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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

αποτελούν βασικό στοιχείο όλων των λογιστικών χειρισμών που αφορούν τις εισηγμένες 

εταιρίες και όχι μόνο. Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής διασφαλίζει 

ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων και αποφεύγεται, έτσι αφενός 

η σύγχυση και η παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμιακές 

ροές μιας επιχείρησης προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. 

Επιπλέον, συμβάλει στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και 

της άντλησης κεφαλαίων. Αντίθετα το σχέδιο νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το οποίο αλλάζει τα λογιστικά δεδομένα για την πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο 

πλαίσιο γίνεται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης 

που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές. Η αποτίμηση των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

μέχρι τις 31/12/2014 πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το ΕΓΛΣ όπου πάγια στοιχεία 

αποτιμώνται στην αξία κτήσεως, αναπροσαρμόζονται κάθε 4 έτη Ν(2065/1992) και 

αποσβένονται με σταθερούς συντελεστές αποσβέσεως. Τα άυλα στοιχεία δεν 

αναπροσαρμόζονται και αποσβένονται ανάλογα του χρόνου της ωφέλιμης ζωής τους. Από 

01/01/2015 όπου βρίσκεται σε ισχύ ο Ν (4308/2014) με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

η αποτίμηση μπορεί να γίνει στην εύλογη αξία, όπως ορίζουν τα άρθρα του Ν(4308/2014). 

Αντίθετα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς τα άυλα και πάγια 

περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους και αποσβένονται 

ανάλογα του χρόνου της ωφέλιμης ζωής τους. (ΔΛΠ 38 και ΔΛΠ 16). Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι η εξέταση της αποτίμησης των παγίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του ΔΛΠ 16 και του ΔΛΠ 38, μέσω της παρούσας σχετικής ερευνητικής 

βιβλιογραφίας, του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου αλλά και την εφαρμογή παραδειγμάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: αποτίμηση παγίων, Δ.Π.Χ.Α.,Δ.Λ.Π.16,Δ.Λ.Π.38,Ε.Λ.Π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π.) αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, το οποίο αλλάζει 

τα λογιστικά δεδομένα για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις 

των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνεται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς 

επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές. 

Η εφαρμογή των Διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) είναι 

απόρροια της τάσης στο χώρο των επιχειρήσεων για παγκοσμοποιημένο οικονομικό 

περιβάλλον. Η ανάγκη για συνοχή και ομοιόμορφη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων γίνεται επιτακτική σε ολοένα και περισσότερες χώρες καθώς οι μετακινήσεις 

κεφαλαίων και η δημιουργία πολυεθνικών εταιριών αυξάνονται. Έτσι για την αξιόπιστη και 

περιεκτική πληροφόρηση για την ακριβή οικονομική και διοικητική οργάνωση του 

οργανισμού ο οικονομικός και επενδυτικός κόσμος γίνεται πιο απαιτητικός. 

Ένα από τα ζητήματα που διευθετούνται με τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ είναι αυτό της 

αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Γενικά η αποτίμηση μιας επιχειρηματικής 

περιουσίας μπορεί να γίνει με διάφορους κανόνες, που ο καθένας τους παράγει διαφορετικά 

αποτελέσματα και γι αυτό εφαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τον σκοπό που γίνεται η 

αποτίμηση. Γι αυτόν τον λόγο, κάθε φορά που είναι να αποτιμηθεί η περιουσία, πρέπει να 

προσδιορίζεται ο σκοπός της αποτίμησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του 

ζητήματος της αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις και τους ορισμούς των ΕΛΠ βάσει των διατάξεων του νόμου 4308/2014 καθώς 

και με τις κατευθύνσεις και τους ορισμούς των ΔΠΧΑ βάσει των λογιστικών προτύπων ΔΛΠ 

16 και ΔΛΠ 38. Η εργασία που ακολουθεί στοχεύει στην ανάλυση των ΕΛΠ και των ΔΠΧΑ 

καθώς και το πώς εξετάζεται το ζήτημα της αποτίμησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

μέσα από μια σειρά αριθμητικών παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόηση του 

ζητήματος. 
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Επίσης, επιχειρεί να δώσει απάντηση σε δύο βασικά ερωτήματα α) πώς 

πραγματοποιείται η αποτίμηση των παγίων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και β) ποιες οι διαφορές ανάμεσα στα 

Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

αποτελεί την εισαγωγή, στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ιστορική αναδρομή και η 

βιβλιογραφική επισκόπηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και η λογιστική αντιμετώπιση των παγίων. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 16 

και 38 αλλά και τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς 

και την αποτίμηση των παγίων σύμφωνα με τα πρότυπα 16 και 38, το τέταρτο κεφάλαιο 

αναλύει μελέτες περιπτώσεων αποτίμησης παγίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 αλλά 

και με ΕΛΠ και τέλος στο τελευταίο και πέμπτο κεφάλαιο ακολουθούν συμπεράσματα και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  

 2.1 Εισαγωγικά 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς 

και η λογιστική αντιμετώπιση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.2 Ιστορική Αναδρομή 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) αποτελούν ένα ευρύ σύνολο 

λογιστικών προτύπων που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

εφαρμόζονται από επιχειρήσεις που έχουν έδρα  σε ένα αριθμό κρατών παγκοσμίως. Τα 

Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) αποτελούν τα τελευταία χρόνια 

ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην διεθνή και λογιστική επιχειρηματική κοινότητα. 

Το 1973 ιδρύθηκε η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην οποία αρχικά 

συμμετείχαν οι χώρες: Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και ΗΠΑ. 

Σκοπός της επιτροπής αυτής ήταν η έκδοση προτύπων, τα οποία ονομάζονται Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards – IAS) και λειτούργησε επιτελώντας 

αυτό το σκοπό από την ίδρυση της μέχρι το 2001, όπου και αναδιοργανώθηκε και 

ανασυστήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, από το International Accounting Standards 

Committee Foundation (IASCF) με έδρα την πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. 

Ο οργανισμός αυτός αποτελεί τη μητρική εταιρία του Συμβουλίου Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board), της ανεξάρτητης αρχής 

που έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την έκδοση των ΔΠΧΑ και των σχετικών 

επισήμων εγγράφων. Επίσης, η IASC μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων International Accounting Standards Board (IASB) προκειμένου να εναρμονιστεί 
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λεκτικά η επωνυμία με την αντίστοιχη της αμερικάνικής οργάνωσης : Financial Accounting 

Standards Board (FASB).
1
 

Η IASC αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό που έχει ως κύρια σώματα, τους 

Θεματοφύλακες ( Trustees), το Συμβούλιο (Monitoring Board), το Συμβουλευτικό Συμβούλιο 

Προτύπων (Standards Advisory Council) και την Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Standing 

Interpretations Committee)- η οποία πλέον ονομάζεται International Financial Reporting 

Committee. 

Ο σκοπός της IASC είναι να : (α) διαμορφώνει, καταρτίζει, δημοσιεύει, προωθεί και 

επιβλέπει την αποδοχή και τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τα οποία 

θα συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, (β) εργάζεται προς την κατεύθυνση βελτίωσης 

και εναρμόνισης των κανόνων και διαδικασιών των Προτύπων που σχετίζονται με την 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

Η IASC συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(ASB), της ΗΠΑ (FASB) καθώς και το Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς 

(International Organization of Securities – IOSCO) με στόχο την δημιουργία ενός πλαισίου 

δημιουργίας λογιστικών προτύπων που θα είναι ευρέως αποδεκτά και θα καλύπτουν αφενός 

τις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου θα 

συμβάλλουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. 

Η ΕΕ εστιάζοντας στην δημιουργία μία κοινής οικονομικής αγοράς, η οποία θα 

επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και δραστηριοτήτων 

ανάμεσα στα κράτη-μέλη, υιοθέτησε και βασίστηκε στα ήδη υπάρχοντα πρότυπα που 

αναπτύχθηκαν από την IASC. Παράλληλα, η ΕΕ, επιδίωξε τη θέσπιση κανόνων για 

εναρμόνιση των λογιστικών αρχών μεταξύ των κρατών μελών. 

Έτσι, από το έτος 2005, όλες οι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 

επιχειρήσεις της ΕΕ, καταρτίζουν και παρουσιάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αντικαθιστώντας τα διαφορετικά εθνικά πρότυπα που 

χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε. Βέβαια, αρκετές πολυεθνικές εισηγμένες εταιρίες εφάρμοζαν 

ήδη τα ΔΠΧΑ, όπως επίσης και οικονομίες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες ενώ 

δεν είχαν θεσπίσει εθνικά πρότυπα, είτε υιοθετούσαν είτε επέτρεπαν την χρήση των ΔΠΧΑ. 

                                                           
1
 Νεγκάκης Χ, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, θεωρίες και εφαρμογές, 2015 σελ 23 
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Η κίνηση αυτή της ΕΕ να εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ ώθησε και άλλες χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που 

συναλλάσσονται με κράτη μέλη, να επιταχύνουν την αποδοχή-εφαρμογή των ΔΛΠ. 

Τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π.) αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, το οποίο 

αλλάζει τα λογιστικά δεδομένα για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Ερευνητές εξέτασαν 

την καταλληλότητα των διαφόρων λογιστικών βάσεων για την παροχή χρήσιμων 

πληροφοριών για την υποστήριξη αποφάσεων ιδιωτικοποίησης της κρατικής περιουσίας. 

Συγκεκριμένα η σύγκριση γίνεται μεταξύ των πρόσφατων υιοθετημένων Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων που ακολουθούν μια τροποποιημένη ταμειακή βάση και στην 

δεδουλευμένη βάση IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) με αναφορά 

στην κρατική ιδιοκτησία. Η μελέτη προσπαθεί να ρίξει φως σχετικά με το πώς θα μπορούσε 

να βοηθήσει τη λογιστική των κυβερνήσεων προς την καλύτερη ενημέρωση των διαδικασιών 

λήψης των αποφάσεων τους. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ακόμη και τα Ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα φαίνεται να επηρεάζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν ομοιότητες με τα πρότυπα IPSAS, δεν επαρκούν 

για πληροφορίες σχετικές με τις αποφάσεις των ιδιωτικοποιήσεων της κρατικής περιουσίας 

στην Ελλάδα. Αν και τα IPSAS φαίνεται να είναι πιο κατατοπιστικά, ένα κενό αναγνωρίζεται 

στην περίπτωση εγγραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων με σοβαρές ελλείψεις 

νομικού χαρακτήρα και παραβιάσεις από τρίτους. 

 

 

2.3  Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

Οι Cohen, et al (2015) εξέτασαν την καταλληλότητα των διαφόρων λογιστικών βάσεων για 

την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την υποστήριξη αποφάσεων ιδιωτικοποίησης της 

κρατικής περιουσίας. Συγκεκριμένα, η σύγκριση γίνεται μεταξύ των πρόσφατων 

υιοθετημένων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ακολουθούν  μια τροποποιημένη 

ταμειακή βάση και στην δεδουλευμένη βάση IPSAS (International Public Sector Accounting 

Standards) με αναφορά στην κρατική ιδιοκτησία.. Η μελέτη προσπαθεί να ρίξει φως σχετικά 

με το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τη λογιστική των κυβερνήσεων προς την καλύτερη 

ενημέρωση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεών τους. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι 
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ακόμη και αν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα φαίνεται να επηρεάζονται  από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν ομοιότητες με τα 

πρότυπα IPSAS, δεν επαρκούν για πληροφορίες σχετικές με τις αποφάσεις των 

ιδιωτικοποιήσεων της κρατικής περιουσίας στην Ελλάδα. Αν και τα IPSAS φαίνεται να είναι 

πιο κατατοπιστικά, ένα κενό πληροφόρησης αναγνωρίζεται στην περίπτωση εγγραφής των 

κρατικών περιουσιακών στοιχείων με σοβαρές ελλείψεις νομικού χαρακτήρα και παραβιάσεις 

από τρίτους.
2
 

Οι Devrimi, και Maximilian, (2015) ερευνούν δείγμα 128 χωρών και διαπιστώνουν 

ότι οι χώρες που δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δικές τους τοπικές γενικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα Δ.Π.Χ.Α. για τις Μ.Μ.Ε. 

εφαρμόζονται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες μη μέλη της Ε.Ε. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή απέρριψε το ενδεχόμενο να υιοθετήσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις Μ.Μ.Ε. λόγω 

ανησυχιών για υπερβολική επιβάρυνση των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι, αναμένεται να  

μην υιοθετηθούν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις Μ.Μ.Ε., όπως Γερμανία και Γαλλία, ή θα εφαρμοστούν 

με μεγάλες τροποποιήσεις για να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της 

Ε.Ε., όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι πιθανόν 

να αλλάξουν κατά τα επόμενα χρόνια και οι χώρες υιοθέτησης αυτών να αυξηθούν.
3
 

Oι Paananen και Henghsiu ασχολήθηκαν με την επίτευξη της ποιότητας στην 

λογιστική που προσφέρει η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π., εφαρμόζοντας την έρευνά 

τους σε γερμανικές επιχειρήσεις. Η έρευνά τους χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Στη χρήση 

των Δ.Λ.Π. την περίοδο 2000-2002, στην εφαρμογή τους την περίοδο 2003-2004 και στην 

περίοδο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή τους, 2005-2006. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην 

εξομάλυνση των κερδών, στην έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών και τη σχετική αξία των 

επιχειρήσεων, κατά τις τρεις παραπάνω περιόδους, πριν και μετά την υποχρεωτική 

εφαρμογή τους. Διαπίστωσαν ότι τα κέρδη και η λογιστική αξία των μετοχών κατά των 

περίοδο 2005- 2006 ήταν μικρότερα από τις προηγούμενες περιόδους. Το συμπέρασμά 

                                                           
2
 Cohen, S., Σ Καρατζήμας και Γ Βενιέρης (2015), "Το ενημερωτικό ρόλο των λογιστικών προτύπων 

ιδιωτικοποίηση κρατικής περιουσίας: σύγκριση των ελληνικών κυβερνητικών Λογιστικά Πρότυπα και 
IPSAS ", Global Business και Οικονομικών Review, Vol. 17 (1), σελ 51 - 6 
 
3
 Devrimi, K and Maximilian, K (2015) “Countries Adoption of the International Financial Reporting Standard for 

small and medium – sized Entities (IFRS for SMEs) – Early Empirical Evidence”, Accounting and Business 
Research 
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τους είναι ότι την περίοδο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π., η ποιότητα που 

προσέφερε η λογιστική ήταν χειρότερη από τις προηγούμενες περιόδους, και αυτό οφείλεται 

στις συνεχείς αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα.
4
 

 

Η έρευνα των Georgakopoulou et al (2010) σκοπό είχε να παρουσιάσει την 

επίδραση που έχει η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σε σχέση με τα αντίστοιχα πριν την εφαρμογή τους, δηλ όταν εφαρμόζονταν 

οι Ελληνικές Γενικές Λογιστικές Αρχές. Εξέτασαν το Ισολογισμό και την Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων από δείγμα 38 Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, εισηγμένων 

επιχειρήσεων κατά το 2004, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

είχε επίδραση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. 

Μερικοί από τους αριθμοδείκτες που επηρεάστηκαν είναι ο κύκλος εργασιών ενεργητικού, 

η αναλογία συνόλου κεφαλαίων προς σύνολο ενεργητικού, η αναλογία συνόλου 

υποχρεώσεων προς σύνολο ιδίων κεφαλαίων.
5
 

 

Η λογιστική απεικόνιση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αφορά στην 

αναπροσαρμογή της αξίας τους σε μεταγενέστερο χρόνο, με την οποία επιδιώκεται η 

λογιστική της διόρθωση της υποτιμημένης αξίας με την οποία τα αντίστοιχα πάγια 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις έτσι ώστε η πληροφόρηση που θα παρέχεται 

στους χρήστες να είναι η ακριβής για να γίνει όσο το δυνατόν ορθότερη η οικονομική θέση 

της οντότητας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία όταν καταχωρούνται εκτιμώνται στο κόστος 

κτήσης, όμως όταν μεταβληθεί η αξία σε μεταγενέστερο χρόνο τότε επιβάλλεται η 

αναπροσαρμογή τους. 

΄Ερευνα που πραγματοποιήθηκε το 2007 από τον Missonier-Piera αναφέρει πως η 

αναπροσαρμογή χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις ως μηχανισμός βελτίωσης των 

αντιλήψεων των πιστωτών και των ξένων μετόχων σχετικά με τη χρηματοοικονομική υγεία 

τους, έτσι ώστε να αναβαθμίζεται η δανειοληπτική τους ικανότητα, αποδεικνύοντας πως για 

ένα δείγμα εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

της αναπροσαρμογής, των πωλήσεων σε ξένες χώρες και του επιπέδου μόχλευσης. Αντίθετα 

άλλη έρευνα έδειξε πως τάσσεται κατά της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών 

                                                           
4
 Mari Paananen and Henghsiu Lin (2009) The Development of Accounting Quality of IAS and IFRS over Time: 

The Case of Germany. Journal of International Accounting 
5
 Georgakopoulou, E., Spathis, C., and Floropoulos, J. (2010). The transition from the Greek Accounting System 

to IFRS: Evidence from the manufacturing sector. International Journal of Managerial and Financial Accounting 
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στοιχείων, υποστηρίζοντας πως το κόστος της ξεπερνά κατά πολύ τα οφέλη που απορρέουν 

από αυτήν τη λογιστική πράξη.
6
 

 

 

                                                           
6
 Missonier-Piera, the international journal of accounting, 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με το θεσμικό πλαίσιο, τον λογιστικό χειρισμό και των τρόπο 

παρουσίασης δύο λογιστικών προτύπων του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 καθώς και στις διαφορές 

που προκύπτουν με τα ΕΛΠ. 

 

3.2 Εισαγωγή στα ΔΠΧΑ και ΕΛΠ  

 

Στην Ελλάδα οι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και κανόνες δημιουργήθηκαν μέσα από 

την εξέλιξη της λογιστικής επιστήμης και της κείμενης νομοθεσίας-νομολογίας, 

ακολουθώντας το γάλλο-γερμανικό μοντέλο της λογιστικής τυποποίησης, προκειμένου να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος. Με την 

εφαρμογή των αρχών αυτών, θεωρήθηκε ότι εξασφαλίζονταν μια ενιαία και ομοιόμορφη 

αντιμετώπιση των πρακτικών λογιστικών θεμάτων και έτσι πληρούνταν καλύτερα το κριτήριο 

της πληροφόρησης των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ακολουθώντας, μεταξύ των άλλων, τις 

ισχύουσες διατάξεις, συντάσσονται με σαφήνεια λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδες 

παραδοχές του δεδουλευμένου, της συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας με την 

επισήμανση ότι αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία 

σύνταξης και δημοσίευσης του Ισολογισμού, της συνέπειας εφαρμογής των λογιστικών 

πολιτικών, της αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων του ισολογισμού και της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης με σύνεση και αναλυτικά για κάθε λογαριασμό, της 

αναγνώρισης των αρνητικών προσαρμογών της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται, της δυνατότητας προσαρμογής 
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των ποσών της προηγούμενης περιόδου ώστε να είναι συγκρίσιμα αλλά και της αρχής ότι τα 

κέρδη που δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού δεν 

αναγνωρίζονται. 

Το ΕΓΛΣ θεσμοθετήθηκε από τα άρθρα 47-48 του νόμου 1041/80 τα οποία όριζαν με 

σαφήνεια τόσο την έννοια όσο και τον σκοπό του. Επίσης, το περιεχόμενο, η μορφή καθώς 

και η λειτουργία του ΕΓΛΣ προσδιορίζονταν με το π.δ. 1123/80
7
. Ακολούθως, εκπονήθηκαν 

και εφαρμόστηκαν κλαδικά λογιστικά σχέδια με σκοπό την ενιαία λογιστική τυποποίηση. 

Επίσης, η νομοθεσία προέβλεπε την υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΓΛΣ για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων των εταιριών που ελεγχόταν, υποχρεωτικά, από ορκωτό ελεγκτή (νόμιμο 

ελεγκτή). Ωστόσο, ο νομοθέτης παρέχει την δυνατότητα στις οικονομικές οντότητες της 

προαιρετικής χρησιμοποίησης του ΕΓΛΣ. Τονίζεται, ωστόσο ότι:
8
 ¨ οι οντότητες που 

καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που 

καθορίζεται στον παρόντα νόμο (Ν.4308/14) δύναται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση 

από τα σχετικά ΔΠΧΑ. 

Το ΕΓΛΣ εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της:
9
 α) γενικότητας 

εφαρμογής, β) ελαστικότητας της προσαρμοστικότητας, γ) επαρκούς πληρότητας, δ) 

σαφήνειας και ε) ταχύτητας συγκεντρώσεως των πληροφοριών. 

Οι εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εφάρμοζαν για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων και τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ, πριν ακόμα γίνει 

υποχρεωτική η εφαρμογή των τελευταίων.  

Η εφαρμογή των ΔΛΠ. Υιοθετήθηκε, υποχρεωτικά για τις εισηγμένες εταιρίες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) το 2004. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν ότι
10

: « Οι 

ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και 

Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα..» Ωστόσο, διάφορες χρονικές παραστάσεις, κυρίως, για λόγους προετοιμασίας των 

επιχειρήσεων οδήγησαν στην καθυστέρηση της πλήρους εφαρμογής των ΔΠΧΑ από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις το 2005. 

                                                           
7
 Όπως τροποποιήθηκε με τα: π.δ. 502/84, π.δ. 186/80, π.δ. 367/94 και π.δ. 348/06 και το Ν.4308/14 

8
 Η υποστήριξη της εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προβλέπεται ότι θα 

απαιτήσει σημαντικό αριθμό νομοθετικών παρεμβάσεων-διορθώσεων καθώς και την έκδοση αντίστοιχων 
ερμηνευτικών εγκυκλίων.  
9
 ΕΓΛΣ σς. 58-60 

10
 Ν.3296/04 άρθρο 1. 
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Έτσι, εξασφαλίζονταν η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, που απεικονίζουν την 

ακριβοδίκαιη, αμερόληπτη και πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση και τις 

οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρέχονταν υψηλής ποιότητας 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και προάγονταν η διαφάνεια και η εύρυθμη, 

αποτελεσματική, ομαλή και αποδοτική λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
11

 

 

 Θεσμικό Πλαίσιο ΔΠΧΑ  

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) αποτελούν ένα ευρύ σύνολο 

λογιστικών προτύπων που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

εφαρμόζονται από επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε ένα αριθμό κρατών παγκοσμίως. Τα 

Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) αποτελούν τα τελευταία χρόνια 

ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην διεθνή και λογιστική επιχειρηματική κοινότητα. 

Η εφαρμογή των ΔΠΧΑ διασφαλίζει ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των 

πρακτικών θεμάτων και αποφεύγεται, έτσι αφενός η σύγχυση και η παραπλάνηση των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με 

την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμιακές ροές μιας επιχείρησης προκειμένου 

να ληφθούν οι κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. Επιπλέον, συμβάλει στην αποτελεσματική 

και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και της άντλησης κεφαλαίων. 

Σκοπός της επιτροπής αυτής ήταν η έκδοση προτύπων, τα οποία ονομάζονται Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards – IAS) και λειτούργησε επιτελώντας 

αυτό το σκοπό από την ίδρυση της μέχρι το 2001, όπου και αναδιοργανώθηκε και 

ανασυστήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, από το International Accounting Standards 

Committee Foundation (IASCF) με έδρα την πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. 

 

 Θεσμικό Πλαίσιο ΕΛΠ  

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθιερώνονται στο χώρο της λογιστικής και της 

επιχείρησης, σε ότι αφορά τον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία 

καθώς και στον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, νέες διατάξεις 
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που στοχεύουν μια απλουστευμένη διαχείριση των λογιστικών δεδομένων, όσο και στην 

προσαρμογή όλων των διαδικασιών. 

 Με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων επιτυγχάνεται η 

συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταξύ διαφορετικών χωρών του 

κόσμου όπου και εφαρμόζονται. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα υποσύνολο των 

Διεθνών Προτύπων που μπορούν να συνδέσουν καλύτερα τα λογιστήρια των Ελληνικών και 

ξένων επιχειρήσεων και να λειτουργήσουν ως εργαλεία για τις Ελληνικές εισαγωγικές 

επιχειρήσεις.
12

 

 

 Διαφορές ΕΛΠ και ΔΠΧΑ 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι μία σειρά λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

αποσκοπούν στην καλύτερη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Τα ΔΛΠ 

αφορούν κυρίως εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το αποτέλεσμα είναι οι 

οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών να είναι αξιόπιστες σε διεθνές επίπεδο και 

ομοιόμορφες. 

 Τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις λογιστικές 

οδηγίες της ΕΕ έχουν ορισμένες διαφορές με τα ΔΛΠ. Σε ότι αφορά τους κανόνες 

αποτίμησης στα ΕΛΠ κύριο μέλημα είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης, ενώ στα ΔΛΠ 

προτάσσεται κυρίως η πληροφόρηση των επενδυτών. 

Επίσης διαφορές παρατηρούνται στους κανόνες για την αποτίμηση ορισμένων περιουσιακών 

στοιχείων π.χ. πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ η αποτίμηση στην εύλογη 

αξία με βάση δηλαδή τακτικές εκτιμήσεις από επαγγελματίες εκτιμητές. 

 Από την άλλη πλευρά οι λογιστικές οδηγίες της ΕΕ κατά συνέπεια και τα ΕΛΠ 

υιοθετούν την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Από τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ βλέπουμε την μεταχείριση του μετόχου ως προσώπου 

που αποκτά τις μετοχές για μόνιμη κατοχή οπότε ενδιαφέρεται για την πρόοδο της εταιρείας. 

Στα ΔΛΠ πάνω απ’ όλα είναι η οικονομική πραγματικότητα και όχι ο νομικός τύπος της 

επένδυσης ‹‹Η ουσία πάνω από τον τύπο››. 
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 Η αρχή αυτή των ΔΛΠ εάν και σε ορισμένες περιπτώσεις υιοθετείται από τα ΕΛΠ, 

εντούτοις εκλαμβάνεται ως μία ξεχωριστή αρχή. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ΔΛΠ  εξετάζουν 

τη λογιστικοοοικονομική πλευρά, ενώ τα ΕΛΠ εξετάζουν κυρίως τη νομική πλευρά.
13

 

 

3.3 Εισαγωγή στο ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Το ΔΛΠ 16 καλύπτει την πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων για τις 

επενδύσεις που πραγματοποιεί μία οικονομική οντότητα σε ενσώματα πάγια καθώς επίσης 

και για τις μεταβολές που επέρχονται σε αυτά. Επιπλέον, αναλύει σημαντικά θέματα 

λογιστικής αντιμετώπισης όπως, η αρχική αναγνώριση, τυχόν ζημιών απομείωσης. Ακόμη, το 

ΔΛΠ 16, ορίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα ενσώματα πάγια που μια 

οικονομική οντότητα οφείλει να περιλαμβάνει στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων.
14

 

 

 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής ΔΛΠ 16  

Το ΔΛΠ 16 εφαρμόζεται για τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αν κάποιο άλλο ΔΛΠ 

ορίζει ή παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικού λογιστικού χειρισμού. 

Ειδικότερα, το πρότυπο δεν εφαρμόζεται για:
15

 

 Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση (ΔΠΧΑ 5), 

 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία σχετικά με αγροτική δραστηριότητα (ΔΛΠ 41), 

 Μεταλλευτικά δικαιώματα και  μεταλλευτικά αποθέματα, όπως: το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο και παρόμοιους μη ανανεώσιμους πόρους, 

 Αναγνώριση και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 

εξερεύνηση και αξιολόγηση μεταλλευτικών πόρων (ΔΠΧΑ 6). 

                                                           
13 Δημήτρης Ντζανάτος (2008), τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
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Εντούτοις, το ΔΛΠ 16 εφαρμόζεται όταν πρόκειται για ενσώματα πάγια τα οποία 

χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ή τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων, που 

περιγράφονται στις τρεις τελευταίες παραπάνω περιπτώσεις. 

Σημειώνεται επίσης, πως αν και λογιστικός χειρισμός περιουσιακών στοιχείων, 

μισθωμένων, συμπεριλαμβανομένης και της απόσβεσής τους, γίνεται βάσει του ΔΛΠ 16, η 

αναγνώριση τους, γίνεται βάσει του ΔΛΠ 17 και συγκεκριμένα σύμφωνα με την ύπαρξη 

μεταφοράς των κινδύνων και ωφελειών. 

Ακόμη, με την ολοκλήρωση ή αξιοποίηση κατασκευής ακινήτου, θεωρημένου ως 

επένδυση, απαιτείται η εφαρμογή του ΔΛΠ 40. Το πρότυπο (ΔΛΠ 40) εφαρμόζεται επίσης, 

σε υπάρχουσα επένδυση σε ακίνητα που ανακατασκευάζεται για συνεχή μελλοντική χρήση 

ως επενδυτικό ακίνητο. Στο στάδιο όμως που τα ακίνητα είναι υπό κατασκευή ή ανάπτυξη 

για μελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα που δεν πληρούν ακόμη και τον ορισμό της 

«επένδυσης σε ακίνητα» του ΔΛΠ 40, τότε ακολουθείται το ΔΛΠ 16 και ειδικότερα η 

μέθοδος του κόστους (ΔΛΠ 16). 

 

Αναγνώριση 

Κριτήρια Αναγνώρισης 

Το κόστος ενός ενσώματου παγίου αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο μόνο αν υπάρχει 

πιθανότητα
16

: 

 Εισροής στην οικονομική οντότητα μελλοντικών οικονομικών ωφελειών 

σχετιζόμενων με το πάγιο περιουσιακό στοιχείο. 

 Αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

Η ικανοποίηση του πρώτου κριτηρίου γίνεται συνήθως αν όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

από τη χρήση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου περιέλθουν στην οικονομική οντότητα, ενώ 

του δευτέρου κριτηρίου γίνεται όταν η πράξη ανταλλαγής με βάση την οποία αποκτήθηκε το 

πάγιο περιουσιακό στοιχείο, προσδιορίζει το κόστος του. Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής 

παγίου, το κόστος αποτελείται από κόστη αναλωθέντων υλικών, άμεσης εργασίας και 

γενικών βιομηχανικών εξόδων. 
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Η οικονομική οντότητα αποτιμά κάθε κόστος των ενσώματων παγίων με την 

πραγματοποίηση του. Τα συγκεκριμένα κόστη περιλαμβάνουν τα, αρχικά, 

πραγματοποιηθέντα κόστη για την απόκτηση ή κατασκευή του στοιχείου των ενσώματων 

παγίων καθώς και τα πραγματοποιηθέντα κόστη σε μεταγενέστερο χρόνο για τη 

συμπλήρωση, αντικατάσταση μέρους ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του.
17

 

 

Αρχικό κόστος 

Ορισμένα στοιχεία των ενσώματων παγίων μπορούν να αποκτηθούν για λόγους ασφαλείας ή 

για περιβαλλοντικούς λόγους. Η απόκτηση τους, παρόλο που δεν αυξάνει άμεσα τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος στοιχείου των ενσώματων παγίων, μπορεί 

να είναι απαραίτητη για τη λήψη μελλοντικών οικονομικών ωφελειών από άλλα περιουσιακά 

της στοιχεία. Συνεπώς, πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση, χωρίς δηλαδή την απόκτηση τους, δε θα προέκυπταν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη για την οικονομική οντότητα. 

 

Μεταγενέστερο κόστος 

Τα έξοδα καθημερινής συντήρησης (π.χ. εργατικό κόστος, αναλώσιμα υλικά) ή επισκευής 

παγίων δεν αναγνωρίζονται ως μέρος της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων 

παγίων, αλλά περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίηση τους. 

Είναι πιθανό, ορισμένα τμήματα των πάγιων περιουσιακών στοιχειών συχνά να 

χρήζουν αντικατάστασης, όπως για παράδειγμα, το εσωτερικό ενός επιβατικού αεροσκάφους 

το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί αρκετές φορές στην διάρκεια ζωής του αεροσκάφους ή 

το εσωτερικό ενός κλίβανου εργαστηρίου. Στις περιπτώσεις πραγματοποίησης τέτοιου 

κόστους αντικατάστασης, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το κόστος στη λογιστική αξία 

του ενσώματου παγίου, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης που το πρότυπα ορίζει. 

Η λογιστική αξία των τμημάτων που αντικαθίστανται παύει να αναγνωρίζεται. 

Ακόμη, ένα περιουσιακό στοιχείο με συνεχή λειτουργία μπορεί να χρήζει σημαντικών 

επιθεωρήσεων για βλάβες, ανεξαρτήτως αντικατάστασης τμημάτων του στοιχείου. Εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης που το Πρότυπο (ΔΛΠ 16) ορίζει, το κόστος κάθε 
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σημαντικής επιθεώρησης που διενεργείται, αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου 

που επιθεωρείται σαν αντικατάσταση. Κάθε λογιστική αξία του κόστους που απομένει από 

την προηγούμενη επιθεώρηση παύει να αναγνωρίζεται, ανεξάρτητα αν το κόστος της 

προηγούμενης επιθεώρησης αναγνωρίστηκε στη συναλλαγή κατά την οποία το πάγιο στοιχείο 

αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε. Αν κρίνεται αναγκαίο, το εκτιμώμενο κόστος μελλοντικής 

παρόμοιας επιθεώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενδεικτικά, για την εκτίμηση του κόστους 

του υπάρχοντος στοιχείου της επιθεώρησης όταν το στοιχείο αυτό αποκτήθηκε ή 

κατασκευάστηκε.
18

 

 

Αποτίμηση ενσώματων παγίων ΔΛΠ 16 

Βάσει του ΔΛΠ 16 τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται κατά την αρχική 

αναγνώριση αλλά και μετά την αρχική αναγνώριση όπου η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές λογιστικές αρχές: 

Έχουμε το υπόδειγμα κόστους κτήσης και το υπόδειγμα αναπροσαρμογής
19

: 

 Το πρώτο υπόδειγμα, κόστους κτήσης αναφέρει ότι η αξία αποτίμησης ισούται με τη 

διαφορά του κόστους κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και κάθε πιθανής 

σωρευμένης ζημιάς απομείωσης που έχει υποστεί  το περιουσιακό στοιχείο, το 

υπόδειγμα αυτό είναι ο βασικός λογιστικός χειρισμός 

 Το δεύτερο υπόδειγμα που είναι και ο επιτρεπόμενος εναλλακτικός χειρισμός, 

αναφέρεται ότι η αποτίμηση του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να γίνει 

στην αναπροσαρμοσμένη αξία του, δηλ. στην εύλογη αξία του την ημερομηνία 

αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερης σωρευμένες αποσβέσεις και τις πιθανές 

ζημιές απομείωσης.  

 

 

Αποτίμηση κατά την Αναγνώριση 
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Τα ενσώματα πάγια που πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος τους. 

Στοιχεία Κόστους 

Στο κόστος ενός στοιχείου ενσώματων παγίων περιλαμβάνεται
20

: 

 Η τιμή της αγοράς, η οποία προσαυξάνεται από τους τυχόν εισαγωγικούς δασμούς και 

τους μη επιστρεπτέους φόρους, αφού αφαιρεθούν οι εμπορικές εκπτώσεις και τυχόν, 

μειώσεις τιμών, 

 Το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την τοποθέτηση του περιουσιακού στοιχείου σε 

θέση και κατάσταση που η διοίκηση έχει προσδιορίσει και που απαιτείται για τη 

λειτουργία του, 

 Η αρχική εκτίμηση σχετικά με το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του 

στοιχείου αλλά και του κόστους για την αποκατάσταση του χώρου που το στοιχείο 

τοποθετήθηκε. 

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτόμενων δαπανών αποτελούν
21

: 

 Το κόστος των παροχών προς τους εργαζομένους από την κατασκευή ή την 

απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων, 

 Το κόστος της προετοιμασίας του χώρου, 

 Οι αρχικές δαπάνες παράδοσης και μεταφοράς, 

 Το κόστος εγκατάστασης και συναρμολόγησης,  

 Το κόστος δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, αφού 

αφαιρεθεί το καθαρό προϊόν της πώλησης των παραγόμενων προϊόντων από την 

δοκιμή καλής λειτουργίας, όπως τα δείγματα που θα παραχθούν από τη δοκιμή 

του εξοπλισμού και  

 Οι επαγγελματικές αμοιβές. 

Παραδείγματα δαπανών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος ενός στοιχείου των 

ενσώματων παγίων αποτελούν
22

: 

 Το κόστος ανοίγματος νέας μονάδας, 
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 Το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνοντας τα κόστη 

διαφήμισης και προώθησης, 

 Το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία πελατών, 

συμπεριλαμβάνοντας το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, 

 Τα διοικητικά και άλλα γενικά κόστη. 

Το κόστος χρήσης ή επανατοποθέτησης ενός στοιχείου δεν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική 

αξία του στοιχείου. Παραδείγματα δαπανών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία 

ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων αποτελούν. 

 Δαπάνες που πραγματοποιούνται ενώ το στοιχείο είναι στην κατάλληλη για τη 

λειτουργία θέση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διοίκησης, αλλά είτε ακόμη δεν 

λειτουργεί ή λειτουργεί με μικρότερη της κανονικής δυναμικότητας, 

 Αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως για παράδειγμα οι ζημίες που θα προκύψουν ενώ 

αναπτύσσεται η ζήτηση για το παραγόμενο προϊόν του στοιχείου, και  

 Κόστος επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης μέρους ή του συνόλου των 

λειτουργιών της οικονομικής οντότητας. 

Επίσης, δεν προσαυξάνουν τη λογιστική αξία του στοιχείου ορισμένες δευτερεύουσες 

λειτουργίες που μπορεί να γίνουν πριν ή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των 

κατασκευαστικών ή των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ενός ενσώματου στοιχείου και δεν είναι 

απαραίτητες προκειμένου το στοιχείο να βρεθεί στην θέση και την κατάσταση που η διοίκηση 

ορίζει για την λειτουργία του. Τα σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες έσοδα και έξοδα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες καταστάσεις των 

εσόδων και των εξόδων. Παράδειγμα μπορεί να αποτελούν τα έσοδα αλλά και τα έξοδα από 

τη χρήση ενός οικοπέδου ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι την έναρξη κατασκευής. 

Σημειώνεται πως για το κόστος των δεσμεύσεων που αφορά την αποσυναρμολόγηση, 

απομάκρυνση και αποκατάσταση της θέσης που έχει τοποθετηθεί το στοιχείο και που 

πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη περίοδο λόγω της χρήσης του στοιχείου για την 

παραγωγή αποθεμάτων, εφαρμόζεται το ΔΛΠ 2. Η καταχώρηση και αποτίμηση των 

δεσμεύσεων που αφορούν σε κόστη που λογιστικοποιούνται βάση του ΔΛΠ 2 ή ΔΛΠ 16 

γίνεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 37. 

Το κόστος ενός ιδιοκατασκευασμένου περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται με τις 

ίδιες αρχές που εφαρμόζονται για ένα στοιχείο το οποίο αποκτάται. Αν η οικονομική 

οντότητα κατασκευάζει παρόμοια περιουσιακά στοιχεία για πώληση κατά τη συνήθη πορεία 
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των δραστηριοτήτων της τότε το κόστος του ιδιοκατσκευαζόμενου πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου είναι ίδιο με το κόστος του παραγόμενου προς πώληση στοιχείου. Κατά τον 

προσδιορισμό του κόστους αυτού, κάθε κέρδος που, τυχόν θα προκύψει, πρέπει να 

απαλείφεται. 

Ακόμη, το κόστος των ασυνήθιστών και υπερβολικών ποσών φύρας, το κόστος 

αδράνειας, ή η σπατάλη άλλων πόρων που προέκυψαν κατά την παραγωγή του 

ιδιοκατασκευασμένου περιουσιακού στοιχείου, δεν περιλαμβάνονται στο κόστος αυτού του 

στοιχείου. Τα κριτήρια για την αναγνώριση του τόκου ως πρόσθετο στοιχείο της λογιστικής 

αξίας ενός ιδιοκατασκευαζόμενου στοιχείου των ενσώματων παγίων καθορίζονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΔΛΠ 23.
23

 

 

Αποτίμηση μετά την Αναγνώριση 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτίμησης ενός πάγου περιουσιακού 

στοιχείου μετά την αρχική αναγνώριση του: η μέθοδος του κόστους και η μέθοδος της 

αναπροσαρμογής. Επίσης, το πρότυπο παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεθόδου σε κάθε 

εταιρία όμως εφόσον επιλεγεί κάποια αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη 

κατηγορία των ενσώματων παγίων της. 

 

Μέθοδος Κόστους 

Σύμφωνα με τη μέθοδο κόστους, έπειτα από την αναγνώριση ενός στοιχείου ως ενσώματου 

περιουσιακού στοιχείου, αυτό αποτιμάται στην τιμή κτήσης του μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

Μέθοδος Αναπροσαρμογής 

Με βάση τη μέθοδο αναπροσαρμογής, έπειτα από την αναγνώριση ενός στοιχείου ως 

ενσώματου περιουσιακού στοιχείου και εφόσον η εύλογη αξία μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα, το ενσώματο πάγιο εμφανίζεται με την αναπροσαρμοσμένη αξία. Η 
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αναπροσαρμοσμένη αξία υπολογίζεται από την εύλογη του αξία κατά την ημέρα της 

αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες 

σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου πάγιου δεν πρέπει να διαφέρει σημαντικά από 

εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία λήξης 

της περιόδου αναφοράς, γι αυτό και απαιτούνται συχνές αναπροσαρμογές. Ο ρυθμός 

πραγματοποίησης των αναπροσαρμογών είναι συνάρτηση των μεταβολών που 

πραγματοποιούνται στην εύλογη αξία των υπό εξέταση στοιχείων των ενσώματων παγίων. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπροσαρμογή θα γίνεται κάθε χρόνο στη λήξη της περιόδου 

αναφοράς, παρά μόνο όταν η εύλογη αξία διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, για ορισμένα στοιχεία των ενσώματων παγίων απαιτείται 

ετήσια αναπροσαρμογή καθώς συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές στην εύλογη τους αξία. 

Αν, τώρα, οι μεταβολές στην εύλογη αξία είναι επουσιώδεις δεν είναι αναγκαίες τόσο συχνές 

αναπροσαρμογές, αλλά θα μπορούσαν να περιορισθούν στα τρία ή τέσσερα έτη. 

 

Κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής ενός ενσώματου παγίου
24

: 

 Οι σωρευμένες αποσβέσεις αναδιατυπώνονται με βάση τη μεταβολή στην προ 

αποσβέσεων αξία του περιουσιακού στοιχείου, ώστε η λογιστική αξία μετά από αυτή 

την μεταβολή μα είναι ίση με την αναπροσαρμοσμένη του αξία. 

Η μέθοδος αυτή ακολουθείται αν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με 

ένα δείκτη που εφαρμόζεται ώστε να προσδιοριστεί το αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασής 

του. 

 Οι σωρευμένες αποσβέσεις συμψηφίζονται με την προ αποσβέσεων αξία του 

περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό αναδιατυπώνεται με βάση το 

αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. 

Η παραπάνω μέθοδος συχνά χρησιμοποιείται για τα κτίρια. Το προκύπτον ποσό της 

προσαρμογής των αποσβέσεων αποτελεί τμήμα της αύξησης ή της μείωσης της λογιστικής 

αξίας του στοιχείου. 
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Εάν αναπροσαρμόζεται στοιχείο από μία κατηγορία ενσώματων παγίων, τότε θα 

πρέπει να αναπροσαρμόζονται όλα τα στοιχεία της ίδιας κατηγορίας. Επίσης σε μια 

κατηγορία ενσώματων παγίων, θα πρέπει να πραγματοποιείται παράλληλη αναπροσαρμογή 

των επιμέρους στοιχείων έτσι ώστε να αποφεύγεται επιλεκτική αναπροσαρμογή των 

περιουσιακών στοιχείων αλλά και η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις μεικτών 

ποσών (κόστους και αποτίμησης) με διαφορετικές ημερομηνίες. Βέβαια, αν η 

αναπροσαρμογή ολόκληρης της κατηγορίας αυτής ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό 

διάστημα και οι αναπροσαρμογές συνάδουν με τα εκάστοτε δεδομένα, μπορεί να υπάρξει 

σταδιακή αναπροσαρμογή μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. 

 

Εάν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
25

: 

 Αυξάνεται ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, τότε η αύξηση αναγνωρίζεται στα 

λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στην 

καθαρή θέση ως πλεόνασμα αναπροσαρμογής. 

 Μειώνεται ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, τότε η μείωση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα της περιόδου. 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί, ότι μια αύξηση της λογιστικής αξίας λόγω αναπροσαρμογής, θα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στο βαθμό που αναστρέφει μια προηγούμενη υποτίμηση 

του ίδιου περιουσιακού στοιχείου που πριν είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αντίστοιχα, 

μια μείωση θα αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

μειώνοντας το πιστωτικό υπόλοιπο του πλεονάσματος αναπροσαρμογής στο βαθμό που έχει 

δημιουργηθεί τέτοιο πλεόνασμα από προηγούμενη αύξηση της λογιστικής αξίας ου 

περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα μια αναπροσαρμογής. 

 

Το ακόλουθο σχήμα εξηγεί την διαδικασία αναγνώρισης της πιστωτικής διαφοράς 

αναπροσαρμογής:
26

 

 

Σχήμα 1.1: Διαδικασία Αναγνώρισης Πιστωτικής Διαφοράς Αναπροσαρμογής 
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Πηγή: Νεγκάκης Χ. 2015 

Το ακόλουθο σχήμα εξηγεί την διαδικασία αναγνώρισης της χρεωστικής διαφοράς 

αναπροσαρμογής:
27

 

 

Σχήμα 1.2: Διαδικασία Αναγνώρισης Χρεωστικής Διαφοράς Αναπροσαρμογής 

 

Πηγή: Νεγκάκης Χ. 2015 
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Αύξηση Λογιστικής 
Αξίας λόγω 

αναπροσαρμογής 

Η αύξηση (πιστωτική διαφορά) 
πρέπει να αναγνωρίζεται στην 

Καθαρή Θέση ως « Διαφορά 
Αναπροσαρμογής » 

Η αύξηση πρέπει να καταχωρείται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ΚΣΕ) 

κατά το ποσό που αναστρέφει 
προηγούμενη υποτίμηση του ίδιου 

παγίου που είχε καταχωρηθεί στην ΚΣΕ 
ως χρεωστική διαφορά. 

Μείωση 
Λογιστικής Αξίας 

λόγω 
αναπροσαρμογής 

Η μείωση (χρέωση) πρέπει να 
καταχωρείται στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων (ΚΣΕ). 

Αν υπάρχει υπόλοιπο στο 
λογαριασμο «Διαφορά 

Αναπροσαρμογής» τότε η μείωση 
πρέπει να καταχωρείται με 

χρέωση του λογαριασμού αυτού 
και τυχόν υπερβάλλον ποσό 

αναγνωρίζεται στην ΚΣΕ. 
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Με την παύση αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου , το πλεόνασμα αναπροσαρμογής 

που περιλαμβάνεται στην καθαρή θέση αναφορικά με το στοιχείο αυτό μπορεί να μεταφερθεί 

απευθείας στο υπόλοιπο κερδών εις νέον. Η μεταφορά αυτή γίνεται όταν το περιουσιακό 

στοιχείο αποσύρεται ή εκποιείται. Βέβαια , το πλεόνασμα αυτό μπορεί να μεταφέρεται και 

σταδιακά, δηλαδή μέρος του πλεονάσματος αναπροσαρμογής να μεταφέρεται στα κέρδη εις 

νέο κατά τη διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την οικονομική οντότητα 

και ανάλογα με το ποσοστό απόσβεσης του παγίου. Συγκεκριμένα, μεταφέρεται στα κέρδη εις 

νέο ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην 

αναπροσαρμοσμένη αξία και της απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική τιμή του 

περιουσιακού στοιχείου. Σημειώνεται ότι η μεταφορά του πλεονάσματος αναπροσαρμογής 

στα κέρδη εις νέο δεν γίνεται μέσω των κερδών ή ζημιών της περιόδου, δηλαδή μέσω του 

αποτελέσματος της περιόδου, αλλά μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Με την 

αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να υπάρχουν επιδράσεις των 

φόρων εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση να γνωρίζονται και γνωστοποιούνται (ΔΛΠ 

12).
28

 

 

Αποτίμηση ενσώματων παγίων με βάση τα ΕΛΠ 

Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η αρχική αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων μπορεί να γίνει στην εύλογη αξία, όπως ορίζει το άρθρο 24 του νόμου 4308/2014. 

Όταν ένα πάγιο αποτιμάται όμως στην εύλογη αξία του, θα πρέπει όλα τα επιμέρους 

περιουσιακά στοιχεία να ακολουθήσουν την ίδια μέθοδο επιμέτρησης. Προϋπόθεση για την 

υιοθέτηση της εύλογης αξίας ως μέθοδο αποτίμησης είναι να επιμετρηθεί αξιόπιστα το πάγιο, 

διαφορετικά θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κόστους. 

Η εύλογη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά 

τέσσερα χρόνια εκτός εάν οι συνθήκες της αγοράς δημιουργούν σημαντικές διαφορές και θα 

πρέπει να γίνει νέα εκτίμηση. Οι ορκωτοί εκτιμητές είναι υπεύθυνοι γα την ορθή και 

αξιόπιστη παροχή των πληροφοριών σχετικά, με την φερεγγυότητα της αποτίμησης των 

παγίων στην εύλογη αξία τους.
29
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Απόσβεση  

Κάθε τμήμα ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων το κόστος του οποίου είναι σημαντικό σε 

σχέση με το συνολικό κόστος, αποσβένεται ξεχωριστά. Παρόλο που σημαντικά τμήματα ενός 

στοιχείου αναγνωρίζονται ξεχωριστά, η ωφέλιμη ζωή ενός τέτοιου τμήματος, όπως επίσης 

και η μέθοδος απόσβεσης του μπορεί να είναι ίδια με την ωφέλιμη ζωή και τη μέθοδο 

απόσβεσης άλλου σημαντικού τμήματος του ίδιου στοιχείου. Για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης, τα τμήματα αυτά μπορούν να συναθροιστούν. 

Από τη στιγμή που οικονομική οντότητα έχει ξεχωρίσει τα σημαντικά τμήματα ενός 

στοιχείου, τα υπόλοιπα που απομένουν, αποτελούν τα λιγότερο σημαντικά σε σχέση με το 

συνολικό κόστος του στοιχείου, οπότε και μπορεί για τους σκοπούς της απόσβεσης να τα 

ομαδοποιήσει. Μπορεί όμως να επιλέξει και την ξεχωριστή απόσβεση αυτών των τμημάτων 

του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. 

Η απόσβεση αναγνωρίζεται για κάθε περίοδο στα αποτελέσματα , εκτός αν 

συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης 

αναγνωρίζεται ακόμη και αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη 

από τη λογιστική του αξία, με την προϋπόθεση η τελευταία να είναι μεγαλύτερη από την 

υπολειμματική του αξία. Η πραγματοποίηση επισκευών και συντηρήσεων σε ένα πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ακυρώσει την ανάγκη απόσβεσης 

του. 

Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου αρχίζει όταν αυτό τίθεται σε θέση και 

κατάσταση κατάλληλη για τη λειτουργία του, όπως έχει ορίσει η Διοίκηση, δηλαδή όταν είναι 

πλέον διαθέσιμο για χρήση. Η απόσβεση συνεχίζεται μέχρι και την παύση του στοιχείου, η 

οποία πραγματοποιείται στην νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας κατάταξης του 

ως διαθέσιμο προς πώληση ή κατάταξης του σε ομάδα διαθέσιμη προς πώληση (ΔΠΧΑ 5) και 

της ημερομηνίας που αυτό παύει να αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οικονομικής 

οντότητας. Συνεπώς, αν το περιουσιακό στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή αν αποσύρεται από 

την ενεργό χρήση δεν υπάρχει παύση της απόσβεσης εκτός και αν τα στοιχείο έχει πλήρως 

αποσβεστεί. Βάσει των μεθόδων χρήσης της απόσβεσης , η επιβάρυνση της μπορεί να είναι 

μηδέν εφόσον δεν υπάρχει παραγωγή. 

Το ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πάνω στο οποίο θα υπολογίζονται οι 

αποσβέσεις του, πρέπει να κατανέμεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
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του και να προσδιορίζεται μετά την αφαίρεση της υπολειμματικής αξίας του. Σε πρακτικό 

επίπεδο, η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι τις περισσότερες φορές 

αμελητέα για τον προσδιορισμό του αποσβέσιμου ποσού. 

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου 

αναθεωρούνται κατ’ ελάχιστο σε ετήσια βάση, στη λήξη κάθε χρήσης, ακόμη και αν υπάρχει 

διαφορά εκτιμήσεων που έγιναν στο παρελθόν και προσδοκιών για το μέλλον. 

Υπάρχει περίπτωση, η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου να αυξηθεί 

φτάνοντας ή και ξεπερνώντας την λογιστική του αξία. Στο ενδεχόμενο αύξησης, η 

επιβάρυνση της απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου είναι μηδέν μέχρι η υπολειμματική 

αξία του να μειωθεί κάτω από τη λογιστική αξία του. 

Η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται σύμφωνα με την χρησιμότητα 

που πρόκειται να έχει για την οικονομική οντότητα. Η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου δεν 

συμπίπτει πάντα με την οικονομική του ζωή. Συνεπώς, αποτελεί θέμα κρίσης και εμπειρίας, 

από την πλευρά της Διοίκησης, η εκτίμηση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο θα 

εισρέουν στην οικονομική οντότητα τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα στο 

ενσώματο περιουσιακό στοιχείο και κατά συνέπεια η εκτίμηση της ωφέλιμης του ζωής. 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός 

περιουσιακού στοιχείου αποτελούν
30

: 

 Η αναμενόμενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, 

 Η προβλεπόμενη φυσική φθορά, εξαρτώμενη από λειτουργικούς παράγοντες, όπως: η 

φροντίδα και συντήρηση του παγίου αλλά και οι βάρδιες λειτουργίας, 

 Η τεχνική ή εμπορική απαξίωση από αλλαγές στην παραγωγή ή από μεταβολές της 

ζήτησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προέρχονται από το περιουσιακό 

στοιχείο, 

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

λήξη της διάρκειας μιας μίσθωσης. 

Τα γήπεδα-οικόπεδα και τα κτίρια, ακόμη και αν αποκτώνται μαζί διαχωρίζονται και 

λογιστικοποιούνται χωριστά. Τα γήπεδα-οικόπεδα έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν 

αποσβένονται (εξαίρεση αποτελούν τα λατομεία και τοποθεσίες-χώροι ταφής αποβλήτων). 

Τα κτίρια έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και συνεπώς αποσβένονται. Σε περίπτωση που τα 

                                                           
30

 ΔΛΠ 16, παρ. 56. 



   26 | Σ ε λ ί δ α  
 

κόστη αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης συμπεριλαμβάνονται στο 

κόστος γης, για το κόστος αυτό διενεργούνται αποσβέσεις και μάλιστα για την περίοδο που 

εισρέουν οφέλη στην οικονομική οντότητα λόγω της πραγματοποίησης αυτού του κόστους. 

Ωστόσο, ορισμένες φορές, η ίδια η γη μπορεί να έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οπότε 

αποσβένεται, έτσι ώστε να αντανακλώνται τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή. Μια 

αύξηση στην αξία του εδάφους στο οποίο βρίσκεται ένα κτίριο δεν επηρεάζει τον 

προσδιορισμό του αποσβέσιμου ποσού του κτιρίου. 

 

Μέθοδοι Αποσβέσεων 

Η επιλογή της ακολουθούμενης μεθόδου απόσβεσης γίνεται ώστε να αντανακλά καλύτερα 

τον ρυθμό ανάλωσης από την οικονομική οντότητα των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών 

του πάγιου περιουσιακού στοιχείου και εφαρμόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο. Στη 

λήξη τουλάχιστον κάθε έτους απαιτείται επανεξέταση της χρησιμοποιημένης μεθόδου 

απόσβεσης. 

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι
31

: 

 Η σταθερή, κατά την οποία γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με ένα σταθερό 

ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου, εφόσον η υπολειμματική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν μεταβάλλεται, 

 Του φθίνοντος υπολοίπου κατά την οποία γίνεται μία φθίνουσα επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου, 

 Της μονάδας παραγωγής, κατά την οποία γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με 

βάση την αναμενόμενη χρήση ή παραγωγή. 

 

 

Γνωστοποιήσεις 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις στις οποίες πρέπει να προβεί η 

οικονομική οντότητα είναι η εξής
32

: 
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 Οι χρησιμοποιούμενες: (α) βάσεις αποτίμησης για τον προσδιορισμό της προ 

αποσβέσεων λογιστικής αξίας, (β) μέθοδοι απόσβεσης και (γ) ωφέλιμες ζωές ή 

συντελεστές απόσβεσης, 

 Η προ αποσβέσεων λογιστική αξία όπως είναι η σωρευμένη απόσβεση αρχής και 

τέλους περιόδου, 

 Η συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου που δείχνει: 

(α) προσθήκες, περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση 

ή που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη για 

πώληση (ΔΠΧΑ 5) και άλλες διαθέσεις, (β) αποκτήσεις μέσω συνενώσεων 

επιχειρήσεων, αυξήσεις ή μειώσεις λόγω αναπροσαρμογών και ζημιών απομέιωσης 

που αναγνωρίσθηκαν ή αναστράφηκαν απευθείας στην καθαρή θέση (ΔΛΠ 36), (γ) 

ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα (ΔΛΠ 36), (δ) ζημίες 

απομείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα (ΔΛΠ 36), (ε) αποσβέσεις, 

καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των 

οικονομικών καταστάσεων της αλλοδαπής επιχείρησης στο νόμισμα που η 

αναφέρουσα οικονομική οντότητα παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις, 

αλλά και άλλες μεταβολές, 

 Η ύπαρξη περιορισμών στους τίτλους και στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που 

φέρουν βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων αλλά και τα ποσά αυτών, 

 Το ποσό των αναγνωρισμένων εξόδων στη λογιστική αξία του στοιχείου των 

ενσώματων παγίων κατά το στάδιο της κατασκευής του, 

 Τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση 

ενσώματων παγίων, και 

 Το ποσό της αποζημίωσης από τα τρία μέρη για στοιχεία ενσώματων παγίων που 

απογειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν και που συμπεριλαμβάνεται στα κέρδη ή 

τις ζημίες της περιόδου, εφόσον δεν γνωστοποιείται ξεχωριστά στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων.
33

 

 

Διαφορές μεταξύ ΔΛΠ 16 και ΕΛΠ 
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Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των ΔΛΠ και ΕΛΠ όσον αφορά τις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις είναι οι εξής:
34

 

Με βάσει τα ΕΛΠ επιτρεπόταν η κεφαλαιοποίηση στα «Έξοδα εγκατάστασης» που αφορούν 

την απόκτηση των ενσώματων παγίων, με βάση το ΔΛΠ 16 περιλαμβάνονται στην αξία του 

παγίου τα κόστη μεταφοράς ενσωμάτων μέχρι να γίνει λειτουργικό. 

Με βάσει τα ΕΛΠ επιτρεπόταν οι κεφαλαιοποιήσεις τόκων κατασκευαστικής 

περιόδου ληφθέντων δανείων, καθώς επίσης και εξόδων εγκατάστασης των 

συναλλαγματικών διαφορών για δάνεια ή πιστώσεις που λήφθηκαν για πάγια. Στα ΔΛΠ οι 

τόκοι κεφαλαιοποιούνται και περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων, 

ενώ όσον αφορά τα έξοδα εγκατάστασης δεν προβλέπονται κεφαλαιοποιήσεις δαπανών μετά 

την έναρξη της λειτουργίας. 

Τώρα για την εκτίμηση τόσο των εξόδων αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης 

όσο και των εξόδων μεγάλων συντηρήσεων με βάση τα ΔΛΠ κεφαλαιοποιούνται ενώ με τα 

ΕΛΠ τέτοιες ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται για τα έξοδα αποσυναρμολόγησης και 

αποκατάστασης. 

Σε ότι έχει να κάνει με τα μεγάλα ανταλλακτικά και τις παρτίδες τους το ΔΛΠ 16 

προβλέπει την εμφάνιση τους στα πάγια, ενώ με βάση τα ΕΛΠ αυτά εμφανίζονται στα 

αποθέματα, μέχρι την ανάλωσή τους. 

Όσον αφορά την μέθοδο αποτίμησης, με βάση τα ΔΛΠ επιλέγεται αυτή που θα είναι 

είτε στο κόστος είτε σε αξίες αναπροσαρμογής. Με βάση τα ΕΛΠ η αποτίμηση γίνονταν μόνο 

στο κόστος, ενώ δεν επιτρεπόταν η αναπροσαρμογή, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αυτή 

επιβάλλεται από ειδικό νόμο. 

Οι αναπροσαρμογές σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο, αντίθετα 

με τα ΕΛΠ που πραγματοποιούνται κάθε 4 χρόνια. 

Ακόμα τα ΔΛΠ ενθαρρύνουν να γίνονται οι αποτιμήσεις από επαγγελματίες 

αποτιμητές, τη στιγμή που η Ελληνική πρακτική προτιμούσε την πραγματοποίηση τους από 

ενιαίους υπολογισμούς που καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία. 

Με βάσει τα ΔΛΠ σε περίπτωση αναπροσαρμογής υπάρχει το ενδεχόμενο αύξησης 

της αξίας κτήσης και τα αποσβεσμένα πάγια. Αυτό ισχύει αποκλειστικά και από τα ΕΛΠ. 
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Πέρα από αυτό όμως τα ΔΛΠ επιτρέπουν και τον συμψηφισμό των σωρευμένων 

αποσβέσεων, προβλέψεων μέχρι την ημερομηνία που γίνεται. 

Η πιστωτική διαφορά αναπροσαρμογής με βάσει τα ΔΛΠ μπορεί να μεταφερθεί σε 

όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης, αν νωρίτερα είχε μεταφερθεί αντίστοιχη χρεωστική 

διαφορά αποτίμησης ή πρόβλεψη που κλείνει με αναπροσαρμογή. Τέτοιο πράγμα δεν 

προβλέπεται με τα ΕΛΠ διότι για τις προβλέψεις υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής 

τους. 

Τα ΔΛΠ επιτρέπουν την μεταφορά τους όσον αφορά την χρεωστική διαφορά είτε 

στην καθαρή θέση, είτε στα αποτελέσματα χρήσης, ενώ για τα ΕΛΠ κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

πάντα. 

Οι αποσβέσεις με βάσει τα ΔΛΠ γίνονται ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής και 

την υπολειμματική αξία. Η απόσβεση ενός παγίου σταματά με βάση τα ΔΛΠ και γίνεται η 

μεταφορά του σε ειδικό λογαριασμό όταν αποφασιστεί η πώλησή του. Αντίθετα η Ελληνική 

πρακτική προβλέπει την απόσβεση ενός παγίου μέχρι αυτό να πωληθεί. 

Τέλος οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα ΔΛΠ είναι πολλές περισσότερες 

από τις αντίστοιχες των Ελληνικών.
35

 

 

3.4 Εισαγωγή στο ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Το ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ασχολείται με τον καθορισμό της λογιστικής 

αντιμετώπισης των άυλων περιουσιακών στοιχειών. Το πρότυπο αναφέρει τις προϋποθέσεις 

και τους τρόπους αναγνώρισης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου ενώ παράλληλα οριοθετεί 

τις μεθόδους αποτίμησης και απόσβεσης του. Επιπλέον, καταγράφονται αναλυτικά οι 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την οικονομική οντότητα. 

 

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής ΔΛΠ 38 
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Το πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 38 είναι ιδιαίτερα ευρύ και οι διατάξεις του εφαρμόζονται 

στο σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχειών, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις που το 

πρότυπο ορίζει ρητά, όπως
36

: 

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται και ακολουθούν την εφαρμογή άλλων 

ΔΛΠ και ΔΠΧΑ όπως:
37

 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (ΔΛΠ 12), τα 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζομένους (ΔΛΠ 19), 

μισθώσεις (ΔΛΠ 17), κλπ, 

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 39) 

 Την αναγνώριση και αποτίμηση τόσο των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται 

από έρευνα και αξιολόγηση όσο και τις δαπάνες για ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών 

(ΔΠΧΑ 6)
38

. 

Ένα γεγονός στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση αναφορικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 

38, είναι τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία στα οποία η άυλη τους φύση δεν είναι εύκολο να 

διαχωριστεί από την ενσώματη τους φύση. Για παράδειγμα, το CD ενός λειτουργικού 

συστήματος Η/Υ ( ενσώματο) και το λειτουργικό σύστημα που περιέχει (άυλο). Στην 

περίπτωση αυτή, η επιλογή της καταχώρησης του περιουσιακού στοιχείου αφορά τον βαθμό 

ενσωμάτωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου στο ενσώματο. Για παράδειγμα, το software 

(άυλο) που απαιτείται υποχρεωτικά για την λειτουργία ενός ιατρικού μηχανήματος 

(ενσώματο) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άυλο αφού είναι αναπόσπαστο τμήμα του ιατρικού 

μηχανήματος. Συνεπώς, η αξία του θα προσαυξήσει την αξία του ιατρικού μηχανήματος 

χωρίς να λογιστεί ξεχωριστά. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός software υπολογισμού μισθοδοσίας 

(άυλο) δεν είναι απαραίτητη για την λειτουργία του Η/Υ (ενσώματο) και συνεπώς μπορεί να 

καταγραφεί διακριτά ως άυλο περιουσιακό στοιχείο.
39

 

 

Αναγνώριση 

Οι προϋποθέσεις που το πρότυπο θέτει, απαιτούν το προς αναγνώριση περιουσιακό στοιχείο 

να πληροί ταυτόχρονα
40

: 
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 Τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου και  

 Τα κριτήρια αναγνώρισης. 

 

Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν τόσο για τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν, αρχικά, για την 

απόκτηση ή την εσωτερική δημιουργία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου όσο και για τα 

κόστη που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση 

μέρους αυτού ή τη συντήρηση του. 

 

Ορισμός 

Σύμφωνα με το πρότυπο ως άυλο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται κάθε αναγνωρίσιμο, μη 

χρηματικό πάγιο, χωρίς φυσική υπόσταση. Συνεπώς, το άυλο είναι πάγιο που δεν μπορεί 

κανείς να νιώσει, δει ή ζυγίσει. Πρόκειται για ένα πάγιο χωρίς φυσική υπόσταση. Το σημείο 

αυτό είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο. Δεν είναι όμως εύκολο να ισχύσει το ίδιο, αναφορικά με τα 

δύο άλλα στοιχεία που ο ορισμός παραθέτει και αφορούν την αναγνωρισιμότητα και τον 

χαρακτηρισμό του άυλου ως ένα μη χρηματικό πάγιο. 

Το στοιχείο αναγνωρισιμότητας αφορά το χαρακτηριστικό εκείνο του άυλου που του 

επιτρέπει να είναι ¨διαχωριστέο¨ δηλ. τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτό να 

μπορούν να πωληθούν, δανεισθούν ανταλλαχθούν. 

Το στοιχείο του μη χρηματικού παγίου δεν σημαίνει πως τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία δεν χρηματική αξία, αλλά πως το δικαίωμα για την απόκτηση ενός σταθερού, 

καθορισμένου χρηματικού αντιτίμου (όπως αυτό που δίνουν τα γραμμάτια εισπρακτέα) δεν 

υφίσταται. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης οφείλουν να πληρούν τρία κριτήρια
41

: 

(α) της αναγνωρισιμότητας, δηλ. της δυνατότητας διαχωρισμού παρέχοντας στον κάτοχο την 

δυνατότητα πώλησης δανεισμού και ανταλλαγής, (β) του έλεγχου δηλ, της δυνατότητας που 

έχει η οικονομική οντότητα να αποκλείσει τρία πρόσωπα από τα οφέλη που προκύπτουν π.χ. 

κατοχή νομικών δικαιωμάτων και (γ) της εισροής στην επιχείρηση μελλοντικών οικονομικών 

οφελών από την χρήση του άυλου δηλ. να αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 

μια πιθανή πώληση ή από την χρήση του στοιχείου. 
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Κριτήρια Αναγνώρισης 

Ο λογιστικός χειρισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναφορικά με την αναγνώριση 

τους προϋποθέτει εκτός από την συμφωνία με τον ορισμό, την επιπρόσθετη τήρηση 

ορισμένων κριτηρίων. Με άλλα λόγια για να κεφαλαιοποιηθεί ένα άυλο στοιχείο ή οι 

βελτιώσεις πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης, δηλ. η αναγνώριση ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου γίνεται, αν και μόνο αν
42

: 

 Αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την 

χρήση του περιουσιακού στοιχείου, και  

 Υπάρχει αξιόπιστη αποτίμηση του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Εφόσον πληρούνται ταυτόχρονα τόσο ο ορισμός του άυλου περιουσιακού στοιχείου όσο και 

τα παραπάνω κριτήρια τότε το περιουσιακό στοιχείο που έχει αναγνωριστεί και καταγράφεται 

στο ενεργητικό μπορεί να αποτιμηθεί αρχικά στο κόστος απόκτησης.
43

 

 

Αποτίμηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων ΔΛΠ 38 

Αφού καταχωρηθούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στα βιβλία της επιχείρησης, αποτιμώνται 

με μία από τις δύο μεθόδους που ακολουθούν:
44

 

 Βασική μέθοδος. Η αποτίμηση, στα βιβλία της επιχείρησης, του άυλου παγίου 

στοιχείου γίνεται με το κόστος του μετά την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων 

και των σωρευμένων ζημιών μείωσης της αξίας του. 

 Εναλλακτική μέθοδος. Η μέθοδος αυτή προβλέπει την αναπροσαρμογή του άυλου 

παγίου στοιχείου σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ στο τέλος του χρόνου ή στα δύο 

χρόνια κλπ) στην πραγματική του αξία κατά την ημέρα αναπροσαρμογής μείον κάθε 

μεταγενέστερη σωρευμένη απόσβεση και την κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη ζημιά 

απομείωσης. 
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 ΔΛΠ 38, παρ. 21. 
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Για ορισμένα άυλα πάγια στοιχεία που υπάρχει η ενεργός αγορά (πχ άδειες ταξί 

αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις παραγωγής) επιτρέπεται να γίνει η αναπροσαρμογή στην 

πραγματική τους αξία με παραπομπή στην ενεργό αγορά. 

Η διαφορά που προκύπτει εάν είναι θετική τότε με το ποσό αυτό χρεώνεται το άυλο 

πάγιο στοιχείο και πιστώνεται ο λογαριασμός 75.50.16.000 «Κέρδη από Αναστροφή 

Απομείωσης Άυλων Στοιχείων». Εάν όμως η διαφορά είναι αρνητική, τότε με το ποσό της 

διαφοράς χρεώνεται ο λογαριασμός 68.50.16.000 «Ζημιές Απομείωσης Άυλων Στοιχείων»  

και πιστώνεται με το ίδιο ποσό το άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να δοθεί ο ορισμός της «Ενεργού Αγοράς» που αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

Με τον όρο «Ενεργός Αγορά» εννοούμε την αγορά στην οποία τα αντικείμενα συναλλαγής 

είναι ομοιογενή, οι τιμές είναι γνωστές στο κοινό και μπορούν να συναντηθούν τα 

συναλλασσόμενα μέρη όποτε το επιθυμούν.
45

 

Σε ότι αφορά τη λογιστικό χειρισμό των αναπροσαρμογών ακολουθούνται οι ίδιες 

διαδικασίες που προβλέπονται για τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). 

 

Αποτίμηση Άυλων περιουσιακών στοιχείων με βάση τα ΕΛΠ 

Με τα ΕΛΠ η αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται από τρίτους, 

καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 16. Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

που δημιουργούνται στην επιχείρηση απεικονίζονται λογιστικά όταν για την δημιουργία τους 

πραγματοποιήθηκαν έξοδα τα οποία αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 η αποτίμηση γίνεται με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους
46

: 

 

 Βασικός χειρισμός (κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές. 
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 Επιτρεπόμενος  εναλλακτικός  χειρισμός  (αναπροσαρμοσμένη αξία μείον  κάθε 

μεταγενέστερη σωρευμένη απόσβεση ή και κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη ζημιά) 

 

Απόσβεση ΔΛΠ 38 

Το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι καταχωρημένο στα βιβλία της επιχείρησης με το 

αποσβεστέο ποσό που προκύπτει από την διαφορά του αρχικού κόστους μείον την 

υπολειμματική αξία. Μόλις το άυλο πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται, αρχίζει και να 

αποσβένεται. Έτσι υπολογίζεται η διάρκεια ωφέλιμης ζωής του που δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 20 έτη από την ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο. Η διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής επανεξετάζεται στο τέλος κάθε έτους και τυχόν διαφορές που προκύπτουν 

λογιστικοποιούνται. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως εάν ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο αποκτηθεί νωρίτερα από την ολοκλήρωση του περιβάλλοντα χώρου στο οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί, τότε το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αποσβεστεί σε χρονικό διάστημα 

μικρότερο των 20 ετών. 

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις η διάρκεια της ωφέλιμης ζωής ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τα 20 έτη. Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις που έχουμε 

εξαγορά αποκλειστικών δικαιωμάτων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται συστηματική απόσβεση του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου, να γίνεται επανεκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας του για τυχόν απώλειες και να 

εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στον υπολογισμό της ωφέλιμης ζωής του για περισσότερο 

από 20 έτη. 

Για τον υπολογισμό της ωφέλιμης ζωής λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εξής παράμετροι
47

: 

• Η προσδοκώμενη χρήση του άυλου στοιχείου. 

• Πληροφορίες σχετικά με την ωφέλιμη ζωή ομοίων περιουσιακών στοιχείων. 

• Τυχόν τεχνολογική απαξίωση. 
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• Η σταθερότητα της επιχείρησης μέσα στην οποία λειτουργεί καθώς και μεταβολές 

στην ζήτηση των προϊόντων στα οποία συμμετέχει το περιουσιακό στοιχείο. 

• Αναμενόμενες ενέργειες από ανταγωνιστές. 

• Οι δαπάνες συντήρησης που πρέπει να γίνονται στο περιουσιακό στοιχείο 

προκειμένου να εξακολουθήσει να αποφέρει οικονομικά οφέλη στην επιχείρηση. 

• Η περίοδος ελέγχου πάνω στο περιουσιακό στοιχείο. 

• Η εξάρτηση της ωφέλιμης ζωής του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου από την  

ωφέλιμη ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση 

προσπορίζει οικονομικά οφέλη από την χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου άυλου στοιχείου. 

Η προτεινόμενη μέθοδος απόσβεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι η ετήσια 

διαγραφή βάσει σταθερού συντελεστή μέσα από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσης. 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης ή η βάση των 

παραγόμενων µμονάδων ως προς την αναµενόµενη συνολική ποσότητα. 

Όποια από τις παραπάνω μεθόδους και εάν επιλεγεί, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια 

της επιλεγόμενης μεθόδου καθ’ όλη την ωφέλιμη χρήση του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

Θεωρητικά η υπολειμματική αξία που μένει ισούται με το μηδέν. Εξαίρεση αποτελούν 

οι περιπτώσεις που υπάρχει ανειλημμένη υποχρέωση από τρίτο για εξαγορά του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου ή όταν υπάρχει ενεργός αγορά για το άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Τυχόν κέρδη ή ζημίες που θα προκύψουν από την πώληση ή απόσυρση του περιουσιακού 

στοιχείου, αναγνωρίζονται άμεσα στην χρήση που προέκυψαν. 

  Επειδή το ΔΛΠ 38 δεν θεωρεί άυλα πάγια στοιχεία τα έξοδα ερευνών, τα έξοδα 

επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης, τα 

έξοδα προβολής και διαφήμισης καθώς και τα έξοδα εκπαίδευσης του προσωπικού, τα έξοδα 

αυτά δεν υπόκεινται σε απόσβεση και μεταφέρονται στο σύνολο τους στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης ως συστατικό μέρος της ομάδας 6 του ΓΛΣ. 

 

Γνωστοποιήσεις ΔΛΠ 38 
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Με βάση τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου, οι οικονομικές καταστάσεις της  

επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα
48

: 

 Την ωφέλιμη ζωή και τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται. 

 Την μέθοδο απόσβεσης που χρησιμοποιείται. 

 Την λογιστική αξία πριν την απόσβεση καθώς και την σωρευμένη απόσβεση. 

 Την θέση του άυλου περιουσιακού στοιχείου στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης στην οποία περιλαμβάνεται και η απόσβεση από τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. 

 Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται σε περισσότερα από 20 

έτη, θα πρέπει να δίνονται διευκρινήσεις γιατί ισχύει αυτή η εξαίρεση. 

 Για κάθε σημαντικό άυλο περιουσιακό στοιχείο, περιγράφεται η λογιστική αξία, 

οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία καθώς και τυχόν κρατικές 

επιχορηγήσεις. 

 Για όσα άυλα περιουσιακά στοιχεία έγινε αναπροσαρμογή μέσα στην χρήση, θα 

πρέπει να γνωστοποιούνται η ημερομηνία που έγινε η αναπροσαρμογή καθώς 

και η λογιστική αξία των στοιχείων που αναπροσαρμόστηκαν. Επίσης, θα 

πρέπει να γνωστοποιείται το ποσό της «Διαφοράς Αναπροσαρμογής» που 

αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης. 

  Πληροφορίες για τα ποσά της έρευνας  και ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν ως 

έξοδα κατά την διάρκεια της χρήσης.
49

 

 

 

Διαφορές μεταξύ ΔΛΠ 38 και ΕΛΠ 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθορίζουν ένα σημαντικό πλαίσιο 

καθορισμού και καταγραφής των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Το ίδιο συμβαίνει για 

την συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που επιδρούν στην προσαύξηση του 

κόστους του άυλου παγίου αν αυτή αφορά διακεκριμένη οντότητα. 

 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα συμβαδίζουν με το ΔΛΠ 38 σε ένα σημαντικό 

θέμα των άυλων περιουσιακών στοιχείων τις αποσβέσεις. Ειδικότερα για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, προβλέπεται απόσβεσή τους, 
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η οποία βασίζεται στην ωφέλιμη ζωή τους. Αν γι αυτή δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστος 

προσδιορισμός η νομοθεσία ορίζει την περίοδο απόσβεσης σε μία δεκαετία. Από την άλλη γι 

αυτά που χαρακτηρίζονται από αόριστη διάρκεια ζωής, δεν προβλέπεται απόσβεση.
50
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων μέχρι τις 31/12/2014 πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το ΕΓΛΣ όπου 

πάγια στοιχεία αποτιμώνται στην αξία κτήσεως, αναπροσαρμόζονται κάθε 4 έτη Ν(2065/1992) 

και αποσβένονται με σταθερούς συντελεστές αποσβέσεως. Τα άυλα στοιχεία δεν 

αναπροσαρμόζονται και αποσβένονται ανάλογα του χρόνου της ωφέλιμης ζωής τους. Από 

01/01/2015 όπου βρίσκεται σε ισχύ ο Ν (4308/2014) με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η 

αποτίμηση μπορεί να γίνει στην εύλογη αξία, όπως ορίζουν τα άρθρα του Ν(4308/2014). 

Αντίθετα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς τα άυλα και πάγια περιουσιακά 

στοιχεία μπορεί να αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους και αποσβένονται ανάλογα του χρόνου 

της ωφέλιμης ζωής τους. (ΔΛΠ 38 και ΔΛΠ 16). 

 

Προσδιορισμός του κόστους αποτίμησης κατά την αναγνώριση  

Το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου αποτιμάται στην ισοδύναμη τιμή μετρητοίς κατά την 

ημερομηνία της εξαγοράς. Αν τώρα η πληρωμή αναβάλλεται πέρα από τους συνήθεις 

πιστωτικούς όρους, τότε η διαφορά μεταξύ της τιμής μετρητοίς και του συνόλου των πληρωμών 

αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό κόστος και αντιμετωπίζεται ανάλογα. 

Αν το περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε με αντάλλαγμα ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, 

τότε το περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε αποτιμάται στην εύλογη του αξία εκτός εάν η 

ανταλλαγή στερείται εμπορικής ουσίας ή η εύλογη αξία του στοιχείου που εκχωρήθηκε ή του 
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στοιχείου που λήφθηκε δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, οπότε το περιουσιακό στοιχείο που 

αποκτήθηκε θα πρέπει να μετράται στη λογιστική αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού 

στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, η λογιστική αξία είναι ίση με το κόστος μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης, οι οποίες ρυθμίζονται από το ΔΛΠ 36. 

Η εμπορική ουσία της κάθε συναλλαγής ελέγχεται, εξετάζοντας την έκταση κατά την οποία 

πρόκειται να επηρεαστούν οι ταμιακές της ροές ως αποτέλεσμα της πράξης. 

Εμπορική ουσία σε μια πράξη ανταλλαγής υπάρχει εάν :
51

 

 Η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταμιακών ροών του περιουσιακού στοιχείου 

που παραλήφθηκε διαφέρει από τη σύνθεση των ταμιακών ροών του περιουσιακού 

στοιχειού που δόθηκε, ή 

 Η ειδική αξία του τμήματος λειτουργιών της οικονομικής οντότητας που επηρεάζεται από 

τη συναλλαγή, μεταβάλλεται λόγω της ανταλλαγής, και 

 Η διαφορά μεταξύ των δυο προαναφερόμενων στοιχείων είναι σημαντική σχετικά με την 

εύλογη αξία των ανταλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων. 

Για να εξεταστεί αν μια πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία, η ειδική αξία του τμήματος 

λειτουργιών της οικονομικής οντότητας που επηρεάζεται από τη συναλλαγή θα αποτυπώνει τις 

μετά από φόρους ταμιακές ροές. Το αποτέλεσμα των αναλύσεων για την εξέταση ύπαρξης 

εμπορικής ουσίας μπορεί να είναι προφανές χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτεροι και λεπτομερείς 

υπολογισμοί. 

Η αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν 

υπάρχουν συγκρίσιμες αγοραίες συναλλαγές είναι εφικτή εάν:
52

 

 Δεν υφίσταται σημαντική διακύμανση του εύρους των ορθολογικών εκτιμήσεων της 

εύλογης αξίας για το περιουσιακό στοιχείο, ή  

 Είναι δυνατός ο ορθολογικός προσδιορισμός των πιθανοτήτων των διαφόρων εκτιμήσεων 

εντός του εύρους τιμών καθώς και η εφαρμογή τους στην εκτίμηση της εύλογης αξίας. 

Αν η οικονομική οντότητα μπορεί αξιόπιστα να προσδιορίσει την εύλογη αξία είτε του 

αποκτηθέντος είτε του εκχωρούμενου περιουσιακού στοιχείου, τότε η εύλογη αξία του 
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 ΔΛΠ 16, παρ 25. 
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 ΔΛΠ 16, παρ 26. 
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τελευταίου χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του αποκτηθέντος περιουσιακού στοιχείου εκτός 

και αν η εύλογη αξία του αποκτηθέντος περιουσιακού στοιχειού είναι σαφέστερη. 

Επίσης, η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων μπορεί να μειωθεί κατά το ποσό 

των κρατικών επιχορηγήσεων, σύμφωνα με όσα ορίζει το ΔΛΠ 20, ενώ το ΔΛΠ 17 καθορίζει το 

κόστος των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από το μισθωτή βάση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης.
53

 

 

 Περίπτωση 1 

Η εταιρία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» δραστηριοποιείται στην παραγωγή υφάσματος  και λόγω 

αυξημένων αναγκών την 01/06/20Χ7 προέβη σε ανταλλαγή ενός μηχανήματος της (Α) 

λογιστικής αξίας 55.000,00 ευρώ με ένα άλλο μηχάνημα (Β). Ζητείται: Να γίνει η λογιστική 

εγγραφή της παραπάνω συναλλαγής της εταιρίας θεωρώντας ότι: (α) η εύλογη αξία του 

μηχανήματος (Β) εκτιμάται στις 47.000,00 ευρώ, (β) δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστη αποτίμηση 

της εύλογης αξίας του αποκτώμενου μηχανήματος (Β) 

Με βάση το ΔΛΠ 16 είναι δυνατή η ανταλλαγή ενός ή περισσοτέρων στοιχείων των 

ενσώματων παγίων με μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασμό χρηματικών 

και μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων. Το κόστος ενός μη χρηματικού στοιχείου που 

αποκτάται με ανταλλαγή αποτιμάται στην εύλογη αξία του, εκτός εάν η συναλλαγή στερείται 

εμπορικής ουσίας ή δε μπορεί να γίνει αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας τόσο του 

περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε όσο και του περιουσιακού στοιχείου που δόθηκε. Στην 

περίπτωση αυτή, το κόστος αποτιμάται στη λογιστική αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού 

στοιχείου. 

α) Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η εταιρία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» θα προβεί σε 

αναγνώριση του μηχανήματος (Β) στην εύλογη του αξία καθώς αυτή μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα. 

Η διενεργηθείσα λογιστική εγγραφή είναι η εξής: 
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Λογαριασμοί Χρέωση  Πίστωση 

Μηχάνημα (Β) 47.000,00  

Ζημία από ανταλλαγή παγίου   8.000,00  

 Μηχάνημα  (Α)  55.000,00 

Αναγνώριση παγίου 

  

β) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας του 

μηχανήματος (Β), το κόστος του θα ήταν η λογιστική αξία του μηχανήματος (Α) 

Η διενεργηθείσα λογιστική εγγραφή σε αυτή την περίπτωση είναι η εξής: 

Λογαριασμοί Χρέωση  Πίστωση 

Μηχάνημα (Β) 55.000,00  

 Μηχάνημα  (Α)  55.000,00 

Αναγνώριση παγίου 

 

 

 Προσδιορισμός του κόστους αποτίμησης μετά την αναγνώριση 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτίμησης ενός πάγου περιουσιακού στοιχείου 

μετά την αρχική αναγνώριση του: η μέθοδος του κόστους και η μέθοδος της αναπροσαρμογής. 

Επίσης, το πρότυπο παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεθόδου σε κάθε εταιρία όμως εφόσον 

επιλεγεί κάποια αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη κατηγορία των ενσώματων παγίων 

της. 

 

Περίπτωση 2  

Η εταιρία «ΝΙΚΟΥ» απέκτησε την 02/01/20Χ4 ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο με 

κόστος κτήσης 750.000,00 ευρώ. Η ωφέλιμη ζωή του παγίου υπολογίστηκε στα 10 έτη και η 

υπολειμματική αξία του είναι μηδέν. Μετά από δύο έτη και συγκεκριμένα την 01/01/20Χ6, το 
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πάγιο αναπροσαρμόζεται και κατόπιν τελευταίων εκτιμήσεων η αξία του θα ανέλθει στο ποσό 

των 1.200.000,00 ευρώ. Η υπολειπόμενη ζωή του παγίου μετά την αναπροσαρμογή υπολογίζεται 

σε 10 έτη και η υπολειμματική του αξία είναι επίσης μηδέν. Ζητείται: Ποια η λογιστική 

αντιμετώπιση της αναπροσαρμογής του πάγιου περιουσιακού στοιχείου βάσει των μεθόδων που 

ορίζονται από το ΔΛΠ 16. 

Το ΔΛΠ 16 αναγνωρίζει δύο μεθόδους λογιστικής αντιμετώπισης της αναπροσαρμογής της αξίας 

του παγίου. 

Η μια μέθοδος είναι αυτή του κόστους, σύμφωνα με την οποία ύστερα από την αναγνώριση ενός 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου ως ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το στοιχείο αυτό θα πρέπει 

να εμφανίζεται στο κόστος κτήσεως του, αφαιρώντας τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

σωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Η άλλη μέθοδος είναι αυτή της αναπροσαρμογής, σύμφωνα με την οποία αφού, αρχικά, 

αναγνωριστεί ένα στοιχείο ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο και εφόσον η εύλογη του αξία μπορεί 

αξιόπιστα να αποτιμηθεί, εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία, η οποία αποτελείται από την 

εύλογη του αξία κατά την ημέρα αναπροσαρμογής, μείον τις μεταγενέστερες σωρευμένες 

αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

Όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, οι σωρευμένες αποσβέσεις 

του κατά την ημέρα αναπροσαρμογής είτε: 

 Επαναδιατυπώνονται ανάλογα με την επαναδιατύπωση της αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου πριν τις αποσβέσεις, έτσι ώστε η νέα λογιστική του αξία (λογιστική αξία μετά 

την αναπροσαρμογή) να είναι ίση με την αναπροσαρμοσμένη του αξία, είτε 

 Συμψηφίζονται έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί στην 

αναπροσαρμοσμένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ειδικότερα με τον πρώτο τρόπο αναγνώρισης της 

αναπροσαρμογής, έχουμε: 

Εύλογη Αξία/Λογιστική Αξία = 1.200.000,00€ / 600.000,00€ = 2 
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Συνεπώς προκύπτει ένας συντελεστής αναπροσαρμογής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την 

αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως προ αποσβέσεων , όσο και για τις σωρευμένες αποσβέσεις. 

Το κόστος κτήσης θα ανέλθει σε: 750.000,00€ Χ 2 = 1.500.000€ 

Οι σωρευμένες αποσβέσεις θα ανέλθουν σε: [( 750.000,00€ / 10) Χ 2 ] Χ 2 = 150.000,00€ Χ 2 = 

300.000,00€ 

Συνεπώς, η νέα λογιστική αξία του παγίου μετά την αναπροσαρμογή θα διαμορφωθεί σε: 

1.500.00,00€ - 300.000,00= 1.200.000,00€.
54

 

Οι διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές κατά την αναπροσαρμογή είναι οι εξής: 

Λογαριασμοί Χρώση Πίστωση 

Ενσώματα πάγια 750.000,00  

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  600.000,00 

Αποσβεσμένα πάγια  150.000,00 

Αναπροσαρμογή παγίου 

 

Με βάση το δεύτερο τρόπο αναπροσαρμογής, αντιλογίζονται οι συσσωρευμένες αποσβέσεις του 

πάγιου ποσού 150.000,00€ και αυξάνεται το κόστος κτήσης του κατά 450.000,00€ 

(1.200.000,00€ - 750.000,00€) Συνεπώς, η λογιστική αξία του παγίου θα διαμορφωθεί σε : 

750.000,00€ + 450.000,00€ = 1.200.000,00€. 

Μετά την αναπροσαρμογή έχουμε: 

Λογαριασμοί Χρώση Πίστωση 

Αποσβεσμένα πάγια 150.000,00  

Ενσώματα πάγια  150.000,00 

Συμψηφισμός αποσβέσεων 

 

Λογαριασμοί Χρώση Πίστωση 
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Ενσώματα πάγια 600.000,00  

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής  600.000,00 

Αναπροσαρμογή παγίου 

 

Σημειώνεται πως το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πλεόνασμα Αναπροσαρμογής» ανέρχεται σε 

600.000,00€ είτε χρησιμοποιηθεί η μία μέθοδος είτε η άλλη. 

Καθώς η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ανέρχεται σε 10 έτη και το ποσό 

αναπροσαρμογής σε 1.200.000,00€, οι αποσβέσεις θα ανέλθουν σε 1.200.000,00€/10 = 

120.000,00 € και το πλεόνασμα αναπροσαρμογής σε 600.000,00€ / 10 = 60.000,00€. 

Η διενεργούμενη λογιστική εγγραφή για τις αποσβέσεις της χρήσης είναι η παρακάτω και θα 

συνεχίζεται και για τα επόμενα εννέα έτη μέχρι και την οριστική απόσβεση του παγίου: 

Λογαριασμοί Χρώση Πίστωση 

Αποσβέσεις 120.000,00  

Αποσβεσμένα πάγια  120.000,00 

Αποσβέσεις χρήσης 

 

Στην περίπτωση που σταδιακά το πλεόνασμα αναπροσαρμογής μεταφέρεται στα κέρδη εις νέο, 

θα διενεργείται και η εξής λογιστική εγγραφή: 

Λογαριασμοί Χρώση Πίστωση 

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 60.000,00  

Κέρδη εις νέον  60.000,00 

Μεταφορά πλεονάσματος αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέο 
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Προσδιορισμός απομείωσης αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου σε μεταγενέστερη ημερομηνία αποτίμησης 

είναι σε συνάρτηση με μια ενεργό αγορά, τότε εφαρμόζεται η μέθοδος της αναπροσαρμογής από 

αυτήν την ημερομηνία. 

Η αύξηση της λογιστικής αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου λόγω 

αναπροσαρμογής πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση στο λογαριασμό διαφορές 

αναπροσαρμογής, αν και σε περίπτωση που αναστρέφει μια προηγούμενη υποτίμηση του ίδιου 

περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, τότε 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Στα αποτελέσματα οντότητας αναγνωρίζεται η μείωση της λογιστικής αξίας ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής. Η μείωση χρεώνεται απευθείας 

στην καθαρή θέση και συγκεκριμένα στο λογαριασμό διαφορές αναπροσαρμογής όταν υπάρχει 

πιστωτικό υπόλοιπο σχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο. 

Ακόμη πρέπει να τονιστεί πως το πιστωτικό υπόλοιπο (αποθεματικό) της « Διαφοράς 

Αναπροσαρμογής» σε περίπτωση απόσυρσης ή πώλησης του άυλου στοιχείου μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα χρήσης. Σε περίπτωση που το άυλο στοιχείο αποσβένεται και έχει αποθεματικό 

(Πιστωτικό Υπόλοιπο) στη «Διαφορά Αναπροσαρμογής», τότε η διαφορά ανάμεσα στην 

απόσβεση της αξίας κτήσης και την απόσβεση με την αναπροσαρμοσμένη αξία μεταφέρεται 

κατευθείαν από τον λογαριασμό αυτό της Καθαρής Θέσης στα «Αποτελέσματα εις Νέον» χωρίς 

να περάσει από την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων μεταβάλλοντας την «Διαφορά 

Αναπροσαρμογής» 

 

Περίπτωση 3 

Η εταιρία «ΛΑΜΠΡΟΥ» κατέχει άυλο περιουσιακό στοιχείο με αξία κτήσης 145.000,00€ και 

σωρευμένη απόσβεση 87.000,00€ και υπολειπόμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής πέντε έτη. Στον 

Ισολογισμό της 31/12/20Χ3, το εν λόγω άυλο εμφανίζεται με τα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η 

εύλογη του αξία εκείνη την ημερομηνία είναι 101.500,00€. 
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Η λογιστική αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται αν από την αξία κτήσης 

αφαιρεθούν οι συσσωρευμένες αποσβέσεις, οπότε ανέρχεται σε : 145.000,00€ - 87.000,00€ = 

58.000,00€. 

Η νέα λογιστική αξία ανέρχεται σε 101.500,00€, οπότε η διαφορά αναπροσαρμογής είναι: 

101.500,00€ - 58.000,00€ = 43.500,00€. 

Ακόμη, οι αποσβέσεις για τα επόμενα 5 έτη, τον υπολειπόμενο, δηλαδή χρόνο ωφέλιμης ζωής 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου, θα ανέλθουν σε 101.500,00€ / 5 = 20.300,00€. Οπότε, 

20.300,00€ Χ 5 = 101.500,00€.
55

 

4.2 Μελέτη Περίπτωσης  

Ο σκοπός της μελέτης πραγματοποιήθηκε για να μελετηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της 

ΩΜΕΓΑ  Α.Ε.Β.Ε,  ώστε να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα των διαφορών του ΕΛΠ – ΔΠΧΑ. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται συγκεκριμένες διαφορές που επέφερε η 

χρήση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσον αφορά το Πάγιο Ενεργητικό εταιρείας. 

Οι  δυο οικονομικές καταστάσεις αφορούν την εταιρεία ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Β.Ε  η οποία είναι 

εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Τα ποσά που αναγράφονται τόσο στις Συμφωνία του Ισολογισμού όσο και 

στους πίνακες των Ακινητοποιήσεων που ακολουθούν είναι υποθετικά  και  στρογγυλοποιημένα 

στη χιλιάδα όπως υποθετικά είναι και τα συμπεράσματα. Ο απώτερος σκοπός ήταν η καλύτερη 

κατανόηση του θέματος  για τον αναγνώστη. 

Η μελέτη περίπτωσης αυτή πραγματοποιείται με τον Ν (2190/1920) διότι η σύνταξη 

καταστάσεων ισολογισμού έχει συνταχθεί ανάμεσα στα έτη 2014 και 2015 όπου έχουμε την 

μετάβαση από τον παλαιό Ν (2190/1920) στον νέο Ν (4308/2015) που αφορά στα νέα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Σύνταξη των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε αυτό το κεφάλαιο έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και συγκεκριμένα τα Δ.Π.Χ.Α. 
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Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν στις 31/12/2015 είναι οι πρώτες του ομίλου που 

συμμορφώνονται με τα ΔΠΧΑ. Οπότε οι συμφωνίες του Ισολογισμού για τις 31/12/2014 

κρίνονται απαραίτητες για την πορεία της μελέτης. 

Συμφωνία Ισολογισμού 31/12/2014 

 

 

 

 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΚΟ ΕΛΠ 

31/12/2014 

Διαφορά ΔΠΧΑ 

31/12/2014 

ΕΛΠ 

31/12/2014 

Διαφορά ΔΠΧΑ 

31/12/2014 

Πάγιο 

Ενεργητικό 

 

Ενσώματα πάγια 105.829 42625 148.454 54.876 21779 76.655 

Άυλα Περ/κα 

Στοιχεία 

185.435 -71276 114.159 17.876 -16226 1650 

Επενδύσεις σε 

Συνδεδεμ. 

543 -387 156 158.256 6964 165.220 

Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές 

Απαιτήσεις 

0 17.762 17.762 0 3657 3657 

Λοιπές 

Απαιτήσεις 

8758 -8758 0 349 0 349 

ΣΥΝΟΛΟ 300.565 -20.034 280531 231.357 16.174 247.531 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 
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Ίδια Κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

Αποθέματα 75.456 3520 78.976 15.695 6761 22.456 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 125.510 -

10.080 

115.430 108.456 -7130 101.326 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Απαιτήσεις 

0 6050 6050 0 2876 2876 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα 

7885 615 8500 1854 0 1854 

ΣΥΝΟΛΟ 208.851 105 208956 126.005 2507 128.512 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 509.410 -

19.929 

489.487 357.362 18.681 376.043 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΠ 

31/12/2014 

Διαφορά ΔΠΧΑ 

31/12/2014 

ΕΛΠ 

31/12/2014 

Διαφορά ΔΠΧΑ 

31/12/2014 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 54.345 0 54.345 54.345 0 54.345 

Υπέρ το άρτιο 134.567 -3024 131.543 134.567 -3024 131.543 

  (-) (-)    

Ίδιες Μετοχές -11.986 2.500.000 2.511.986 -11.986 0 -11.986 

Αποθεματικά 28.567 -4914 23.653 20.456 -1892 18.564 

Ζημιές/Κέρδη εις νέον 37.442 -2767 34.675 235 12.830 13.065 

Συναλλαγματικές 

διαφορές από μετατροπή 

56 5269 5.325 0 0 0 

Δικαίωμα Μειοψηφίας 1566 -114 1452 0 0 0 
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Υποχρεώσεις 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΠ 

31/12/2014 

Διαφορά ΔΠΧΑ 

31/12/2014 

ΕΛΠ 

31/12/2014 

Διαφορά ΔΠΧΑ 

31/12/2014 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Δάνεια 95.831 (13.154) 108.985 88.458 (0) 88.458 

Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές Υποχ/σεις 

0 (7054) 7054 0 (4501) 4501 

Επιχορηγήσεις 0 (8675) 8675 0 (451) 451 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες 

Υποχ/σεις 

0 (9482) 9482 0 (6751) 6751 

ΣΥΝΟΛΟ 96.390 (38.365) 134.755 88.613 11.698 100.311 

  (-) (-)    

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

244.557 2.505.550 2.259.993 197.617 7.914 205.531 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Προμηθευτές κ Λοιπές 

υποχρεώσεις 

61.558 (11.254) 72.812 35.386 (-1800) 33.586 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογικές υποχρ/σεις 

0 (1655) 1655 0 (353) 353 

Τρέχουσες Φορολογικές 

υποχ/σεις 

8435 (-74) 8361 653 (0) 653 

Δάνεια  69.815 (1743) 71.558 21.007 (0) 21.007 

Προβλέψεις 2851 (-1170) 1681 1250 (-1245) 5 

 142.659 (13.408) 156.067 58.296 (-2692) 55.604 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

239.049 (51.773) 290.822 146.909 9006 155.915 
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Ο παραπάνω Ισολογισμός μας δείχνει μια εικόνα των διαφορών που επέφερε η πρώτη υιοθέτηση 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στους ισολογισμούς της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014. 

 

Ανάλυση Παγίου Ενεργητικού για ΕΛΠ – ΔΛΠ 

 

Στην συνέχεια υπάρχουν δυο πίνακες που αφορούν στα ενσώματα πάγια της εταιρείας. Ο πρώτος 

πίνακας αφορά τα ενσώματα πάγια όπως αυτά απεικονίζονταν στο ετήσιο οικονομικό δελτίο του 

2014, όπου και προσαρμόζεται  με τα  ΕΛΠ. Ο δεύτερος πίνακας συντάχθηκε στις 31/12/2015. 

Οι συγκεκριμένες καταστάσεις  συμμορφώνεται με τα ΔΛΠ και συγκεκριμένα με τις λογιστικές 

αρχές των ΔΠΧΑ.  

 

Ενσώματα πάγια εταιρίας 31/12/2014 ΕΛΠ 

 Αξία 

Κτήσεως 

31/12/2013 

Καθαρές 

(Μειώσεις/Προσθήκες) 

01/01/2014-31/12/2014 

Αναπροσαρμογή 

Ν.2065/1992 

31/12/2014 

Αξία Κτήσεως 

31/12/2014 

Γήπεδα-Οικόπεδα 1041 0 586 1627 

Κτίρια και τεχνικά έργα 20.385 680 6351 27.416 

Μηχανήματα και 

τεχνικές εγκ/σεις- λοιπός 

65.925 2.395 0 68.320 

  (-) (-)    

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

483.606 2.453.777 1.969.171 344.526 16.920 361.446 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 



   51 | Σ ε λ ί δ α  
 

μηχ/κος εξοπλισμός 

Μεταφορικά μέσα 932 55 0 987 

Έπιπλα κ λοιπός 

εξοπλισμ 

4765 146 0 4911 

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και 

προκαταβολές 

6933 951 0 7884 

ΣΥΝΟΛΟ 99.981 4.227 6.937 111.145 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 

 Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2013 

Αποσβέσεις 

1/1/2014-

31/12/2014 

Αναπροσαρμογή 

Ν.2065/1992 

31/12/2014 

Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2013 

Γήπεδα-Οικόπεδα 0 0 0 0 

Κτίρια και τεχνικά έργα 8551 1355 2394 12.300 

Μηχανήματα και τεχνικές 

εγκ/σεις- λοιπός μηχ/κος 

εξοπλισμός 

37.886 4580 0 42.466 

Μεταφορικά μέσα 678 49 0 727 

Έπιπλα κ λοιπός εξοπλισμ 2506 657 0 3163 

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και προκαταβολές 

0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 49.621 6.641 2.394 58.656 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 
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 Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2014 

  Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2015 

Γήπεδα-Οικόπεδα 1041   1627 

Κτίρια και τεχνικά έργα 11.834   16.336 

Μηχανήματα και τεχνικές 

εγκ/σεις- λοιπός μηχ/κος 

εξοπλισμός 

28.039   25.854 

Μεταφορικά μέσα 254   260 

Έπιπλα κ λοιπός εξοπλισμ 2259   1748 

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και προκαταβολές 

6933   7884 

ΣΥΝΟΛΟ 50.360 0 0 53.709 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 

Ενσώματα πάγια εταιρίας 31/12/2015 ΔΛΠ 

 Κόστος/εύλογη 

αξία 

31/12/2013 

Καθαρές 

(Μειώσεις/Προσθήκες) 

1/1/2014-31/12/2014 

Αναπροσαρμογή 

31/12/2014 

 

Κόστος/εύλογη 

αξία 

31/12/2014 

Γήπεδα-Οικόπεδα 4.736 0 0 4.736 

Κτίρια και τεχνικά 

έργα 

25.278 675 0 25.953 

Μηχανήματα και 

τεχνικές εγκ/σεις- 

λοιπός μηχ/κος 

εξοπλισμός 

70.532 -1078 3.465 72.919 

Μεταφορικά μέσα 953 55 0 1.008 

Έπιπλα κ λοιπός 4.793 8 0 4.801 
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εξοπλισμ 

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και 

προκαταβολές 

6.945 4.635 -3595 7.985 

ΣΥΝΟΛΟ 113.237 4.295 -130 117.402 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 

 Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2013 

Αποσβέσεις 

1/1/2014-

31/12/2014 

Αναπροσαρμογή 

 

31/12/2014 

Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2014 

Γήπεδα-Οικόπεδα 0 0 0 0 

Κτίρια και τεχνικά έργα 12.485 120 0 12.605 

Μηχανήματα και τεχνικές 

εγκ/σεις- λοιπός μηχ/κος 

εξοπλισμός 

22.850 5.825 805 29.480 

Μεταφορικά μέσα 670 154 0 824 

Έπιπλα κ λοιπός εξοπλισμ 2505 685 0 3.190 

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και προκαταβολές 

0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 38.510 6.784 805 46.099 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2014 

  Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2015 

Γήπεδα-Οικόπεδα 4.736   4.736 

Κτίρια και τεχνικά έργα 12.793   13.348 

Μηχανήματα και τεχνικές 47.682   43.439 
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εγκ/σεις- λοιπός μηχ/κος 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά μέσα 283   184 

Έπιπλα κ λοιπός εξοπλισμ 2.288   1.611 

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και προκαταβολές 

6945   7.985 

ΣΥΝΟΛΟ 74.727 0 0 71.303 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

Στα Γήπεδα – Οικόπεδα όπως και Κτίρια και Τεχνικά Έργα θα δούμε τις ακόλουθες διαφορές 

στην αρχή της Χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014. Οι διαφορές για τα συγκεκριμένα πάγια 

οφείλονται κατά κύριο λόγω στην βασική διαφορά μεταξύ ΔΛΠ 16 και ΕΛΠ που είναι η 

αποτίμηση. 

 

 Αποτίμηση  

 

Αρχικά και σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ τα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στην αξία 

κτήσεως, αναπροσαρμόζονται κάθε 4 έτη ( Ν 2065/1992) και αποσβένονται με σταθερούς 

συντελεστές αποσβέσεως. Τα άυλα στοιχεία δεν αναπροσαρμόζονται και αποσβένονται ανάλογα 

του χρόνου της ωφέλιμης ζωής τους. 

Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ η εταιρεία χρησιμοποίησε τις εύλογες αξίες των 

οικοπέδων, των κτιρίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της. Τα κτίρια και τα οικόπεδα 

εκτιμηθήκαν από ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι εύλογες αξίες θεωρήθηκαν ως κόστος για τα 

ΔΠΧΑ κατά την 1 Ιανουαρίου 2014 και η διαφορά που προέκυψε μεταφέρθηκε στα 

Αποτελέσματα εις Νέων. 

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ 16 η αξία του παγίου προσαυξάνεται από τα έξοδα κτήσεως 

ακινήτων. Αντίθετα το ΕΛΠ τα κατατάσσει  στα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και 

καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.14 
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Επίσης οι τόκοι των δανείων, που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως του πάγιου στοιχείου. Τα ελληνικά πρότυπα 

αντιμετωπίζουν αυτούς τους τόκους διαφορετικά. 

Η αποτίμηση σύμφωνα με το υπόδειγμα λογιστικής αναπροσαρμογής, ανά 3 με 5 έτη, 

στην εύλογη αξία, πραγματοποιείται για τις εδαφικές εκτάσεις από επαγγελματίες εκτιμητές, ενώ 

για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις με βάση την αγοραία αξία ή το αναπόσβεστο κόστος 

αντικατάστασης.  

Σύμφωνα με των πίνακα των ενσώματων παγίων  για τα ΕΛΠ η αναπροσαρμογή είναι της 

τάξεως των 2,394,000 € 

Στα Ενσώματα Πάγια Εταιρείας παρατηρούμε ότι για την ίδια χρήση τα Πάγια που έχουν 

επηρεαστεί λιγότερο εάν όχι καθόλου από τις λογιστικές αρχές που επέβαλε το ΔΠΧΑ είναι τα 

Μεταφορικά Μέσα, Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός και Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και 

Προκαταβολές 

Αυτό συμβαίνει  για το λόγω ότι τα ΔΛΠ και το ΕΓΛΣ δεν έχουν μεγάλες διαφορές στις 

μεθόδους αποτίμησης των εν λόγω παγίων.
56

 

 

 Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη 

ζωή τους που έχει ως εξής: Τα Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός σε 6-15 έτη, Τα 

Κτίρια σε Ακίνητα τρίτων σε 30-80 έτη, Τα Μεταφορικά Μέσα σε 6-15 έτη και Τα Έπιπλά και 

λοιπός εξοπλισμός σε 5-7 έτη. 

Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις έως τις 31/12/2013 για τα κτίρια είναι μεγαλύτερες στα ΔΛΠ. 

 

 Αξία Κτήσης και Συσσωρευμένη Απόσβεση 
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 Δάλλας Δ. κ Λυκουρέσης Δ. «Παρακολούθηση παγίων στοιχείων ενεργητικού σε επιχειρήσεις που έχουν 
υιοθετήσει Δ.Π.Χ.Π. ¨Πτυχιακή Εργασία¨ (Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 
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Τα έξοδα κτήσεως ακινήτων (φόρος μεταβίβασης, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ.) προσαυξάνουν το 

κόστος κτήσεως του, σε αντίθεση με το ΕΛΠ όπου χαρακτηρίζονται έξοδα  πολυετούς 

αποσβέσεως και καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.14 και αποσβένονται είτε εφάπαξ στο τέλος 

της χρήσης είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Εάν υποθέσουμε πως η εταιρεία 

ακολουθεί τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και στα δυο λογιστικά σχέδια καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα πως η απόσβεση είναι μεγαλύτερη σε ότι αφορά τα κτήρια για τα ΔΛΠ. 

Αντιθέτως για τα μηχανήματα οι συσσωρεμένες αποσβέσεις είναι μεγαλύτερες στο ΕΛΠ. 

Αντίστοιχα για τα Μεταφορικά μέσα και τον Λοιπό εξοπλισμό οι διαφορές στις συσσωρεμένες 

αποσβέσεις  είναι ελάχιστες. Γενικότερα σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των ενσώματων παγίων η 

εταιρεία παρουσιάζει μεγαλύτερες συσσωρεμένες σύμφωνα με το ΕΛΠ.  

Για τις αποσβέσεις της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 τα ΕΛΠ παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

απόσβεση. 

Τέλος η εναρμόνιση με τα ΔΠΧΑ δημιούργησε μια διαφορά στις αναπόσπαστες αξίες 

των ενσώματων παγίων   17,420,000€ στις  31/12/2004 . 

Ασώματα Πάγια 

Ασώματα πάγια εταιρείας 31/12/2014 ΕΛΠ 

 Αξία 

Κτήσεως 

31/12/2013 

Καθαρές 

(Μειώσεις/Προσθήκες) 

1/1/2014-31/12/2014 

Αναπροσαρμογή 

 

31/12/2014 

Αξία Κτήσεως 

31/12/2014 

Έξοδα έρευνας και 

Ανάπτυξ 

1.634 106 0 1740 

Παραχωρήσεις και 

Δικαιώματα 

Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας 

127 5 0 132 

Προκαταβολές Κτίσεων 1877 -1178 0 699 
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Ασώματων 

Ακινητοποιήσεων 

ΣΥΝΟΛΟ 3.638 -1.067 0 2.571 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2013 

Αποσβέσεις 

1/1/2014-

31/12/2014 

 

Αναπροσαρμογή 

 

31/12/2014 

Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2014 

Έξοδα έρευνας και 

Ανάπτυξ 

352 355 0 707 

Παραχωρήσεις και 

Δικαιώματα Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας 

119 3 0 122 

Προκαταβολές Κτίσεων 

Ασώματων 

Ακινητοποιήσεων 

0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 471 358 0 829 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2014 

 

 

 Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2015 

Έξοδα έρευνας και Ανάπτυξ 1.282   1.033 

Παραχωρήσεις και 

Δικαιώματα Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας 

8   10 

Προκαταβολές Κτίσεων 

Ασώματων 

Ακινητοποιήσεων 

1.877   699 
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ΣΥΝΟΛΟ 3.167 0 0 1.742 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 

Ασώματα πάγια εταιρείας 31/12/2004 ΔΛΠ 

 Κόστος ή 

εύλογη αξία 

31/12/2013 

Καθαρές 

(Μειώσεις/Προσθήκες) 

1/1/2014-31/12/2014 

Αναπροσαρμογή 

31/12/2014 

 

Κόστος ή εύλογη 

αξία 

31/12/2014 

‘Έξοδα Αναπτύξεως 120 5 0 125 

Λοιπά 1712 255 0 1.967 

ΣΥΝΟΛΟ 1.832 260 0 2.092 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2013 

Αποσβέσεις 

1/1/2014-

31/12/2014 

Αναπροσαρμογή 

 

31/12/2014 

Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

31/12/2014 

‘Έξοδα Αναπτύξεως 115 5 0 115 

Λοιπά 72 395 0 452 

ΣΥΝΟΛΟ 187 360 0 567 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 

 

 Αναπόσβεστη 

Αξία 

31/12/2014 

  Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2014 

‘Έξοδα Αναπτύξεως 10   10 

Λοιπά 1.640   1515 

ΣΥΝΟΛΟ 1.650   1.525 

Ποσά σε χιλιάδες (000) € 
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Τα έξοδα ερευνών τα οποία σύμφωνα με τα ΔΛΠ δεν αποτελούν ασώματα πάγια στοιχεία. Τώρα 

η περίπτωση όπου τα Έξοδα Έρευνας μπορούν εμπράκτως να αποδείξουν ότι θα φέρουν 

οικονομικά οφέλη στο μέλλον. ‘Ετσι η εύλογη αξία των εξόδων ανάπτυξης στις 31/12/2013 είναι 

μειωμένη κατά 1.514.000€. 

Οι αποσβέσεις 360.000€ σύμφωνα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στις 

31/12/2015 περιλαμβάνονται  στα έξοδα διοίκησης. 

Σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2015 η ομάδα Λοιπά ασώματα 

στοιχεία αποτελούνται από: άδειες και λογιστικό πρόγραμμα. 

Το λογιστικό πρόγραμμα αποσβένεται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής των στοιχείων η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη Δαπάνες που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη και συντήρηση του λογιστικού προγράμματος αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. Ως άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται οι δαπάνες που 

αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών του Ομίλου. Οι άδειες 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων η οποία κυμαίνεται από 10 έως 20 

χρόνια. 

Το σύνολο των Ακινητοποιήσεων για τις 31/12/2014 σύμφωνα με το ΕΛΠ είναι 

53.709.000€. Για την ίδια χρήση σε συμφωνία με τα ΔΠΧΑ το σύνολο των Ακινητοποιήσεων 

είναι 71,303,000€. 

Κατά συνέπεια η διαφορά που προκύπτει στο σύνολο των Ακινητοποιήσεων μεταξύ των 

δυο λογιστικών συστημάτων είναι ίση με 17,594,000€. Άρα με τη διαφορά θα χρεωθούν τα 

Πάγια και θα πιστωθεί αντίστοιχα το Αποθεματικό Πρώτης Υιοθέτησης.
57
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 Δάλλας Δ. κ Λυκουρέσης Δ. «Παρακολούθηση παγίων στοιχείων ενεργητικού σε επιχειρήσεις που έχουν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έθεσε ως σκοπό την μελέτη των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και την 

αποτίμηση των παγίων. 

Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα την 1.1.2005 και μετά, 

λειτουργούν ταυτόχρονα δύο λογιστικά συστήματα, με όλα τα προβλήματα και τις αντιφάσεις 

που πρέπει να αντιμετωπίσουν όσοι τα ακολουθούν αλλά και όσοι είναι αναγκασμένοι να 

παρακολουθούν και τα δύο. 

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς διασφαλίζει ενιαία 

και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων και αποφεύγονται έτσι, αφενός η 

σύγχυση και η παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμιακές 

ροές μιας επιχείρησης  προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. 

Η εφαρμογή τώρα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων επιχειρούν αφενός την 

περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων για τις επιχειρησιακές συναλλαγές και αφετέρου την 

ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας. Με βάση τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και τις διεθνής πρακτικές δημιουργείται ένα 

ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αφορά το σύνολο των ασκούντων επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Η Αρχική αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, μπορεί να γίνει στην εύλογη αξία, όπως ορίζει το άρθρο 24 

του νόμου 4308/2014. Αντίθετα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς τα άυλα 

και πάγια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους και 

αποσβένονται ανάλογα του χρόνου της ωφέλιμης ζωής τους. (ΔΛΠ 38 και ΔΛΠ 16). 
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Συμπερασματικά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα 

χρήσιμα για την ομαλή λειτουργία της Ελληνικής αγοράς, καθώς διευθετούν την λογιστική 

οργάνωση των οικονομικών οντοτήτων, δεδομένου ότι βασίζονται στην φιλοσοφία των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. Επιπλέον η αποτίμηση των παγίων εκσυγχρονίζεται σύμφωνα με τις 

προβλέψεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και με τον τρόπο αυτό οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων έχουν την δυνατότητα να κατανοούν καλύτερα την οικονομική 

πραγματικότητα των επιχειρήσεων. 

Προτάσεις και ερωτήματα για μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να εστιάσουν ακόμα 

περισσότερο στην ανάλυση της αποτίμησης των παγίων σύμφωνα με τα δύο πρότυπα (ΔΛΠ 16 

και ΔΛΠ 38) αλλά και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ωστόσο η απουσία μιας ερευνητικής 

προσέγγισης πάνω στο θέμα της αποτίμησης των παγίων ενδείκνυται ως πρόταση για μελλοντική 

έρευνα. 
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