημιάς που υπέστη το πάγιο γίνεται ακατάλληλο για χρήση και συγκεκριμένα σταματάει να 

χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Η διοίκηση της επιχείρησης αποφασίζει να 

μην κατασκευάσει το μηχάνημα λόγω μεγάλου κόστους της επισκευής του. 

 

Λύση 

Το μηχάνημα δεν αποτελεί πλέον πάγιο στοιχείο του ενεργητικού καθώς δεν ικανοποιεί ένα 

από τα δύο κριτήρια της αρχικής αναγνώρισης που ορίζει το Πρότυπο 16, σύμφωνα με το 
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οποίο ένα πάγιο για να εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αναμένονται 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση του. Στην προκείμενη περίπτωση δεν 

ικανοποιείται το κριτήρια αυτό και επομένως η λογιστική αξία με την οποία εμφανίζεται το 

πάγιο στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσης 

2010. 

Η λογιστική απεικόνιση των ανωτέρω έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφές 2009 Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Δαπάνες 20.000,00   

Αποσβέσεις Μηχανημάτων   20.000,00 

  

Η αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος την 31.12.2010 έχει ως εξής: 

Αξία Κτήσης 200.000,00 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 60.000,00 

Αναπόσβεστη Αξία 140.000,00 

 

Επομένως, οι εγγραφές το 2010 θα είναι: 

Εγγραφές  2010 Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Δαπάνες 20.000,00   

Αποσβέσεις Μηχανημάτων   20.000,00 

      

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 60.000,00   

Ίδια κεφάλαια (μέσω αποτελέσματος) 140.000,00   

Μηχανήματα Αξία Κτήσης   200.000,00 

Εγγραφές 2008 Χρέωση Πίστωση 

Μηχανήματα Αξία Κτήσης 200.000,00   

Προμηθευτές   200.000,00 

      

Προμηθευτές 200.000,00   

Ταμείο   200.000,00 

   Αποσβέσεις Δαπάνες 20.000,00   

Αποσβέσεις Μηχανημάτων   20.000,00 
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Από τη μη χρήση πλέον του μηχανήματος δηλαδή η επιχείρηση ζημιώνεται κατά 140.000,00 

ευρώ. 

Αποτελέσματα Χρήσης Χρέωση Πίστωση 

Έκτακτες Ζημίες 140.000,00   

 

 

4.3  Παράδειγμα Προσδιορισμού Κόστους Κτήσης Πάγιου Στοιχείου κατά 

την Αρχική Αναγνώριση 

 

Έστω μια επιχείρηση αγοράζει ένα μηχάνημα αξίας 100.000,00 ευρώ. Πληρώνονται δασμοί 

εισαγωγής 10.000,00 ευρώ και μεταφορικά και ασφάλιστρα 3.000,00 ευρώ. Για την 

εγκατάσταση του μηχανήματος καταβάλλονται ως έξοδα εγκατάστασης 500,00 και 

διαμόρφωσης χώρου 1.000,00. Στο συμβόλαιο αγοράς προβλέπεται έκπτωση 5% σε 

περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης σε διάστημα 3 μηνών όπως και έγινε. Γίνεται δοκιμαστική 

λειτουργία του μηχανήματος το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ. 

 

Λύση 

Ένα πάγιο στοιχείο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως στοιχείο του 

ενεργητικού, πρέπει αρχικά να αποτιμηθεί στο κόστος του. Το κόστος ενός πάγιου στοιχείου 

αποτελείται από την τιμή αγοράς του καθώς και από όλα τα έξοδα που απαιτείται να 

πραγματοποιηθούν προκειμένου το πάγιο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία. 

 Παρακάτω ακολουθεί ο τρόπος προσδιορισμού του κόστους του μηχανήματος: 

Κόστος Αγοράς 100.000,00 € 

Έκπτωση -5.000,00 € 

Δασμοί εισαγωγής  10.000,00 € 

Μεταφορικά & Ασφάλιστρα 3.000,00 € 

Έξοδα εγκατάστασης 500,00 € 

Έξοδα διαμόρφωσης χώρου 1.000,00 € 

Έξοδα δοκιμαστικής λειτουργίας 1.000,00 € 

Κόστος Παγίου 110.500,00 € 
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4.4  Παράδειγμα Αντικατάστασης ενός Τμήματος Παγίου 

 

Μια επιχείρηση 01.01.2005 αγοράζει μηχάνημα αξίας 500.000,00 ευρώ και 31.12.2008 λόγω 

βλάβης ενός τμήματος του μηχανήματος αποφασίζεται αυτό να αντικατασταθεί. Το προς 

αντικατάσταση τμήμα μηχανήματος εκτιμάται από ειδικούς στην αξία των 20.000,00 ευρώ 

ενώ το καινούριο τμήμα έχει αξία 30.000,00 ευρώ. 

 

Λύση 

Κάποια πάγια στοιχεία μπορεί να χρήζουν αντικατάστασης ορισμένων τμημάτων τους σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τις αρχές αναγνώρισης των ενσώματων παγίων, το 

κόστος αντικατάστασης ενός τμήματος παγίου αναγνωρίζεται στη λογιστική του αξία όταν 

πραγματοποιείται και εφόσον ικανοποιούνται οι αρχές αναγνώρισης των πάγιων στοιχείων. Η 

λογιστική αξία του τμήματος που αντικαταστάθηκε διαγράφεται σύμφωνα με τους όρους 

διαγραφής του Δ.Λ.Π. 16. 

  Οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται είναι: 

Εγγραφές 2005 Χρέωση Πίστωση 

Μηχανήματα Αξία Κτήσης 500.000,00   

Προμηθευτής   500.000,00 

      

Προμηθευτής 500.000,00 

 Ταμείο 

 

 500.000,00 

      

Αποσβέσεις Δαπάνες 50.000,00 

 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

 

50.000,00 

 

Εγγραφές  2006 Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Δαπάνες 50.000,00 

 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

 

50.000,00 

 

Εγγραφές  2007 Χρέωση Πίστωση 

Απόσβέσεις Δαπάνες 50.000,00 

 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

 

50.000,00 
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Εγγραφές 2008 Χρέωση Πίστωση 

Απόσβέσεις Δαπάνες 50.000,00 

 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

 

50.000,00 

 

Θα αντιλογίσουμε τις αποσβέσεις για το μέρος μηχανήματος που θα αντικατασταθεί 

 

Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις μέρους μηχανήματος προς αντικατάσταση 8.000,00   

Ίδια κεφάλαια  12.000,00   

Αξία μέρους μηχανήματος προς αντικατάσταση   20.000,00 

 

και θα κάνουμε την εγγραφή αγοράς του νέου μέρους μηχανήματος 

 

 

Χρέωση Πίστωση 

Μηχανήματα Αξία Κτήσης 30.000,00   

Προμηθευτής   30.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 31.12.2008     

Μηχανήματα Αξία Κτήσης 510.000,00   

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Μηχανημάτων   192.000,00 

 

Εγγραφές 2009 Χρέωση Πίστωση 

Απόσβέσεις Δαπάνες 51.000,00 

 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

 

51.000,00 

 

 

 

4.5  Παράδειγμα Προσδιορισμού Κόστος Κτήσης Πάγιου Στοιχείου με 

Κόστος Επανεγκατάστασης 

 

Έστω μια επιχείρηση εγκαθιστά ένα μηχάνημα σε κάποιο χώρο εντός της παραγωγικής 

διαδικασίας αλλά με βάση νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε κρίνεται σκόπιμο για καλύτερη 

απόδοση του μηχανήματος να μεταφερθεί σε διαφορετικό σημείο. Το κόστος μετακίνησης 

του μηχανήματος υπολογίστηκε σε 5.000,00 ευρώ. 
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Λύση 

Εφόσον το μηχάνημα βρισκόταν αρχικά σε κατάλληλη θέση και κατάσταση για να 

λειτουργήσει σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προοριζόταν από τη διοίκηση, το κόστος 

αυτό της μετακίνησης δεν αναγνωρίζεται στη λογιστική του αξία αλλά αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Η λογιστική απεικόνιση θα γίνεις ως εξής: 

Εγγραφές  2005 Χρέωση Πίστωση 

Μηχανήματα Αξία Κτήσης 500.000,00   

Προμηθευτής   500.000,00 

      

Προμηθευτής 500.000,00 

 Ταμείο 

 

500.000,00 

      

Αποσβέσεις Δαπάνες 50.000,00 

 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

 

50.000,00 

 

Εγγραφές 2006 Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Δαπάνες 50.000,00 

 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

 

50.000,00 

      

Έξοδα μεταφοράς 5.000,00   

Μεταφορέας (προμηθευτής)   5.000,00 

 

 

  

4.6  Παράδειγμα Αναπροσαρμογής Αξίας Πάγιου Στοιχείου μετά από 

Αύξηση της Λογιστικής του Αξίας η οποία Πραγματοποιείται Μόνο για 

Λογιστικούς Σκοπούς και δεν Αναγνωρίζεται από τη Φορολογική 

Νομοθεσία 

 

Έστω ένα κτίριο έχει αξία κτήσης 1.000.000,00 ευρώ και συσσωρευμένες αποσβέσεις 

200.000,00 ευρώ. Μετά από εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε η αξία του κτιρίου  

αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.100.000,00 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αφορά τη λογιστική 
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αξία του κτιρίου χωρίς να μεταβληθεί η ωφέλιμη ζωή του ωστόσο η αναπροσαρμογή αυτή 

δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. 

 

Λύση 

Αξία Κτήσης 1.000.000,00 € 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -200.000,00 € 

Καθαρή Λογιστική Αξία 800.000,00 € 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση αναπροσαρμόσει την αξία ενός παγίου η οποία δεν 

αναγνωρίζεται φορολογικά, προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση δεδομένου ότι 

η λογιστική αξία του παγίου διαφέρει από τη φορολογική του βάση. 

Το πλεόνασμα που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας του παγίου 

αναγνωρίζεται στο λογαριασμό «Αποθεματικό Αναπροσαρμογής». 

Οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν είναι: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Κτίρια  100.000,00 

 Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 

 

100.000,00 

 

Λόγω του αποθεματικού αναπροσαρμογής δημιουργείται και υποχρέωση για αναβαλλόμενη 

φορολογία. Με ποσοστό φορολογίας 26% η αντίστοιχη εγγραφή που πρέπει να γίνει είναι η 

παρακάτω: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 78.000,00   

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση   78.000,00 

 

  

 

4.7  Παράδειγμα Αναπροσαρμογής Αξίας Πάγιου Στοιχείου μετά από 

Μείωση της Λογιστικής του Αξίας η οποία Πραγματοποιείται Μόνο για 

Λογιστικούς Σκοπούς και δεν Αναγνωρίζεται από τη Φορολογική 

Νομοθεσία 
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Μια επιχείρηση αγόρασε το 2010 ένα κτίριο αξίας 1.000.000,00 ευρώ. Κατά τη χρήση 2013 

το κτίριο υπέστη μείωση της αξίας του η οποία ήταν πλέον 700.000,00 ευρώ. 

Λύση 

Περιγραφή   

Αξία Κτήσης Κτιρίου 1.000.000,00 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -150.000,00 

Αναπόσβεστη αξία 850.000,00 

 

Στις 31.12.2012 το κτίριο επανεκτιμήθηκε στην αξία των 700.000,00 ευρώ. Οι λογιστικές 

εγγραφές για την αναγνώριση της αναπροσαρμογής είναι: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Κτιρίων 150.000,00   

Κτίρια Αξία Κτήσης (βάσει εκτίμησης) 700.000,00   

Αποτελέσματα 150.000,00   

Κτίρια Αξία Κτήσης   1.000.000,00 

 

 

 

4.8   Παράδειγμα Αναπροσαρμογής Αξίας Πάγιου Στοιχείου μετά από 

Προηγούμενη Αύξηση της Λογιστικής του Αξίας 

 

Μια επιχείρηση κατέβαλε 01.01.2008 το ποσό των 200.000,00 ευρώ για την αγορά ενός 

κτιρίου. Στη 01.01.2010 η εύλογη αξία του κτιρίου ανήλθε στα 250.000,00 ευρώ ενώ στη 

χρήση 01.01.2011 στα 150.000,00 ευρώ. Έστω ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 

26%. 

 

Λύση 

Η αναπόσβεστη αξία του οικοπέδου είναι: 

Περιγραφή   

Αξία Κτήσης Κτιρίου 200.000,00 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -20.000,00 

Αναπόσβεστη αξία 180.000,00 
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Με την επανεκτίμηση που γίνεται στη χρήση 2010 και την αύξηση της αξίας του κτιρίου 

διενεργούνται οι παρακάτω εγγραφές: 

Εγγραφές 2010 Χρέωση Πίστωση 

Κτίρια Αξία Κτήσης (βάσει εκτίμησης) 250.000,00   

Αποσβέσεις Κτιρίων 20.000,00   

Κτίρια Αξία Κτήσης   200.000,00 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής   70.000,00 

   Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 18.200,00  

 Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 

 

18.200,00 

 

καθώς και  

 

 

 

 

Στη χρήση 2011, η μείωση της αξίας του κτιρίου κατά 100.000,00 ευρώ θα μηδενίσει  το 

λογαριασμό του αποθεματικού αναπροσαρμογής και θα δημιουργήσει ζημιά κατά το 

υπερβάλλον ποσό, δηλαδή: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Κτίρια Αξία Κτήσης (βάσει εκτίμησης) 150.000,00   

Αποσβέσεις Κτιρίων 12.500,00   

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 70.000,00   

Ίδια κεφάλαια ζημιά (μέσω αποτελέσματος) 35.700,00   

Κτίρια Αξία Κτήσης   250.000,00 

Αναβαλλόμενη Φορολογία (Ίδια Κεφάλαια)   18.200,00 

 

 

 

4.9  Παράδειγμα Αναβαλλόμενης Φορολογίας όταν οι Φορολογικές 

Αποσβέσεις είναι Υψηλότερες των Λογιστικών 

 

  Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Δαπάνες 12.500,00   

Αποσβέσεις Κτιρίων   12.500,00 
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Μια επιχείρηση αγοράζει το 2010 μηχάνημα αξίας 200.000,00 ευρώ για το οποίο εκτιμάται 

ότι η ωφέλιμη ζωή του είναι 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%) ενώ για φορολογικούς 

σκοπούς η ωφέλιμη ζωή του είναι 5 έτη (συντελεστής απόσβεσης 20%). Ο συντελεστής 

φορολόγησης της επιχείρησης είναι 35%. 

Περιγραφή Λογιστικά Φορολογικά 

Μηχανήματα 200.000,00 200.000,00 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -20.000,00 -40.000,00 

Αναπόσβεστη αξία 180.000,00 160.000,00 

 

Λύση 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι υπάρχει διαφορά στις λογιστικές 

και φορολογικές αποσβέσεις ύψους 20.000,00 ευρώ και επομένως υπάρχει διαφορά στη 

λογιστική και φορολογική βάση ίδιου ύψους.  

Κατά τα έτη 2010-2014 που διενεργούνται φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις 

ταυτόχρονα και επειδή οι φορολογικές είναι μεγαλύτερες των λογιστικών δημιουργείται 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ύψους 7.000,00 ευρώ. Η λογιστική εγγραφή που 

διενεργείται κατά τα 5 αυτά έτη κατά τα οποία το μηχάνημα αποσβένεται πλήρως 

φορολογικά είναι: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόμενοι Φόροι Έξοδα 7.000,00 

 Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση   7.000,00 

 

Για όσο χρονικό διάστημα δηλαδή διενεργούνται ταυτόχρονα φορολογικές και λογιστικές 

αποσβέσεις η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αυξάνεται. 

 Από το έτος 2015 έως και το 2019 κατά το οποίο διενεργούνται μόνο λογιστικές 

αποσβέσεις, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση μειώνεται. Οπότε θα διενεργείται η 

εγγραφή: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 7.000,00 

 Αναβαλλόμενοι Φόροι Έσοδα   7.000,00 

 

Με την ολοκλήρωση και των λογιστικών αποσβέσεων η διαφορά θα έχει εξισωθεί. 

Συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι σχετικές μεταβολές. 
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Έτος 
Λογιστική 

Βάση 

Φορολογική 

Βάση 
Διαφορά 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογική 

Υποχρέωση 

Επίδραση στο 

Αποτέλεσμα 

2010 180.000,00 160.000,00 20.000,00 7.000,00 -7.000,00 

2011 160.000,00 120.000,00 40.000,00 14.000,00 -7.000,00 

2012 140.000,00 80.000,00 60.000,00 21.000,00 -7.000,00 

2013 120.000,00 40.000,00 80.000,00 28.000,00 -7.000,00 

2014 100.000,00 0,00 100.000,00 35.000,00 -7.000,00 

2015 80.000,00 0,00 80.000,00 28.000,00 7.000,00 

2016 60.000,00 0,00 60.000,00 21.000,00 7.000,00 

2017 40.000,00 0,00 40.000,00 14.000,00 7.000,00 

2018 20.000,00 0,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

 

 

 

4.10 Παράδειγμα Αναβαλλόμενης Φορολογίας όταν οι Φορολογικές 

Αποσβέσεις είναι Χαμηλότερες των Λογιστικών 

 

Μια επιχείρηση αγοράζει το 2010 μηχάνημα αξίας 200.000,00 ευρώ για το οποίο εκτιμάται 

ότι η ωφέλιμη ζωή του είναι 5 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%) ενώ για φορολογικούς 

σκοπούς η ωφέλιμη ζωή του είναι 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 20%). Ο συντελεστής 

φορολόγησης της επιχείρησης είναι 35%. 

Περιγραφή Λογιστικά Φορολογικά 

Μηχανήματα 200.000,00 200.000,00 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -40.000,00 -20.000,00 

Αναπόσβεστη αξία 160.000,00 180.000,00 

 

Λύση 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι υπάρχει διαφορά στις λογιστικές 

και φορολογικές αποσβέσεις ύψους 20.000,00 ευρώ και επομένως υπάρχει διαφορά στη 

λογιστική και φορολογική βάση ίδιου ύψους.  
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Κατά τα έτη 2010-2014 που διενεργούνται φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις 

ταυτόχρονα και επειδή οι λογιστικές είναι μεγαλύτερες των φορολογικών δημιουργείται 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 7.000,00 ευρώ η οποία αναγνωρίζεται σε 

χρέωση των απαιτήσεων και πίστωση των εσόδων. Η λογιστική εγγραφή που διενεργείται 

κατά τα 5 αυτά έτη κατά τα οποία το μηχάνημα αποσβένεται πλήρως λογιστικά είναι: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 7.000,00 

 Αναβαλλόμενοι Φόροι Έσοδα   7.000,00 

 

Για όσο χρονικό διάστημα δηλαδή διενεργούνται ταυτόχρονα φορολογικές και λογιστικές 

αποσβέσεις η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αυξάνεται. 

 Από το έτος 2015 έως και το 2019 κατά το οποίο διενεργούνται μόνο φορολογικές 

αποσβέσεις, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειώνεται. Οπότε θα διενεργείται η 

εγγραφή: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόμενοι Φόροι Έξοδα 7.000,00 

 Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση   7.000,00 

 

Με την ολοκλήρωση και των λογιστικών αποσβέσεων η διαφορά θα έχει εξισωθεί. 

Συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι σχετικές μεταβολές. 

Έτος 
Λογιστική 

Βάση 

Φορολογική 

Βάση 
Διαφορά 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογική 

Υποχρέωση 

Επίδραση στο 

Αποτέλεσμα 

2010 160.000,00 180.000,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00 

2011 120.000,00 160.000,00 40.000,00 14.000,00 7.000,00 

2012   80.000,00 140.000,00 60.000,00 21.000,00 7.000,00 

2013   40.000,00 120.000,00 80.000,00 28.000,00 7.000,00 

2014 0,00 100.000,00 100.000,00 35.000,00 7.000,00 

2015 0,00 80.000,00 80.000,00 28.000,00 -7.000,00 

2016 0,00 60.000,00 60.000,00 21.000,00 -7.000,00 

2017 0,00 40.000,00 40.000,00 14.000,00 -7.000,00 

2018 0,00 20.000,00 20.000,00 7.000,00 -7.000,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 
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4.11 Παράδειγμα Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίου και Πώληση 

 

Έστω μια επιχείρηση αγοράζει 01.01.2008 μηχάνημα αξίας 100.000,00 ευρώ. Στη 01.01.2010 

η νέα εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ και στις 31.12.2010 

αποφασίζεται να πωληθεί. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με 10% και η ωφέλιμη ζωή του 

μηχανήματος είναι 10 έτη η οποία δεν αλλάζει μετά την επανεκτίμηση. 

 

Λύση 

Εγγραφές 2008 Χρέωση Πίστωση 

Μηχανήματα Αξία Κτήσης 100.000,00   

Προμηθευτής   100.000,00 

      

Προμηθευτής 100.000,00   

Ταμείο   100.000,00 

      

Αποσβέσεις Δαπάνες 10.000,00   

Αποσβέσεις Μηχανημάτων   10.000,00 

 

Εγγραφές 2009 Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Δαπάνες 10.000,00   

Αποσβέσεις Μηχανημάτων   10.000,00 

 

Πριν την αναπροσαρμογή η αξία του μηχανήματος διαμορφώνεται ως εξής: 

Πίνακας Παγίων πριν την Αναπροσαρμογή   

Αξία Μηχανήματος πριν την αναπροσαρμογή 100.000,00 

Μείον Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -20.000,00 

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 80.000,00 

 

Μετά την αναπροσαρμογή γίνονται οι παρακάτω λογιστικές εγγραφές: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Μηχανήματα Αξία Κτήσης (βάσει εκτίμησης) 200.000,00   

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Μηχανημάτων 20.000,00   
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Αποθεματικό Αναπροσαρμογής   120.000,00 

Μηχανήματα Αξία Κτήσης   100.000,00 

   Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 31.200,00   

Αναβαλόμενη Φορολογία από Αναπροσαρμογή Μηχανημάτων   31.200,00 

 

Το μηχάνημα αποσβένεται πλέον βάσει της νέας του αξίας, δηλαδή: 

Εγγραφές 2010 Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Δαπάνες 25.000,00   

Αποσβέσεις Μηχανημάτων   25.000,00 

 

Τέλος, οι εγγραφές της πώλησης είναι οι ακόλουθες: 

Πώληση 31.12.2010 Χρέωση Πίστωση 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων 25.000,00   

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 120.000,00   

Έσοδο από πώληση μηχανήματος 210.000,00   

Μηχανήματα Αξία Κτήσης   200.000,00 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής   31.200,00 

Ίδια κεφάλαια μέσω αποτελέσματος   123.800,00 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Με την εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 και τους λογιστικούς χειρισμούς 

που εισάγει αυτό αλλάζει σε σημαντικό βαθμό η εικόνα των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων των εταιρειών και κυρίως αυτών που είναι εντάσεως παγίων σε σύγκριση με 

όσα όριζαν πρωτίστως τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η διοίκηση της επιχείρησης 

αποφασίζει για το ποια μέθοδος αποτίμησης θα υιοθετηθεί, αποφασίζει για τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής των παγίων καθώς και ποια μέθοδος απόσβεσης θα ακολουθηθεί. 

Οι επιχειρήσεις, με βάση τα Δ.Λ.Π., έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποτιμούν τα 

πάγιά τους στην εύλογη αξία γεγονός που δημιουργεί την εμφάνιση υπεραξίας. Εν αντιθέσει  

με τα Ε.Λ.Π. τα πάγια εμφανίζονταν στο ιστορικό τους κόστος το οποίο ακόμη και μαζί με τις 

πιθανές νόμιμες αναπροσαρμογές ήταν συνήθως αρκετά χαμηλότερο από την εύλογη αξία 

τους.  

 Με τα Δ.Λ.Π. υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μιας εκ των δύο μεθόδων αποτίμησης 

της αξίας ενός παγίου. Η δυνατότητα αυτή της επιλογής μεταξύ είτε της μεθόδου κόστους 

είτε της μεθόδου αναπροσαρμογής ασκείται πολλές φορές καταχρηστικά από τις 

επιχειρήσεις. Συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε και από τη διεθνή βιβλιογραφική 

επισκόπηση όπου διαπιστώσαμε ότι η αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

στην εύλογη αξία τους έναντι του ιστορικού κόστους χρησιμοποιείται ως εργαλείο ώστε να 

βελτιωθεί η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης και οι εν δυνάμει επενδυτές να 

πιστεύουν στην οικονομική της ευρωστία. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που θέλουν να 

παρουσιάσουν περισσότερα κέρδη, επιλέγουν τη μέθοδο αποτίμησης στο κόστος ώστε οι 

αποσβέσεις να υπολογίζονται σε ιστορικές αξίες οι οποίες είναι μικρότερες της εύλογης αξίας 

και έτσι να προκύπτει μεγαλύτερη κερδοφορία. 

Προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για τη βελτίωση της εφαρμογής του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 16 είναι να υπάρχουν ενιαίοι συντελεστές απόσβεσης για διάφορα 

τμήματα παγίων και να καθορίζονται επακριβώς ποια τμήματα θα αποσβένονται αντίστοιχα 

με ποιους συντελεστές. Να υπάρχει ουσιαστικά ένας ενιαίος λογιστικός χειρισμός για την 

απεικόνιση ενός γεγονότος ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα χειραγώγησης και τα 
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παρόμοια λογιστικά γεγονότα να παρουσιάζονται με παρόμοιο τρόπο. Επίσης, μια άλλη 

πρόταση που θα μπορούσε να γίνει είναι οι αναπροσαρμογές που γίνονται στα πάγια να 

γίνονται και στα μηχανήματα. 

Μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσε να γίνει είναι να γίνει μια 

εμπειρική μελέτη για να δούμε πως οι εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, των 

πιστοποιημένων ορκωτών εκτιμητών δηλαδή, επηρεάζουν τις αξίες των ενσώματων παγίων 

στην αγορά. Οι μελέτες των εμπειρογνωμόνων καθορίζουν τις αξίες με τις οποίες θα 

εμφανίζονται τα ενσώματα πάγια στις Οικονομικές Καταστάσεις και δημιουργούν την εικόνα 

που παρουσιάζεται στους ενδιαφερόμενους με όλα τα επακόλουθα που συνεπάγεται το 

γεγονός αυτό. Επίσης, οι μελέτες  των εμπειρογνωμόνων καθορίζουν εάν θα προκύψει κέρδος 

ή ζημία από μια πώληση ενός ενσώματου παγίου.  Μια μελλοντική εμπειρική μελέτη θα 

μπορούσε να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις της αξίας των 

ενσώματων παγίων από τους εμπειρογνώμονες και τις συνέπειες που συνεπάγονται αυτές. 
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