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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Δηδηθφηεξα ζην Γ.Π.Υ.Π. 16, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ παγίσλ.  

Βαζηθφ ζηφρν έρεη λα εθζέζεη  ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, φπσο δφζεθε απφ ηε 

Λνγηζηηθή νδεγία πνπ εμέδσζε ηελ 16/10/2015 ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

θαη Διέγρσλ θαη λα αλαιχζεη πξφζζεηα ελλνηνινγηθά θαη επί κέξνπο ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο θαλφλεο επηκέηξεζεο (απνηίκεζεο) φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ αξρψλ ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο. 

 

 

ABSTRACT 

The present thesis investigates the Hellenic Accounting Standards and specifically the 

monitoring of fixed assets in accordance with the International Financial Reporting 

Standards – especially IFRS 16 which outlines the accounting treatment of most types 

of property, plant and equipment.  

The primary objective of the thesis is to provide methodology for the correct 

implementation of the law, as presented by the Accounting Directive issued by Hellenic 

Accounting and Auditing Standards Oversight Board on 16/10/2015, and further 

analyze and clarify issues pertaining to the rules governing asset appraisal and drafting 

of the pertinent financial reports.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1  Γεληθά 

Παγθνζκηνπνίεζε – ε αθαίξεζε θξαγκψλ ζην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε αθφκα 

πιεξέζηεξε ελζσκάησζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ – είλαη έλαο φξνο πνπ αλ ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, πξηλ απφ ηξεηο δεθαεηίεο ήηαλ ζρεηηθά άγλσζηνο.  Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ζπλνδεχηεθε απφ απμεκέλε νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ γηα αγαζά, 

ππεξεζίεο θαη θεθάιαηα, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα εηαηξίεο,  νη νπνίεο παξαδνζηαθά 

βαζίδνληαλ ζηηο εζληθέο ηνπο αγνξέο γηα ρξεκαηνδφηεζε, λα έρνπλ ηψξα ζεκαληηθά 

απμεκέλε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ 

εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ.     

Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, γίλνληαη 

αληηθείκελν εμέηαζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο φπνπ ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο, κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ηηο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο 

δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο θηινζνθίαο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πξνεηνηκαζία 

ινγαξηαζκψλ.  Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζπλνρή, αθνχ ε ζχληαμή ηνπο ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν 

πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη κηα ινγηθή ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα θαη σο εθ ηνχηνπ απνθεχγνληαη αληηθάζεηο θαη αληηζέζεηο. 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη ην θχξην θαη πιένλ απνδεθηφ κέζν έθθξαζεο ηεο 

ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη απνηεινχλ κηα θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.   

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 16 θαη ε ινγηζηηθή ησλ παγίσλ πξνδηαγξάθνπλ ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ψζηε νη ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ επέλδπζε 

ηεο νληφηεηαο ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο απηήο ηεο επέλδπζεο. 

Πξσηαξρηθά ζέκαηα ζηε ινγηζηηθή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ απνηεινχλ ε 

αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο, 

νη δαπάλεο απνζβέζεσλ θαη νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζε 

ζρέζε κε ηα ζηνηρεία απηά. 
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1.2 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ζε κεγάιν κέξνο ηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία.  Ο βαζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εμάγνληαη απφ 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα γηα λα κειεηεζνχλ 

νη παξάγνληεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ή φρη ηα πάγηα ηνπο. 

Ο Zimmerman (1983) ζε κειέηε ηνπ γηα ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαπίζησζε φηη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ ην κέγεζφο ηνπο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν φξν, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο εθάξκνδαλ ινγηζηηθέο κεζφδνπο ψζηε λα εκθαλίδεηαη κία πην 

ζπληεξεηηθή εηθφλα γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη ηνλ δηαζέζηκν πινχην ηνπο, έηζη ψζηε 

λα κελ πξνθαινχλ ηελ αγνξά θαη ηηο θπβεξλήζεηο.   Δπίζεο, νη Watts & Zimmerman 

(1990) θαηέιεμαλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε πνιηηηθή έληαζε θφζηνπο ζρεηίδεηαη κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο αγνξάο, νη νπνίεο 

ππάγνληαη πεξηζζφηεξν ζε δεκφζην έιεγρν, ζπρλά πξνζπαζνχλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ 

ηελ αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο πξνζπαζψληαο λα παξνπζηάζνπλ 

ρακειφηεξα πνζνζηά θεξδψλ.  Αθφκε, νη Whittred & Chan (1992) εμέηαζαλ ζε κειέηε 

ηηο πξαθηηθέο αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Απζηξαιίαο θαηά ηελ 

πεληαεηία 1980 – 1984 θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν ην επίπεδν κφριεπζεο 

απμάλεηαη θαη ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κεηψλεηαη, ηφζν νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα 

αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

Δπηπιένλ, oη Easton et al. (1993) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη αθνξνχζε ηνπο 

Απζηξαινχο δηαρεηξηζηέο εηαηξεηψλ, δηαπίζησζαλ φηη ν θχξηνο ιφγνο πνπ πηνζεηνχζαλ 

πνιηηηθέο  αλαπξνζαξκνγήο ήηαλ γηα λα παξνπζηάζνπλ κηα πην πξαγκαηηθή θαη δίθαηε 

εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε πνζνζηφ 45%, θαηά 40% ζηε βειηίσζε ηνπ 

δείθηε ρξένπο πξνο ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε εμαγνξά ηεο επηρείξεζεο ζαλ ιφγνο 

αλαπξνζαξκνγήο αλεξρφηαλ κφιηο ζην 6%.  ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ ιφγσλ ήηαλ ην 

πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ην κέξηζκα ησλ κεηνρψλ θαηά 3%  θαη 2% 

αληίζηνηρα. 

Οη Cotter & Zimmer (1999) ζε κειέηε ηνπο θαηέιεμαλ φηη ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ 

ζεηηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ πάγησλ ήηαλ φηη νη δηνηθήζεηο ζπλέδεαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο κε αλάινγε αχμεζε 

ησλ κειινληηθψλ ηνπο ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπηπξφζζεηα, νη Gaeremynck & Veugelers 
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(1999) ππνζηήξημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζίαδαλ πςειή απφθιηζε ζηελ 

απφδνζε ηνπο θαη κηθξνχο δείθηεο ρξένπο – ηδίσλ θεθαιαίσλ, έρνπλ πην ιίγεο 

πηζαλφηεηεο λα επαλεθηηκήζνπλ ηα πάγηα ηνπο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη πην θνληά 

ζηελ αδπλακία πιεξσκψλ θαη ηελ αζέηεζε ησλ δαλεηνιεπηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο ππνζηήξημαλ φηη ε επαλεθηίκεζε ησλ παγίσλ κπνξεί λα γίλεη έλα εμαηξεηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη 

πηνζεηεζεί απφ πνιιέο ρψξεο. 

Οη Lin & Peasnell (2000), 17 ρξφληα κεηά ηελ κειέηε ηνπ Zimmerman (1983), πνπ 

ζπκπέξαλε φηη νη δηαρεηξηζηέο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηείλνπλ λα αλαπξνζαξκφδνπλ 

ηα πάγηα ηνπο, ηελ ζπκπιεξψλνπλ κε ηα επξήκαηα ηεο δηθήο ηνπο έξεπλαο, 

δηαπίζησζαλ φηη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ επεξεάδεη ηελ επηρείξεζε ζε αμηφινγν 

βαζκφ κφλν, φηαλ έρεη αξθεηά κεγάιν απφζεκα παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έηζη 

ψζηε λα εκθαλίζεη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο.  Οη Lin & Peasnell (2000) 

αλέιπζαλ εηαηξίεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, νη νπνίεο επαλεθηηκνχζαλ ηα πάγηα ηνπο 

γηα ην δηάζηεκα 1989 – 1991 θαη δηαπίζησζαλ φηη ε ζεηηθή αλαπξνζαξκνγή 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ην ρξένο, ηε ρακειή ξεπζηφηεηα, ην 

κέγεζνο ησλ εηαηξηψλ θαη ηελ έληαζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 

Οη Jaggi & Tsui (2000) εμέηαζαλ, επίζεο, ην ζέκα ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ παγίσλ απφ 

ηε ζθνπηά ησλ θηλήηξσλ ησλ δηαρεηξηζηψλ επηρεηξήζεσλ ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη ηεο 

εθηίκεζεο ηεο αγνξάο.   Οη αλαπξνζαξκνγέο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά 

κε ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν ππνδειψλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο 

ηνπο, κέζσ ηεο αλνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ζηξέθνληαη ζηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο 

γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ, ελψ ηνλίδεηαη φηη ζεκαληηθφ 

θίλεηξν είλαη θαη ε βειηίσζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  Δπίζεο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ κηα ζεκαληηθά ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

αμίαο αλαπξνζαξκνγήο, θαη ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ κεξηζκάησλ πνπ απνδίδνληαη 

απφ απηέο, γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ε εθηίκεζε ηεο αγνξάο αληηθαηνπηξίδεηαη 

κε ηηο επαλεθηηκήζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ εηαηξηψλ. 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Nichols θαη Buerger (2002) δηαπηζηψζεθε φηη νη 

Γεξκαληθέο ηξάπεδεο ρνξεγνχλ κεγαιχηεξα δάλεηα ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

ηελ πνιηηηθή ηεο αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ κε ηελ κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο. Μηα 

αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ πξνο ηα πάλσ, πηζαλφλ λα έρεη κηα νπζηαζηηθή επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθά, άπνςε πνπ δηαηχπσζε o Missonier – Pierra 

(2004).  Γεδνκέλνπ φηη ε αλαπξνζαξκνγή ελζψκαηνπ παγίνπ επεξεάδεη ηα ινγηζηηθά 
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λνχκεξα, ε απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα επαλεθηηκήζνπλ ηα πάγηα 

αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή εηθφλα θαη ηελ πνιηηηθή ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. 

Σν 2007, ν Missonier – Piera ρξεζηκνπνηεί έλα δείγκα απφ βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ νπεδία θαη απέδεημε φηη ε αλαπξνζαξκνγή παγίσλ, βειηηψλεη ηελ 

θεξεγγπφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ δαλεηζκφ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε, ελψ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ βειηίσζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ εηαηξηψλ απηψλ.  Οη επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο έρνπλ πεξηζζφηεξα 

θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο.  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ ην δηεζλή αληαγσληζκφ δελ εθηίζεληαη ζηε δηεξεχλεζε κφλν ησλ 

ηνπηθψλ κεηφρσλ αιιά θαη κεηφρσλ εθηφο ζπλφξσλ.  

Παξάιιεια, Ο Missonier – Piera (2007) εξεπλά ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζε εηζεγκέλεο Διβεηηθέο εηαηξίεο θαη αλαιχεη 

ηα θίλεηξα αλαπξνζαξκνγήο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαζψο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ 

απηά ζηελ επηινγή ησλ εηαηξηψλ γηα αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ.  Σα απνηειέζκαηά 

ηνπ δείρλνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη ηεο κφριεπζεο, θαζψο 

θαη ηνπ πνζνζηνχ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο.  Απηφ θαλεξψλεη φηη ε αλαπξνζαξκνγή, βειηηψλεη ηελ αληίιεςε 

απέλαληη ζηνπο πηζησηέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία κηαο επηρείξεζεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ ηεο.  Σέινο κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ απνθαίλεηαη 

φηη ηα επηηφθηα γίλνληαη κηθξφηεξα ζε επηρεηξήζεηο πνπ αλαπξνζαξκφδνπλ πξνο ηα 

πάλσ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 

Οη κεγάιεο εηαηξείεο είλαη πην πηζαλφ λα επαλεθηηκήζνπλ ηα ελζψκαηα πάγηα απφ φηη νη 

κηθξφηεξεο.   Όηαλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλαθέξνπλ ηεξάζηηα θέξδε, νη νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή θαη νη επελδπηέο λα 

ζειήζνπλ λα επελδχζνπλ αιινχ.  Έηζη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξα 

θίλεηξα λα θάλνπλ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

θέξδνπο Brown et, al.(1994).   Ο Missonier – Pierra   (2004) επηζεκαίλεη αθφκα φηη φζν 

πεξηζζφηεξν κνηξαζκέλε είλαη ε θπξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο, ηφζν ιηγφηεξεο είλαη νη 

πηζαλφηεηεο νη δηαρεηξηζηέο ηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζεηηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ελζψκαησλ παγίσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε επηρείξεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ είλαη ε επηζπκία ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ επάξθεηα ησλ 
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θεθαιαίσλ ηεο.  Δάλ ε αμηνιφγεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο, ηφηε ε απφζβεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζα είλαη πην ρακειή απφ φηη ζα ήηαλ κε 

ηελ εχινγε αμία, θαη ζα δείμεη κεγαιχηεξα ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο.  Έηζη ζα νδεγήζεη 

ζηελ θαηαβνιή ππεξβνιηθψλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο.  Όηαλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα 

ιάβεη έλα δάλεην απφ κηα ηξάπεδα ππνζεθεχνληαο πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ε 

αλαπξνζαξκνγή απηψλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ιάβεη κεγαιχηεξν  

πνζφ δαλείνπ.  Απηά ηα θεθάιαηα, ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο ηακηαθέο ξνέο ησλ 

κεηξεηψλ θαη κέζσ ηεο επαλεπέλδπζεο, ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ κειινληηθή 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο.  ηελ Νέα Εειαλδία, νη Courtenay & Cahan (2004) 

δηαπίζησζαλ φηη ε ζεηηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη Christensen θαη Nikolaev (2009) εμέηαζαλ ην ιφγν πνπ νη εηαηξίεο επηιέγνπλ ηελ 

εχινγε αμία ή ην ηζηνξηθφ θφζηνο σο κέζνδν απνηίκεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπο 

θαη έδεημαλ φηη κε εμαίξεζε ηηο εηαηξίεο real estate, ην ηζηνξηθφ θφζηνο θπξηαξρεί επί 

ηεο εχινγεο αμίαο. Φαίλεηαη φηη νη εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εχινγε αμία, 

βαζίδνληαη πην πνιχ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο ηνπο θαη είλαη απηέο πνπ ζέινπλ 

λα επηζεκάλνπλ ζηνπο πηζησηέο ηνπο ηελ αμία ηεο ξεπζηνπνίεζεο ησλ παγίσλ ηνπο. 

Παξάιιεια, νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ πην ιίγεο επθαηξίεο αλάπηπμεο είλαη πην πηζαλφ λα 

δεζκεπηνχλ κε ηελ εχινγε αμία.  Ζ δηαπίζησζε απηή ζπλάδεη κε ηε ρξήζε ηεο εχινγεο 

αμίαο σο κέζν ειέγρνπ ππεξεπελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.   

Οη Bellas et al. (2007) παξνπζίαζαλ κία κειέηε, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο Λνγηζηηθήο απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.) 

ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) ζε ζρέζε κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  Απφ αλαιπηηθή άπνςε, ε κειέηε επηρεηξεί 

λα εληνπίζεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζε δηάθνξα κεγέζε θαη 

δείθηεο ηεο ινγηζηηθήο, θαζψο θαη ην πψο κπνξνχλ ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία λα εμεγήζνπλ 

ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ γηα ην έηνο 2004, έλα ρξφλν πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ. Σα ινγηζηηθά πξφηππα ζηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ηε κέζνδν 

απνηίκεζεο,  απφ ην 1980 θαη κεηά, αθνινχζεζαλ ην γαιινγεξκαληθφ κνληέιν, ην 

νπνίν είρε σο θχξην ζηφρν ηε θνξνινγηθή δηαθάλεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ, 

εθαξκφδνληαο απνθιεηζηηθά ηε κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  Αληίζεηα, ηα 

ακεξηθαληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα Γ.Λ.Π., επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ πξνζηαζία 

ησλ επελδπηψλ θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο εχινγεο αμίαο.  Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζήο ηνπο δείρλνπλ φηη ηα απηά πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα πάγηα 



ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΓΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΑ Δ.Λ.Π. Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ Γ.Λ.Π. 16 

 

6 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο ηηκέο ζην πιαίζην ησλ λέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ – ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

2.1  Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Ζ ινγηζηηθή επηζηήκε αλαπηχρζεθε σο κέζν κέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  Χο παηέξαο ηεο ζεσξείηαη ν 

αλαγελλεζηαθφο κνλαρφο Fra Luca Pacioli, ν νπνίνο πξψηνο ηππνπνίεζε ηελ 

δηπινγξαθηθή κέζνδν θαηαρψξεζεο.  Σα πξψηα βήκαηα εθαξκνγήο ε ινγηζηηθή ηα 

έθαλε ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο – θξάηε ηνπ 14
νπ

 θαη 15
νπ

 αηψλα, αθνινπζψληαο ηε ξαγδαία 

εκθάληζε κηαο εχξσζηεο θαη επηζεηηθήο κεζαίαο, εκπνξηθήο ηάμεο.  Αθνινχζεζαλ ε 

Γαιιία θαη ε Γεξκαλία θαη θαηφπηλ ε Μεγάιε Βξεηαλία, απφ ηελ νπνία ε δηπινγξαθηθή 

κέζνδνο εμαπιψζεθε ζε φιεο ηηο απνηθίεο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ 

απνηθηψλ θαη ηηο απμαλφκελεο επελδχζεηο ηεο κεηξνπνιηηηθήο Αγγιίαο ζηηο κεηαθνξέο, 

βηνκεραλία θαη αζθάιηζε, ζηηο πεξηνρέο ηεο θνηλνπνιηηείαο θαηά ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα.  

Αξγφηεξα κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή πξσηνθαζεδξία, νη Ζ.Π.Α. έγηλαλ ν θχξηνο 

θνξέο αλάπηπμεο ηεο ινγηζηηθήο ζεσξίαο θαη ν ζεκειησηήο ηνπ επηθξαηνχληνο 

κνληέινπ νηθνλνκηθήο κέηξεζεο θαη αλαθνξάο. 

Ζ ινγηζηηθή είλαη ε ηερληθή θαηαρψξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη εηδηθφηεξα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.  Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ 

εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο είλαη ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν θαζνξίδεη 

απνθαζηζηηθά ηελ αληίζηνηρε πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο, θαζψο 

απηφ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ηελ 

επνρή καο, νη ζχγρξνλεο κνξθέο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, κε ηηο πνιπζχλζεηεο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη θαηέζηεζαλ απαξαίηεηε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχζαλ ηα βηβιία κε ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν θαη αλεμάξηεηα 

ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηηο εμππεξεηνχζε, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ηελ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο, απφ κφλεο ηνπο απνθάζηδαλ ηα ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, ζέηνληαο 

θάπνηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο εκθάληζεο ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ζρεδηαζκνχ 

ινγαξηαζκψλ. 
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Κάζε επηρείξεζε αληηκεηψπηδε απφ κφλε ηεο ην ζέκα ηεο νλνκαηνινγίαο, εκθάληζεο θαη 

απεηθφληζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, ρσξίο λα ππάξρεη νκνηνκνξθία θαλφλσλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη πνιιέο θνξέο θαη κέζα ζηελ ίδηα επηρείξεζε απφ πεξίνδν ζε 

πεξίνδν. 

Γηα ην ιφγν απηφ, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ κνξθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηε δεκηνπξγία κεγάισλ κνλάδσλ, ηελ αιιαγή ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο 

θαη ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ηελ άληιεζε θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο θαη ηνλ νξζφηεξν 

ζρεδηαζκφ, ηφζν ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε θξαηηθφ (εζληθφ), άξρηζε λα 

δηαθαίλεηαη ε αλάγθε ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο. 

Έηζη ινηπφλ ζηγά – ζηγά άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη θάπνηνη πξψηνη θαλφλεο 

ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε ηνπηθά επίπεδα (θξαηηθά) ιακβάλνπλ 

ηε κνξθή ινγηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ νκνηφκνξθεο, θαηά ην 

δπλαηφ, ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ εμέιημε απηή θαη ε νινέλα απμαλφκελε αλαγθαηφηεηα νλνκαηνινγίαο, νκαδνπνίεζεο 

θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη γεληθά ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, 

δεκηνχξγεζαλ δηάθνξα ινγηζηηθά ζρέδηα, ηα νπνία άξρηζαλ ζεζκνζεηνχκελα λα 

εθαξκφδνληαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. 

  

2.2 Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην  

Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..) θαζηεξψζεθε κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 1123 ηνπ 1980 (ΠΓ 1123/1980).  χκθσλα κε ην άξζξν 48, παξάγξαθνο 1 

ηνπ Νφκνπ 1041 ηνπ 1980, ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην απνηειεί ζχζηεκα θαλφλσλ 

ηαμηλφκεζεο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, κε ζθνπφ  ηε ηππνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

ηεξνχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηεο Υψξαο. Δπίζεο, θαζηεξψζεθε ε 

ζπλιεηηνπξγία απηψλ κε εληαίν ηξφπν θαη βάζεη παξαδεδεγκέλσλ αξρψλ θαη κεζφδσλ 

απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε 

ηππνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζηεξίρζεθε ζηε θηινζνθία ηνπ γαιιηθνχ κνληέινπ.  

Απφ ην 2006 θαη έπεηηα ηεξείηαη ην ζρέδην ησλ ινγαξηαζκψλ, αιιά γηα ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνινπζνχληαη νη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.  Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο 

φηη νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί δελ ηαπηίδνληαη πάληα κε ηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%94_1123/1980&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
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θξάηνπο, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.., νη 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ Γ.Π.Υ.Π. γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη θνξνινγηθνί 

ππνινγηζκνί πνπ επηηάζζεη ν εκπνξηθφο θψδηθαο θαη ε ειιεληθή λνκνινγία ησλ 

εηαηξηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ.  Δπίζεο ε αλάιπζε πνιιψλ πεξαηηέξσ 

βαζκίδσλ ινγαξηαζκψλ είλαη ελδεηθηηθή θαη ππάξρνπλ θελνί ινγαξηαζκνί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

2.3 Θεσξεηηθή αλάιπζε δηάξζξσζεο ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκώλ ηνπ Δ.Γ.Λ..  

Οη ινγαξηαζκνί ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηαμηλνκνχληαη  ζε δέθα 

νκάδεο, νη νπνίεο αξηζκνχληαη θαηά ηε θπζηθή ζεηξά ησλ αξηζκψλ 1 έσο 9 θαη 0.  Σν 

ρέδην γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηκνπνηεί ην θξηηήξην ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  Οη νκάδεο έλα (1) έσο νθηψ (8) αλαθέξνληαη ζηε γεληθή ινγηζηηθή, ε 

νκάδα ελλέα (9) αθνξά ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηαιιεχζεσο θαη ε νκάδα δέθα (0) 

αθηεξψλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεο.  

Οη νκάδεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο είλαη νη νκάδεο έλα (1) 

έσο πέληε (5) θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ, δειαδή 

εθείλνπο πνπ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηά ηε ζχληαμε ηνπ ινγαξηαζκνχ Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, παξνπζηάδνπλ ππφινηπα (ρξεσζηηθά ή 

πηζησηηθά) θαη νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ. Δηδηθφηεξα, ζηηο νκάδεο έλα (1) 

έσο ηξία (3) πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηηο νκάδεο ηέζζεξα (4) 

έσο πέληε (5) πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ παζεηηθνχ.   

Οη νκάδεο έμη (6) έσο νθηψ (8) πεξηιακβάλνπλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

νη νπνίνη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεδελίδνληαη, κε ηε κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ ηνπο 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  Δηδηθφηεξα, 

ζηελ έθηε (6) νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη’ 

είδνο., ζηελ έβδνκε (7) νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ 

θαη’ είδνο θαη ζηελ φγδνε (8) νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ εθηάθησλ 

θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ θαη εζφδσλ, απνηειεζκάησλ θαη ζπλζέζεσο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηάζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο.  

ηελ νκάδα δέθα (0) πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηάμεο κε ηνπο νπνίνπο 

παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Οη ινγαξηαζκνί 

ηάμεο είλαη ινγαξηαζκνί εηδηθήο θαηεγνξίαο, ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη θαη 

παξαθνινπζνχληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη γεγνλφηα πνπ δεκηνπξγνχλ 
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λνκηθέο δεζκεχζεηο, ρσξίο λα επηθέξνπλ άκεζε πνζνηηθή κεηαβνιή ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία φκσο (πνζνηηθή κεηαβνιή) είλαη δπλαηφ λα 

επέιζεη ζην κέιινλ.  Οη ινγαξηαζκνί ηάμεο ιεηηνπξγνχλ πάληνηε ακνηβαία, θαηά δεχγε 

ινγαξηαζκψλ, ζε απηφλνκν ινγηζηηθφ θχθισκα ηεο νκάδαο δέθα (0), ρσξίο λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηνπο ινγαξηαζκνχο νπζίαο ηεο γεληθήο 

ινγηζηηθήο (νκάδσλ 1 – 8) θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο (νκάδαο 9). 

Με ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο παξαθνινπζνχληαη ηα αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

νη εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεψλ 

ηεο, νη εγγπήζεηο πνπ παξαρσξνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα εμαζθάιηζε 

ππνρξεψζεψλ ηεο θαη νη ακθνηεξνβαξείο θαη άιιεο θχζεσο ζπκβάζεηο, θαηά ην 

αλεθηέιεζην κέξνο ηνπο.  

Με ην ζαθή θαζνξηζκφ ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηππνπνίεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο επηηπγράλεηαη: 

 Να είλαη νκνηφκνξθεο, πιήξεηο θαη ζαθείο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ήηνη ν Ηζνινγηζκφο, ν Λνγαξηαζκφο Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο θαη ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 Ζ θαζηέξσζε θνηλήο νξνινγίαο, ε νπνία δηεπθνιχλεη αθελφο  κελ ηε ζπλελλφεζε 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

κεραλνγξαθηθψλ κεζφδσλ ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 Ζ ηαρχηαηε παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αιιά 

θαη ζε ηξίηνπο (ηξάπεδεο θαη κεηφρνπο), θαζψο θαη ε επηβνήζεζε ηνπ θξάηνπο ζηελ 

άζθεζε νξζνινγηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ δηεπθφιπλζε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ δηαθφξσλ ειεγθηψλ 

(εθνξηαθψλ, νξθσηψλ ειεγθηψλ, λνκηζκαηηθψλ αξρψλ) θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ ηνπ ειέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ θφζηνπο. 

 

2.4 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα  

Σνλ  Οθηψβξην ηνπ 2014, ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(Δ.Λ.Σ.Δ.), ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο (.ΛΟ.Σ.), θαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εμέδσζε 

Λνγηζηηθή Οδεγία γηα ηα Δ.Λ.Π. (Ν. 4308/ΦΔΚ Α΄251/24.11.2014), ζηελ νπνία 

παξέρεηαη θαη΄ άξζξν αλαιπηηθή εξκελεία ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ 
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απφ ηελ 1.1.2015 θαη πξέπεη λα εθαξκφζνπλ νη νληφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ.  

Ο λφκνο 4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» δεκνζηεχζεθε ζην θχιιν εθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο κε εκεξνκελία 

24.11.2014.  Με ην λφκν απηφ θαηαξγείηαη, κεηαμχ άιισλ, ν Κψδηθαο Φνξνινγηθήο 

Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ θαη ζεηξά άιισλ δηαηάμεσλ λφκσλ πνπ αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 38. Ηδηαίηεξα, ζε φηη αθνξά ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ, θαηαξγείηαη ξεηά θαη θάζε άιιε δηάηαμε, εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο ή νδεγία πνπ έρεη εθδνζεί βάζεη απηψλ ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεσλ. 

 

2.5 Πεξηερόκελν ηνπ λόκνπ 4308/2014 

Ο λφκνο 4308/2014 απνηειείηαη απφ 8 θεθάιαηα  44 άξζξα θαη ηέζζεξα παξαξηήκαηα:  

Α: Οξηζκνί,  

Β: Τπνδείγκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  

Γ: ρέδην ινγαξηαζκψλ θαη, 

Γ: χλδεζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Σν πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ δηαρσξίδεηαη ζηηο εμήο βαζηθέο ελφηεηεο: 

Κεθάιαην 1: Πεδίν εθαξκνγήο θαη θαηεγνξίεο νληνηήησλ ( άξζξα 1 θαη 2). 

Κεθάιαην 2: Λνγηζηηθά αξρεία (άξζξα 3 έσο 7). 

Κεθάιαην 3: Παξαζηαηηθά πσιήζεσλ (άξζξα 8 έσο 15). 

Κεθάιαην 4: Αξρέο ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (άξζξα 16 θαη 

17). 

Κεθάιαην 5: Καλφλεο επηκέηξεζεο (άξζξα 18 έσο 28). 

Κεθάιαην 6: Πξνζάξηεκα θαη απαιιαγέο (άξζξα 29 θαη 30). 

Κεθάιαην 7: Δλνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (άξζξα 31 έσο 36). 

Κεθάιαην 8: Πξψηε εθαξκνγή θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξα 37 έσο 44). 

 

2.6 Γηαθνξέο ζην ζρέδην ινγαξηαζκώλ κεηαμύ ηνπ  Δ.Γ.Λ.. θαη ησλ  Δ.Λ.Π. 

Ο λένο λφκνο 4308/2014, θαζηεξψλεη λέν ζρέδην ινγαξηαζκψλ ην νπνίν ζα 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νληφηεηαο, ζε φηη αθνξά ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ νλνκαηνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ζην βαζκφ αλάιπζεο 

θαη ζπγθέληξσζεο απηψλ. Σα βαζηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ πνπ εηζάγεη ν λένο λφκνο ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. έρνπλ σο εμήο: 

1. Όινη νη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνληαη ζε 8 νκάδεο.  

2. Οη νκάδεο 1 έσο 3 πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δειαδή ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε νκάδα 4 ηελ θαζαξή ζέζε θαη ε νκάδα 5 ηηο ππνρξεψζεηο 

θάζε νληφηεηαο δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ παζεηηθνχ, ελψ νη νκάδεο 6 

θαη 7 πεξηιακβάλνπλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο. ην ζεκείν απηφ 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε νκάδα 6 πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

θαζψο θαη ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα, ελψ ε νκάδα 7 πεξηιακβάλεη ηα 

ιεηηνπξγηθά έζνδα, θαζψο θαη ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα.  Σέινο ε νκάδα 

8 πεξηιακβάλεη ηα έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή, ηνπο δνζνιεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

3. Ο  λένο λφκνο, δελ επηβάιιεη ην ππνρξεσηηθφ θιείζηκν ησλ βηβιίσλ κέζσ ησλ 

εηδηθψλ εγγξαθψλ ηεο νκάδαο 8 πνπ ίζρπε ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. 

4. Ο λένο λφκνο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο νληφηεηεο λα ζπλερίζνπλ λα 

εθαξκφδνπλ ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

5. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη δηεπθφιπλζε ησλ νληνηήησλ ν λφκνο παξέρεη 

ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ λένπ ζρεδίνπ ηφζν κε ηα ππνδείγκαηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζν θαη κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

Οπζηαζηηθά νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη έηζη δε ζα πξνθιεζεί θακία αλαζηάησζε απφ ηε 

κεηάβαζε ζην λέν ινγηζηηθφ πιαίζην.  Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην ινγαξηαζκψλ 

είλαη πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

4308/2014 θαη ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην ΠΟΛ. 1003/31.12.2014 

ηνπ λφκνπ απηνχ: «Οη νληφηεηεο, κε επηινγή ηνπο, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ππάξρνλ ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2014. Θα πξέπεη φκσο  νη νληφηεηεο λα πξνβαίλνπλ ζηηο 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο θαη πξνζζήθεο ζην ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ηνπο αλαγθψλ». 
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6. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ην απφιπην δηθαίσκα λα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.., ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ηεο Αλαιπηηθήο (Γηνηθεηηθήο) 

Λνγηζηηθήο.  Ζ απηφλνκε απηή ιεηηνπξγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, πνπ, απφ ηελ κέρξη 

ζήκεξα εκπεηξία, ζεσξείηαη ην πιένλ ζεκαληηθφ θαη αμηφπηζην ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Κακία νληφηεηα δελ 

ππνρξεψλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ησλ ΔΛΠ.  Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, δελ είλαη ινγηθφ, νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ Διιάδα, θαη κάιηζηα ζε κηα πνιχ 

δχζθνιε πεξίνδν πνπ ε ρψξα αλαδεηά επελδχζεηο γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, 

λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ θαη ηε δηθή ηνπο νξγάλσζε, φπσο κπνξνχλ λα θάλνπλ ειεχζεξα 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα.  

7. Οη ινγηζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ, είηε ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπιιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.., είηε φπνηνπο 

θαλφλεο απηνί ζα επηιέγνπλ, αθνχ ζηνλ ηνκέα απηφ δελ ππάξρεη Λνγηζηηθή 

Σππνπνίεζε. Δπίζεο, ηεθκαίξεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαξηίδνληαη νπνηεζδήπνηε 

εζσηεξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αθφκα θαη απηέο ησλ Δ.Γ.Λ.. θαη 

Κ.Λ..   Όκσο, νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ήδε νξγαλσκέλεο κε ην Δ.Γ.Λ.. θαη ηα 

Κ.Λ.. θαη πνπ απφ ηα ινγηζηηθά ηνπο ζπζηήκαηα παξάγνληαη νη γλσζηέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζα ππνρξεσζνχλ, κε πξφζζεην δηνηθεηηθφ θφζηνο, λα 

θαηαξηίδνπλ θαη ηηο πξνο δεκνζηνπνίεζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Έηζη ε ινγηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ δε ζα αιιάμεη νχηε ζα δηαηαξαρζεί ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, αθνχ:  

• Γελ απαηηείηαη λα αιιάμεη ε ινγηζηηθή νξγάλσζε, ε ζπλδεζκνινγία ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη γεληθφηεξα ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

• Γελ απαηηείηαη λα αιιάμεη ε θνζηνινγηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, αθνχ νη 

θαλφλεο θνζηνιφγεζεο νπζηαζηηθά δελ αιιάδνπλ. 

• O Νφκνο παξέρεη έλα πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ιηηφ θαη επέιηθην ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ, πξνζαξκνζκέλν ζηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηελ νλνκαηνινγία 
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ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν ζρέδην απηφ έρεη επίζεο ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ θαζνιηθή 

ζρεδφλ ρξήζε πξνεγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ινγηζηηθψλ παθέησλ». 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λένπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ζε αληηπαξαβνιή κε ην αληίζηνηρν 

ηνπ Δ.Γ.Λ..: 

Οκάδα 1: Δλζψκαηα θαη άπια κε θπθινθνξνχληα (πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οκάδα 2: Απνζέκαηα 

Οκάδα 3: Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οκάδα 4: Καζαξή ζέζε 

Οκάδα 5: Τπνρξεψζεηο  

Οκάδα 6: Έμνδα θαη δεκίεο  

Οκάδα 7: Έζνδα θαη θέξδε 

Οκάδα 8: Ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηαζηήκαηα θαη απνηειέζκαηα πεξηφδνπ  

 

2.7 πζρέηηζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκώλ Δ.Λ.Π. κε ην Δ.Γ.Λ.. 

Οη θσδηθνί θαη νη ηίηινη ινγαξηαζκψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ (πξψηε θαη δεχηεξε ζηήιε) 

αληηζηνηρίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ κε ηνπο θσδηθνχο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (δεχηεξε ζηήιε). 

 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκώλ   (Παξάξηεκα Γ΄ηνπ Ν. 

4308/2014) 

Γηάγξακκα δηαξζξώζεσο ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκώλ (§ 1.205 Π.Γ. 1123/1980) 

Οκάδα 1: Δλζψκαηα θαη αχια κε 

θπθινθνξνχληα  (πάγηα) πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Οκάδα 1: Πάγην Δλεξγεηηθφ 

Οκάδα 2 : Απνζέκαηα Οκάδα 2 : Απνζέκαηα 

Οκάδα 3 : Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Οκάδα 3 : Απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα 

Οκάδα 4 : Καζαξή ζέζε 
Οκάδα 4:  Καζαξή ζέζε, Πξνβιέςεηο, 

καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
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Οκάδα 5 : Τπνρξεψζεηο Οκάδα 5 : Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Οκάδα 6 : Έμνδα θαη δεκηέο Οκάδα 6 : Οξγαληθά Έμνδα θαη’ είδνο 

Οκάδα 7 : Έζνδα θαη θέξδε Οκάδα 7 :  Οξγαληθά Έζνδα θαη’ είδνο 

Οκάδα 8 : Ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηαζηήκαηα 

θαη απνηειέζκαηα πεξηφδνπ. Λ/κνί 

Απνηειεζκάησλ 

Οκάδα 8 :  Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ 

 

Οκάδα 9: Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

Δθκεηαιιεχζεσο (Λνγαξηαζκνί θαηά 

Πξννξηζκφ) 

 Οκάδα 10: Λνγαξηαζκνί Σάμεσο 

 

2.8 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ  Δ.Λ.Π. θαη ηνπ  Δ.Γ.Λ..  

Σν  Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Π.Γ.1123/1980) πξνέβιεπε ηε ζχληαμε ησλ 

αθφινπζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ:  

α) ηε θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεσο  

β) ηε θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

γ) ην πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ 

δ) ηε θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο 

ε) ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο  

Οη  ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηνπ Ν. 4308/2014 θαη είλαη: 

α) Ο πίλαθαο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

β) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

γ) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο 

δ) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηνξνψλ (cash flow) 

ε) Σν Πξνζάξηεκα ή εκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 

3.1 Δηζαγσγή  

Μεηά ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλφξσλ ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) ή Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) απνθηνχλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία. Ζ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ απφ νινέλα θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ ρσξψλ 

πξνθχπηεη απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα νκνηφκνξθε θαηάξηηζε ησλ δεκνζηεπφκελσλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, κία αλάγθε πνπ πξνθαιείηαη απφ παξάγνληεο φπσο:  

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο δηεζλείο 

νηθνλνκίεο θαη επηρεηξήζεηο, ζχγθιηζε δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγία 

παγθφζκησλ πξσηαγσληζηψλ θαη θεθαιαηνπρηθέο κεηαθηλήζεηο πέξαλ ησλ 

ζπλνξηαθψλ νξίσλ. 

 Οη απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη επελδπηηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη πιένλ κε γλψκνλα ηε δεκνζίσο δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. Δλψ απηέο 

εληζρχνληαη απφ ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα χπαξμε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 

θαη πνηνηηθήο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζέζεο παγθνζκίσλ κέηξσλ ζχγθξηζεο.  

 Ζ ηιηγγηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία νδήγεζε ζε θαηάξξηςε ησλ 

απνζηάζεσλ (ιφγσ ηεο θζελφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο κεραλνγξαθηθήο 

ππνζηήξημεο θαη ηεο ζεκαληηθήο πξνφδνπ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ρψξν) θαη 

ελίζρπζε ηηο απαηηήζεηο ηεο επελδπηηθήο θνηλφηεηαο γηα άκεζε, πεξηεθηηθή θαη 

αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε.  

Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε αλάγθε γηα εληαία ινγηζηηθή εκθάληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ελαξκφληζε θαη θνηλή εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.  Ζ θαζηέξσζε 

ησλ Γ.Λ.Π. ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δηθαηφηεξε θαη πην πηζηή 

απεηθφληζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο.  
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Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (I.A.S.) άξρηζαλ λα εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Γ.Λ.Π. ην 1973, πνπ απνηειεί θαη ην έηνο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο (International 

Accounting Standards Committee, I.A.S.C. – Δ.Γ.Λ.Π.).  Σν Μάξηην ηνπ 2001 

απνθαζίζηεθε φηη φια ηα λέα πξφηππα, ζα εθδίδνληαη απφ ην λέν πκβνχιην Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board, Η.Α.S.Β.) θαη ζα νλνκάδνληαη 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ή Παξνπζίαζεο, Γ.Π.Υ.Π. 

(International Financial Reporting Standards, I.F.R.S.). Σν πκβνχιην (I.A.S.B.) 

απνηειείηαη απφ 14 κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ 9 ρψξεο έρεη ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο:  

1. Να εθπνλεί πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ έλα θνηλφ ζχλνιν ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, 

ηα νπνία ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πςειήο πνηφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα πξνσζεί ηε 

παγθφζκηα εθαξκνγή ηνπο.   Έηζη ζα βνεζά απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θαη ηνπο άιινπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

λα ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο. 

2. Να πξνσζεί ηε βειηίσζε θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3. Να πξνσζεί ηε ρξήζε θαη ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ.  

4. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο ψζηε ζηαδηαθά λα ζπγθιίλνπλ ηα 

Γ.Λ.Π. κε ηα Δζληθά Πξφηππα. 

 Σν πκβνχιην (I.A.S.B.) ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

Πξνηχπσλ (Standards Advisory Council, S.A.C.), ε νπνία απνηειείηαη απφ 50 κέιε θαη 

ζθνπφ έρεη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζην I.A.S.B. ζρεηηθά κε ηξέρνληα δεηήκαηα θαη λα 

πιεξνθνξήζεη απηφ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ Πξνηχπσλ ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ.  Δπηπιένλ ην πκβνχιην ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηελ Μφληκε Δπηηξνπή 

Γηεξκελεηψλ (ή Δξκελεηψλ) Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(International Standing Financial Reporting Interpretations Committee, I.F.R.I.C.), πνπ 

απνηειείηαη απφ 12 κέιε θαη έρεη σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηελ εξκελεία ησλ πξνηχπσλ 

θαη ηελ έγθαηξε παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ δελ αλαιχνληαη επαξθψο ζηα 

εθδνζέληα πξφηππα (Γ.Λ.Π. ή Γ.Π.Υ.Π.).  Ζ παξαπάλσ Δπηηξνπή δεκηνπξγήζεθε ην 

1996 θαη αλαδηνξγαλψζεθε ην 2001. 

 Έηζη, εθδίδεη εξκελείεο θαη δηεπθξηλήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ 

πθηζηάκελα Γ.Λ.Π. φπνπ, ελδερνκέλσο, ππάξρεη θάπνηα αζάθεηα ή ππάξρεη ζέκα πνπ 
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ρξήδεη δηεπθξίληζεο θαη παξάιιεια, εθδίδεη πξνζσξηλψο, θαλνληζκνχο γηα ζέκαηα ηα 

νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πθηζηάκελα Γ.Λ.Π., αιιά απαηηνχλ άκεζε δηεπζέηεζε.  

 

3.2 Αλάιπζε  ησλ  ελλνηώλ – Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα & Γηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  

Σα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη έλα ζχλνιν θεηκέλσλ πνπ 

επηδηψθνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή, φπσο 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ ινγηζηηθή 

απνηππψλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο βηβιία. Σα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θηινδνμνχλ λα θαιχπηνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπο ην ζχλνιν ησλ 

παγθφζκησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Σα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ απφ ηε θχζε ηνπο 

έλα γεληθφ πιαίζην, κέζσ ηνπ νπνίνπ αληηκεησπίδνληαη δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

ζσζηή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή αζρνινχληαη απφ κηα 

γεληθφηεξε ζθνπηά, δειαδή «απφ ςειά».  Πην αλαιπηηθά, ηα δηεζλή πξφηππα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, 

κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ, γεληθά απνδεθηψλ, ε θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε 

νκνηνκνξθία θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ζε αθξηβή, 

αιεζή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

δειαδή ησλ κεηφρσλ, ησλ επελδπηψλ, ησλ πηζησηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

Ζ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

αλακθηζβήηεηα απνηειεί κηα κέγηζηε αιιαγή γηα ην ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ 

επάγγεικα. Σαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε θηλεηψλ αμηψλ ζε 

δηαζπλνξηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) πνπ ππάγεηαη ζην ππνπξγείν νηθνλνκίαο θαη 

νηθνλνκηθψλ, ηφληζε φηη «επεηδή ηα Γ.Π.Υ.Π. είλαη θείκελα αξρψλ θαη φρη 

πεξηπησζηνινγηθνί ινγηζηηθνί θαλφλεο, είλαη δχζθνια ζηελ εθαξκνγή ηνπο, γηαηί δελ 

απαηηνχλ κφλν ηε “ζηεγλή” γλψζε ηνπο, αιιά πξνυπνζέηνπλ ηελ “αηηηνινγεκέλε” 

γλψζε ηνπο». 

πλερίδνληαο ηε ζθέςε ηνπ ππνγξάκκηζε ηα εμήο: «ν εθαξκνζηήο ησλ Γ.Π.Υ.Π., γηα λα 

ιχζεη ην πξαθηηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη, ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζην 
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ζπγθεθξηκέλν Γ.Π.Υ.Π., πνπ πξαγκαηεχεηαη έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ ζεκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, λα θαηαλνήζεη ηελ αηηηνιφγεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ απφ έλα 

ή πεξηζζφηεξα Γ.Π.Υ.Π. ιχζεσλ θαη κε βάζε ηε γλψζε απηή λα δψζεη ν ίδηνο ιχζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ πξφβιεκα, αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηελ επζχλε φηη ε ιχζε πνπ 

έδσζε είλαη ζπλεπήο κε ην πλεχκα θαη φρη κφλν κε ην γξάκκα ησλ Γ.Π.Υ.Π.».  

 

3.3 Πνηνί ππνρξενύληαη ζηε δηαηήξεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

ηε ρψξα καο, απφ ην 1993, ην ψκα ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ Α.Δ. 

ζπλέβαιε ζηε κεηάθξαζε θαη έθδνζε φισλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη 

Γηεξκελεηψλ πνπ ήηαλ ζε ηζρχ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία (Κ.Ν. 2190/1920 θ.ιπ.), αιιά 

θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ..), θαζψο επίζεο θαη 

ησλ Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ ρεδίσλ (Κ.Λ..).  Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. δηαπηζηψζεθε φηη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπο παξνπζηάδεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα, απφ ηα νπνία ηα ζπνπδαηφηεξα είλαη:  

1. Οη ρξήζηεο ησλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ ζα έρνπλ νκνηφκνξθεο θαη ζπγθξίζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζα κπνξνχλ έηζη λα παίξλνπλ ηηο ζσζηέο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο.  

2. Θα εμαζθαιίζνπλ αμηνπηζηία, αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φρη κφλν πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ, αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα.  

3. Θα ζπκβάιινπλ ζηελ ζσζηή θαη αμηφπηζηε θαηάξηηζε ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ 

θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

4. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη έμνδα ιφγσ ηνπ φηη δελ 

ζα ρξεηάδεηαη λα εηνηκάζνπλ ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζε θάζε ρψξα πνπ έρνπλ 

εξγαζίεο κε βάζε δηαθνξεηηθά πξφηππα, θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο.  

5. Θα εκπνδίζνπλ ζε κεγάιε έθηαζε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο «δεκηνπξγηθήο» 

ινγηζηηθήο θαη ηελ σξαηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
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6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή απφδνζή ηεο θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο κεηά 

ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε κε ηα Γ.Α.Π. θαη ηηο αληίζηνηρεο δηεξκελείεο.  

7. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη έμνδα ιφγσ ηνπ φηη δελ ζα 

ρξεηαζηεί λα εηνηκάζνπλ θαη λα εθδψζνπλ ηα δηθά ηνπο πξφηππα.  

8. Σα ΓΛΠ είλαη απνδεθηά γηα ηελ εηζαγσγή εηαηξηψλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηαγνξέο.  

Θα κπνξνχζακε φκσο λα δηαβιέςνπκε νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα ή πεξηνξηζκνχο κε ηελ 

θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. φπσο:  

1. Οξηζκέλα πξφηππα κπνξεί λα κελ είλαη ζρεηηθά ή εθαξκφζηκα ζε θάπνηεο ρψξεο 

ιφγσ θνηλσληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξψλ.  

2. Θα είλαη ππεξβνιή λα επηθαινχκαζηε ζπλερψο ηα Γ.Λ.Π. γηα ηελ επίιπζε παληφο 

πξνβιήκαηνο θαη θάζε θαθήο θαηαζηάζεσο θαη δεκίαο ηδηαίηεξα φηαλ νθείινληαη ζε 

αλζξψπηλα ιάζε θαη παξαιήςεηο.  

3. Μπνξεί ν ζθνπφο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ λα είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε 

ρψξα.  ε νξηζκέλεο ρψξεο ν θχξηνο ζθνπφο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα 

δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ, ελψ ζε άιιεο ρψξεο είλαη λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ γηα ηελ ιήςε νξζνινγηθψλ επελδπηηθψλ θαη άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ηελ Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθδίδνπλ ηηο εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, νη 

εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή ζε άιιν ρξεκαηηζηήξην 

ζην εμσηεξηθφ, απφ ηηο ρξήζεηο πνπ ηειεηψλνπλ κεηά ηελ 1/1/2005.  Τπνρξεσκέλεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. είλαη θαη νη εηαηξείεο πνπ ελνπνηνχληαη, κε νιηθή 

ελνπνίεζε, απφ ηηο πην πάλσ εηζεγκέλεο εηαηξείεο, εθφζνλ ζπλνιηθά απηέο νη 

ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο, θαιχπηνπλ ην 5% ηνπ ελνπνηνχκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο. 

Οη κε εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ., πνπ δελ ελνπνηνχληαη απφ 

εηζεγκέλε εηαηξεία, κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ πξναηξεηηθά ηα Γ.Π.Υ.Π.  Γηα λα γίλεη 

απηφ, πξέπεη λα πάξεη ζρεηηθή απφθαζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπο.  Ζ απφθαζε πξέπεη 

λα είλαη δεζκεπηηθή γηα κηα πεληαεηία. Ζ πξναηξεηηθή εθαξκνγή πξνυπνζέηεη, φηη ηα 

Γ.Π.Υ.Π. ζα εθαξκνζηνχλ ππνρξεσηηθά θαη απφ ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο, φπσο 
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ζπκβαίλεη αληίζηνηρα θαη κε ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα 

ππνρξεσηηθά. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο «θνηλήο ινγηζηηθήο γιψζζαο» δελ αθνξά 

κφλν ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ν λφκνο ην επηβάιιεη, αιιά θαη ηηο 

αληίζηνηρεο, θπξίσο κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα έρνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  Δθηηκάηαη φηη αξγά 

ή γξήγνξα ε ππνρξέσζε απηή ζα επεθηαζεί θαη ζηηο εθηφο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο, έηζη ψζηε ηα Γ.Π.Υ.Π. λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα εζληθά ινγηζηηθά 

πξφηππα. Ζ αλακελφκελε απηή εμέιημε ζα πξέπεη λα βξεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ φζν ην δπλαηφλ πην έηνηκεο. 

 

3.4 Αξρέο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  

Οξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πάλσ ζηα νπνία έρνπλ δνκεζεί ηα Γ.Π.Υ.Π., 

είλαη ηα παξαθάησ: 

α) Αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε: Ζ αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εμ νξηζκνχ, επηηπγράλεηαη κε ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ζηηο αξρέο φισλ 

ησλ πξνηχπσλ. Αθφκε θαη αλ ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ππάξρεη αλαθνξά φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο, απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηα Γ.Π.Υ.Π., ην πξφβιεκα ηεο κε ζπκκφξθσζεο δελ ζεξαπεχεηαη 

θαη θαη’ επέθηαζε απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζεσξνχληαη αθξηβνδίθαηεο. 

εκεηψλεηαη φηη, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη εθφζνλ ε εθαξκνγή θάπνησλ 

πξνηχπσλ, γηα νξηζκέλνπο ιφγνπο, νδεγεί ζε ζηξεβιή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, επηηξέπεηαη ε παξέθθιηζε ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

παξέθθιηζε, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ζηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηελ παξέθθιηζε απηή. 

β) πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ζηε 

βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, εθηφο εάλ ε 

δηνίθεζε πξνηίζεηαη λα ηελ ξεπζηνπνηήζεη ή έρεη ζρέδηα παχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, εθνπζίσο ή αθνπζίσο. 

γ) Αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζόδσλ εμόδσλ: Οη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί, ζε θάζε 

πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη ζηε βάζε ηεο αξρήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ – εμφδσλ, 
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γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ινγίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ 

απηά αθνξνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν είζπξαμεο – πιεξσκήο ηνπο. 

δ) Οκνηνκνξθία παξνπζίαζεο: Ζ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, παξακέλεη ε ίδηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν θαη δελ επηηξέπεηαη λα 

κεηαβάιινληαη, εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ επηηξέπνληαη αιιαγέο 

(π.ρ. αιιαγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο) θαη εθφζνλ νη αιιαγέο 

απηέο νδεγνχλ αληηθεηκεληθά ζε νξζφηεξε θαη πην αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε. 

ε) εκαληηθόηεηα: Αλ θαη ν φξνο «ζεκαληηθφηεηα» δελ πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά, 

ζεσξείηαη φηη ζεκαληηθά είλαη ζηνηρεία ή γεγνλφηα ε παξάιεηςε ή ε ιαλζαζκέλε 

παξνπζίαζε ησλ νπνίσλ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο 

ζη) πκςεθηζκόο: Γελ επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ – 

παζεηηθνχ, εζφδσλ – εμφδσλ, θεξδψλ – δεκηψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

ζπκςεθηζκνί επηηξέπνληαη απφ πξφηππα ή δηεξκελείεο. 

δ) πγθξηηηθή πιεξνθόξεζε: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη δηαρξνληθά 

ζπγθξίζηκεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα εθηηκνχλ ηηο 

ηάζεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ.  Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη, ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηήιεο, ηα θνλδχιηα ηεο 

ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 

3.5 Απαξαίηεηα  ραξαθηεξηζηηθά  ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

Ζ εκπηζηνζχλε ηεο θεθαιαηαγνξάο ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε 

δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφνδν ηεο νηθνλνκίαο.  Ζ 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ παξνρή 

αμηφπηζηεο θαη δηεζλψο ζπγθξίζηκεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Σα Γ.Π.Υ.Π. νθείινπλ: 

1) Να δεκηνπξγνχλ έλα νπζηαζηηθφ θαη αζθαιέο πιαίζην γηα ηελ παξνρή έγθπξεο θαη 

πςειήο πνηφηεηαο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, 

2) Να πξνσζνχλ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ζηελ απνηχπσζε ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο, ηεο 

έθζεζήο ηεο ζηνπο δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αθνινπζεί γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο, 
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3) Να δηεπθνιχλνπλ θαη λα κελ πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επίβιεςε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

4) Να είλαη επίθαηξα, εχρξεζηα θαη ιεηηνπξγηθά, 

5) Να πξνζεγγίδνπλ κε ζπλέπεηα θαη επίγλσζε ηα δηάθνξα ινγηζηηθά γεγνλφηα θαη 

δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, 

6) Να παξέρνπλ αθξηβείο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο ψζηε 

λα κελ ππάξρεη πεξηζψξην γηα εζειεκέλα ή αζέιεηα ιάζε ή παξαλνήζεηο, 

7) Να ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο 

παξαπιεξνθφξεζεο ή απνπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επελδπηψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά γεγνλφηα, θαη 

8) Να είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγή φρη κφλν γηα ηηο αλαπηπγκέλεο, αιιά θαη γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη νηθνλνκίεο. 

Σα Γ.Π.Υ.Π. επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ινγηζηηθά κεγέζε θαη νη δηάθνξνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη απνηηκψληαη θαη ινγίδνληαη, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν γίλνληαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.  πλεπψο, ε ρξήζε ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ, πνπ πξνάγνπλ ηελ παξνρή αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο, 

δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πεηζαξρίαο, πεξηνξίδεη ην ελδερφκελν 

παξαπνίεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εληζρχεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη επνπηηθφ ζχζηεκα. 

Αληηζέησο, αλεπαξθήο θαη ειιηπήο πιεξνθφξεζε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αζηάζεηα θαη 

αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θεθαιαηαγνξάο, 

θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη κεηφρσλ, δαλεηζηψλ θαη 

επελδπηηθνχ θνηλνχ βαζίδνληαη θαηά πνιχ ζηελ πνηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.  ε ρψξεο φπνπ ηα εγρψξηα ινγηζηηθά πξφηππα αδπλαηνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ θαη ζπγθξίζηκσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

θεθαιαηαγνξάο είλαη σο εθ ηνχηνπ πςειφ, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά θαη λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην έξγν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ.  

Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην ηα Γ.Π.Υ.Π. λα εμειίζζνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

θεθαιαηαγνξάο. Δπνκέλσο, ηα Γ.Π.Υ.Π. νθείινπλ λα αλαθέξνληαη, φρη κφλν ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ζηελ 
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επξχηεξε παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ινγηζηηθψλ κνλάδσλ. 

 

3.6 Πιαίζην ύληαμεο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (.Γ.Λ.Π.) θαζνξίδεη ηνπο θαλνληζκνχο 

αλαγλψξηζεο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Σα Γ.Λ.Π. βαζίδνληαη ζην 

«Πιαίζην Δηνηκαζίαο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» θαη παξάιιεια: 

 Αλαθέξεη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο αξρέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 Γηεπθνιχλεη ηε ζπλεπή θαη ινγηθή εθπφλεζε ησλ πξνηχπσλ  

 Παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ εμάζθεζε ππνθεηκεληθήο θξίζεο γηα επίιπζε ινγηζηηθψλ 

ζεκάησλ. 

  

3.7  Παξαδνρέο  ζύληαμεο  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ 

Γηα ηε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα ηεξνχληαη θάπνηεο παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ζηε 

βησζηκφηεηα, ζηα δεδνπιεπκέλα έζνδα θαη έμνδα, ζηε ζπλέπεηα, ζηε ζεκαληηθφηεηα 

θαη άζξνηζε, ζην κε ζπκςεθηζκφ θαη ζηηο ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηεχζπλζε 

πξέπεη λα εθηηκά ηε δπλαηφηεηα ηεο νληφηεηαο λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα.  Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ζηε βάζε (παξαδνρή) ηεο βησζηκφηεηαο εθηφο εάλ ε δηεχζπλζε 

είηε έρεη ηελ πξφζεζε λα ηεξκαηίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο, ή δελ έρεη άιιε 

ξεαιηζηηθή επηινγή.  ε πεξίπησζε πνπ, θάλνληαο ηελ εθηίκεζή ηεο, ε δηεχζπλζε έρεη 

γλψζε ζεκαληηθψλ αβεβαηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππφ ζεκαληηθή ακθηζβήηεζε ηε δπλαηφηεηα ηεο νληφηεηαο λα 

επηβηψζεη, πξέπεη λα γίλεη γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ αβεβαηνηήησλ.  

Όηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ εηνηκάδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

βησζηκφηεηαο, πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ην γεγνλφο απηφ, νη ζρεηηθνί ιφγνη θαη ε βάζε 

εηνηκαζίαο πνπ αθνινπζείηαη.  ηελ εθηίκεζή ηεο θαηά πφζνλ ε αξρή ηεο βησζηκφηεηαο 

ηζρχεη, ε δηεχζπλζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
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κέιινλ, ην νπνίν επεθηείλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη, ζε ηνπιάρηζην 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

 

3.8 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ εθδόζεθαλ κέρξη ζήκεξα 

Ο αξηζκφο ησλ Γ.Λ.Π. πνπ εθδφζεθαλ θαη ηζρχνπλ ή θαηαξγήζεθαλ κε λεψηεξα είλαη 

κέρξη ζήκεξα ηξηάληα ηέζζεξα θαη είλαη ηα  παξαθάησ :  

Γ.Λ.Π. Σίηινο Ζκεξνκελία 

έθδνζεο 

Γ.Λ.Π. 1 Παξνπζίαζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

(αλαζεσξήζεθε 12/03)  

8/97 

Γ.Λ.Π. 2  Απνζέκαηα (αλαζεσξήζεθε 12/03)  12/93 

Γ.Λ.Π. 7  Καηαζηάζεηο Σακηαθψλ Ρνψλ  12/92 

Γ.Λ.Π. 8  Λνγηζηηθέο Αξρέο, Μεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη 

Βαζηθά Λάζε  

12/03 

Γ.Λ.Π. 10  Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ (νςηγελή 

γεγνλφηα) (αλαζεσξήζεθε  12/03)  

1/95 

Γ.Λ.Π. 11 πκβάζεηο Καηαζθεπήο Έξγσλ  12/93 

Γ.Λ.Π. 12  Φφξνη Δηζνδήκαηνο  10/96 

Γ.Λ.Π. 14  Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα  8/97 

Γ.Λ.Π. 15  Πιεξνθνξίεο πνπ Αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο Δπηδξάζεηο απφ ηηο 

Μεηαβνιέο ησλ Σηκψλ (απνζχξζεθε 12/03)  

12/93 

Γ.Λ.Π. 16  Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο - Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία 

Δλεξγεηηθνχ (αλαζεσξήζεθε  12/03)  

12/93 

Γ.Λ.Π. 17  Μηζζψζεηο (αλαζεσξήζεθε 12/03)  2/98 

Γ.Λ.Π. 18  Έζνδα  12/93 

Γ.Λ.Π. 19  Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  2/98 

Γ.Λ.Π. 20  Λνγηζηηθφο Υεηξηζκφο Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη 

Γλσζηνπνίεζε Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο  

1/95 

Γ.Λ.Π. 21  Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιψλ ζηηο Σηκέο (μέλνπ) 

πλαιιάγκαηνο (αλαζεσξήζεθε 12/03)  

12/93 

Γ.Λ.Π. 22 Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Γ.Π.Υ.Π 3)  12/93 
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Γ.Λ.Π. 23  Κφζηνο Γαλεηζκνχ  1/95 

Γ.Λ.Π. 24  Γλσζηνπνηήζεηο πλδενκέλσλ Μεξψλ  1/95 

Γ.Λ.Π. 26  Λνγηζηηθφο Υεηξηζκφο θαη Παξνπζίαζε απφ Πξνγξάκκαηα 

Παξνρψλ πληαμηνδφηεζεο (Απνρψξεζεο)  

1/95 

Γ.Λ.Π. 27  Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Λνγηζηηθή 

Δπελδχζεσλ ζε Θπγαηξηθέο (αλαζεσξ. 12/03)  

1/95 

Γ.Λ.Π. 28  Λνγηζηηθφο Υεηξηζκφο Δπελδχζεσλ ζε πλδεδεκέλεο (ζπγγελείο) 

Δπηρεηξήζεηο (αλαζεσξήζεθε_12/03)  

1/95 

Γ.Λ.Π. 29  Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ζε Οηθνλνκίεο κε 

Τπεξπιεζσξηζκφ  

1/95 

Γ.Λ.Π. 30  Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Υξεκαη/κηθέο Καηαζηάζεηο Σξαπεδψλ θαη 

Όκνησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ  

1/95 

Γ.Λ.Π. 31  Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ Γηθαησκάησλ ζε 

Κνηλνπξαμίεο (αλαζεσξήζεθε 12/03)  

1/95 

Γ.Λ.Π. 32  Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε 

(αλαζεσξήζεθε 12/03)  

1/95 

Γ.Λ.Π. 33  Κέξδε αλά Μεηνρή (αλαζεσξήζεθε 12/03)  2/97 

Γ.Λ.Π. 34 Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

2/98 

Γ.Λ.Π. 35  Γηαθνπηφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

Γ.Π.Υ.Π 5)  

6/98 

Γ.Λ.Π. 36  Μείσζε ηεο Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ  (Δλεξγεηηθνχ), 

(αλαζεσξήζεθε 03/04)  

6/98 

Γ.Λ.Π. 37  Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία 

Δλεξγεηηθνχ (απαηηήζεηο)  

9/98 

Γ.Λ.Π. 38  Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

(αλαζεσξήζεθε 03/04)  

9/98 

Γ.Λ.Π. 39  Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε (θαηαρψξεζε) θαη 

απνηίκεζε (αλαζεσξήζεθε 04/05)  

2/99 

Γ.Λ.Π. 40  Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα - Δπελδπηηθά πάγηα (αλαζεσξήζεθε 

03/04)  

4/00 

Γ.Λ.Π. 41  Γεσξγία  2/01 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Δ.Λ.Π.) 

 

4.1  Καηεγνξίεο νληνηήησλ 

Σνλ  Οθηψβξην ηνπ 2014, ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(Δ.Λ.Σ.Δ.), ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο (.ΛΟ.Σ.), θαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εμέδσζε 

Λνγηζηηθή Οδεγία γηα ηα Δ.Λ.Π. (Ν. 4308/ΦΔΚ Α΄251/24.11.2014), ζηελ νπνία 

παξέρεηαη θαη΄ άξζξν αλαιπηηθή εξκελεία ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ 

απφ ηελ 1.1.2015 θαη πξέπεη λα εθαξκφζνπλ νη νληφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ. ην θχιιν εθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 251 Α΄ κε εκεξνκελία 

24.11.2014 δεκνζηεχζεθε ν λφκνο 4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

Με ην λφκν απηφ θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ν νξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

«νληφηεηαο» θαη θαζνξίζηεθαλ θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη. Οληφηεηα είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε 

πξνζψπσλ, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, επηρείξεζε ή νξγαληζκφο 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ή ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. 

Οληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο είλαη νη νληφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Διιεληθφ 

λφκν θαη πεξηιακβάλνπλ: 

α) ηηο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηνπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

β) ηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ,  

γ)  ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Ζ έληαμε κηαο νληφηεηαο ζε θαηεγνξία κεγέζνπο πξνζδηνξίδεη θπξίσο ηηο ινγηζηηθέο 

ηεο ππνρξεψζεηο ζε φ,ηη αθνξά: 

α) ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη,  

β) απινπνηήζεηο θαη απαιιαγέο απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο επηκέηξεζεο, θαζψο θαη απφ 

ηελ παξνρή νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνζαξηήκαηνο,  

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660


ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΓΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΑ Δ.Λ.Π. Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ Γ.Λ.Π. 16 

 

28 

γ) απαγφξεπζε ρξήζεο νξηζκέλσλ θαλφλσλ επηκέηξεζεο. 

Οη νληφηεηεο, κε βάζε ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίαο κεγέζνπο: Πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο, ελψ ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ γηα ην 

δηαρσξηζκφ ηνπο είλαη : 

 ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

 ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 

 ην κέζν φξν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ νληνηήησλ κε βάζε ηα Διιεληθά 

ινγηζηηθά πξφηππα, είλαη ην θνλδχιη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  «χλνιν 

ελεξγεηηθνχ» είλαη ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παγίσλ, θπθινθνξνχλησλ, 

απαηηήζεσλ θαη δηαζεζίκσλ πνπ έρεη ζηε θαηνρή ηεο ε νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηε 

ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο.  Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ 

ησλ Δ.Λ.Π. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είλαη πφξνη επί ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε αζθεί έιεγρν, σο 

απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη απφ ηνπο νπνίνπο αλακέλεη κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο δηαθξίλνληαη ζε 

θπθινθνξνχληα θαη κε θπθινθνξνχληα.  πλεπψο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο 

δηαθξίλεηαη ζε θπθινθνξνχλ θαη κε θπθινθνξνχλ. Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, είλαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία:  

α) ε νληφηεηα αλακέλεη ή ζθνπεχεη λα ξεπζηνπνηήζεη ή πσιήζεη ή αλαιψζεη εληφο 

ηνπ ζπλήζνπο ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ,  

β) ε νληφηεηα θαηέρεη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο,  

γ) ε νληφηεηα αλακέλεη λα ξεπζηνπνηήζεη εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  

δ) είλαη κεηξεηά ή ηακεηαθά ηζνδχλακα, εθηφο εάλ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο γηα ηελ 

αληαιιαγή ηνπο ή ηε ρξήζε ηνπο γηα δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

Παξαδείγκαηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ είλαη ηα εκπνξεχκαηα, ηα πξντφληα, νη 

πξψηεο χιεο, ην ηακείν, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θιπ. Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, 

είλαη φζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είλαη θπθινθνξνχλ, π.ρ. αθίλεηα, κεραλήκαηα, 

εμνπιηζκφο θιπ. 
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Ο θύθινο εξγαζηώλ 

Κχθινο εξγαζηψλ ζεσξείηαη ην θαζαξφο πνζφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνλδπιίνπ, δειαδή  ν 

θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο. 

πλεπψο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ επηρνξεγήζεηο, αζπλήζε έζνδα 

(π.ρ. έζνδα απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πσιήζεηο παγίσλ ή επελδχζεσλ), θαζψο 

θαη θφξνη, ηέιε.  Δλλνείηαη φηη δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ εζφδνπ ε αμία 

απηνπαξαδφζεσλ θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ.  

Σν .ΛΟ.Σ. κε γλσκάηεπζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ θχθινπ εξγαζηψλ σο 

εμήο: 

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) είλαη ε αθαζάξηζηε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο, 

ε νπνία θαηαιήγεη ζε αχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απμήζεσλ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο απφ ζπλεηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ.  ην πνζφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ δελ 

πξνζκεηξνχληαη νη εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο, ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη άιινη 

θφξνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Οη εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο 

πσιήζεσλ αθαηξνχληαη (ινγηζηηθνπνηνχληαη) απφ ην θχθιν εξγαζηψλ. 

Αλ ε πεξίνδνο (δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ή θνξνινγηθφ έηνο) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 12κήλνπ 

(πρ. έλαξμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ), ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ θαηάηαμε ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο νληνηήησλ βξίζθεηαη κε αλαγσγή ζε εηήζηα βάζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ ή κεγαιχηεξν ινγίδεηαη σο 

κήλαο, ελψ ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 15 εκεξψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Ο κέζνο όξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

Τπνινγίδεηαη ζηε βάζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε εκεξήζηα θαη εηήζηα βάζε, γηα φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ή ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ εξγαζία έκκηζζεο απαζρφιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη έρνληεο έκκηζζε ζρέζε αιιά θαη ηα πξφζσπα πνπ 

απαζρνινχληαη κε ζρέζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε έκκηζζε εξγαζία, φπσο δηθεγφξνη, 

ινγηζηέο ή κεραληθνί φηαλ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ 

ακείβνληαη (π.ρ. κε ηηκνιφγην).  πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο, νη απαζρνινχκελνη κε 

κίζζσζε απφ άιιε νληφηεηα, θαζψο θαη νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, εθφζνλ 

απαζρνινχληαη ζηελ νληφηεηα θαη ακείβνληαη απφ απηή.  Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

εθπαηδεπφκελνη θαη ζπνπδαζηέο πνπ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη γνληθή άδεηα.  
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Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη ζηε βάζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε 

εκεξήζηα θαη εηήζηα βάζε, γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ή ηεθκαίξεηαη φηη 

έρνπλ εξγαζία έκκηζζεο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη έρνληεο 

έκκηζζε ζρέζε αιιά θαη ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε πνπ εμνκνηψλεηαη 

κε έκκηζζε εξγαζία, φπσο δηθεγφξνη, ινγηζηέο ή κεραληθνί φηαλ είλαη πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ ακείβνληαη (π.ρ. κε ηηκνιφγην). 

πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη απαζρνινχκελνη κε κίζζσζε απφ άιιε νληφηεηα θαζψο 

θαη νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, εθφζνλ απαζρνινχληαη ζηελ νληφηεηα θαη ακείβνληαη 

απφ απηή.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε εθπαηδεπφκελνη θαη ζπνπδαζηέο 

πνπ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη εξγαδφκελνη 

πνπ έρνπλ ιάβεη γνληθή άδεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ πξνζσπηθνχ, πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 

0,5 ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα θάησ θαη πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 0,5 

ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα νληφηεηα απαζρνιεί 5 άηνκα ζε πιήξε απαζρφιεζε, 2 άηνκα κε 

επνρηαθή απαζρφιεζε 5 κελψλ αιιά πιήξνπο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο θαη 7 άηνκα 

πιήξνπο εηήζηαο απαζρφιεζεο αιιά κεξηθήο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηξηψλ σξψλ, 

θαζψο θαη έλαλ επαγγεικαηία πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ ακείβεηαη κε ηηκνιφγην. 

Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε ζηελ πεξίνδν είλαη (5*12/12) + 

(2*5/12) + (7*12/12*3/8) + 1 = 9.46 θαη γηα ηελ ζηξνγγπινπνίεζε 9 (ζε ηζνδχλακεο 

κνλάδεο εηήζηαο απαζρφιεζεο). 

 

4.1.1 Γηάθξηζε νληνηήησλ 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ θαηάηαμεο ε δηάθξηζε ησλ νληνηήησλ έρεη σο εμήο :  

 Πνιχ κηθξέο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηνπο, δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: 

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ : 350.000 επξψ,  

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 700.000 επξψ,  

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 10 άηνκα. 

 Μηθξέο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο θαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: 
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α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 4.000.000 επξψ,  

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 8.000.000 επξψ,  

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 50 άηνκα. 

 Μεζαίεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη πνιχ κηθξέο ή κηθξέο νληφηεηεο θαη νη 

νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα:  

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 20.000.000 επξψ,  

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ,  

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 250 άηνκα. 

 Μεγάιεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα παξαθάησ ηξία 

θξηηήξηα: 

α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 20.000.000 επξψ,  

β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ,  

γ) Μέζνο φξνο απαζρνινχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 250 άηνκα. 

Ζ νληφηεηα αιιάδεη θαηεγνξία κεγέζνπο, εάλ ππεξβεί ηα φξηα δπν ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ, γηα δπν ζπλερφκελεο ρξήζεηο. 

 

4.1.2 Καηάηαμε ησλ νληνηήησλ βάζεη ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ  

εκεηψλεηαη φηη κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ έληαμε ησλ νληνηήησλ (εηεξφξξπζκε 

εηαηξεία, νκφξξπζκε εηαηξεία, αηνκηθή επηρείξεζε, θιπ.) ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ 

κηθξψλ νληνηήησλ απνηειεί ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο, κε φξην ην πνζφ ησλ 1.500.000 

επξψ γηα δχν ζπλερφκελεο εηήζηεο πεξηφδνπο. 

Γειαδή, κηα πνιχ κηθξή νληφηεηα ηεο παξαγξάθνπ  εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κηθξψλ νληνηήησλ (απφ πνιχ κηθξή), φηαλ ππεξβεί ην φξην ηνπ (θαζαξνχ) θχθινπ 

εξγαζηψλ 1.500.000 επξψ.  Χο κηθξή πιένλ νληφηεηα, ζα ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη  ζα ζπληάζζεη επηπιένλ θαη 

Ηζνινγηζκφ. Γειαδή νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε νληφηεηα απηή ζα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη σο κηθξή νληφηεηα έζησ 
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θαη εάλ ηα άιια δχν θξηηήξηα είλαη θαηψηεξα ησλ νξίσλ ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ 

δει. (ζχλνιν ελεξγεηηθνχ <350.000 θαη κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ <50).  

Δπίζεο αλ ε νληφηεηα απηή έρνληαο εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ νληνηήησλ 

(απφ πνιχ κηθξή), πάςεη λα ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ θαζαξνχ θχθινπ εξγαζηψλ 

1.500.000 επξψ γηα δχν ζπλερφκελεο πεξηφδνπο, ζα θαηέβεη θαηεγνξία κεγέζνπο (ζα 

γίλεη θαη πάιη πνιχ κηθξή), έζησ θαη εάλ ηα άιια δχν θξηηήξηα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνηα νληφηεηα ήηαλ πνιχ κηθξή  ζηελ ηειεπηαία εηήζηα πεξίνδν 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, γηα λα εληαρζεί ζε αλψηεξε θαηεγνξία πξέπεη λα 

ππεξβεί ηα ηηζέκελα φξηα ηνπ λένπ λφκνπ γηα δχν ζπλερφκελεο εηήζηεο πεξηφδνπο. 

Γειαδή, εάλ κηα νληφηεηα ππεξέβε ην φξην ηνπ θαζαξνχ θχθινπ εξγαζηψλ πνζνχ 

1.500.000 επξψ. 

 

4.1.3 Καηάηαμε νληόηεηαο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηύπνπ ή ηδηνθηεζίαο 

ε πεξίπησζε αιιαγήο πνπ κηα νηθνλνκηθή κνλάδα αιιάδεη λνκηθή κνξθή  γηα ηελ 

έληαμε ζε θαηεγνξία κεγέζνπο ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδεη απφ ηε πξνεγνχκελε ηεο κνξθή. 

 

4.2 Πεξηερόκελν θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκώλ  ηνπ Ν. 4308/2014 

Σν ζρέδην απηφ ησλ ινγαξηαζκψλ ζε φηη αθνξά ηελ νλνκαηνινγία, ην βαζκφ αλάιπζεο 

θαη ζπγθέληξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζνξίδεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε  ηα ππνδείγκαηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα δε θχξηα 

ζεκεία ηνπ έρνπλ σο εμήο:  

1. Σν ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο νληφηεηεο παξέρεη επειημία 

γηα πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

2. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ: 

 Αληαλαθινχλ ηε θχζε ησλ παξαθνινπζνχκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ππνρξεψζεσλ, θαζαξήο ζέζεο, εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ θαη δεκηψλ. 

 Δμππεξεηνχλ επξχηεξνπο ζηφρνπο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη ειέγρνπ ηεο νληφηεηαο. 

 Δίλαη επαξθψο επξείο, ψζηε λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο νληφηεηεο, θαηά ην δπλαηφλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. 
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3. Ζ νληφηεηα δχλαηαη λα πξνζζέηεη ινγαξηαζκνχο ή ππνινγαξηαζκνχο ή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ην επξχηεξν ινγηζηηθφ-πιεξνθνξηαθφ ηεο ζχζηεκα γηα ηελ παξνρή 

ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ελφςεη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ 

ηεο, κε ζθνπφ: 

 Σελ επρεξή εμαγσγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηνλ παξφληα λφκν αιιά θαη ηελ θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή ή άιιε 

λνκνζεζία, αλαιπηηθά αιιά θαη ζε ζχλνςε, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηελέξγεηαο 

ειεγθηηθψλ ζπκθσληψλ θαη επαιεζεχζεσλ. 

 Σελ ππνβνήζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Σελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε θπθινθνξνχληα ή κε θπθινθνξνχληα, 

καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα ή ζε άιιεο νκάδεο κε βάζε άιια θξηηήξηα 

παξνπζίαζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηελ έληαμή ηνπο 

ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο. 

 Γηα ηελ δηαθξηηή παξαθνινχζεζε ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ κε ζπλδεδεκέλα 

κέξε ηεο νληφηεηαο, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη πέξαλ ηεο ήδε παξερφκελεο 

αλάιπζεο ζην ζρέδην ινγαξηαζκψλ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. 

4. Ηδηαίηεξα, θαηά ηελ αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ: 

 Οη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 3 «Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία» παξαθνινπζνχληαη ζε έζραην αηνκηθφ επίπεδν. 

 Ο ινγαξηαζκφο 42 «Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ» παξαθνινπζείηαη ζε αηνκηθφ 

επίπεδν. Οη ππφινηπνη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 4 «Καζαξή ζέζε» 

παξαθνινπζνχληαη θαη' είδνο κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ. 

 Οη ινγαξηαζκνί «Πξνκεζεπηέο», «Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ», 

«Σξαπεδηθά δάλεηα», «Λνηπέο ππνρξεψζεηο», «Γνπιεπκέλα έμνδα θαη έζνδα 

επνκέλσλ ρξήζεσλ», παξαθνινπζνχληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν.  

 

4.3 Τπνδείγκαηα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ην Ν. 4308/2014 (Δ.Λ.Π.) 

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ νληνηήησλ ζε πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο είλαη ην κέγεζνο θαη φρη ε λνκηθή κνξθή απηψλ. Σν 

θξηηήξην απηφ πξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ  ππνρξενχληαη 

λα ζπληάζζνπλ νη νληφηεηεο, αιιά θαη λα επζπγξακκηζζνχλ κε ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε.  
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Έηζη, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014 πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο ζε 

«κεγάινπ κεγέζνπο», «κεζαίνπ κεγέζνπο» ή «κηθξνχ θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο».  Ζ 

δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ην λέν λφκν γηα ηηο 

«κεγάιεο» θαη ηηο «κεζαίεο» νληφηεηεο, πξνζνκνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε απηέο πνπ 

πηνζεηνχλ ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ δνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.Γ.Λ..  

Οη  ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηνπ Ν. 4308/2014 θαη είλαη: 

α) Ο πίλαθαο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

β) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

γ) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο 

δ) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηνξνψλ (cash flow) 

ε) Σν Πξνζάξηεκα ή εκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

α) Ο πίλαθαο ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Σν ππφδεηγκα έρεη ηχρεη επξχηαηεο απνδνρήο δηεζλψο θαη είλαη ζπκβαηφ κε ην 

ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. (Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο).   Έηζη, δηαζθαιίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα λφκν 

κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. 

β) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

Πεξηιακβάλεη δχν κνξθέο παξνπζίαζεο (θαηαξηίδεηαη ε κηα απφ ηηο δχν θαη’ επηινγή 

ηεο επηρείξεζεο), ηελ «θαηά ιεηηνπξγία» (ηελ νπνία πξνέβιεπε θαη ην Π.Γ. 1123/1980) 

θαη ηελ «θαη’ είδνο» πνπ πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ηα Γ.Π.Υ.Α., φζν θαη απφ ηελ Οδεγία 

34/2013 ηεο Δ.Δ.  εκεηψλεηαη φηη ε «θαη’ είδνο» θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαη’ είδνο νη βαζηθνί ινγαξηαζκνί 

ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, απνηειψληαο ζηελ νπζία κηα ζχλνςε ηεο «Καηάζηαζεο 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο» ηνπ Δ.Γ.Λ. πνπ θαηαξγήζεθε.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ θαη’ 

είδνο παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, ζην θνλδχιη «Μεηαβνιέο 

απνζεκάησλ» πεξηιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνζεκάησλ (εκπνξεχκαηα, πξντφληα, πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη ινηπά πιηθά).  

γ) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο 
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Δίλαη κηα λέα θαηάζηαζε πνπ αληηθαζηζηά ηνλ «Πίλαθα δηάζεζεο θεξδψλ» ηνπ Π.Γ. 

1123/1980, (θαηαξηίδεηαη κφλν απφ ηηο «Μεζαίεο» θαη ηηο «Μεγάιεο» νληφηεηεο), 

παξέρνληαο πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε λέα απηή θαηάζηαζε παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ θίλεζε φισλ ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηε ζπκθσλία ππνινίπσλ 

αξρήο θαη ηέινπο, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα γηα ην πψο κεηαβιήζεθαλ ηα 

ζρεηηθά θνλδχιηα. 

δ) Ο πίλαθαο ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηνξνώλ (cash flow) 

Δίλαη κία λέα, επίζεο πνιχ ζεκαληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, (θαηαξηίδεηαη 

κφλν απφ ηηο «Μεγάιεο» νληφηεηεο) ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη ηακεηαθέο εηζξνέο 

θαη εθξνέο ηεο πεξηφδνπ, δηαρσξηδφκελεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

(1)  ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

(2)  ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη  

(3)  ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ παξνπζηάδεηαη κε ηελ έκκεζε κνξθή ηεο πνπ είλαη θαη ε 

πιένλ ζπλήζεο. 

ε) Σν Πξνζάξηεκα ή εκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

ην πξνζάξηεκα παξέρνληαη πεξηγξαθέο, αλαιχζεηο θαη πξφζζεηε πιεξνθφξεζε 

(αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νληφηεηαο) γηα ηα δηάθνξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

πξνβιέπεηαη λα εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηεζζάξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σν πξνζάξηεκα παξνπζηάδεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κε παξαπνκπέο ζηα 

επηκέξνπο θνλδχιηα ησλ ππφινηπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πίλαθεο), φηαλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 29 ηνπ λφκνπ απηνχ.  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη θαηαξγνχληαη: 

α) ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ 80 «Γεληθή Δθκεηάιιεπζε» θαη ζχληαμεο 

ηεο «Καηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο» θαη, 

β) ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 «Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε» θαη ηεο 

ζχληαμεο ηνπ «Πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ». 
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4.4  Γηαθνξέο ζην Λνγηζηηθό Υεηξηζκό Οηθνλνκηθώλ πλαιιαγώλ κεηαμύ Δ.Γ.Λ.. 

θαη Δ.Λ.Π. 

4.4.1 ύλδεζε Δ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Α.    

Αλαιχνληαο ηα άξζξα 18 – 24 θαη ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4308/2014 πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ επηκέηξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο (παγίσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, απνζεκάησλ, 

απαηηήζεσλ, ππνρξεψζεσλ, θαη επηρνξεγήζεσλ), δηαπηζηψλεηαη  ε πξνζπάζεηα ηνπ 

λνκνζέηε λα εηζάγεη ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζε φιεο ηηο νληφηεηεο. 

Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, ηα Γ.Π.Υ.Α. εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα ππνρξεσηηθά 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο θαη απφ άιιεο 

νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.  Οπζηαζηηθά κε ηηο 

πην πάλσ δηαηάμεηο επηρεηξείηαη ε κεξηθή εηζαγσγή δηαηάμεσλ ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη ζηηο κε 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ην αηηηνινγηθφ, φηη 

νη θαλφλεο επηκέηξεζεο (απνηίκεζεο) δηεζλνπνηνχληαη.  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4308/2014, νξίδεηαη φηη νη 

νληφηεηεο πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην 

πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν δχλαληαη λα αλαδεηνχλ εξκελεπηηθή 

θαζνδήγεζε απφ ηα ζρεηηθά Γ.Π.Υ.Α., ζην βαζκφ πνπ νη ξπζκίζεηο ησλ πξνηχπσλ 

απηψλ είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ παξφληα λφκν.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνιιψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

Α) Καηάξγεζε ησλ ινγαξηαζκψλ εμφδσλ πνιπεηνχο απνζβέζεσο θαη δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζήο.  πγθεθξηκέλα θαηαξγνχληαη  νη ινγαξηαζκνί: 

1.  «Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο», (ινγ/κφο 16.10 )  

2.  «Έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο», (ινγ/κφο 16.17)  

3.  «Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο» (ινγ/κφο 16.19)  

4.  «Έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ-κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ», (ινγ/κφο 16.11)  

5. «Έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ», (ινγ/κφο 16.12)     

6. «Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ». (ινγ/κφο 16.13) 

Αλαθνξηθά κε ηα έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ, εάλ απηά είλαη ζεκαληηθά κε ην λέν 

λφκν θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά ηεο Καζαξήο ζέζεο, ελψ ηα έμνδα εθδφζεσο 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο θαη 
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απνζβέλνληαη είηε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν είηε κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, εθηφο θαη αλ ην πνζφ ηνπο θξίλεηαη 

αζήκαλην νπφηε βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ.  

7. «Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ» (ινγ/κφο 16.14).   Πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ π.ρ. ην θφξν κεηαβίβαζεο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, ηα κεζηηηθά 

θαη ηηο ακνηβέο κειεηεηψλ θαη δηθεγφξσλ, ηα νπνία κε βάζε ην Δ.Γ.Λ.. 

θαηαρσξνχληαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνζβέλνληαη εληφο πεληαεηίαο, 

αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο αξρηθφ θφζηνο ησλ «ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4308/2014.  

8. «πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ 

ζηνηρείσλ», (ινγ/κφο 16.14).  Αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο νξγαληθά 

απνηειέζκαηα (έζνδα ή έμνδα) είηε πξνθχπηνπλ απφ ην δηαθαλνληζκφ απηψλ ησλ 

λνκηζκαηηθψλ θνλδπιίσλ είηε πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο κε ηζνηηκία 

δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα «ηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ», ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4308/2014. 

9. «Γηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ», (ινγ/κφο 16.16).    

Αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο νξγαληθά έμνδα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

«ηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 

4308/2014.  Ζ θαηαρψξεζε ζηα έμνδα, εθφζνλ ε δηαθνξά (ππφ ην άξηην) είλαη 

ζεκαληηθή γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είηε κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν είηε κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ζχκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή 

ηνπ  «δνπιεπκέλνπ». 

10. «Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ», (ινγ/κφο 16.18).  Αλαγλσξίδνληαη σο 

θφζηνο ηνπ ηδηνπαξαγφκελσλ παγίσλ ή απνζεκάησλ καθξάο θαηαζθεπήο ή 

παξαγσγήο (δπλεηηθή εθαξκνγή), άιισο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο νξγαληθά 

έμνδα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

18 θαη 25 ηνπ Ν. 4308/2014.  

11. «Έμνδα κεηεγθαηαζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο (ινγ/κφο 16.90). (Γλσκ. 

26/2258/1996), ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο, 

απνκάθξπλζεο ή απνθαηάζηαζεο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, φηαλ ε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε γελλάηαη γηα ηελ επηρείξεζε σο απνηέιεζκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

παγίνπ ή ηεο ρξήζεο ηνπ ζηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, γηα ζθνπνχο 
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άιινπο απφ ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, 

αλαγλσξίδνληαη σο αξρηθφ θφζηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4308/2014. 

Όηαλ ην ελ ιφγσ θφζηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ ζηε δηάξθεηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηα παξαρζέληα 

απνζέκαηα.  

12. «Ηδηνπαξαγσγή δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο», (ινγ/κφο 16.96). Χο 

εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία δελ αλαγλσξίδνληαη θαη δελ 

ινγηζηηθνπνηνχληαη πιένλ, εθηφο θαη αλ αθνξνχλ δαπάλεο αλάπηπμεο νη νπνίεο 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4308/2014 γηα ηελ αλαγλψξηζή 

ηνπο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

13. «Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ» (ινγ/κφο 16.98).    

Παξαθνινπζνχληαη πιένλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο 50.03.01 «Πξνθαηαβνιέο ζε 

πξνκεζεπηέο γηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία-κε ζπλδεκέλεο νληφηεηεο» θαη   

50.04.01 «Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία-

ζπλδεκέλεο νληφηεηεο»  

Β) Αλαγλψξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ εθηάθησλ απνηειεζκάησλ σο νξγαληθψλ 

απνηειεζκάησλ.  

1. Σν ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ εθηάθησλ απνηειεζκάησλ (έζνδα θαη έμνδα) (Κ.Α. 81-

85 ηνπ Δ.Γ.Λ..), αλαγλσξίδνληαη σο νξγαληθά απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα «ηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ», ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4308/2014.  

2. Δπίζεο, ν λένο λφκνο δελ επηβάιιεη ην ππνρξεσηηθφ θιείζηκν ησλ βηβιίσλ κέζσ ησλ 

εηδηθψλ εγγξαθψλ ηεο νκάδαο 8 πνπ ίζρπε ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. θαη σο εθ ηνχηνπ 

θαηαξγνχληαη νη ινγαξηαζκνί ζπλζέζεσο ή ζπγθεληξψζεσο 80 «Γεληθή 

εθκεηάιιεπζε», 86 «Απνηειέζκαηα ρξήζεσο», 88 «Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε» 

θαη 89 «Ηζνινγηζκφο». 

3. Δκθάληζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, ησλ Γηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ησλ κε ελζσκαησκέλσλ ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξσλ 

ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.  Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, νη δηαθνξέο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη νη κε ελζσκαησκέλνη ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη, ζα αλαγλσξίδνληαη πιένλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 

ηνπ Ν. 4308/2014 σο ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ δηακνξθψλνπλ απνηέιεζκα ζηε ρξήζε 
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θαη φρη σο εηαηξηθά βάξε πνπ κεηψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δηάζεζεο ζχκθσλα κε ην 

Δ.Γ.Λ..                                   

 

4.4.2 Γηαδηθαζία  ινγηζηηθήο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ βάζεη 

Δ.Γ.Λ.. θαη Δ.Λ.Π.  

Με βάζε ην Δ.Γ.Λ.. 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο αξρέο ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη ηζρχνληα κέρξη θαη ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2014, ε επηρείξεζε έπξεπε λα δηελεξγήζεη εγγξαθέο ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο, ψζηε: 

α) Οη ινγαξηαζκνί νξγαληθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ (ησλ νκάδσλ 6 θαη 7), θαζψο θαη ην 

«θφζηνο πσιεζέλησλ» λα ζπγθεληξσζνχλ ζην ινγαξηαζκφ 80.00 «Λνγαξηαζκφο 

γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο», κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νιηθνχ απνηειέζκαηνο 

γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο. 

β) Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 80.00 κεηαθέξνληαλ ζην ινγαξηαζκφ 80.01 «Μηθηά 

απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο». 

γ)  ηε ζπλέρεηα  κεηά ηνλ επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαηά ιεηηνπξγηθφ πξννξηζκφ κέζσ 

ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ θαη κε θαηάιιειεο εγγξαθέο, δεκηνπξγνχλην νη ινγαξηαζκνί 

80.02 «Έμνδα κε πξνζδηνξηζηηθά ησλ κηθηψλ απνηειεζκάησλ» θαη 80.03 «Έζνδα κε 

πξνζδηνξηζηηθά ησλ κηθηψλ απνηειεζκάησλ».  

δ) Σα ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ησλ ινγαξηαζκψλ 80.01, 80.02, 80.03 θαη νη 

ππνινγαξηαζκνί ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ 81 έσο 85 κεηαθέξνληαλ ζην 

ινγαξηαζκφ 86.99 «Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο» απφ ηνλ νπνίν ζπληαζζφηαλ ε 

δεκνζηεπφκελε θαηάζηαζε «Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

(Λ/86)».  

ε) Αθνινπζνχζε ε θνξνινγηθή αλακφξθσζε θαη ε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κέζσ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 «Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε».  

ζη) ηελ παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηαξηηδφηαλ ε 

θαηάζηαζε γεληθήο εθκεηάιιεπζεο (ε νπνία θαηαρσξηδφηαλ ζην βηβιίν Απνγξαθψλ θαη 

Ηζνινγηζκνχ) θαη,  

δ) Αθνινπζνχζε ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηνπ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ. 
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Με βάζε ηα Δ.Λ.Π. 

ην λέν ινγηζηηθφ πεδίν πνπ δηακνξθψζεθε κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΔΛΠ θαη κε 

εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα : 

1. Γίλνληαη νη εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ιφγσ ηεο αξρήο ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ.  

2. Οη ινγαξηαζκνί εμφδσλ – δεκηψλ (νκάδα 6) θαη νη ινγαξηαζκνί εζφδσλ – θεξδψλ  

(νκάδα 7), ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 82.01 «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

ΠΔΡΗΟΓΟΤ – πγθέληξσζε Απνηειεζκαηηθψλ Λνγαξηαζκψλ».  Αλ ν 

ινγαξηαζκφο απηφο έρεη ζην ηέινο  πηζησηηθφ ππφινηπν ζεκαίλεη φηη έρνπκε  

«θέξδνο» ελψ αλ έρεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν έρεη «δεκηά».  Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο λέαο δηαδηθαζίαο είλαη φηη ην απνηέιεζκα απηφ έρεη πξνθχςεη κεηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ινγηζηηθνπνηείηαη σο έμνδν θαη 

κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Σξέρσλ θφξνο (έμνδν) πεξηφδνπ» (69.01), εθφζνλ 

θπζηθά εμάγεηαη θέξδνο.  Απηφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γεγνλφο ηνπ ππνινγηζκνχ 

ηεο δηαθνξάο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε 

λα πξνθχπηεη ην θνξνινγεηέν απηφ απνηέιεζκα θαη ν ζπληειεζηήο θφξνπ λα 

ππνινγίδεηαη επί απηνχ.  Παξάιιεια, ε ινγηζηηθή βάζε πξνεηνηκάδεη ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζίαο, κέζσ ηεο δηαξθνχο παξαθνινχζεζήο ηεο. 

3. Σα Δ.Λ.Π. δελ πξνβιέπνπλ ηε ζχληαμε Πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ.  Χο εθ 

ηνχηνπ, θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεο δελ δηελεξγνχληαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

δηάζεζεο.  Σν θαζαξφ απνηέιεζκα, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ, εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ θαη δεκηψλ ζηνλ 82.01 

«πγθέληξσζε απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ», κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ 82.02 

«Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ», ή ηνπ 82.03 «Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ».   ηε ζπλέρεηα 

ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ 49 

«Απνηειέζκαηα ζε λέν».  Ζ δηάζεζε ησλ θεξδψλ ζα γίλεη, φηαλ εγθξηζεί θαη 

νξηζηηθνπνηεζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Α.Δ. ή ηεο Δ.Π.Δ. (Γεληθή πλέιεπζε), 

άξα ζε εκεξνκελία ηεο επφκελεο ρξήζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε ζρεηηθή 

ινγηζηηθή εγγξαθή.  πλεπψο, θαηά ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηεο Γ.. (π.ρ. 30/6, 

ηεο επφκελεο ρξήζεο), ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ, ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο δηαλνκήο ή απνζεκαηηθψλ, 

ινγαξηαζκνχο νκάδαο 5 ή 4 αληίζηνηρα). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα νξγαλσζνχλ θαιχηεξα θαη λα πεηχρνπλ φζν 

γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά ην ζηφρν ηνπο επελδχνπλ κέξνο ησλ  ηδίσλ θαη ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ηνπο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ).  Σα ζηνηρεία απηά 

αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα δηαθξίλνληαη ζε θπθινθνξηαθά θαη πάγηα.  Σα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία είλαη 

δπλαηφλ λα αιιάμνπλ κνξθή εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ελψ ηα πάγηα ζα 

παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο κηαο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

πξνζδίδεη ζε θάπνην ζηνηρείν ηελ έλλνηα ηνπ παγίνπ δελ είλαη ε  θπζηθή ηνπ ππφζηαζε 

αιιά ε ρξήζε ηνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα π.ρ. ηα έπηπια γηα κηα επηρείξεζε 

επίπισλ αλήθνπλ ζην θπθινθνξηαθφ ελεξγεηηθφ ηεο ελψ ηα έπηπια ηα νπνία έρεη ζηα 

γξαθεία ηεο θαη ρξεζηκνπνηεί αλήθνπλ ζηνλ πάγην εμνπιηζκφ ηεο.  

 

5.1 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο δίλνπλ ην παξαθάησ νξηζκφ γηα 

ηα πάγηα ελζψκαηα:  

«Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία είλαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ θπζηθή ππφζηαζε θαη ε 

νηθνλνκηθή κνλάδα ηα απνθηά πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο 

ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη λα κεηαπσιήζεη ζε ηξίηνπο» 

Παξάιιεια, ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά  Πξφηππα δίλνπλ ηνλ εμήο  νξηζκφ: 

«Δίλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηξφπν 

δηαξθή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νληφηεηαο θαη αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ νθέιε πέξαλ 

ηεο κηαο εηήζηαο πεξηφδνπ» 

Απφ ηνπο παξαπάλσ δχν νξηζκνχο παξαηεξνχκε φηη θαηαιήγνπκε ζην ίδην 

ζπκπέξαζκα. Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα πξννξίδνληαη: 
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 γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ή παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, γηα εθκίζζσζε ζε 

άιινπο ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο θαη 

 αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ κία ινγηζηηθή πεξίνδν. 

 

5.2 Οξηνζέηεζε ησλ ελλνηώλ παγίσλ 

Κόζηνο θηήζεο (αμία αγνξάο) πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή ε εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δίλεηαη θαηά ην 

ρξφλν απφθηεζεο, πιένλ δαπάλεο αγνξάο θαη κείνλ νπνηαδήπνηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.  ε 

απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 ην θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο, απνκάθξπλζεο ή απνθαηάζηαζεο ελζψκαησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ, φηαλ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε γελλάηαη γηα ηελ επηρείξεζε σο 

απνηέιεζκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ παγίνπ ή ηεο ρξήζεο ηνπ ζηε δηάξθεηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ ζηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ.  

Βειηίσζε παγίνπ, είλαη κηα δαπάλε κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο 

παγίνπ, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ ή αθφκε θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παγίνπ θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε. 

Λνγηζηηθή αμία, είλαη ην πνζφ ζην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη, 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ. 

Δηδηθή αμία ρξήζεο, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα αλακέλεη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ή ηνπ πνζνχ κε ην 

νπνίν αλακέλεη λα επηβαξπλζεί θαηά ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο. 

Δύινγε (Γίθαηε) αμία, είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα 

κπνξνχζε λα αληαιιαγεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζε ηνπο θαη κε 

πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

Αλαθηήζηκν πνζό, ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ  είλαη ην πςειφηεξν εθ ησλ εμήο δπν 

πνζψλ: ηεο δίθαηήο ηνπ αμίαο κείνλ θφζηε πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. 

Απόζβεζε, είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ελφο ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ. Καιχηεξα κπνξνχκε λα νξίζνπκε ζαλ απφζβεζε 

ηελ πεξηνδηθνπνίεζε ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο.  
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Χθέιηκε Εσή, είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ην πιήζνο 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ε νληφηεηα 

απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Απνζβέζηκν (απνζβεζηέν) πνζό, είλαη ην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή άιιν 

πνζφ πνπ ππνθαζηζηά ην θφζηνο, κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ. Ζ 

Τπνιεηκκαηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ππνινγηδφκελε αμία ηελ νπνία 

ε νληφηεηα ζα απνθφκηδε ηψξα απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε ησλ ππνινγηδφκελσλ θνζηψλ εθπνίεζεο, εάλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ήηαλ 

ήδε ζηελ ειηθία θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ αλακέλεηαη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Εεκία απνκείσζεο, είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

Αμία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νληόηεηα, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηηο 

νπνίεο ε νληφηεηα αλακέλεη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ εθπνίεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ή νη 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ φηαλ γίλεη δηαθαλνληζκφο κίαο 

ππνρξέσζεο. 

Δπηζθεπή παγίνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, είλαη κηα δαπάλε πνπ απνζθνπεί ζε 

απνθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ελφο παγίνπ, χζηεξα απφ θαηαζηξνθή, 

ρξήζε ή άιιε κείσζε.  

Σν θόζηνο ελόο ηδηνπαξαγόκελνπ παγίνπ καθξάο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο 

κπνξεί λα επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ 

αλαινγνχλ ζε απηφ (δπλεηηθή εθαξκνγή).  

 

5.3 ύκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. ρσξίδνληαη ζε: 

1. Δλζψκαηα (πιηθά) πεξηνπζηαθά  

2. Αζψκαηα (άπια) πεξηνπζηαθά  

3. πκκεηνρέο θαη Μαθξνρξφληεο  Απαηηήζεηο 

Ζ αλάθηεζε ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κέζσ θπξίσο ηεο ρξήζεο ηνπο ή θαηά 

δεχηεξν ιφγσ ηεο δηάζεζεο, ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζέκαηα ζηελ ινγηζηηθή θαη 

δηαρείξηζε ηνπο. 
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5.4 ύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16 

Ο ζθνπφο ηνπ Γ.Λ.Π. 16 είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηα πιηθά πάγηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (αθίλεηε ηδηνθηεζία, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ), νχησο ψζηε νη 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Υ.Κ.) λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επέλδπζε ηεο νληφηεηαο ζηα πιηθά πάγηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ ελ ιφγσ επέλδπζε. 

Δπνκέλσο ε ινγηζηηθή ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζνξίδεηαη απφ ην 

Γ.Λ.Π. 16.  

Οη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ην Γ.Λ.Π. 16 γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ ζπληάρζεθαλ  κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2005, κε ηε πξνυπφζεζε φηη είλαη εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ.   Σν ζρεηηθφ πξφηππν ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ: 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο 

ηνπ. 

 Σν θαζνξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θαλφλεο αξρηθήο 

θαη κεηαγελέζηεξεο επηκέηξεζεο 

 Λνγηζηηθή απνζβέζεσλ 

 Γλσζηνπνηήζεηο δηαρείξηζεο θαη παξνπζίαζεο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Πεξηιεπηηθά ην πξφηππν πηνζεηεί ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο γηα ηελ ινγηζηηθή ησλ 

ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Αλαγλώξηζε 

 Αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ κειινληηθά νθέιε 

 Σν θφζηνο κπνξεί λα απνηηκεζεί βάζηκα 

Αξρηθή 

απνηίκεζε 

 ην θφζηνο θηήζεο πιένλ ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απφθηεζε ηνπ 

Μεηαγελέζηεξε 

απνηίκεζε 

 ην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε 

πηζαλή δεκηά απνκείσζεο 

 Ή ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε 

πηζαλή δεκηά απνκείσζεο 

Απνζβέζεηο 
 Καηαλέκνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ κε βάζε ηελ αλάισζε 

ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ 
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5.5 ύκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π.   

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ), είλαη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηξφπν δηαξθή γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο νληφηεηαο θαη αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ νθέιε πέξαλ ηεο κηαο εηήζηαο πεξηφδνπ. 

Σα πάγηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

o ηα ελζψκαηα θαη  

o ηα άπια   

Δηδηθφηεξα νη ινγαξηαζκνί πνπ αλήθνπλ είλαη : 

1. Δλζψκαηα Πάγηα:  

1.1. Γε  (Λνγαξηαζκφο 10 ) 

1.2. Γηακνξθψζεηο γεο ππνθείκελεο ζε απφζβεζε (Λνγαξηαζκφο 11 ) 

1.3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα (Λνγαξηαζκφο 12 ) 

1.4. Μεραλνινγηθφο   Δμνπιηζκφο (Λνγαξηαζκφο 13 ) 

1.5. Μεηαθνξηθά Μέζα (Λνγαξηαζκφο 14 ) 

1.6. Λνηπφο εμνπιηζκφο (Λνγαξηαζκφο 15 ) 

1.7. Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα (Λνγαξηαζκφο 16) 

1.8. Βηνινγηθά  Δλζψκαηα ηνηρεία (Λνγαξηαζκφο 17 ) 

2. Άπια  ηνηρεία (Λνγαξηαζκφο 18 ) 

 

5.6  Αλαγλώξηζε ηνηρείσλ Κόζηνπο Παγίσλ 

χκθσλα κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ, έλα πιηθφ πάγην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πξέπεη αξρηθά λα θαηαρσξίδεηαη ζην θφζηνο ηνπ. 

Σν θφζηνο ελφο πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ζπκπεξηιακβάλεη: 

α) ην θφζηνο αγνξάο, ηνπο δαζκνχο εηζαγσγήο, ηνπο κε – επηζηξεπηένπο θφξνπο κείνλ 

νπνηεζδήπνηε εθπηψζεηο. 

β) νπνηαδήπνηε θφζηε άκεζα απνδνηέα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα θέξνπλ ην πάγην ζηνηρείν 

ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζε θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα λα θαηαζηεί ηθαλφ 

λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδεη ε δηεχζπλζε. 

γ) ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο  θαηεδάθηζεο, αρξήζηεπζεο θαη 

απφζπξζεο ηνπ παιηνχ ζηνηρείνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ απφ ην ρψξν φπνπ είρε 

εγθαηαζηαζεί, γηα ηα νπνία (θφζηε) δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε φηαλ ην ζηνηρείν 

απνθηήζεθε ή σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο 
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πεξηφδνπ γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ. 

«ηνηρεία θφζηνπο άκεζα απνδνηέα» είλαη: 

(α)  θφζηε σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ (φπσο νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π. 19) πνπ 

πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε ελφο πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ 

(β)   θφζηε εηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

(γ)   αξρηθά θφζηε παξάδνζεο 

(δ)   θφζηε εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο 

(ε)  θφζηε ειέγρνπ γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ ην ζηνηρείν ιεηηνπξγεί φπσο 

πξέπεη 

(ζη) επαγγεικαηηθέο ακνηβέο (π.ρ. αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί"). 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο ππάξρνπλ νξηζκέλα θνλδχιηα εμφδσλ ηα νπνία 

δελ πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ησλ παγίσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ: 

 Έμνδα παξνπζίαζεο ελφο λένπ πξντφληνο 

 Έμνδα αλνίγκαηνο κηαο λέαο εγθαηάζηαζεο 

 Έμνδα δηεμαγσγήο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα αλεχξεζε λέσλ 

πειαηψλ 

 Έμνδα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θαζψο επίζεο θαη δηνηθεηηθά θαη άιια έμνδα 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. 

 

5.7 Κόζηνο  αλαγλώξηζεο  παγίσλ 

5.7.1  Κόζηνο Γεπέδσλ – Οηθνπέδσλ 

Σν θφζηνο θηήζεο ησλ γεπέδσλ πεξηιακβάλεη: 

 Σελ ηηκή αγνξάο δειαδή ηε ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

αγνξάο. 

 Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε ηξίηνπο ή ζην Γεκφζην απφ ηε 

ζηηγκή ηεο ζπκθσλίαο κέρξη ηε ζηηγκή κεηαβίβαζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 

πγθεθξηκέλα έμνδα δηθεγφξσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ, ηνπνγξάθσλ κεζηηψλ θαη 

θφξνη κεηαβίβαζεο. 
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 Σα έμνδα πνπ θαηαβάιινληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί έηνηκν ην νηθφπεδν – 

εδαθηθή έθηαζε γηα ηε θαζνξηζκέλε ρξήζε ηνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Γειαδή έμνδα ηζνπέδσζεο, θαζαξηζκνχ, εθβξαρηζκνχ θαη θαηεδάθηζεο παιηψλ 

θηηζκάησλ.  

 

5.7.2  Κόζηνο Κηηξίσλ 

Σν θφζηνο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ θνλδχιηα:  

 Σελ αμία θηήζεο ή θαηαζθεπήο.  Ζ αμία θηήζεο είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αγνξάο. ε πεξίπησζε ηδηνθαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη 

φια ηα έμνδα απφ ηελ εθζθαθή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα 

θαηαζηεί έηνηκν γηα ρξήζε απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. πγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεη ηα έμνδα έθδνζεο αδεηψλ νηθνδνκήο, ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ θαη 

κεραληθψλ θαζψο επίζεο θαη φιν ην θφζηνο πιηθψλ, εξγαζίαο θαη γεληθψλ εμφδσλ 

θαηαζθεπήο.   

 Σν θφζηνο επεθηάζεσλ, πξνζζεθψλ θαη  βειηηψζεσλ.  

 Σα πνζά απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξία  ζηνπο παιηνχο ελνηθηαζηέο γηα 

λα εγθαηαιείςνπλ ην θηίξην (ζε πεξίπησζε  αγνξάο ηνπ θηηξίνπ). 

Δπέθηαζε ή πξνζζήθε θηηξίνπ, θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηερληθνχ έξγνπ είλαη 

νπνηαδήπνηε κφληκε αχμεζε ηνπ φγθνπ, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο σθειηκφηεηάο ηνπ πνπ 

γίλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε, θαηά θαλφλα, δνκηθψλ πιηθψλ. 

Βειηίσζε ελζψκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη θάζε κεηαβνιή πνπ γίλεηαη 

ζ’ απηφ κεηά απφ ηερλνινγηθή επέκβαζε θαη πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα είηε ηελ αχμεζε 

ηνπ ρξφλνπ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, είηε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ, είηε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ  ρξεζηκνπνίεζήο 

ηνπ. Δπηζθεπή ελζψκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηφξζσζε, κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ παγίνπ ζην επίπεδν ηεο παξαγσγηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο ή ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ  πξηλ απφ  ηελ βιάβε. 

πληήξεζε ελζψκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ηερλνινγηθή επέκβαζε 

πνπ γίλεηαη ζ’ απηφ, κε ζθνπφ λα δηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ηνπ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, 

γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Γηα ηα κεζηηηθά έμνδα, ζπκβνιαηνγξαθηθά 

θιπ ηζρχνπλ φηη θαη ζηα νηθφπεδα.  Σα έμνδα επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ παγίσλ 

ζεσξνχληαη θφζηνο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο εμφδσλ 

ηεο νκάδαο 6. 
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5.7.3 Γηαρσξηζκόο Κόζηνπο Κηηξίσλ θαη Οηθνπέδσλ 

Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο αγνξάδνπλ αθίλεηα ζε κηα εληαία ηηκή.  Ζ ηηκή 

πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ θηηξίνπ.  Αλ ζηε ζπλέρεηα 

ππνινγηζηεί «εχινγε αμία» δηαθνξεηηθή απφ ηε ηηκή αγνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη 

κεξηζκφο ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ αγνξά ηνπ παγίνπ ζε θφζηνο νηθνπέδνπ 

θαη θφζηνο θηηξίσλ. 

 

5.7.4  Κόζηνο Μεραλεκάησλ 

Μεραλήκαηα, είλαη νη κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο ηεο επηρείξεζεο κφληκα 

εγθαηεζηεκέλεο ή θηλεηέο, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ γηα λα απνζπνχλ απφ ηε θχζε, λα 

επεμεξγάδνληαη ή λα κεηαζρεκαηίδνπλ πιηθά αγαζά ή γηα λα παξάγνπλ ππεξεζίεο πνπ 

απνηεινχλ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηεο. 

Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη ηερληθέο θαηαζθεπέο θαη γεληθά δηεπζεηήζεηο πνπ 

γίλνληαη γηα ηε κφληκε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη ηελ ζχλδεζή ηνπο ζην 

παξαγσγηθφ θχθισκα ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο ρσξίο λα ζπζρεηίδνληαη κε ηα 

κεραλήκαηα έρνπλ ζρέζε κε ην παξαγσγηθφ θαη γεληθά κε ην ιεηηνπξγηθφ θχθισκά ηεο 

(π.ρ. εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο,). 

Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηεο επηρείξεζεο είλαη φ,ηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εληαρζεί ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ θαη είλαη π.ρ. θνξεηά κεραλήκαηα 

ρεηξφο. 

Σα κεραλήκαηα θαη νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαρσξνχληαη κε ηελ αμία θηήζεο, ελψ 

ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζαλ ηηκή θηήζεο ζεσξείηαη ε ηηκνινγηαθή αμία αγνξάο 

κεηνχκελε κε ηηο ηπρφλ εθπηψζεηο ηακεηαθέο θαη εκπνξηθέο θαη απαιιαγκέλε απφ ηνπο 

ηφθνπο πνπ θαηαβάιιεη ν αγνξαζηήο ζην πξνκεζεπηή.  Ζ αμία θηήζεο πξνζαπμάλεηαη: 

 Με ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο (κεηαθνξηθά, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, έμνδα 

εθηεισληζκνχ θιπ)  

 Με ηελ αμία επεθηάζεσλ, πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ.  

 Με ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη  ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 

Δπέθηαζε ή πξνζζήθε κεραλεκάησλ, ηερληθήο εγθαηάζηαζεο θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ είλαη θάζε πξνζζήθε ή εξγαζία πνπ γίλεηαη ζ’ απηά θαη απμάλεη ην κέγεζνο 

θαη θαηά θαλφλα ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα. 
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Βειηίσζε κεραλεκάησλ, ηερληθήο εγθαηάζηαζεο θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη 

θάζε κεηαβνιή πνπ γίλεηαη ζ’ απηφ κεηά απφ ηερλνινγηθή επέκβαζε θαη πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα είηε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, είηε ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπ, είηε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ  ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. 

     

5.7.5  Κόζηνο Μεηαθνξηθώλ Μέζσλ  

Σα κεηαθνξηθά κέζα  θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κηαο επηρείξεζεο κε:  

 Σελ αμία θηήζεο ή ηδηνθαηαζθεπήο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζαλ ηηκή 

θηήζεο ζεσξείηαη ε ηηκνινγηαθή αμία αγνξάο κεηνχκελε κε ηηο ηπρφλ εθπηψζεηο 

ηακεηαθέο θαη εκπνξηθέο θαη απαιιαγκέλε απφ ηνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιιεη ν 

αγνξαζηήο ζην πξνκεζεπηή.  Δηδηθά ε αμία θηήζεο πξνζαπμάλεηαη φπσο αθξηβψο 

ηζρχεη θαη γηα ηα κεραλήκαηα. 

 Με ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο (δαζκνί , αζθάιηζηξα , έμνδα εθηεισληζκνχ θιπ). 

 Με ηελ αμία, πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ.  

 Με ηα έμνδα εθπαίδεπζεο νδεγψλ. 

 

5.8 Κεθαιαηνπνίεζε  ηόθσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ 

Σν ΓΛΠ 23 πξνηείλεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα θεθαιαηνπνηνχλ ηνπο ηφθνπο ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ.  πγθεθξηκέλα, νξίδεη λα ηνπο πξνζζέηνπλ ζην θφζηνο 

δηαθφξσλ επηιέμηκσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία ρξεηάδνληαη κηα πεξίνδν 

πξνεηνηκαζίαο ή σξίκαλζεο π.ρ. ηα θηίξηα, ηα κεραλήκαηα, ην θξαζί θιπ. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ πνπ ζα θεθαιαηνπνηεζεί απνηειεί έλα βαζηθφ ζέκα πνπ 

αληηκεησπίδεη θάζε επηρείξεζε ε νπνία πξφθεηηαη λα θεθαιαηνπνηήζεη ηνπο ηφθνπο.  

Δάλ ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλν δάλεην γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη απνθιεηζηηθά 

ηελ θαηαζθεπή ελφο επηιέμηκνπ παγίνπ ην πνζφ ηφθσλ πνπ ζα θεθαιαηνπνηεζεί ηζνχηαη 

κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο δαλεηζκνχ κείνλ ηα έζνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

πξνζσξηλή επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ δαλείζηεθε ε εηαηξία.  

Δάλ φκσο ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα δάλεηα πνπ έρεη πάξεη γεληθά γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θεθαιαηνπνηεζεί ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο ζηηο δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ.  Σν επηηφθην θεθαιαηνπνίεζεο είλαη ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο 
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φισλ ησλ δαλείσλ ηα νπνία νθείινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο εθηφο απφ ηα 

δάλεηα πνπ έρνπλ ιεθζεί εηδηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο επηιέμηκνπ ζηνηρείνπ 

παγίνπ ελεξγεηηθνχ.  

Δπίζεο νη δαπάλεο γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ζαλ 

ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ εθηακηεπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ζηαζκά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηα νπνία ηα θεθάιαηα 

παξακέλνπλ δεζκεπκέλα ζην πάγην πνπ θαηαζθεπάδεηαη.  Οη ηφθνη πνπ 

θεθαιαηνπνηνχληαη δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο ηφθνπο ησλ δαλείσλ πνπ 

έρεη πάξεη ε επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  Ζ θεθαιαηνπνίεζε αξρίδεη απφ 

ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ νη ελέξγεηεο εηνηκαζίαο ηνπ παγίνπ θαη ζηακαηά φηαλ φιεο νη 

ελέξγεηεο ζηακαηνχλ εληφο ηεο ρξήζεο.  

 

5.9 Απνηίκεζε θόζηνπο παγίσλ κεηά ηελ αλαγλώξηζε 

Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Πνιιέο θνξέο ε ηηκή ηα παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαθνξνπνηείηαη είηε ιφγσ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είηε ιφγσ θξίζεο ή αλάπηπμεο.  ’ απηή ηε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή  ηνπ παγίνπ ζηηο λέεο ηηκέο ή ηηο ηηκέο ηνπ νξθσηνχ 

εθηηκεηή.  Σν ΓΛΠ 16 πηνζεηεί δχν ελαιιαθηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ απνηίκεζε 

ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε. Έηζη ε 

επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ δχν ππνδεηγκάησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα  

 ηνπ ππνδείγκαηνο Κφζηνπο  

 ηνπ ππνδείγκαηνο Αλαπξνζαξκνγήο  

Μνληέιν ηνπ θόζηνπο θηήζεο – Βαζηθόο ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο   

Σν ελζψκαην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο κείνλ θάζε πηζαλή ζσξεπκέλε δεκηά απνκείσζεο πνπ έρεη 

ππνζηεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Μνληέιν αλαπξνζαξκνγήο – Δπηηξεπόκελνο ελαιιαθηηθόο  

Σν ελζψκαην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία 

ηνπ ε νπνία είλαη ε εχινγε αμία ζηελ εκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο κείνλ ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη πηζαλέο δεκηέο απνκείσζεο. 
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 Πξνυπφζεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο αλαπξνζαξκνγήο είλαη ε εχινγε 

αμία λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί βάζηκα. 

 Σν πξφηππν ζπληζηά, ρσξίο λα ππνρξεψλεη, ε εχινγε αμία λα πξνζδηνξίδεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. 

 Ζ ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο εθηηκήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ζρεηηθέο ηηκέο. 

 Όηαλ επηιέγεηαη ην κνληέιν ηεο εχινγεο αμίαο, ηφηε φιε ε θαηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα απνηηκάηαη κε ηελ ίδηα 

κεζνδνινγία. 

Σα αθφινπζα απνηεινχλ παξαδείγκαηα μερσξηζηψλ θαηεγνξηψλ: εδαθηθέο εθηάζεηο, 

γήπεδα θαη θηίξηα, κεραλήκαηα, πινία, αεξνζθάθε, νρήκαηα, έπηπια θαη εμνπιηζκφο.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γηα κία θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζηελ ίδηα εκεξνκελία ρσξίο λα επηηξέπεηαη επηιεθηηθή αλαπξνζαξκνγή. 

Λνγηζηηθή κνληέινπ αλαπξνζαξκνγήο 

Ζ ινγηζηηθή ηνπ κνληέινπ αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ κπνξεί λα γίλεη κ΄ έλα απφ 

ηνπο παξαθάησ δχν ηξφπνπο  

1. Αλαπξνζαξκφδεηαη θαη ε αξρηθή αμία θαη ηα απνζβεζζέληα κε ην πνζνζηφ αχμεζεο 

ηεο ηηκήο ηνπ παγίνπ ψζηε ε ινγηζηηθή αμία κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή λα ηζνχηαη κε 

ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε. 

2. Πξνζδηνξίδεηαη κε εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ αθνχ 

κεηαθεξζνχλ ζηε ρξέσζε ηνπ παγίνπ ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ «απνζβεζζέληα» 

πάγηα θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφδεηαη ην ππφινηπν ζηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

αλαπξνζαξκνγήο.   

Ζ ινγηζηηθή ηνπ κνληέινπ αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ ππφθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο 

βαζηθνχο ινγηζηηθνχο θαλφλεο: 

 Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο 

αμίαο κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα σο «απνζεκαηηθφ 

αλαπξνζαξκνγήο».  ηε ζπλέρεηα ην Γ.Λ.Π. 16 θαζνξίδεη φηη ε δηαθνξά απηή ζα 

κεηαθεξζεί ζηα θέξδε ζε λέν κ΄ έλα απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο. 

1. ηαδηαθά θαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ απφζβεζεο ηνπ παγίνπ ε ζεηηθή δηαθνξά 

ηνπ Απνζεκαηηθνχ Αλαπξνζαξκνγήο κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε ζε λέν.  

2. Σν ζπλνιηθφ πνζφ κεηαθέξεηαη ζην πάγην θαη θιείλεη ζε πεξίπησζε πψιεζεο ή 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ παγίνπ.  
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 Καηά ηελ έθηαζε πνπ ε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο αλαζηξέθεη πξνεγνχκελε δεκηά 

απνκείσζεο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 Δάλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή πξνθχςεη κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ε δηαθνξά 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  Δάλ ππάξρεη απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηφηε ε δεκηά απνκείσζεο ζπκςεθίδεη 

θαηαξρήλ ην απνζεκαηηθφ. 

 Σν πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε 

αλαθνξηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

κπνξεί (ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθφ): 

- λα κεηαθεξζεί απεπζείαο ζην ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν δηαγξάθεηαη ή 

- αλαινγηθά, κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο κπνξεί λα κεηαθέξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 Γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ αμία ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά δχν κέζνδνη: 

- απμάλεηαη αλαινγηθά ην θφζηνο θηήζεο ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο έηζη ψζηε ε λέα αλαπφζβεζηε λα ηζνχηαη κε ηελ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, ή  

- απαιείθνληαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ζην ζχλνιν ηνπο ή θαηά ηελ έθηαζε 

πνπ απαηηείηαη έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ή αλαπξνζαξκνζκέλε αμία.  

Σν απνζεκαηηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ 

ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ζα πξέπεη εληφο δηεηίαο λα γίλεη 

θεθάιαην. Έηζη αλ έρνπκε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξία κνηξάδεηαη ζηνπο 

εηαίξνπο ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ζην θεθάιαην, γηαηί ην θέξδνο έρεη πξνθχςεη απφ 

επελδχζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη νη εηαίξνη. Αλ φκσο έρνπκε Δ.Π.Δ. 

κνηξάδνληαη δσξεάλ εηαηξηθά κεξίδηα ζηνπο εηαίξνπο ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ζην 

θεθάιαην. Σέινο αλ έρνπκε Αλψλπκε Δηαηξία κνηξάδνληαη δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο 

κεηνρέο.  

χκθσλα φκσο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ην 

απνζεκαηηθφ απηφ παξακέλεη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζαλ ινγαξηαζκφο θαζαξήο ζέζεο θαη 

απνζβέλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ηεο ρξήζεο θαη κεηαθέξεηαη  

ζηα θέξδε ζε Νέν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  

ΑΠΟΒΔΔΗ 

 

6.1  Γεληθά 

Απφζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ελφο παγίνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Καιχηεξα 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ζαλ απφζβεζε ηελ πεξηνδηθνπνίεζε ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ 

παγίνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο.  Ζ απφζβεζε πνπ ππνινγίδνπκε 

ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο  πεξηφδνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

Ζ αλάγθε γηα απφζβεζε πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

εζφδσλ – εμφδσλ, θαη ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα. Σα ρξήκαηα πνπ 

δαπαλψληαη γηα ηελ απφθηεζε ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη 

λα κεηαηξαπνχλ ζε έμνδα κε ηξφπν πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνθφκηζε σθειεηψλ. 

Απνζβέζηκα ελζψκαηα πάγηα είλαη εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία: 

 Αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο έηνπο 

 Έρνπλ θαζνξηζκέλε σθέιηκε δσή 

 Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή 

γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ σθέιηκε δσή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππνινγίδεηαη είηε σο: 

 Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έλα απνζβέζηκν ελζψκαην πάγην ζηνηρείν αλακέλεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε 

 Ο αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ ή άιισλ παξφκνησλ κνλάδσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

ιεθζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ 

Ζ σθέιηκε δσή αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

ή θπζηθή δσή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηεο πξφζεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο γηα ηελ έληαζε θαη ηνλ ρξφλν ρξήζεο ελφο ελζψκαηνπ 

παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

6.2 Χθέιηκε δσή 

Παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδπαζηηθά ή θαηά πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα 
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ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο ζηνηρείνπ είλαη: 

 Ζ θπζηθή ή ηερληθή θαη θπζηθή αληνρή ηνπ ζηνηρείνπ Π.ρ. ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 Ζ θπζηθή ή ηερλνινγηθή απαμίσζε ηνπ 

 Νφκνη θαλνληζκνί ή πεξηνξηζκνί ζηελ δηάξθεηα ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ Π.ρ. ηα εκπνξηθά πινία έρνπλ κέγηζηε ειηθία πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηελεξγνχλ πιφεο 

Ζ σθέιηκε δσή ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε θάζε πεξίνδν.  Δάλ νη ζπλζήθεο απαηηνχλ 

ηελ αιιαγή ηεο ην γεγνλφο αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή εθηίκεζεο θαη εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ ρξήζε πνπ έγηλε ε αιιαγή θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο. Σν γεγνλφο ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη. 

 

6.3 Μέζνδνη απόζβεζεο θαηά ηα Γ.Λ.Π.  

Σν πξφηππν δελ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλε κέζνδν απφζβεζεο.  Απηφ πνπ έρεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη φπνηα κέζνδνο επηιεγεί λα εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη απφζβεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

θαηαλέκεηαη ην απνζβέζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 ηαζεξή κέζνδνο απόζβεζεο Γίλεηαη επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ κε 

ζηαζεξφ πνζφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο  σθέιηκεο δσήο εάλ ε ππνιεηκκαηηθή 

αμία ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ κεηαβάιιεηαη 

 Μέζνδνο ηνπ θζίλνληνο ππνινίπνπ  Γίλεηαη κία θζίλνπζα επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

 Μέζνδνο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο  Γίλεηαη επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ κε 

βάζε ηελ αλακελφκελε ρξήζε ή παξαγσγή Π.ρ. ψξεο ιεηηνπξγίαο ή παξαγφκελεο 

κνλάδεο. 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα εθαξκφδεη εθείλε ηε κέζνδν πνπ αληαλαθιά θαιχηεξα ηνλ 

αλακελφκελν ξπζκφ θαηαλάισζεο ησλ κειινληηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζηαζεξά ζε φιεο ηηο 

πεξηφδνπο εθηφο αλ απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη κεηαβνιή ζην ξπζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ ηνπ ζηνηρείνπ.  
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6.4  Μέζνδνη απόζβεζεο θαηά ηα Δ.Λ.Π.  

χκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π. απφζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο 

αμίαο ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζηνηρείνπ ζηελ σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ.  Οη 

απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηχπν (θφξκνπια), πνπ θαηαλέκεη ζπζηεκαηηθά ηελ αμία 

ηνπ παγίνπ ζηελ εθηηκψκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ.  Ο λφκνο δελ νξίδεη 

απζηεξά ηνλ ηχπν (θφξκνπια) ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ.  Ζ επηινγή γίλεηαη, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο, απφ ηξεηο γεληθά απνδεθηέο κεζφδνπο 

απφζβεζεο πνπ είλαη: 

1. Ζ ζηαζεξή,  

2. Ζ θζίλνπζα κέζνδνο αζξνίζκαηνο ζεηξάο εηψλ δσήο, 

3. Ζ θζίλνπζα κέζνδνο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ επί αλαπφζβεζηεο ινγηζηηθήο αμίαο,  

4. Ζ κέζνδνο έληαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγίνπ π.ρ.  Βάζεη ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο  

ή βάζεη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ παγίνπ. 

 

ΣΑΘΔΡΖ  ΜΔΘΟΓΟ 

Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο απφζβεζεο δηφηη νη εηήζηεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη 

εχθνια θαη ε θαηαλνκή ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ γίλεηαη κε νκνηφκνξθν 

ηξφπν ζε φια ηα ρξφληα δσήο ηνπ.  Σν εηήζην πνζνζηφ εηήζηαο απφζβεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε : % απφζβεζεο = (1 / n ) * 100.  

Οη εηήζηεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη απφ ηε ζρέζε : Α = (Κ – Τ.Α.) * εηήζην πνζνζηφ. 

 

ΦΘΗΝΟΤΑ  ΜΔΘΟΓΟ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ  ΔΗΡΑ ΔΣΧΝ ΕΧΖ    

Με ηε θζίλνπζα κέζνδν, πξνζδηνξίδεηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ εηήζησλ απνζβέζεσλ 

ζηηο αξρηθέο πεξηφδνπο. Έλαο ζπλήζεο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θζίλνληνο πνζνζηνχ 

εηήζησλ απνζβέζεσλ ζηεξίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ εηψλ ηεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο 

δσήο ηνπ παγίνπ.  

 

ΦΘΗΝΟΤΑ ΜΔΘΟΓΟ ΣΑΘΔΡΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΠΗ  ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ  

ΛΟΓΗΣΗΚΖ  ΑΞΗΑ 

Δίλαη ε κφλε κέζνδνο πνπ ππνινγίδεη ηηο εηήζηεο απνζβέζεηο ζηελ αλαπφζβεζηε αμία 

θάζε έηνπο.   Έηζη νη εηήζηεο απνζβέζεηο ζηαδηαθά κεηψλνληαη.  Ο εηήζηνο ζπληειεζηήο 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : α = 1 /n  
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ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Ζ κέζνδνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κεγάιεο αμίαο πνπ παξάγεη αγαζά κε κε ζηαζεξνχο 

ξπζκνχο παξαγσγήο αλά πεξίνδν, π.ρ. βάζεη παξαγγειηψλ, ή ζε πεξίπησζε 

επηρεηξήζεσλ εμφξπμεο νξπθηψλ. 

Μηα παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ είλαη ε κέζνδνο ησλ σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ελφο κεραλήκαηνο. 

 

6.5  Μεηαβνιή ραξαθηεξηζηηθώλ παγίνπ 

Με ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο εχινγεο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαηά ην ινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο νληφηεηαο, ε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή θαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία 

ηνπ παγίνπ. 

΄ απηή ηε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επρέξεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα  λα αιιάδεη ηα αξρηθά δεδνκέλα θαη πξνζαξκφδεη ην πάγην ηεο ζηα λέα 

δεδνκέλα. 

 

6.6  Αληαιιαγέο Παγίσλ ηνηρείσλ 

Έλα ελζψκαην πάγην κπνξεί λα απνθηεζεί θαη κε αληαιιαγή  κεξηθή ή νιηθή κε έλα 

άιιν παξφκνην ζηνηρείν ή δηαθνξεηηθφ κε λνκηζκαηηθφ πάγην ζηνηρείν ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

ή θαη ζπλδπαζκφ λνκηζκαηηθψλ θαη κε λνκηζκαηηθψλ· ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ. 

ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο κε άιιν παξφκνην πάγην ζηνηρείν, ην θφζηνο απφθηεζήο 

ηνπ είλαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ πνπ δφζεθε. ηελ πεξίπησζε αληαιιαγήο κε έλα 

άιιν αλφκνην πάγην ζηνηρείν, ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπ είλαη ηη εχινγε αμία ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε, ε νπνία είλαη ηζνδχλακε κε ηελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ 

πνπ δφζεθε, πξνζαπμεκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ηπρφλ κεηξεηψλ ή ηακηαθψλ ηζνδπλάκσλ 

πνπ θαηαβιήζεθαλ. Δμαίξεζε ηεο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία ζπκβαίλεη αλ ε 

ζπλαιιαγή ηεο αληαιιαγήο δελ έρεη εκπνξηθή ππφζηαζε ή αλ δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί 

αμηφπηζηα ε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ πνπ απνθηήζεθε, νχηε ηνπ παγίνπ πνπ δφζεθε. Μία 

αληαιιαγή έρεη εκπνξηθή ππφζηαζε φηαλ:  

Ζ ζχλζεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (πνζφ, θίλδπλνο, ρξνληθή ζηηγκή) ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

απνθηήζεθε, δηαθέξεη απφ ηελ ζχλζεζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δφζεθε 
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ή εθρσξήζεθε. Ζ εηδηθή γηα ηελ επηρείξεζε αμία, κεηαβάιιεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

αληαιιαγήο απηήο, θαη  ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ αλαθεξζέλησλ είλαη 

ζεκαληηθή ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληαιιάζζνληαη.  

Όηαλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο ζε κηα αγνξά, ε εχινγε αμία ελφο παγίνπ 

ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα φηαλ ε δηαθχκαλζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

εχινγεο αμίαο δελ είλαη ζεκαληηθή γηα απηφ ην ζηνηρείν θαη φηαλ νη πηζαλφηεηεο ησλ 

δηαθφξσλ εθηηκήζεσλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ινγηθά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Δάλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαζνξίζεη αμηφπηζηα ηελ 

εχινγε αμία είηε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε, είηε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ εθρσξήζεθε, 

ηφηε ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ εθρσξήζεθε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε, εθηφο αλ ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

απνθηήζεθε είλαη πεξηζζφηεξν ζαθήο. Παξαδείγκαηα αληαιιαγψλ νκνίσλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή απηνθηλήησλ, αεξνζθαθψλ, μελνδνρείσλ θαη 

άιισλ αθίλεησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Αλ έλα κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο ηεο 

αληαιιαγήο απνηειείηαη απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο κεηξεηά, απηφ ζπλήζσο 

απνδεηθλχεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αληαιιάρζεθαλ δελ έρνπλ φκνηα αμία.  

 

6.7 Απνδεκηώζεηο γηα απνκείσζε ή δεκηά ζε ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ (ΜΔΓ14) 

Ζ είζπξαμε ρξεκαηηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ ηξίηα πξφζσπα γηα ηπρφλ κεηψζεηο ηεο 

αμίαο ή δεκηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ, κε ζθνπφ 

λα επηδηνξζσζνχλ ή λα θαηαζθεπάζνπλ θαηλνχξγηα ξπζκίδνληαη μερσξηζηά απφ ην 

ΜΔΓ 14.  Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ:  

 Απνδεκηψζεηο ή ζρεηηθέο θαιχςεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κεηά απφ κείσζε 

ηεο αμίαο ησλ παγίσλ, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

θινπέο ή θαθνδηαρείξηζε. 

 Κξαηηθέο απνδεκηψζεηο γηα πάγηα ζηνηρεία πνπ απαιινηξηψζεθαλ (π.ρ. νηθφπεδα 

πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο).  

 Φπζηθή αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε ηνπ παγίνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ.  

 Απνδεκηψζεηο πνπ ζπλδένληαη απφ κε εζειεκέλε κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ελζσκάησλ 

παγίσλ (π.ρ. κεηαθνξά εγθαηαζηάζεσλ ζε κε αζηηθή πεξηνρή).  
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χκθσλα κε ηελ ΜΔΓ 14, ε πεξίπησζε απνδεκηψζεσλ γηα κείσζε ηεο αμίαο ή δεκηάο 

δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηχρνπλ 

δηαθνξεηηθνχ ρεηξηζκνχ.  Απηέο είλαη νη εμήο:  

 Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απνκείσζεο ή δεκηάο  

 Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηξίηα πξφζσπα  

 Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο επηδηφξζσζεο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο 

αγνξάο ή θαηαζθεπήο λένπ ζηνηρείνπ. Ζ κείσζε ηεο αμίαο πξέπεη λα ηχρεη 

ρεηξηζκνχ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 ελψ ηπρφλ απφζπξζε ή εθπνίεζε ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα ηχρεη ρεηξηζκνχ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16.  

Ζ ρξεκαηηθή ή άιιε απνδεκίσζε πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηξίηα πξφζσπα πξέπεη λα 

θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο γηα ελζψκαηα πάγηα 

ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο, ράζεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ.  

Σν θφζηνο ηνπ παγίνπ πνπ επηδηνξζψλεηαη, αγνξάδεηαη ή θαηαζθεπάδεηαη, γηα λα 

αλαπιεξψζεη ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ή δεκηάο, αλαγλσξίδεηαη θαη θαηαρσξείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 16.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί αλ έλα πάγην ζηνηρείν έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, 

εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 36, ην νπνίν ξπζκίδεη πσο κηα επηρείξεζε αλαζεσξεί ηε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο, πσο πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκφ πνζφ 

ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θαη πφηε αλαγλσξίδεηαη ή αλαζηξέθεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

δεκίαο, ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 

απνκείσζε ηεο αμίαο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ, έρεη επέιζεη φηαλ ε ινγηζηηθή ηνπ αμία 

ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ.  

Αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ απφ ηα δχν παξαθάησ πνζά:  

 Σελ ηξέρνπζα αμία ηνπ παγίνπ κεησκέλε κε ηπρφλ έμνδα εθπνίεζήο ηνπ  

 Σελ παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ εηζξνψλ απφ ην πάγην ζηνηρείν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ.  

ην Γ.Λ.Π. 12 γίλνληαη αλαθνξέο γηα ξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ζη νπνίεο αθνξνχλ ηηο παξαθάησ 5 πεξηπηψζεηο:  

 Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία φηαλ νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο είλαη πςειφηεξεο απφ 

ηηο ινγηζηηθέο ή ην αληίζηξνθν.  

 Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ.  
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 Απφθηεζε παγίσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε (leasing).  

 Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ ε νπνία γίλεηαη κφλν γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο θαη 

δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία.  

 

6.8 Αλαβαιιόκελνο Φόξνο 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα πιεξσζεί ή ζα 

εηζπξαρζεί ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Πξνέξρεηαη δε απφ πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (θεξδψλ) γηα απνζβέζεηο θαη 

γεληθφηεξα γηα έμνδα πξνθχπηεη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην πνζνζηφ θνξνινγίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο κε ηε δηαθνξά ζηα θέξδε εμαηηίαο ηεο 

θαηαρψξεζεο ηεο δαπάλεο κε ηα Δ.Λ.Π. θαη ηα Γ.Λ.Π.  

 

6.9 Μεηαγελέζηεξεο Γαπάλεο γηα πλέρηζε Λεηηνπξγίαο ηνπ Παγίνπ 

Σν ζέκα ησλ κεηαγελέζηεξσλ δαπαλψλ (θνζηψλ) είλαη έλα ζέκα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαζψο πνιχ ζπρλά δηαθνξνπνηνχληαη θαη «εμσξαΐδνληαη» ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο. πλήζσο νη δαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληεξήζεηο ησλ παγίσλ είλαη 

εηζνδεκαηηθήο θχζεο θαη πξέπεη λα δηαγξάθνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη δαπάλεο πνπ απμάλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ παγίνπ είλαη θεθαιαηνπρηθήο θχζεο θαη ζα πξέπεη λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη (θαηαρσξίδνληαη ζην θφζηνο ηνπ παγίνπ).  Λφγσ ηνπ φηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ν δηαρσξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ κεηαμχ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη 

θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ είλαη ππνθεηκεληθφο, πνιιέο νληφηεηεο θεθαιαηνπνηνχλ 

ζεκαληηθά πνζά δαπαλψλ πνπ ζηελ νπζία ζα έπξεπε λα θαηαρσξηζζνχλ ζηα έμνδα ηεο 

πεξηφδνπ. 

χκθσλα κε ην γεληθφ θαλνληζκφ ε νληφηεηα δελ αλαγλσξίδεη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ π.ρ. 

εξγαηηθά θφζηε θαη αλαιψζηκα πιηθά.  Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο δελ ζα 

πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη αιιά λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

πνπ θαζίζηαληαη.  Ζ επηρείξεζε δελ ζα πξέπεη λα θεθαιαηνπνηεί ηα θφζηε ηξέρνπζαο 

ζπληήξεζεο.  Σα θφζηε ηξέρνπζαο ζπληήξεζεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ην εξγαηηθφ 

θφζηνο θαη ηα αλαιψζηκα θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο κηθξψλ 

αληαιιαθηηθψλ. 
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Κφζηε αληηθαηάζηαζεο εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ζα πξέπεη λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη. 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο φηαλ επηβαξχλεηαη κε 

απηφ. 

 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ αληηθαζίζηαληαη ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη  

π.ρ. ε ζπληήξεζε ελφο θιηβάλνπ κεηά απφ νξηζκέλεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ε 

αλαθαίληζε ελφο εζηηαηνξίνπ.  ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη πηζαλφ λα απαηηείηαη 

ε δηελέξγεηα ζεκαληηθψλ δαπαλψλ κε ηελ κνξθή ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ, 

ζπληεξήζεσλ, θαη αληηθαηαζηάζεσλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ππάξρεη βιάβε. 

Δθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ην θφζηνο θάζε ζεκαληηθήο 

επηζεψξεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ σο αληηθαηάζηαζε.  Κάζε ελαπνκέλνπζα ινγηζηηθή αμία ηνπ 

θφζηνπο ηεο πξνεγνχκελεο επηζεψξεζεο δηαγξάθεηαη. 

 

6.9.1 Αλαζεώξεζε Γ.Λ.Π. 16 

Σν πην πάλσ ζέκα απαζρφιεζε ην ΓΛΠ πνπ πξνβιεκαηίζηεθε αξθεηά θαηά πφζνλ ζα 

έπξεπε λα εθπνλήζεη έλα θαλφλα αλαγλψξηζεο κεηαγελέζηεξσλ δαπαλψλ ή λα αθήζεη ην 

ελ ιφγσ ζέκα λα θαιχπηεηαη απφ ην γεληθφ θαλνληζκφ αλαγλψξηζεο. Σν ΓΛΠ ηειηθά 

απνθάζηζε φηη ζην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 16 (αλαζεψξεζε Γεθεκβξίνπ 2003) είλαη 

θαιχηεξα ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο (αλαγλψξηζεο ή κε ησλ κεηαγελέζηεξσλ δαπαλψλ) λα 

θαιχπηεηαη απφ ην γεληθφ θαλνληζκφ αλαγλψξηζεο. Οη θχξηνη ιφγνη γηα απηή ηελ 

απφθαζε είλαη φηη: 

 ε ρξήζε ελφο θαλνληζκνχ αλαγλψξηζεο (ηφζν γηα αξρηθέο φζν θαη γηα 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο) είλαη πην απιή κέζνδνο θαη πξνσζεί ηε ζπλέπεηα, θαη 

 ν ζπλδπαζκφο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ αλαγλψξηζεο θαη ηνπ γεληθνχ 

θαλνληζκνχ απναλαγλψξηζεο (ν νπνίνο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο ζα νδεγήζνπλ ζε ΥΚ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην ηη πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη, δειαδή ηφζν ηε ξνή ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηελ 

νληφηεηα φζν θαη ηα νηθνλνκηθά ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο θαη εθπνίεζεο ηνπο. 
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6.9.2 Κόζηνο Αληηθαηάζηαζεο θαη Δπηκήθπλζεο ηεο Αληηθαηάζηαζεο 

Οξηζκέλα κέξε ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα π.ρ. αληηθαηάζηαζε θαζηζκάησλ ζε αεξνπιάλα ή ιεσθνξεία. 

Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλα ζηνηρεία κπνξεί λα απνθηεζνχλ νχησο ψζηε λα κεησζεί ε 

ζπρλφηεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο άιισλ πθηζηάκελσλ κεξψλ ελφο ζηνηρείνπ π.ρ. 

αληηθαηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ ελφο θηηξίνπ.  χκθσλα κε ην γεληθφ θαλνληζκφ 

αλαγλψξηζεο ηεο  ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο αλαγλσξίδεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.  Ζ ινγηζηηθή αμία 

ησλ κεξψλ πνπ αληηθαζηζηνχληαη απναλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 

απναλαγλψξηζεο ηνπ ΓΛΠ 16. 

 

6.9.3  Κόζηνο Σαθηηθήο Κύξηαο Δπηζεώξεζεο  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζπλερήο ρξήζε ελφο πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ ηαθηηθή θπξία επηζεψξεζε ηνπ γηα βιάβεο (π.ρ. αεξνπιάλα), αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

θάπνηα ζηνηρεία αληηθαζηζηνχληαη ή φρη. ε θάζε θχξηα ζπληήξεζε ην θφζηνο 

αλαγλσξίδεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ σο αληηθαηάζηαζε 

λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. Οπνηαδήπνηε ελαπνκείλαζα 

ινγηζηηθή αμία ηνπ θφζηνπο ηεο πξνεγνχκελεο επηζεψξεζεο (σο μερσξηζηή απφ ηα 

θπζηθά ζηνηρεία) απναλαγλσξίδεηαη.  Απηφ γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην θφζηνο ηεο 

πξνεγνχκελεο επηζεψξεζεο αλαγλσξίζηεθε ζηε ζπλαιιαγή θαηά ηελ νπνία ην ζηνηρείν 

απνθηήζεθε ή θαηαζθεπάζηεθε. Δάλ επηβάιιεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη ην ππνινγηδφκελν 

θφζηνο κίαο παξφκνηαο κειινληηθήο επηζεψξεζεο σο έλδεημε ηνπ ηη ήηαλ ην θφζηνο 

επηζεψξεζεο φηαλ ην ζηνηρείν απνθηήζεθε ή θαηαζθεπάζηεθε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

είλαη πξνδηαγεγξακκέλε. Ζ κεηαθνξά «ηερλνγλσζίαο» απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα πξνο ηελ θαζεκεξηλή ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ θαη πξάμεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νληφηεηαο, είλαη γεγνλφο.  Σν λέν ινγηζηηθφ 

πεδίν εκθαλίδεηαη, αθελφο κελ απινπνηεκέλν θαη θαζφινπ ηππνιαηξηθφ, αθεηέξνπ 

εθαξκφδεη κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ ηείλνπλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

εηθφλα ηεο πεξηνπζίαο ηεο νληφηεηαο. 

Απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ λφκνπ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη ην λέν 

ζεζκνζεηεκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πεξηνξίδεη ηε «Λνγηζηηθή Σππνπνίεζε» θαη άξα ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ζην ηεηξάπηπρν:  

1. Δληαία ινγηζηηθή νλνκαηνινγία 

2. Κνηλνί θαλφλεο αλαγλψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

3. Κνηλνί θαλφλεο επηκέηξεζεο (απνηίκεζεο) ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ ηα άξζξα (18 – 23) εηζάγνπλ ην κνληέιν ηνπ 

θφζηνπο θηήζεο σο ην βαζηθφ κνληέιν επηκέηξεζεο (απνηίκεζεο) θαη είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2013/34/EE, ζε αληίζεζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 πνπ είλαη πξναηξεηηθέο ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη εηζάγνπλ 

ην κνληέιν επηκέηξεζεο ζηελ «εχινγε αμία» θαη  

4. Τπνδείγκαηα ζχληαμεο  ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Καηάηαμε νληφηεηαο 

Αλψλπκε εηαηξεία ζην ηέινο ηνπ έηνπο 20X3 είρε εληαρζεί ζε κηα «πνιχ κηθξή» 

κεηαηξάπεθε ζε νκφξξπζκε εηαηξεία ζην ηέινο ηνπ 20Υ3.   

Γίλνληαη ηα παξαθάησ δεδνκέλα (ζεκείσζε: ην παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζε έηε κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4308/2014). 

 2011 2012 2013 2014 

Κχθινο εξγαζηψλ 1.400.000 1.450.000 1.750.000 1.780.000 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 320.000 310.000 305.000 300.000 

Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ 8 7 7 7 

 

Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, ε αλψλπκε εηαηξεία ζεσξείηαη «πνιχ κηθξή» γηα ηηο 

ρξήζεηο 2011 έσο 2013.  Ζ λέα εηαηξεία (νκφξξπζκε) ην έηνο 2014 ζεσξείηαη «κηθξή» 

δηφηη δελ έρεη θαηέιζεη θάησ απφ ην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 1.500.000 επξψ γηα δχν 

ζπλερφκελεο ρξήζεηο, θαη ζα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα.  

 

Κφζηνο θηήζεο νηθνπέδνπ 

Μία επηρείξεζε αγφξαζε νηθφπεδν αληί 20.000 € κεηξεηνίο, πιήξσζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη ακνηβέο δηθεγφξσλ 3.000 € θαη ζηε ζπλέρεηα πιήξσζε έμνδα 

εθβξαρηζκνχ θαη ηζνπέδσζεο 2.000 €. 

Οη ζρεηηθέο εγγξαθέο γηα ηα παξαπάλσ έρνπλ σο εμήο: 

Οηθφπεδα 20.000  

Σακείν  20.000 

Έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ –  Έμνδα ζπκβνι/γξάθνπ 3.000  

Σακείν  3.000 
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Οηθφπεδα – Έμνδα ηζνπέδσζεο θαη εθβξαρηζκνχ 2.000  

Σακείν  2.000 

 

Κφζηνο θηήζεο θηηξίνπ 

Δπηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 έθαλε ηηο παξαθάησ ζπλαιιαγέο: 

1. Αγφξαζε νηθφπεδν αληί 20.000 € κεηξεηνίο.  

2. Πιήξσζε ζην εξγνιάβν 40.000€ γηα λα θηίζεη γξαθεία θαη βηνκεραλνζηάζην  

3. Πιήξσζε γηα ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο  10.000 €. 

Οη ζρεηηθέο εγγξαθέο γηα ηα παξαπάλσ εκθαλίδνληαη παξαθάησ.  

Οηθφπεδα 20.000  

Σακείν  20.000 

Κηίξηα 40.000  

Σακείν  40.000 

Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 10.000  

Σακείν  10.000 

 

Ζ Α.Δ. «ΒΖΣΑ» αγφξαζε ζηηο 2/1/2012 έλα αθίλεην  100.000 € πνπ πεξηιάκβαλε έλα 

εγθαηαιειεηκκέλν θηίξην.  Γη' απηή ηελ αγνξά ε εηαηξία πιήξσζε πξνκήζεηα 5.000 € 

θαη λνκηθά έμνδα 1.000 €.   Ζ ΑΔ θαηεδάθηζε ην θηίξην κε θφζηνο 5.000 €. Σελ 2/5/ 

2012 ε εηαηξία δαλείζηεθε 200.000 € γηα ηε θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ ζην νηθφπεδν πνπ 

αγφξαζε . Σν δάλεην ζα εμνθιεζεί  ζε 10 ρξφληα. Γηα ην έηνο 2012 ε εηαηξία πιήξσζε 

ηφθνπο γηα ην δάλεην πνπ ζχλαςε ε εηαηξία γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ 4.000 €.  

Σν θφζηνο ηεο γεο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Α.Δ. γηα ην έηνο 

2012 είλαη ην αθφινπζν: 

Κφζηνο Αγνξάο 100.000 

+ Πξνκήζεηεο &  Ννκηθά έμνδα 6.000 

+ Κφζηνο Καηεδάθηζεο 5.000 

ΤΝΟΛΟ 111.000 
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Σελ 1/7/2010 απνθηήζεθε κεράλεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Ζ ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο είλαη  100.000 € θαη ε 

ππνιεηκκαηηθή ηνπ  αμία  θαζνξίζηεθε ζε 5.000 €.  Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ 

κεραλήκαηνο παξέρεη έθπησζε 3% επί ηεο ηηκήο ηνπ ηηκνινγίνπ, εάλ ε πιεξσκή γίλεη 

κέζα ζηηο πξψηεο 30 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, ην νπνίν θαη έγηλε.  Σν 

θφζηνο κεηαθνξάο ηνπ κεραλήκαηνο ήηαλ 5.000 € θαη ηα θφζηε αζθάιηζεο θαη 

κεηαθνξάο 1.000 €. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κεραλήο απαηηήζεθε ε θαηαζθεπή 

εκηψξνθνπ ζην θηίξην, θφζηνπο 30.000 €.  Σα έμνδα ακνηβήο ησλ κεραληθψλ θαη ησλ 

δηαθφξσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ δηαθφξσλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλέξρνληαη ζε 4.000 €.  Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ, παξήρζεζαλ πξντφληα ηα νπνία έθεξαλ έζνδα 3.000 € θαη είραλ 

θφζηνο παξαγσγήο 1.000 €.   Καηά ηελ εγθαηάζηαζε δεκηνπξγήζεθε κία δεκία ζε 

παξαθείκελν κεράλεκα γηα ηελ επηζθεπή ηεο νπνίαο δαπαλήζεθαλ 1.500 €.  Παξαθάησ 

ππνινγίδεηαη ε αξρηθή αμία ηνπ κεραλήκαηνο, ε αξρηθή αμία ησλ θηηξίσλ, νη 

απνζβέζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο 31/12/20Υ0, αλ ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ησλ 

κεραλεκάησλ είλαη 6% θαη ησλ θηηξίσλ 4% θαη παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο εγγξαθέο: 

Α) Αξρηθή αμία ηνπ κεραλήκαηνο: 

Σηκνινγηαθή Αμία 100.000 

- Έθπησζε (5%× 100.000) (3.000) 

Τπφινηπν 97.000 

+ Έμνδα Μεηαθνξάο 5.000 

+ Έμνδα Αζθάιηζεο 1.000 

+ Ακνηβέο Μεραληθψλ 4.000 

- Κέξδνο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ (2.000) 

πλνιηθφ Κφζηνο Μεραλήκαηνο 105.000 

 

Β) Αξρηθή αμία ησλ θηηξίσλ 

Κφζηνο Καηαζθεπήο 30.000 

 

Γ)  Απνζβέζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο 31/12/20Υ0   
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Μεραλεκάησλ : Α = ( 105.000 – 5.000) * 6% * ( 5 / 12 ) = 2.500 

Κηηξίσλ : Α = ( 30.000 – 0) * 4% * ( 5 / 12 ) =  500 

Γ)  Ζκεξνινγηαθέο  Δγγξαθέο  

Μεραλήκαηα 97.000  

Σακείν  97.000 

Μεραλήκαηα 5.000  

Σακείν  5.000 

Μεραλήκαηα 1.000  

Σακείν  1.000 

Μεραλήκαηα 4.000  

Σακείν  4.000 

Σακείν 3.000  

Γηάθνξα  έμνδα  1.000 

Μεραλήκαηα  2.000 

Γηάθνξα  έμνδα 1.500  

Σακείν  1.500 

Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ 2.500  

Απνζβέζεηο  Κηηξίσλ 500  

Απνζβεζζέληα  Μεραλήκαηα  2.500 

Απνζβεζζέληα  Κηίξηα  500 

 

Γηαρσξηζκφο θφζηνπο θηήζεο 

Γηα παξάδεηγκα ε επηρείξεζε ΑΑ αγφξαζε ηελ 2/1/2014 αθίλεην αμίαο 120.000 €.  Ζ 

εχινγε αμία ηνπ θαζνξίζηεθε απφ εθηηκεηή ζε 160.000 €, γηα ην νηθφπεδν 85.000 € θαη 

γηα ην θηίξην 75.000 €.  Σν θφζηνο  ησλ θηηξίσλ θαη ησλ νηθνπέδσλ πνπ ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία είλαη:  

Σν θφζηνο ηνπ Οηθνπέδνπ = ( 85.000 / 160.000 ) / 120.000 = 63.750 € 

Σν θφζηνο ηνπ  Κηηξίνπ  = (75.000 / 160.000 ) / 120.000 =  56.250 € 
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Δδαθηθέο εθηάζεηο – Οηθφπεδα 63.750  

Κηίξηα – Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 56.250  

ΣΑΜΔΗΟ  120.000 

 

Κφζηνο κεραλεκάησλ 

Ζ Α.Δ. «ΒΖΣΑ» αγφξαζε ζηηο 2/1/2012 κεράλεκα αμίαο 50.000 €.  Γηα ηελ εηζαγσγή 

ηνπ κεραλήκαηνο πιεξψζεθαλ δαζκνί 2.000 € θαη κεηαθνξηθά έμνδα θαη αζθάιηζηξα 

3.000 €.  Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ε εηαηξία πιήξσζε έμνδα δηακφξθσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ 4.000 € θαη εγθαηάζηαζεο 1.000 €. 

Σν θφζηνο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Α.Δ. 

γηα ην έηνο 2012. 

Κφζηνο Αγνξάο 50.000 

+  Γαζκνί 2.000 

+  Έμνδα  αζθαιίζηξσλ 3.000 

+  Έμνδα δηακφξθσζεο ρψξνπ 4.000 

+  Έμνδα  εγθαηάζηαζεο 1.000 

ΤΝΟΛΟ 60.000 

 

Ζ Α.Δ. «ΓΑΜΑ» αγφξαζε κεραλήκαηα αληί 15.000 €, θαηά ην 1/3 ηνηο κεηξεηνίο θαη 

θαηά ην ππφινηπν έλαληη απνδνρήο ζπλαιιαγκαηηθψλ ζηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη θαη ηφθνο 

200 €.  Καηαβάιινληαη γηα κεηαθνξηθά θαη έμνδα παξαιαβήο ησλ κεραλεκάησλ 3.000 

€.  Καηαβάιινληαη 1.800 € γηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ξχζκηζεο ησλ κεραλεκάησλ.  

Οη ζρεηηθέο εγγξαθέο γηα ηα παξαπάλσ γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη σο εμήο. 

Μεραλήκαηα 15.000  

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 200  

Σακείν  5.000 

Γξακκάηηα πιεξσηέα  10.200 

Μεραλήκαηα – Έμνδα κεηαθνξάο 3.000  
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Σακείν  3.000 

Μεραλήκαηα – Έμνδα Δγθαηάζηαζεο 1.800  

Σακείν  1.800 

 

Σελ 2.1.2010 ε νληφηεηα «Υ», κε βάζε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

εγγξάθνπ, νινθιήξσζε ηελ απφθηεζε ελφο νηθνδνκεκέλνπ αθηλήηνπ ζηε ΒΗ.ΠΔ. 

Θεζζαινλίθεο, ζηε ίλδν, ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο αξρηθήο αλαγλψξηζεο δηαθαλνλίζηεθε 

κε επηηαγή θαη αλαιχεηαη σο εμήο: νηθφπεδν 100.000 € θαη θηίξην 200.000 € (σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή 20 έηε).  Δπίζεο πξαγκαηνπνίεζε ηα παξαθάησ έμνδα. 

Δηδηθά έμνδα αγνξάο θηηξίνπ  

• Γηα θφξν κεηαβίβαζεο                            33.000 

• Γηα ζπκβνιαηνγξαθηθά                             6.000 

• Γηα κεζηηηθά                                                  15.000 

• Γηα ακνηβέο κειεηεηψλ θαη δηθεγφξσλ          9.000 

ΤΝΟΛΟ 63.000 

     

Σελ 30.6.2010 εμφθιεζε κε επηηαγή «δαπάλεο δηακνξθψζεσο γεπέδνπ» νη νπνίεο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

Έμνδα δηακνξθψζεσο νηθνπέδνπ  

• Γηα εθβξαρηζκνχο – ηζνπεδψζεηο                  2.000 

• Γηα πεξηκάλδξσζε ηνπ νηθνπέδνπ              3.000 

(σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή 12 έηε)  

ΤΝΟΛΟ 5.000 

    

Σελ 31.7.2010 εμφθιεζε κε επηηαγή κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο 

νινθιεξψζεθαλ ηελ εκεξνκελία απηή θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θηηξίνπ  

• Γαπάλεο πξνζζεθψλ      20.000 
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• Γαπάλεο βειηηψζεσλ                                 10.000 

• Γαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο             5.000 

ΤΝΟΛΟ  35.000 

 

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλήζεηο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο. Οη δαπάλεο πξνζζεθψλ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ κε ρξήζε ζηδήξνπ γηα ηηο θνιψλεο θαη γαιβαληδέ ιακαξίλαο γηα 

ηε ζηέγε, ν νπνίνο ζα απνζπλαξκνινγεζεί ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο 

ηνπ.  Τπνινγίδεηαη σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηεο απνζήθεο 10 έηε, εθηηκψκελν πνζφ 

πνπ ζα απαηηεζεί κειινληηθά γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηεο απνζήθεο 8.000 € θαη 

κέζν επηηφθην θιάδνπ 4%. 

Σελ 30.11.2010 έιαβε ην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνζνχ 1.000 € πνπ αθνξά ην 

θφζηνο ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο απφ εηδηθφ κεραληθφ γηα εληνπηζκφ ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ ή ειαηησκάησλ ησλ ζηδεξέλησλ ππνζηπισκάησλ ηεο απνζήθεο, ην νπνίν 

νθείιεηαη. 

Γηα ηα αλσηέξσ απνζβέζηκα πάγηα ζηνηρεία δελ αλαγλσξίδεηαη ππνιεηκκαηηθή αμία. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ παξαδείγκαηνο δελ ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α. ζηηο πην πάλσ 

ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο. 

Οη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ινγηζηηθά γεγνλφηα ζηε 

ρξήζε απφ 1/1/2010 έσο 31.12.2010 είλαη νη παξαθάησ: 

02-01-2010   

Γε   

Μηθηή αμία γεο   

Οηθνδνκεκέλν νηθφπεδν ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                               121.000  

Κηίξηα – ηερληθά έξγα   

Μηθηή αμία θηηξίσλ – ηερληθψλ έξγσλ   

Κηίξην ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                                                       242.000  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   

Καηαζέζεηο φςεσο                                                                                                                       363.000 

Γε   
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Μηθηή αμία γεο   

Οηθνδνκεκέλν νηθφπεδν ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                              2.000  

Γηακνξθψζεηο γεο ππνθείκελεο ζε απφζβεζε   

Μηθηή αμία δηακνξθψζεσλ γεο   

Πεξηκάλδξσζε νηθνδνκεκέλνπ αθηλήηνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ.       3.000  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   

Καηαζέζεηο φςεσο                                                                                                                       5.000 

31-07-2010   

Κηίξηα-ηερληθά έξγα   

Μηθηή αμία θηηξίσλ – ηερληθψλ έξγσλ   

Κηίξην ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                                                        10.000  

Απνζήθε θηηξίνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ 20.000  

Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα   

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο                                                          5.000  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   

Καηαζέζεηο φςεσο                                                                                                                       35.000 

31-07-2010   

Κηίξηα-ηερληθά έξγα   

Μηθηή αμία θηηξίσλ – ηερληθψλ έξγσλ   

Απνζήθε θηηξίνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ 5.405  

Πξνβιέςεηο   

Λνηπέο πξνβιέςεηο   

Άιιεο πξνβιέςεηο                                                                                                                      5.405 

30-11-2010   

Κηίξηα-ηερληθά έξγα   

Μηθηή αμία θηηξίσλ – ηερληθψλ έξγσλ   

Απνζήθε θηηξίνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ 1.000  

Λνηπέο ππνρξεψζεηο   
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Άιιεο ππνρξεψζεηο πξνο κε ζπλδεδεκέλεο 

νληφηεηεο                                                                        

 1.000 

Σ.Π.Τ Νν… επηζεσξεηή «Υ»   

31-12-2010   

Εεκίεο επηκέηξεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   

Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ   

Απνκείσζε θηηξίνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                                    69.692  

Κηίξηα – ηερληθά έξγα   

σξεπκέλεο απνκεηψζεηο θηηξίσλ-ηερληθψλ έξγσλ   

Κηίξην ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                                                                                                            69.692 

31-12-2010   

Απνζβέζεηο   

Απνζβέζεηο δηακνξθψζεσλ γεο   

Απνζβέζεηο πεξηκάλδξσζεο αθηλήηνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ  

(3.000:12) ρ 6/12                                                                      

125  

Απνζβέζεηο θηηξίσλ – ηερληθψλ έξγσλ   

Απνζβέζεηο θηηξίνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ               (242.000 : 

20) + (10.000 : 20) * 5/12 

12.308  

Απνζβέζεηο απνζήθεο θηηξίνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ  

(20.000:10)*5/12 + (5.405:10)*5/12 + (1.000:10)*1/12        

1.067  

Γηακνξθψζεηο γεο ππνθείκελεο ζε απφζβεζε   

σξεπκέλεο απνζβέζεηο δηακνξθψζεσλ γεο   

σξεπκέλεο απνζβέζεηο πεξηκάλδξσζεο αθηλήηνπ 

ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                                               

 125 

Κηίξηα-ηερληθά έξγα   

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θηηξίσλ – ηερληθψλ έξγσλ   

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θηηξίνπ ΒΗ.ΠΔ.Θ.                                                                          12.308 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο απνζήθεο θηηξίνπ 

ΒΗ.ΠΔ.Θ. ίλδνπ                                                             

 1.067 
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Κφζηνο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

Μηα νηθνλνκηθή κνλάδα έθαλε ηηο παξαθάησ ζπλαιιαγέο ην έηνο 2015: 

 2/1/15, ζπλάπηεη ζχκβαζε κε επηρείξεζε εκπνξίαο απηνθηλήησλ γηα αγνξά 

απηνθηλήηνπ θφζηνπο 50.000 €, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο θαη δίλεη πξνθαηαβνιή  20.000 €.  

 10/1/15, ν πξνκεζεπηήο ηεο παξαπάλσ ζπλαιιαγήο  έζηεηιε ην απηνθίλεην θαη ε 

επηρείξεζε πιήξσζε ππφινηπν ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο πνπ είλαη 30.000 €. 

 30/1/15, ε επηρείξεζε εθηειψληζε ην απηνθίλεην πιεξψλνληαο 10.000 € θαη ην 

κεηαθέξεη  ζην εξγνζηάζην.  

Οη ζρεηηθέο εγγξαθέο έρνπλ  σο  εμήο: 

Πξνθαηαβνιέο  Πξνκεζεπηψλ 20.000  

Σακείν   20.000 

Μηθηή αμία θηήζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 50.000  

Πξνθαηαβνιέο  Πξνκεζεπηψλ  20.000 

Σακείν  30.000 

Μηθηή αμία θηήζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ – Γαζκνί θαη 

έμνδα εθηεισληζκνχ 

10.000  

Σακείν  10.000 

 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

Ζ Α.Δ.  «ΓΓ» έρεη αλαιάβεη ηε θαηαζθεπή θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο 

ΜΣ.   Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζην δχν ρξφληα. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηακεηαθέο εθξνέο:  

1/1/2014 300.000  

1/7/2014   2.900.000  

1/9/2014      9.000.000  

31/12/2014    2.100.000  

ΤΝΟΛΟ              14.300.000  



ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΓΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΑ Δ.Λ.Π. Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΟ Γ.Λ.Π. 16 

 

77 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 ε εηαηξία έθαλε ηνπο παξαθάησ δαλεηζκνχο κε ηα 

αληίζηνηρα επηηφθηα.  

1
ν
 δάλεην : Πνζφ 1.000.000 € κε επηηφθην 12% πνπ αθνξά ηε θαηαζθεπή θηηξίσλ. 

2
ν
 δάλεην : Πνζφ 4.000.000 € κε επηηφθην 15% πνπ αθνξά γεληθφ δαλεηζκφ ηεο 

εηαηξίαο. 

3
ν
 δάλεην : Πνζφ 3.000.000 € κε επηηφθην 10% πνπ αθνξά γεληθφ δαλεηζκφ ηεο 

εηαηξίαο. 

Α) Ο ηαζκηθφο Μέζνο Όξνο ησλ δαπαλψλ (ηακεηαθψλ εθξνψλ) είλαη: 

.Μ.Ο. = 300.000 * (12/12) + 2.900.000 * (6/12) + 9.000.000 * (4/12) + 2.100.000 * 

(0/12) = 4.750.000 € 

Β) Σν Μέζν ηαζκηθφ Δπηηφθην (Μ..Δ.) ησλ δαλείσλ γεληθνχ ηχπνπ είλαη: 

Μ..Δ. = [4.000.000 * (0,15) + 3.000.000 * (0,1)] / (4.000.000 + 3.000.000) = 0,1285 ή 

12,85% 

Γ) Σν πνζφ ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ πνπ ζα θεθαιαηνπνηεζεί είλαη: 

1.000.000 * (12%) + (4.750.000 – 1.000.000) * 12,85% = 601.875 € 

Γ) Σν ζχλνιν ησλ ηφθσλ φισλ ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε είλαη: 

1
ν
  δάλεην : 1.000.000 * 12% =  120.000 € 

2
ν
  δάλεην : 4.000.000 * 15% =  600.000 €  

3
ν
  δάλεην : 3.000.000 * 10% =  300.000 € 

ΤΝΟΛΟ   ΣΟΚΧΝ             = 1.020.000 € 

Απφ ην πνζφ απηφ 601.875 € ζα θεθαιαηνπνηεζεί θαη ην ππφινηπν 418.125 € ζα 

ζεσξεζεί έμνδν ηεο ρξήζεο.  

Ζ εγγξαθέο πνπ ζα γίλνπλ είλαη :  

Κηίξηα – ηερληθά έξγα (14.300.000+ 601.875) 14.901.875  

Σφθνη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 418.125  

Σακείν  15.320.000 
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Απνηίκεζε θφζηνπο παγίσλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ εθηεζέληα: 

Έλα πάγην έρεη αμία θηήζεο 5.000 € θαη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 1.000 €.  Βάζεη 

πξφζθαηεο εθηίκεζεο ην πάγην πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί ζην πνζφ 6.000 €.  

Α) Αλαπξνζαξκνγή απμάλνληαο ην ηζηνξηθφ θφζηνο θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  

θαη΄ αλαινγία. 

Λνγηζηηθή Αμία = Αξρηθή  Αμία – χλνιν  Απνζβέζεσλ  = 5.000 – 1.000 = 4.000 €  

Σξέρνπζα  Αμία = 6.000 €   Άξα  ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ παγίνπ είλαη :  

(6.000 – 4000 )  / 4.000 = 0,5 θνξέο ή  50 % . 

Πνζφ αχμεζεο παγίνπ = 5.000 * 50 % = 2.500 €  

Πνζφ αχμεζεο απνζβεζζέλησλ = 1.000 * 50 % = 500 €  

Πάγην 2.500  

Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο  2.500 

Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο 500  

Απνζβεζζέλ πάγην  500 

Β) Μεηψλνληαο ηα απνζβεζζέληα θαη απμάλνληαο ην θφζηνο ηνπ παγίνπ.  

Απνζβεζζέλ πάγην 1.000  

Πάγην  1.000 

Πάγην 2.000  

Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο  2.000 

 

Σν απνζεκαηηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ 

ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ζα πξέπεη εληφο δηεηίαο λα γίλεη 

θεθάιαην. Έηζη αλ έρνπκε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξία κνηξάδεηαη ζηνπο 

εηαίξνπο ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ζην θεθάιαην, γηαηί ην θέξδνο έρεη πξνθχςεη απφ 

επελδχζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη νη εηαίξνη. Αλ φκσο έρνπκε Δ.Π.Δ. 

κνηξάδνληαη δσξεάλ εηαηξηθά κεξίδηα ζηνπο εηαίξνπο ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ζην 
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θεθάιαην. Σέινο αλ έρνπκε Αλψλπκε Δηαηξία κνηξάδνληαη δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο 

κεηνρέο.  

χκθσλα φκσο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ην 

απνζεκαηηθφ απηφ παξακέλεη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζαλ ινγαξηαζκφο θαζαξήο ζέζεο θαη 

απνζβέλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ηεο ρξήζεο θαη κεηαθέξεηαη  

ζηα θέξδε ζε Νέν.  

Γηα παξάδεηγκα ε επηρείξεζε «Υ» Α.Δ. απέθηεζε ηελ 1/1/2010 θηίξην θφζηνπο  20.000 

€.   Ζ εχινγε αμία ηελ 1/1/2016 ήηαλ 25.000 €, ηελ 1/1/2017 ήηαλ 22.000 € θαη ηελ 

1/1/2018 ήηαλ 17.000 €.   Οη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζα απνηππσζνχλ σο αθνινχζσο:  

Α) Σν έηνο 2015 ππάξρεη αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ 5.000 €, κε ηελ νπνία ζα 

ρξεσζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ παγίνπ θαη ζα πηζησζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ 

αλαπξνζαξκνγήο. 

Μηθηή αμία θηηξίσλ  5.000  

Απνζεκαηηθά Αλαπξνζαξκνγήο  5.000 

 

Β) Σν έηνο 2016 ππάξρεη κείσζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ θαηά 3.000 €.  Με ηελ 

αλαπξνζαξκνγή απηήο ηεο αμίαο ζα ρξεσζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ 

αλαπξνζαξκνγήο κε ην πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ παγίνπ  θαη ζα πηζησζεί ν ινγαξηαζκφο 

ησλ παγίσλ.  

Απνζεκαηηθά Αλαπξνζαξκνγήο 3.000  

Μηθηή αμία θηηξίσλ   3.000 

 

Γ) Σν έηνο 2017 ππάξρεη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ παγίνπ απφ ηελ 

απνηίκεζε θαηά 5.000 €.  Με ην πνζφ ησλ 2.000 € ζα ρξεσζεί ν ινγαξηαζκφο 

απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο (γηα λα κεδεληζηεί ε δηαθνξά) θαη κε ην ππφινηπν ην 

νπνίν ζπληζηά θαζαξή δεκηά ζα ρξεσζνχλ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη ζα 

πηζησζνχλ κε 3.000 € ηα πάγηα ζηνηρεία. 
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Απνζεκαηηθά Αλαπξνζαξκνγήο 2.000  

Εεκίεο  εχινγεο αμίαο  παγίσλ ζηνηρείσλ 3.000  

Μηθηή αμία θηηξίσλ   5.000 

 

Ζ επηρείξεζε Α.Δ. «ΥΦΧ»  αγφξαζε ηελ 1/1/2010 έλα λέν κεράλεκα  θφζηνπο 10.000 

€ θαη κε σθέιηκε δσή 10 ρξφληα.  Μεηά απφ ηξία ρξφληα, ηελ 1/1/2013 γίλεηαη 

απνηίκεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ ηηκή ησλ  12.000 € θαη σθέιηκε δσή 6 ρξφληα. Σελ 

1/1/2015 ην κεράλεκα πσιείηαη αληί  6.000 €.  

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο γηα ηα έηε 2010 έσο 2016 έρνπλ σο 

εμήο: 

1/1/2010 Μεραλήκαηα 10.000  

 Πξνκεζεπηέο  10.000 

31/12/2010 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 1.000  

 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα  1.000 

31/12/2011 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 1.000  

 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα  1.000 

31/12/2012 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 1.000  

 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα  1.000 

1/1/2013 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 3.000  

 Μεραλήκαηα  3.000 

 Μεραλήκαηα 5.000  

 Απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο  5.000 

31/12/2013 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 2.000  

 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα  2.000 

31/12/2014 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 2.000  

 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα  2.000 

1/1/2015 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 4.000  
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 Μεραλήκαηα  4.000 

 Σακείν 6.000  

 Απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο 2.000  

 Μεραλήκαηα  8.000 

 

Απνζβέζεσλ 

Μία επηρείξεζε αγφξαζε  ζηηο 2.1.2011 έλα κεράλεκα θφζηνπο θηήζεο 12.000 επξψ. 

Σν κεράλεκα εθηηκάηαη φηη ζα έρεη  ππνιεηκκαηηθή αμία ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ αλακέλεηαη λα είλαη 2.000 €.  

ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ : 

Δηήζην  % απφζβεζεο = (1 / n ) * 100 = (1/4) * 100 = 25% 

Οη εηήζηεο απνζβέζεηο : Α = (Κ-Τ.Α.) * εηήζην πνζνζηφ απφζβεζεο = (12.000 – 2.000) 

* 25% = 2.500 € 

Πίλαθαο απνζβέζεσλ ζηαζεξήο κεζφδνπ 

ΔΣΖ 
ΑΠΟ/ΣΔΑ 

ΑΞΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΉ 

ΑΠΟΒΔΖ 

ΔΣΖΗΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

Τ/ΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΑΝΑΠ. Ή 

ΛΟΓ. ΑΞΗΑ 

1 10.000 25% 2.500 2.500 9.500 

2 10.000 25% 2.500 5.000 7.000 

3 10.000 25% 2.500 7.500 4.500 

4 10.000 25% 2.500 10.000 2.000 

 

Μία επηρείξεζε αγφξαζε  ζηηο 2.1.20Υ1 έλα κεράλεκα θφζηνπο θηήζεο 12.000 επξψ. 

Σν κεράλεκα εθηηκάηαη φηη ζα έρεη  ππνιεηκκαηηθή αμία ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ αλακέλεηαη λα είλαη 2.000 επξψ.  

ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ : 

ην παξάδεηγκα, ην άζξνηζκα απηψλ ησλ εηψλ είλαη 1+2+3+4=10. Σν εηήζην πνζνζηφ 

θαη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

1
ν
  έηνο : 4 / 10 = 0,4 ή 40% 
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2
ν
  έηνο : (4-1) / 10 = 0,3 ή 30% 

3
ν
  έηνο : (4-2) / 10 = 0,2 ή 20% 

4
ν
  έηνο : (4-3) / 10 = 0,1 ή 10% 

Πίλαθαο απνζβέζεσλ θζίλνπζαο  κεζφδνπ 

ΔΣΖ 
ΑΠΟ/ΣΔΑ 

ΑΞΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΉ 

ΑΠΟΒΔΖ 

ΔΣΖΗΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

Τ/ΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΑΝΑΠ. Ή 

ΛΟΓ. ΑΞΗΑ 

1 10.000 40% 4.000 4.000 8.000 

2 10.000 30% 3.000 7.000 5.000 

3 10.000 20% 2.000 9.000 3.000 

4 10.000 20% 1.000 10.000 2.000 

 

Μία επηρείξεζε αγφξαζε  ζηηο 2.1.2011 έλα κεράλεκα θφζηνπο θηήζεο 12.000 επξψ. 

Σν κεράλεκα εθηηκάηαη φηη ζα έρεη  ππνιεηκκαηηθή αμία ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ αλακέλεηαη λα είλαη 2.000 επξψ .Θα απνζβεζηεί κε ζηαζεξφ 

πνζνζηφ 30% επί αλαπφζβεζηεο αμίαο.   

ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ : 

Οη απνζβέζεηο ησλ 4 εηψλ έρνπλ σο εμήο: 

1
ν
  έηνο : Α1 = 12.000 * 0,3 = 3.600 €  Αλαπ. Αμία 1

ν
 ρξ= 12.000 – 3600 = 8.400 

2
ν
  έηνο : Α2 = 8.400 * 0,3 = 2.520 €  Αλαπ. Αμία 2

ν
 ρξ= 8.400 – 2.520 = 5.880 

3
ν
  έηνο : Α3 = 5.880 * 0,3 = 1.764 €  Αλαπ. Αμία 3

ν
 ρξ= 5.880  – 1.764 = 4.116 

4
ν
  έηνο : Α4 = 4.116 * 0,3 = 1.235 €  Αλαπ. Αμία 4

ν
 ρξ= 4.116 – 1.235 = 2.881 

Παξαηεξνχκε φηη ε αλαπφζβεζηε αμία ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 ρξφλνπ είλαη 2.881.   Σν πνζφ 

απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία 2.000 € πνπ πξέπεη λα έρεη ην 

κεράλεκα. ΄ απηή ηε πεξίπησζε απμάλεηαη ε απφζβεζε ηνπ 4
νπ

 έηνπο.  Θα γίλεη 

1.235+881 = 2.116 

Ο πίλαθαο απνζβέζεσλ έρεη σο εμήο :  
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ΔΣΖ 
ΑΠΟ/ΣΔΑ 

ΑΞΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΉ 

ΑΠΟΒΔΖ 

ΔΣΖΗΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

Τ/ΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΑΝΑΠ. Ή 

ΛΟΓ. ΑΞΗΑ 

1 12.000 30% 3.600 3.600 8.400 

2 10.000 30% 2.520 6.120 5.880 

3 10.000 30% 1.764 7.884 4.116 

4 10.000 30% 2.116 10.000 2.000 

 

Μία επηρείξεζε αγφξαζε  ζηηο 2.1.2011 έλα κεράλεκα θφζηνπο θηήζεο 12.000 επξψ. 

Σν κεράλεκα εθηηκάηαη φηη ζα παξάμεη ζπλνιηθά 50.000 κνλάδεο πξντφληνο θαη ε 

ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ αλακέλεηαη λα 

είλαη 2.000 επξψ. Υξεζηκνπνηήζεθε ην πξψην ρξφλν γηα ηε παξαγσγή 18.000 κνλάδσλ, 

ην δεχηεξν γηα 14.000 κνλάδεο , ην ηξίην ρξφλν γηα 8.000 κνλάδεο θαη ην ηέηαξην 

10.000 κνλάδεο.  

ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ : 

Ζ απνζβεζηέα αμία ηνπ κεραλήκαηνο είλαη: 12.000 – 2.000 = 10.000 €  

Ζ απφζβεζε αλά κνλάδα πξνηφληνο είλαη: (Απνζβεζηέα Αμία / παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα) = (12.000 – 2.000) / 50.000 = 0,2 € /κνλάδα 

Οη απνζβέζεηο ησλ 4 εηψλ έρνπλ σο εμήο: 

1
ν
  έηνο : 18.000 * 0,2 = 3.600 € 

2
ν
  έηνο : 14.000 * 0,2 = 2.800 € 

3
ν
  έηνο : 8.000 * 0,2 = 1.600 € 

4
ν
  έηνο : 10.000 * 0,2 = 2.00 € 

Ο πίλαθαο απνζβέζεσλ έρεη σο εμήο :  

ΔΣΖ ΑΠΟ/ΣΔΑ 

ΑΞΗΑ 

ΔΣΖΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΠΟΒΔΖ 

ΑΝΑ / ΜΟΝ. 

ΔΣΖΗΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

Τ/ΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΑΝΑΠ. Ή 

ΛΟΓ. ΑΞΗΑ 

1 10.000 18.000 0,2 3.600 3.600 8.400 

2 10.000 14.000 0,2 2.800 6.400 5.600 

3 10.000 8.000 0,2 1.600 8.000 4.000 
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4 10.000 10.000 0,2 2.000 10.000 2.000 

 

Οη  εηήζηεο απνζβέζεηο κε βάζε ηηο παξαγφκελεο κνλάδεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο ζε έλα έηνο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ: 

Έηνο 

Αμία πξνο 

απφζβεζε  

(1) 

Παξ. 

κνλάδεο  

(2) 

Πνζνζηφ 

(3) 

Απφζβεζε 

(1) * (3) 

1
ν
 10.000 18.000 (18.000 / 5.000).100 = 36% 10.000 . 36% = 3.600 

2
ν
 10.000 14.000 (14.000 / 50.00) .100  = 28% 10.000 . 28% = 2.800 

3
ν
 10.000 8.000 (8.000 / 50.000) .100  = 16% 10.000 . 16% = 1.600 

4
ν
 10.000 10.000 (10.000 / 50.000) .100  = 20% 10.000 . 20% = 2.000 

χλνιν 50.000 100% 10.000 

 

Μεηαβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ παγίνπ 

Ζ επηρείξεζε Α αγφξαζε έλα κεράλεκα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 αληί 50.000 €. 

Σν κεράλεκα εθηηκάηαη φηη ζα πξνζθέξεη ζηαζεξά νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ πνπ ππνινγίζζεθε ζε 16 έηε, ε δε ππνιεηκκαηηθή αμία 

ηνπ εθηηκήζεθε ζε 2.000 €.   Σελ 31/12/2014, ε Α θαηέβαιε 5.000 € γηα βειηηψζεηο ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη εθηίκεζε φηη ε ππφινηπε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ζα είλαη 10 έηε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ έηνπο 2014.   Μεηά ηελ βειηίσζε επαλαπξνζδηνξίζηεθε 

ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζε 3.000 €. 

Τπνινγηζκφο απνζβέζεσλ : Α = ( 50.000 – 2.000 ) / 16 = 3.000 €  

Σν ζχλνιν ησλ απνζβεζζέλησλ κέρξη 31/12/2014  είλαη : 3.000 * 4 = 12.000 €  

Ζ ινγηζηηθή αμία ζηηο 31/12/2014  είλαη 5.000 – 12.000 = 38.000  

Μεηά ηηο βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 31/12/2014  ε λέα αμία ηνπ κεραλήκαηνο είλαη : 

38.000 + 5.000 = 43.000 €  

Μεηά ηηο βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 31/12/2014 θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο λέαο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο θαη ηνπ λένπ αξηζκνχ εηψλ ιεηηνπξγάο ηνπ κεραλήκαηνο νη λέεο 

απνζβέζεηο είλαη : (43.000 – 3.000) / 10 = 4.000 € 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΔ  ΔΓΓΡΑΦΔ : 
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31/12/2010 Μεραλήκαηα 50.000  

 Πξνκεζεπηέο  50.000 

31/12/2011 Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ 3.000  

 πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  3.000 

31/12/2012 Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ 3.000  

 πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  3.000 

31/12/2013 Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ 3.000  

 πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  3.000 

31/12/2014 Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ 3.000  

 πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  3.000 

31/12/2014 Μεραλήκαηα 5.000  

 Σακείν  5.000 

 πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 12.000  

 Μεραλήκαηα  12.000 

31/12/2015 Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ 4.000  

 πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  4.000 

 

Αληαιιαγή παγίνπ 

Ζ επηρείξεζε Α.Δ. «Α» απέθηεζε έλα λέν κεράλεκα απφ ηελ Α.Δ. «Β» θαη ζε 

αληάιιαγκα έδσζε έλα παιηφ κεράλεκα. Σν  κεράλεκα πνπ έδσζε  είρε ινγηζηηθή αμία 

28.000 €, ελψ ην κεράλεκα πνπ πήξε είρε θαλνληθή ηηκή πψιεζεο  26.000€.  

Τπάξρεη αληαιιαγή κε έλα αλφκνην πάγην ζηνηρείν ηνπ Δλεξγεηηθνχ.  Σν θφζηνο ηνπ 

παγίνπ ζα απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε, 

δειαδή, 26.000 €.   Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: 

Αμία θηήζεο Μεραλ/θνχ εμνπιηζκνχ 26.000  

Εεκία απφ ηελ αληαιιαγή παγίσλ 2.000  

Αμία θηήζεο Μεραλ/θνχ εμνπιηζκνχ  28.000 
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Ζ επηρείξεζε «Κ» Α.Δ. αληάιιαμε θνξηεγφ TIR, αμίαο € 160.000 κε κεράλεκα 

ζπζθεπαζίαο εχινγεο αμίαο €220.000. Γηα ηελ αγνξά δελ θαηαβιήζεθαλ κεηξεηά.  

Ζ ζπλαιιαγή απηή ζα θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο Κ σο εμήο :.  

Μεραλήκαηα ζπζθεπαζίαο 220.000  

Μεηαθνξηθά  κέζα – Φνξηεγά απηνθίλεηα  160.000 

Κέξδνο απφ ηελ αληαιιαγή παγίσλ  60.000 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εχινγε αμία ηνπ κεραλήκαηνο δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί 

αμηφπηζηα, ηφηε ην θφζηνο ηνπ ζα είλαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δφζεθε 

(δειαδή ηνπ θνξηεγνχ) γηα αληάιιαγκα.  Ζ ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή ζα είλαη:  

Μεραλήκαηα ζπζθεπαζίαο 160.000  

Μεηαθνξηθά  κέζα – Φνξηεγά απηνθίλεηα  160.000 

 

Ζ εηαηξεία «Α.Δ.» αγφξαζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 δχν κεραλέο παξαγσγήο έλαληη 

15.000 € ηελ θάζε κία.  Ζ εθηηκψκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπο νξίζηεθε ζε πέληε 

έηε θαη αλακέλεηαη λα δνζνχλ γηα αλαθχθισζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο ρσξίο 

ηίκεκα. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 ιφγσ αιιαγήο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο.  Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε εηαηξεία απνθάζηζε ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ 

εηδψλ.  

Σελ 1 ε Απξηιίνπ 2012 ε κία κεραλή πνπιήζεθε έλαληη 8.000 €, ελψ ε δεχηεξε 

πνπιήζεθε ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ έλαληη 2.500 €. 

Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε ρξήζε ηνπ 2010 είλαη ε αθφινπζε:  

Οη αληίζηνηρεο εγγξαθέο αγνξάο απφζβεζεο θαη πψιεζεο ησλ κεραλεκάησλ έρνπλ σο 

εμήο : 
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01/01/2010 Μεράλεκα  Α 15.000  

 Μεράλεκα  Β 15.000  

 Σακείν  30.000 

31/12/2010 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 6.000  

 σξεπκέλεο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ                   6.000 

31/12/2011 Απνζβέζεηο  Μεραλεκάησλ 6.000  

 σξεπκέλεο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ                   6.000 

01/04/2012 Απνζβέζεηο  Μεραλεκάησλ 750  

 σξεπκέλεο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ                   750 

 Σακείν                                                      8.000  

 σξεπκέλεο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 6.750  

 Εεκία απφ πψιεζε κεραλήκαηνο                250  

 Μεράλεκα Α  15.000 

1/11/2012 Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ 2.750  

 σξεπκέλεο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ                   2.750 

 Σακείν 2.500  

 σξεπκέλεο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ                  8.750  

 Εεκία απφ πψιεζε κεραλήκαηνο 3.750  

 Μεράλεκα Β  15.000 

 

Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζα επηβαξπλζεί κε ηα παξαθάησ πνζά εμφδσλ θαη 

δεκηψλ.  

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

Απνζβέζεηο 3.500 

Εεκίεο πψιεζεο Α΄ 250 

Εεκίεο πψιεζεο Β΄ 3.750 

ΤΝΟΛΟ 7.500 
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Ζ δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ θάζε κεραλή θαηά ηελ πψιεζε ηεο έρεη σο εμήο.  

 Μεράλεκα Α΄ Μεράλεκα Β΄ χλνιν 

Κφζηνο θηήζεο 15.000 15.000 30.000 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -6.000 -6.000 -12.000 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (*) -750 -2.750 -3.500 

Αλαπφζβεζηε αμία 8.250 6.250 14.500 

Σηκή πψιεζεο 8.000 2.500 10.500 

Εεκία πψιεζεο -250 -3.750 -4.000 

 

Σν κεράλεκα Α΄ απνζβέλεηαη γηα ηξεηο κήλεο, 3.000/12 * 3 = 750, ελψ ην κεράλεκα Β΄ 

απνζβέλεηαη γηα 11 κήλεο, 3.000/12 * 11 = 2.750. 

 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 

Ζ επηρείξεζε «Α» ηελ 2/1/2014 αγφξαζε κεράλεκα αμίαο 100.000€ κε παξαγσγηθή 

δηάξθεηα δσήο 4 ρξφληα.  Σν πνζνζηφ απφζβεζεο ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π.  είλαη 15%, 

ελψ ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. ζα απνζβεζηεί ζε 4 ρξφληα, δει. α = 1/n = 1/4 = 0,25, ελψ 

ην πνζνζηφ θνξνινγίαο είλαη 25%.   Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο: 

Δ.Λ.Π. : πλη/ζηήο Απφζβεζεο α = 10%   D = 100.000 x 10% = 10.000 €  

Γ.Λ.Π. : D = 
4

000.100
= 25.000€ 

Παξαηεξνχκε φηη νη απνζβέζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. είλαη κεγαιχηεξεο θαηά 25.000 

– 10.000 = 15.000€.   Δπνκέλσο κε ηα Γ.Λ.Π. ζα έρνπκε ιηγφηεξα θέξδε 15.000 €.   

Άξα ν αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη: 25% x 15.000 = 3.750 €. 

 

Δπηρείξεζε βάζεη Δ.Λ.Π. έρεη ππνινγίζεη απνζβέζεηο παγίσλ 120.000 €.  Σα θαζαξά 

θέξδε πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζε 400.000 € θαη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 

είλαη 25%.  Οη απνζβέζεηο παγίσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. είλαη 150.000 €.  
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1) Δπεηδή νη απνζβέζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. πνζνχ 150.000 €, είλαη κεγαιχηεξεο 

απφ ην αληίζηνηρν πνζφ απνζβέζεσλ κε ηα Δ.Λ.Π. 120.000€, ζεκαίλεη φηη ηα θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο κε ηα Γ.Λ.Π. ζα είλαη ιηγφηεξα θαηά 30.000 €. 

2) Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ηζνχηαη κε πνζνζηφ θνξνινγίαο * δηαθνξά θεξδψλ = 25% 

* 30.000 = 7.500 € 

3) Οη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο έρνπλ σο εμήο:    

69.02 Αλαβαιιφκελνη θφξνη έμνδα 7.500  

59 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε  7.500 

 

4) Αλ ε δηαθνξά ησλ θεξδψλ ήηαλ αληίζεηε, δειαδή Απνηέιεζκα (θέξδνο) Δ.Λ.Π. > 

Απνηέιεζκα Γ.Λ.Π., ηφηε ζα είρακε κείσζε ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεψλ καο ιφγσ 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.  

45.90 ΜΑΚΡΟΥΡ. ΤΠΟΥΡ. – Απαίηεζε  απφ αλαβ θφξ. ΥΥ  

54.08 ΤΠΟΥΡ. ΑΠΟ Φ-Σ- Τπνρξ. θφξσλ  θεξδψλ ηξέρ. ρξήζεο  ΥΥ 

 

Ζ  Α.Δ. «ΥΦΧ» αγφξαζε έλα απηνθίλεην απφ ην Λνλδίλν αμίαο 50.000 € θαη δήηεζε 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή λα ην κεηαθέξεη ζηελ Διιάδα κε εηδηθφ αεξνπιάλν (θφζηνο 

5.000 €) αληί ηεο ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπ (νδηθψο) πνπ θφζηηδε 2.000 €.  Δπηπξφζζεηα 

έμνδα ήηαλ θφξνη – δαζκνί εηζαγσγήο 7.000 €, άδεηα θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηαο 

πξψηνπ έηνπο 500 €, θαη άιια ζπλήζε κεηαθνξηθά θφζηε 1.000 €. 

Tν αξρηθφ θφζηνο ηνπ παγίνπ ηζνχηαη κε: 

Κφζηνο Αγνξάο 50.000 

+ Κφζηνο κεηαθνξάο 2.000 

+Φφξνη Δηζαγσγήο 7.000 

+ Μεηαθνξηθά 1.000 

ΤΝΟΛΟ 60.000 
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Σν θφζηνο κεηαθνξάο κε αεξνπιάλν 5.000 € ζεσξείηαη αζπλήζηζην θφζηνο θαη 

αλαγλσξίδεηαη κφλν ην θαλνληθφ θφζηνο 2.000 €. Σν πνζφ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζεσξείηαη νξγαληθφ έμνδν ηεο ρξήζεο θαη κεηαθέξεηαη αξρηθά ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ινγαξηαζκφ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο.  

 

Κφζηνο Σαθηηθήο Κχξηαο Δπηζεψξεζεο  

Σελ 1/1/2010 ε Α.Δ. «ΣΣ» απέθηεζε κεράλεκα αληί πνζνχ 13.000 €. Σν πνζφ ησλ 

13.000 €  ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο κίαο θχξηαο επηζεψξεζεο αμίαο 1.000 €, ε νπνία 

πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 4 έηε. Ζ σθέιηκε δσή ηνπ κεραλήκαηνο είλαη 10 έηε. Σελ 

4/1/2012 γίλεηαη απξφνπηα θχξηα επηζεψξεζε ηνπ κεραλήκαηνο κε θφζηνο 1.200 €. 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο είλαη νη αθφινπζεο: 

1/1/2010 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 12.000  

 ΚΟΣΟ  ΚΤΡΗΑ  ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 1.000  

 ΣΑΜΔΗΟ  13.000 

31/12/2010 ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΝ/ΝΔ  ΣΟ  ΛΔΗΣ. ΚΟΣΟ 1.450  

 Απνζβέζεηο Μεραλεκάησλ     (12.000 / 10 ) = 1.200   

 Απνζβέζεηο  Κφζηνπο Δπηζεψξεζεο  (1.000 / 4 ) = 250   

 ΑΠΟΒ/ΝΑ  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (πζζεξ/λεο απ/ζεηο)  1.200 

 ΑΠΟΒ/ΝΟ Κφζηνο Δπ/ζεο (πζζεξ/λεο απ/ζεηο)  250 

31/12/2011 ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΝ/ΝΔ  ΣΟ  ΛΔΗΣ. ΚΟΣΟ 1.450  

 Απ/ζεηο Μεραλεκάησλ     (12.000 / 10 ) = 1.200   

 Απ/ζεηο  Κφζηνπο Δπηζεψξεζεο (1.000 / 4 ) = 250   

 ΑΠΟΒ/ΝΑ  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (πζζεξ/λεο απ/ζεηο)  1.200 

 ΑΠΟΒ/ΝΟ Κφζηνο Δπ/ζεο (πζζεξ/λεο απ/ζεηο)  250 

4/1/2012 ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΝ/ΝΔ  ΣΟ  ΛΔΗΣ. ΚΟΣΟ (1.000 – 500) 500  

 ΑΠΟΒΔΜΔΝΟ   Κφζηνο Δπ/ζεο  (πζζεξ/λεο απ/ζεηο) 500  

 ΚΟΣΟ ΚΤΡΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ  1.000 

4/1/2012 ΚΟΣΟ ΚΤΡΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 1.200  

 ΣΑΜΔΗΟ  1.200 
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  Πιεξσκή λένπ θφζηνπο επηζεψξεζεο   

31/12/2012 ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΝ/ΝΔ  ΣΟ  ΛΔΗΣ. ΚΟΣΟ 1.500  

 Απ/ζεηο Μεραλεκάησλ    (12.000 / 10 ) = 1.200   

 Απ/ζεηο  Κφζηνπο Δπηζεψξεζεο  (1.200 / 4 ) = 300   

 ΑΠΟΒΔΜΔΝΑ  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (πζ/λεο απ/ζεηο)  1.200 

 ΑΠΟΒΔΜΔΝΟ   Κφζηνο Δπ/ζεο  (πζζεξ/λεο απ/ζεηο)  300 

 

Δπεηδή έγηλε ζην δεχηεξν ρξφλν θχξηα ζπληήξεζε ην πνζφ ηεο αξρηθήο αλαπφζβεζηεο 

αμίαο ζπληήξεζεο ζεσξείηαη ζαλ νξγαληθφ έμνδν απφζβεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν έηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θιείζεη ν ινγαξηαζκφο γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ζηα 

λέα δεδνκέλα.  

 

 


