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1.Γενικά περί Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Με τον όρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα(IAS) εννοούμε ένα σύνολο Λογιστικών 

Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών γενικά αποδεκτών η καθιέρωση των 

οποίων οδηγεί σε ομοιομορφία καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων και 

συνεπώς σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών των 

καταστάσεων αυτών.  

Τα  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα(IAS) μετονομάστηκαν σε Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης-ΔΠΧΠ (International Financial 

Reporting Standards-IFRS) τον Απρίλιο του 2001 και περιλαμβάνουν το σύνολο των 

πρότυπων κανόνων και διερμηνειών που έχει υιοθετήσει το IASB όπως   : 

1. τα IAS (ΔΛΠ) –εκδόθηκαν μέχρι το Μάρτιο του 2001 από τη  IASC. 

2. τα IFRS (ΔΠΧΠ) –εκδίδονται από τον Απρίλιο του 2001 από την IASB ,και 

3. τις διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των IFRS και της πρώην 

διερμηνείες της SIC. 

Τα ΔΛΠ εφαρμόζονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε είδους επιχειρήσεως 

εμπορικής, βιομηχανικής ή επαγγελματικής.  

Φορείς Δ.Λ.Π. 

 Τα βασικότερα όργανα κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο είναι η 

FASB (Financial Accounting Standards Board -Ομοσπονδιακή επιτροπή Λογιστικών 

Προτύπων), η IASC (International Accounting Standards Committee -Διεθνής 

Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων) και η Ευρωπαϊκή 'Ένωση. 
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FASB  

Η FASB ιδρύθηκε το 1973 και αποτελεί τον οργανισμό εκείνο του ιδιωτικού τομέα 

(μέλη του είναι έμπειρα  στελέχη και ακαδημαϊκοί καθηγητές)  για τον καθορισμό 

προτύπων για την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων στις ΗΠΑ.  

Η FASB αναγνωρίζεται επισήμως από τη SEC (Securities and Exchange 

Commission), η οποία αποτελεί το Δημόσιο φορέα ελέγχου των κεφαλαιαγορών στις 

ΗΠΑ.  

Η FASB συνίσταται από το Προεδρείο της, που αποτελείται από 7 μέλη πενταετούς 

θητείας, μόνιμο προσωπικό που αριθμεί 40 άτομα καθώς και συνεργάτες από τον 

ακαδημαϊκό χώρο που συμμετέχουν στις ομάδες που δημιουργούνται για τον 

καθορισμό των λογιστικών προτύπων .  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η FASB είναι όργανο κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε 

εθνικό επίπεδο (για τις ΗΠΑ), όμως οι εταιρείες εκείνες που καταρτίζουν τις 

λογιστικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπά της γίνονται δεκτές 

σε Χρηματιστήρια άλλων χωρών.  

 

IASC  

Η IASC συστήθηκε στις 29/6/1973 ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των λογιστικών 

σωμάτων 10 χωρών. Της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της 

Ιαπωνίας, του Μεξικού, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και 

των ΗΠΑ. 

Η αρχική αυτή συμφωνία αναθεωρήθηκε τον Νοέμβριο του1982 , όποτε υπεγράφη 

και το αναθεωρημένο καταστατικό της I.A.S.C.  

 

Το Μάιο 2000 αποφασίστηκε η νέα οργανωτική δομή που αποτελείται από: 

 

• 19 Επιτρόπους (trustees)  

 

• Συμβούλιο (Board)  

• Συμβουλευτικό συμβούλιο προτύπων (Standards Advisory Counsil ) 
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• Μόνιμη επιτροπή διερμηνειών (Standing Interpretation Committee) 

 

Τον Απρίλιο του 2001 , η IASC μετονομάστηκε σε International Accounting 

Standards Board , για την εναρμόνιση της επωνυμίας της με την επωνυμία της 

αντίστοιχης Αμερικανικής οργάνωσης Financial Accounting Standards Board(FASB). 

 

Οι εργασίες της IASC διεξάγονται από ένα συμβούλιο που συγκροτούν 

αντιπροσωπείες 13 χωρών κατ' ανώτατο όριο και 4 οργανώσεων κατ' ανώτατο όριο 

που ενδιαφέρονται για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Ειδικότερα οι σκοποί της  IASC σύμφωνα με το καταστατικό της είναι οι εξής: 

• Να δημιουργεί και να δημοσιεύει Λογιστικά Πρότυπα με βάση τα οποία θα 

συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις και να προωθεί την παγκόσμια 

αποδοχή και τήρησή της  

• Να εργάζεται γενικότερα για τη βελτίωση και εναρμόνιση των κανόνων των 

Λογιστικών Προτύπων και των διαδικασιών που σχετίζονται με την 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

Με τον όρο χρηματοοικονομικές καταστάσεις νοούνται οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκουν 

που μας δίνουν πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, 

είναι χρήσιμες σε διάφορους χρήστες για να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις και οι 

οποίες περιλαμβάνουν:  

•  Τον Ισολογισμό (Balance Sheet) 

•  Τα αποτελέσματα χρήσης (Income Statement) 

•  Τις ταμειακές ροές (Cash FlowStatement) 

•  Τις μεταβολές στην χρηματοοικονομική θέση (Statement of Changes in 

Equity) 
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•  Τις επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων Διαδικασία 

ανάπτυξης ΔΛΠ-Προσάρτημα (Notes) 

Η ευθύνη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει την επιχείρηση, 

ενώ οι ελεγκτές με τη σειρά τους έρχονται για να ελέγξουν την ορθότητά τους και να 

την εκθέσουν. 

Η επιχείρηση μπορεί να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις με όποιον τρόπο τη 

εξυπηρετεί σύμφωνα με τις ανάγκες της, εφόσον αυτές προορίζονται για εσωτερική 

πληροφόρηση. Όταν όμως οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν εξωτερικούς 

χρήστες(όπως μετόχους, πιστωτές  κτλ),τότε αυτές θα πρέπει να καταρτίζονται 

σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΛΠ. 

   

Σχέση μεταξύ της I.A.S.C και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

Η σχέση μεταξύ της I.A.S.C και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International 

Federation of Accountants-I.F.A.C) επιβεβαιώνεται από τις αμοιβαίες δεσμεύσεις τις 

οποίες έχουν αναλάβει. Η ιδιότητα του μέλους της I.A.S.C ( που είναι η ίδια όπως και 

αυτή της  I.F.A.C) αναγνωρίζει στην αναθεωρημένη συμφωνία , ότι η I.A.S.C έχει 

πλήρη και απόλυτη αυτονομία στο να θέτει και να εκδίδει Δ.Λ.Π. 

 

Υποχρεώσεις των Μελών της I.A.S.C 

Τα μέλη συμφωνούν να υποστηρίζουν τους σκοπούς της I.A.S.C δημοσιεύοντας στις 

αντίστοιχες χώρες τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που γίνονται αποδεκτά για 

δημοσίευση από το συμβούλιο της I.A.S.C  και να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να πείθουν τις κυβερνήσεις και τα όργανα λογιστικής τυποποίησης 

για το ότι οι δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις πρέπει να ακολουθούν τα Δ.Λ.Π 

καθώς και να ενθαρρύνουν την αποδοχή και την τήρηση των Δ.Λ.Π διεθνώς. 
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Λογιστικά Πρότυπα-Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Η έκδοση των οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζεται βασικά από τη νομοθεσία κάθε 

χώρας και περιλαμβάνει τα Λογιστικά Πρότυπα που έχουν δημοσιευτεί από τα 

διοικητικά όργανα ή τα επαγγελματικά λογιστικά σώματα στις αντίστοιχες χώρες.   

Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που δημοσιεύονται από 

την IASC  δεν υπερισχύουν των Εθνικών Λογιστικών Προτύπων άλλα λειτουργούν 

παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτά.  

Η IASC λαμβάνει γνώση των σχεδίων ή των Λογιστικών Προτύπων , που ήδη έχουν 

εκδοθεί σε κάθε θέμα και δημιουργεί ένα ΔΛΠ για παγκόσμια αποδοχή. Ένα από τα 

αντικείμενα της IASC είναι να εναρμονίσει, όσο είναι δυνατόν, τα διαφορετικά 

Λογιστικά Πρότυπα και λογιστικές μεθόδους των διαφόρων χωρών. 

Για να επιτύχει αυτό το σκοπό της προσαρμογής των υπαρχόντων προτύπων και για 

να διατυπώσει τα ΔΛΠ η IASC επικεντρώνεται στα ουσιώδη και προσπαθεί να μη 

γίνουν τα ΔΛΠ τόσο περίπλοκά ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή σε 

παγκόσμια βάση. Τα ΔΛΠ που εκδίδονται από την  IASC αναθεωρούνται συνεχώς 

για να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και της ανάγκες της ανανεώσεως. 

Σε περίπτωση δε όπου οι τοπικοί κανόνες εμφανίζουν σημαντική παρέκκλιση από τα 

ΔΛΠ , ευθύνη της IASC είναι πείσει τις τοπικές οικονομικές αρχές για τα 

πλεονεκτήματα εναρμόνισης τους με τα ΔΛΠ.  

 Υποχρέωση των μελών της IASC είναι  η γνωστοποίηση της εφαρμογής των ΔΛΠ 

όταν αυτά εφαρμόζονται. 

 

Το πεδίο εφαρμογής των προτύπων 

 
Τα ΔΛΠ προορίζονται για έχουν εφαρμογή σε ουσιώδη θέματα . Η εφαρμογή κάθε 

ΔΛΠ αρχίζει από τη ρητά καθοριζόμενη ημερομηνία στο Πρότυπο και δεν έχει 

αναδρομική ισχύ, εκτός και αν ορίζεται το αντίθετο. Κάθε περιορισμός στην 

εφαρμογή συγκεκριμένων ΔΛΠ αναφέρεται καθαρά στα δημοσιευμένα κείμενα των 

Προτύπων αυτών. 
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Διαδικασία ανάπτυξης Δ.Λ.Π 

Τα Δ.Λ.Π. αναπτύσσονται αποκλειστικά από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων IASB(International Accounting Standards Board). 

 Για να διεκπεραιώσει το έργο της λαμβάνει υπόψη της τα δημοσιευμένα λογιστικά 

πρότυπα και σχέδια από πολλές χώρες από τα οποία αντλεί γνώση με βάση την οποία 

δημιουργεί λογιστικά πρότυπα για τα ουσιώδη θέματα.  

 

 

Οι στόχοι της IASB είναι οι εξής:  

• Η ανάπτυξη κατανοητών, υψηλής ποιότητας, και με δυνατότητα εφαρμογής 

σε παγκόσμιο επίπεδο λογιστικών προτύπων , τα οποία να βοηθούν στην 

σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και άλλων οικονομικών εκθέσεων με 

τρόπο διαφανή και συγκρίσιμο βοηθώντας έτσι τους χρήστες αυτών στο να 

πάρουν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις  

• Η προώθηση της χρήσης και εφαρμογής αυτών των προτύπων  

• Η επίτευξη σύγκλισης των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα διεθνή.  

Από τις κατευθυντήριες επιτροπές επιλέγονται προς μελέτη διάφορα σημαντικά 

θέματα.  

Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι η έκδοση σχεδίων κατά θέμα.  

Τα σχέδια υποβάλλονται στο συμβούλιο προς έγκριση και εφόσον εγκριθούν από τα 

2/3 αυτού, διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους για μελέτη και σχόλια. Οι 

ενδιαφερόμενοι στους οποίους διατίθεται αρκετός χρόνος είναι λογιστικά σώματα, 

κυβερνήσεις, χρηματιστηριακές αρχές κλπ.  

Τα σχόλια των ανωτέρω ενδιαφερομένων λαμβάνονται υπόψη από το συμβούλιο και 

γίνονται οι κατάλληλες επεμβάσεις όπου χρειάζεται στο αρχικό σχέδιο. Στη συνέχεια 

το νέο σχέδιο εφόσον εγκριθεί από τα 3/4 του συμβουλίου λαμβάνει τη μορφή του 

λογιστικού προτύπου. 

Για την ψηφοφορία που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο κάθε χώρα και κάθε 

οργανισμός εκπροσωπείται στο Συμβούλιο με μια ψήφο. 
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Διαδικασία εργασίας εκδόσεως των Διερμηνειών 

 

Το συμβούλιο της IASC συνέστησε τη Μόνιμη Επιτροπή των Διερμηνειών (SIC) τον 

Ιανουάριο του 1997 με σκοπό να ενισχύσει την αυστηρή εφαρμογή και την 

παγκόσμια συγκρισιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων που καταρτίζονται με τα 

ΔΛΠ και να ερμηνεύει τα διαφιλονικούμενα λογιστικά θέματα.  

Οι διερμηνείες που εκδίδονται τα SIC εγκρίνονται από την IASC και αποτελούν 

μέρος της αυθεντικής φιλοσοφίας των ΔΛΠ. 

 

Γλώσσα   

 
Το εγκεκριμένο κείμενο κάθε σχεδίου ή πρότυπου είναι αυτό που εκδίδεται από την 

IASC στην αγγλική γλώσσα. Τα μέλη είναι υπεύθυνα με την άδεια του συμβουλίου , 

για τη σύνταξη μεταφράσεων ούτως ώστε αυτά να εκδίδονται στη γλώσσα της δικής 

τους χώρας. Στις μεταφράσεις αυτές δηλώνεται το όνομα του Λογιστικού Σώματος 

που συνέταξε τη μετάφραση και ότι αυτή η μετάφραση είναι του εγκεκριμένου 

κειμένου. 

 

Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανά τον κόσμο 

 
Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει τα ΔΛΠ βάσει νόμου όπως η Ελλάδα, σε άλλες 

χώρες υιοθετούνται υποχρεωτικά από τα μέλη των Λογιστικών Επαγγελματικών 

Σωματείων όπως η Κύπρος ενώ ορισμένες χώρες αναπροσαρμόζουν τα δικά τους 

εθνικά λογιστικά πρότυπα για να συνάδουν με τα ΔΛΠ όπως η Αγγλία. 

 Η Ευρωπαϊκή ένωση αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των ΔΛΠ στην 

εναρμόνιση των Διεθνών Λογιστικών  αρχών και πρότεινε όπως, από το 2005, τα 

ΔΛΠ εφαρμοστούν υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήρια αξιών στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση . Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα 15 

κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και για τα τρία κράτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Περιοχής και τις 10 χώρες που εγκρίθηκαν για την ιδιότητα μέλους της ΕΕ το 

Μάιο του 2004.  

    Πολλές άλλες χώρες αντικαθιστούν τις εθνικές Γενικά Αποδεκτές Αρχές 

Λογιστικής (GAAP) τους με τα IFRS για μερικές ή όλες τις εγχώριες επιχειρήσεις 

συμπεριλαμβανομένών, της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Τζαμάικας, του 

 7



Κιργιζιστάν, της Νέας Ζηλανδίας, της Νικαράγουας, της Ρωσίας, του 

Τατζικιστάν, της Τανζανίας, και της Ουκρανίας.  

Άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει πολιτικές αποδοχής των IFRS λέξη προς λέξη ως τις 

εθνικές GAAP τους, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, του Χονγκ Κονγκ, και 

της Σιγκαπούρης. Σε περίπτωση δε όπου οι τοπικοί κανόνες εμφανίζουν σημαντική 

παρέκκλιση από τα ΔΛΠ , ευθύνη της IASC είναι πείσει τις τοπικές οικονομικές 

αρχές για τα πλεονεκτήματα εναρμόνισης τους με τα ΔΛΠ.  

 Υποχρέωση των μελών της IASC είναι  η γνωστοποίηση της εφαρμογής των ΔΛΠ 

όταν αυτά εφαρμόζονται. 

 

 

1.2Κύριες Διαφορές Μεταξύ Ελληνικών και Δ.Λ.Π 

Προκειμένου να οριοθετηθούν οι κύριες διαφορές μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Λ.Π., 

ως Ε.Λ.Π. λαμβάνονται υπ' όψη οι αρχές που τίθενται από τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920 και του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) και όχι τυχόν φορολογικές οι 

άλλες διατάξεις οι οποίες εκδίδονται και επηρεάζουν την απεικόνιση των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Κύριες Διαφορές  

Οι κύριες διαφορές μεταξύ των Ε.Λ.Π. και των Δ.Λ.Π. θα μπορούσαν να χωρισθούν 

σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

• Στις συντασσόμενες Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Στην διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων και 

γεγονότων.  

• Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  

 

Συντασσόμενες Οικονομικές Καταστάσεις  

Τα Δ.Λ.Π. απαιτούν την σύνταξη της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής θέσης 

κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Το κενό καλύπτεται 

μερικώς με την σύνταξη του Πίνακα Διάθεσης των κερδών.  
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Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπου με βάση την Ελληνική Νομοθεσία 

η κατάρτιση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων δεν είναι υποχρεωτική, υπάρχει 

πλήρης διαφοροποίηση από τα Δ.Λ.Π.  

Η Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής θέσης περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου ο χρήστης να κατανοήσει την 

μεταβολή που επήλθε στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας :  

• Κατά την διάρκεια της χρήσης (αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 

επιχορηγήσεις , αναπροσαρμογές κ.τ.λ.) 

• Κατά την λήξη της χρήσης μέσω της διανομής των αποτελεσμάτων.  

Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και οι πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται σε αυτό με βάση τα Δ.Λ.Π. Συγκεκριμένα οι γνωστοποιήσεις 

(notes) οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων 

αποτελούν μία δομημένη και αναλυτική παρουσίαση της οικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης.  

 

Αντιμετώπιση Λογιστικών Γεγονότων  

Οι λογιστικοί χειρισμοί που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π. για την απεικόνιση διαφόρων 

λογιστικών γεγονότων διαφέρουν από αυτούς που απαιτούνται από την Ελληνική 

Νομοθεσία. Οι διαφορές αυτές πολλές φορές σχετίζονται όχι με τις εφαρμοζόμενες 

λογιστικές αρχές για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων αλλά με 

φορολογικές διατάξεις οι οποίες επιδρούν ουσιαστικά στην σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο λογιστικός χειρισμός που 

προβλέπεται από την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία για την αποτίμηση των 

χρεογράφων.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των Ελληνικών και των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι διαφορές αυτές είναι ενδεικτικές και σε καμία 

περίπτωση δεν εξαντλούν το σύνολο των περιπτώσεων που ενδεχομένως να 

προκύψουν κατά την πρακτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

 

 

 9



 Λογιστική Αποσβέσεωv  

Οι αποσβέσεις με βάση την Ελληνική Νομοθεσία υπολογίζονται με σταθερούς 

συντελεστές οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται πάγια από την κάθε επιχείρηση.  

Με βάση τα Δ.Λ.Π. κάθε εταιρεία θα πρέπει να εκτιμά την ωφέλιμη ζωή των 

περιουσιακών στοιχείων της και μάλιστα αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να υπόκειται σε 

τακτικούς ελέγχους και εάν κριθεί απαραίτητο να αναπροσαρμόζεται.  

Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία τα γήπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόζονται 

υποχρεωτικά με βάση τον Ν.2065/1992 κάθε τέσσερα χρόνια και με τους συντελεστές 

παυ ορίζει ο νόμος.  

Αντίθετα, στα Δ.Λ.Π., η αναπροσαρμογή επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις 

για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, και ο προσδιορισμός της αναπροσαρμοσμένης 

αξίας γίνεται κατόπιν εργασίας που εκτελείται από εξειδικευμένο εκτιμητή και όχι με 

σταθερούς συντελεστές.  

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης-Δαπάνες ερευνάς και ανάπτυξης 

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία, συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών 

καταχωρούνται στον Ισολογισμό και όχι στα αποτελέσματα και αποσβένονται είτε 

άμεσα είτε σε πέντε χρόνια. Τα Δ.Λ.Π. θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

προκειμένου αυτές οι δαπάνες να πληρούν τα κριτήρια για την καταχώρηση τους 

στον Ισολογισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έξοδα ίδρυσης δεν καταχωρούνται 

στον Ισολογισμό.  

Οι δαπάνες έρευνας δεν καταχωρούνται σαν άϋλο περιουσιακό στοιχείο, ενώ οι 

δαπάνες αναπτύξεως καταχωρούνται μόνο αν η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει:  

• Την τεχνική δυνατότητα ολοκληρώσεως του άϋλου περιουσιακού στοιχείου, 

ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση. 

• Την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο και να 

χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει αυτό . 

• Πως το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων πραγμάτων η επιχείρηση πρέπει να 

αποδείξει την ύπαρξη αγοράς για το προϊόν του άϋλου περιουσιακού 
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στοιχείου ή για το ίδιο το άϋλο περιουσιακό στοιχείο αν πρόκειται να 

χρησιμοποιείται εσωτερικώς.  

• Τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών οικονομικών και άλλων πόρων 

για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το 

άϋλο περιουσιακό στοιχείο.  

• Την ικανότητά της να αποτιμά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της αναπτύξεώς του. 

 

Κεφαλαιοποίηση τόκων και συναλλαγματικών διαφόρων δανείων 

κατασκευαστικής περιόδου.  

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι τόκοι και οι συναλλαγματικές διαφορές 

(έξοδα) που αφορούν δάνεια που έχουν ληφθεί για την κατασκευή ή απόκτηση ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου, καταχωρούνται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο και 

αποσβένονται,  

 οι μεν τόκοι σε διάστημα έως και πέντε έτη,  

 ενώ οι συναλλαγμοτικές διαφορές μέσα στην διάρκεια ισχύς του δανείου.  

Στα Δ.Λ.Π. ως βασική μέθοδος προτείνεται η καταχώριση των παραπάνω δαπανών 

στα αποτελέσματα της χρήσης, ενώ ως εναλλακτική μέθοδος, επιτρέπεται να 

αποτελέσουν αυξητικό στοιχείο του κόστους και να αποσβεσθούν μέσα στην ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής του παγίου. 

 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία οι μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων είτε 

πρόκειται για χρηματοδοτικές είτε για λειτουργικές, δεν απεικονίζονται στον 

Ισολογισμό του μισθωτή, αντίθετα παραμένουν και απεικονίζονται στον Ισολογισμό 

του εκμισθωτή.  

Το ετήσιο μίσθωμα λογίζεται συνολικά ως δαπάνη για τον μισθωτή και ως έσοδο για 

τον εκμισθωτή.  
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Τα Δ.Λ.Π. κάνουν διάκριση των μισθώσεων σε χρηματοδοτικές και σε λειτουργικές 

και απαιτούν οι χρηματοδοτικές να καταχωρούνται, για τον μεν μισθωτή ως 

αγορασθέντα πάγια, για τον δε εκμισθωτή ως πώληση παγίων.  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία στις Οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται 

μόνο οι φόροι οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής 

Φορολογικής Νομοθεσίας.  

Τα Δ.Λ.Π. απαιτούν ο κάθε φάρος εισοδήματος να αντιμετωπίζεται ως δαπάνη, και 

ως τέτοια θα πρέπει να συσχετίζεται με τις συναλλαγές τις οποίες αφορά. 'Ετσι οι 

υποχρεώσεις από τις τρέχουσες χρονικές λογιστικές διαφορές θα πρέπει να 

υπολογίζονται και να εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωτέων 

φόρων είτε ως απαιτήσεις αντιπροσωπεύοντας προπληρωμές φόρων.  

 

Κρατικές επιχορηγήσεις στοιχείων ενεργητικού 

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία εμφανίζονται στα ίδια κεφάλαια και 

αποσβένονται (μεταφερόμενα στα αποτελέσματα) ανάλογα με τον χρόνο απόσβεσης 

του παγίου. 

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π , οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν το ενεργητικό πρέπει 

να εμφανίζονται στον ισολογισμό, είτε ως έσοδο επομένων χρήσεων (Λογαριασμός 

Παθητικού) είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των σχετικών περιουσιακών 

στοιχείων (εναλλακτικός χειρισμός ). 

 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (Χρεόγραφα)  

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία τα χρεόγραφα αποτιμούνται στην μικρότερη αξία 

μεταξύ της αξίας κτήσεως και της τρέχουσας αξίας  

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., τα χρεόγραφα μπορούν να αποτιμηθούν είτε στην μικρότερη 

αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της τρέχουσας αξίας ή εναλλακτικά στην 

τρέχουσα αξία τους. Κάθε επιλογή αποτίμησης θα πρέπει βέβαια να ακολουθείται 

από την εταιρεία πάγια. 
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Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  

Τα σημεία διαφοροποίησης κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων Λογιστικών 

Καταστάσεων εντοπίζονται στα ακόλουθα θέματα: 

 

Ενοποιημένος Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

 

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να 

συντάσσουν ενοποιημένο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.  

Αντίθετα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν υπάρχει υποχρέωση για 

κατάρτιση Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.  

Προβλέπεται όμως η υποχρεωτική κατάρτιση του Πίνακα Μεταβολών της Καθαρής  

Θέσης. 

 

Διαφορές Ενοποίησης 

 

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ο λογιστικός χειρισμός των διαφορών  

ενοποίησης είναι ο ακόλουθος:  

(α) αποσβένονται, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μία 

χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη,  

και  

(β) παρέχεται η ευχέρεια της άμεσης και εμφανούς αφαίρεσής τους απευθείας από τα 

ίδια κεφάλαια του ενοποιημένου ισολογισμού.  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το σχολιαζόμενο θέμα προβλέπουν ότι η 

απόσβεση της υπεραξίας αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 έτη, ενώ η χρονική 

διάρκεια στην οποία γίνεται η απόσβεση καθώς και η μέθοδος υπολογισμού της 

απόσβεσης επανεκτιμώνται τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης.  
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Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι «διαφορές ενοποίησης» εμφανίζονται 

στον ενοποιημένο ισολογισμό σε ιδιαίτερο κονδύλι με τον τίτλο «δικαιώματα 

μειοψηφίας» στην κατηγορία «ίδια κεφάλαια»  

Αντίθετα με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται 

στον ενοποιημένο ισολογισμό σε ιδιαίτερη κατηγορία ξεχωριστά από τις υποχρεώσεις 

και από τα ίδια κεφάλαια.  

 

Νομοθετικό Πλαίσιο Εφαρμογής στην Ελλάδα 

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα καθιερώνεται με τον 

Ν.2992/2002.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του σχετικού νόμου προβλέπονται τα εξής:  

α. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται στην χώρα μας κατά την κατάρτιση 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• Τον Ισολογισμό  

• Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων  

• Την Κατάσταση Μεταβολών των Iδίων Kεφαλαίων  

• Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

• Τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις εταιρείες των 

οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

  

β. Στις οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π. 

περιλαμβάνονται:  

• Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των μητρικών εταιρειών  

• Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ομίλων εταιρειών που 

συντάσσονται με ευθύνη των μητρικών. 
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γ. Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. αφορά τις οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες ή περιοδικές) 

που καταρτίζονται κατά τις διαχειριστικές χρήσεις ή περιόδους που λήγουν από την 

31/12/2002 και μετά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η ημερομηνία της πρώτης 

εφαρμογής (ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), καθώς και η αντίστοιχη 

περίοδος σύγκρισης.  

 

Σημειώνεται ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει θέματα προσαρμογής των 

εταιρειών στα Δ.Λ.Π .Συγκεκριμένα δεν έχουν προβλεφθεί μέχρι αυτή τη στιγμή 

διατάξεις που να αντιμετωπίζουν θέματα φορολογίας και λογιστικής εναρμόνισης της 

ελληνικής νομοθεσίας με τα διεθνή πρότυπα. 

 

Ήδη εταιρείες που έχουν ξεκινήσει την διαδικασία μετάβασης αντιμετωπίζουν 

προβλήματα εναρμόνισης που θέτουν ως επιτακτική ανάγκη την περαιτέρω λήψη 

νομοθετικών μέτρων για την επίλυση τους.  

 

 

 

Συμπέρασμα-Καθιέρωση των ΔΛΠ 

 

Μεμονωμένα ούτε η IASC ούτε το λογιστικό επάγγελμα έχουν την δύναμη να 

επιβάλλουν διεθνή συμφωνία ή να απαιτήσουν συμμόρφωση προς τα ΔΛΠ .Η 

επιτυχία των προσπαθειών της IASC εξαρτάται από την αναγνώριση και την 

υποστήριξη του έργου της από πολλές και διαφορετικές ενδιαφερόμενες ομάδες που 

ενεργούν μέσα από τα όρια της δικής τους δικαιοδοσίας. Τα μέλη της IASC 

πιστεύουν ότι η αποδοχή στις χώρες των ΔΛΠ θα έχουν με την πάροδο των χρόνων 

σημαντικό αποτέλεσμα . Η ποιότητα , η συγκρισιμότητα , η αξιοπιστία και συνεπώς η 

χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων θα βελτιωθεί σημαντικά. 

Η I.A.S.C θεωρεί ότι με την πάροδο των χρόνων θα πείσει όλο και ολοένα 

μεγαλύτερο αριθμό χωρών να εναρμονιστούν με αυτά. Αποτέλεσμα αυτής της 

συντονισμένης προσπάθειας θα είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων & θα υπάρξει ένας καλύτερος βαθμός συγκρισιμότητας. 
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Tα σε ισχύ Δ.Λ.Π 

Τα πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί από την IASC είναι 41, από αυτά μόνο τα 

34 είναι σε ισχύ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα σε ισχύ Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης του κάθε 

προτύπου. Τα πρότυπα τα οποία έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί από άλλα 

αναφέρονται ονομαστικά. 

 

ΔΙΕΘΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ  

ΤΙΤΛΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δ.Λ.Π.  1 

Παρουσίαση 

χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

08/1997 

Δ.Λ.Π.  2 Αποθέματα 12/1993 

Δ.Λ.Π.  3 
Ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις 
 

Δ.Λ.Π.  4 Λογιστική αποσβέσεων  

Δ.Λ.Π.  5 

Πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται με τις 

οικονομικές καταστάσεις 

 

Δ.Λ.Π.  6 
Λογιστική αντιμετώπιση των 

μεταβολών των τιμών 
 

Δ.Λ.Π.  7 Καταστάσεις ταμειακών ροών 12/1992 

Δ.Λ.Π.  8 

Καθαρό κέρδος ή ζημιά χρήσεως 

βασικά λάθη και μεταβολές στις 

μεθόδους 

12/1993 

Δ.Λ.Π.  9 Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης  

Δ.Λ.Π. 10 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία 

του ισολογισμού 
01/1995 

Δ.Λ.Π. 11 Συμβάσεις κατασκευής έργων 12/1993 

Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 10/1996 
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Δ.Λ.Π. 13 

Εμφάνιση του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και των 

βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

 

Δ.Λ.Π. 14 
Οικονομικές πληροφορίες κατά 

τομέα 
08/1997 

Δ.Λ.Π. 15 

Πληροφορίες που φανερώνουν 

τις επιδράσεις από τις μεταβολές 

των τιμών  

12/1993 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12/1993 

Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 02/1998 

Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 12/1993 

Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 02/1998 

Δ.Λ.Π. 20  

Λογιστική των κρατικών 

επιχορηγήσεων και 

γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

01/1995 

Δ.Λ.Π. 21 
Οι επιδράσεις των μεταβολών 

στις τιμές συναλλάγματος 
12/1993 

Δ.Λ.Π. 22 Ενοποίηση επιχειρήσεων 12/1993 

Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού  01/1995 

Δ.Λ.Π. 24 
Γνωστοποιήσεις συνδεόμενων 

μερών 
01/1995 

Δ.Λ.Π. 25 Λογιστική των επενδύσεων  

Δ.Λ.Π. 26 

Λογιστική απεικόνιση και 

παρουσίαση των προγραμμάτων 

παροχών αποχωρήσεων 

01/1995 

Δ.Λ.Π. 27 
Ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις 
01/1995 

Δ.Λ.Π. 28 
Λογιστική επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις 
01/1995 

Δ.Λ.Π. 29 Οι οικονομικές καταστάσεις σε 01/1995 

 17



υπερπληθωριστικές οικονομίες 

Δ.Λ.Π. 30 

Γνωστοποίηση με τις οικονομικές 

καταστάσεις των τραπεζών και 

των όμοιων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων 

01/1995 

Δ.Λ.Π. 31 

Χρηματοοικονομική παρουσίαση 

των δικαιωμάτων σε 

κοινοπραξίες 

01/1995 

Δ.Λ.Π. 32  
Χρηματοπιστωτικά μέσα: 

γνωστοποίηση και παρουσίαση 
01/1995 

Δ.Λ.Π. 33  Κέρδη κατά μετοχή 02/1997 

Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεση οικονομική έκθεση 02/1998 

Δ.Λ.Π. 35 Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις 06/1998 

Δ.Λ.Π. 36 
Απομείωση αξίας περιουσιακών 

στοιχείων 
06/1998 

Δ.Λ.Π. 37 

Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις  

09/1998 

Δ.Λ.Π. 38  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 09/1998 

Δ.Λ.Π. 39 
Χρηματοπιστωτικά μέσα: 

καταχώριση και αποτίμηση 
02/1999 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα  04/2000 

Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία  02/2001 

 

 

Με βάση τον τίτλο, το αντικείμενο και το σκοπό του κάθε προτύπου θα 

μπορούσαν να τα καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Αυτές είναι: 

• Τα βασικά Δ.Λ.Π. όπου εντάσσονται τα πρότυπα:1,2,8,10,16,18,20,21,23, 

36,37, και 38 

• Τα τεχνικά Δ.Λ.Π. όπου εντάσσονται τα πρότυπα: 7,11,12,14,17,19,30,33, 

34,35,40 και 41 

 18



• Τα Δ.Λ.Π. ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

χρηματοοικονομικών εργαλείων όπου εντάσσονται τα πρότυπα:21,22,24,27,28, 31,32 

και 39. 

 

 

 

 

1.3Πρώτη εφαρμογή των IFRS  

 

Εισαγωγή 

 

H IASB τον Ιούλιο του 2003 προχώρησε στην έκδοση του I.F.R.S. Νο1 με στόχο να 

διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν ή υποχρεούται να υιοθετήσουν για 

πρώτη φορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , αλλά για να ξεπεραστούν οι ασάφειες 

και δυσκολίες που υπήρχαν στην εφαρμογή της διερμηνείας Νο8 «Πρώτη εφαρμογή 

των Δ.Λ.Π ως πρωταρχική λογιστική βάση» 

 

Σκοπός του προτύπου 

 

Σκοπός του I.F.R.S Νο1 , είναι να εξασφαλίσει ότι οι πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις , οι οποίες συντάσσονται με βάση τα International Financial Reporting 

Standards παρέχουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας οι οποίες : 

 

• Είναι διαφανείς για τους χρήστες και συγκρίσιμες για τις περιόδους που 

παρουσιάζονται, 

• Παρέχουν την κατάλληλη βάση έναρξης για τη μεταγενέστερη λογιστική 

απεικόνιση της επιχείρησης σύμφωνα με τα I.F.R.S, και 

• Δημιουργούνται με κόστος που δεν υπερβαίνει τα σχετικά οφέλη για τους 

χρήστες.  

Πεδίο εφαρμογής 

Το πρότυπο έχει εφαρμογή : 
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α) στις Πρώτες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται 

σύμφωνα με τα I.F.R.S. 

 

β)  σε κάθε ενδιάμεση οικονομική έκθεση (Δ.Λ.Π. Νο 34)που παρουσιάζει 

πληροφορίες για τμήμα της περιόδου που καλύπτεται από τις πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις συντασσόμενες σύμφωνα με τα I.F.R.S. είναι 

εκείνες για τις οποίες η επιχείρηση έκανε σαφή και ανεπιφύλακτη δήλωση εφαρμογής 

των I.F.R.S..  

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης είναι επομένως οι πρώτες 

συντασσόμενες σύμφωνα με τα I.F.R.S. οικονομικές καταστάσεις της ,αν, για 

παράδειγμα ,η επιχείρηση:  

(α) παρουσίασε τις αμέσως προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους  

κανονισμούς της χώρας της που διαφέρουν από τα I.F.R.S. (π.χ. ΕΓΛΣ).  

(β) συνέταξε καταστάσεις σύμφωνα με τα I.F.R.S. αλλά μόνο για εσωτερική χρήση 

χωρίς να τις παρουσιάσει στους εξωτερικούς χρήστες.  

(γ) ετοίμασε ως θυγατρική οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα I.F.R.S. με 

σκοπό να ενοποιηθούν στις ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής της χωρίς όμως 

να συντάξει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζονται από το IAS 1. 

Το I.F.R.S. 1 εφαρμόζεται μόνο από τις επιχειρήσεις που υιοθετούν για πρώτη φορά 

τα I.F.R.S. και έτσι δεν εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις που παράλληλα με τις 

εθνικές λογιστικές αρχές παρουσίαζαν και καταστάσεις και με τα Δ.Λ.Π.  

Εννοιολογική Προσέγγιση  

Ιδιαίτερη σημασία για την ορθή μετάβαση στα I.F.R.S. έχουν οι ορισμοί που δίνονται 

μέσα από το σχετικό πρότυπο.  

Ημερομηνία μετάβασης: Είναι η έναρξη της χρήσεως για την οποία η εταιρεία 

παρέχει συγκριτικές πληροφορίες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα.  

Ημερομηνία αναφοράς: Είναι το τέλος της τελευταίας χρήσεως που παρουσιάζεται 

στις οικονομικές καταστάσεις.  
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Εάν για παράδειγμα η εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 

2005 τότε θα πρέπει να παραθέσει και συγκριτικές πληροφορίες  για τη χρήση του 

2004. Επομένως η ημερομηνία μετάβασης είναι η έναρξη αυτής της χρήσης   

δηλ.1/1/2004 ενώ η ημερομηνία αναφοράς είναι η 31/12/2005. 

 

Εκτιμούμενο Κόστος (deem cost): Είναι το ποσό που υποκαθιστά το κόστος κτήσης 

σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Βήματα Μετάβασης στα Διεθνή Πρότυπα  

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν ή υποχρεούνται να εφαρμόσουν για πρώτη φορά τα 

I.F.R.S. θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 

1) Καθορισμός ημερομηνίας μετάβασης  

2) Επιλογή λογιστικών αρχών με βάση τα I.F.R.S.  

3) Απόφαση χρήσης απαλλαγών και εξαιρέσεων από τη αρχή της πλήρους 

συμμόρφωση με κάθε I.F.R.S.  

4) Κατάρτιση Ισολογισμού 'Έναρξης  

5) Κατάρτιση πρώτων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα I.F.R.S. (με 

συγκριτικό έτος)  

 

1. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε αναλυτικά την έννοια και τις απαιτούμενες 

ενέργειες για το κάθε βήμα. 

1) Ημερομηνία μετάβασης στα I.F.R.S.  

Μία επιχείρηση θα συντάξει ισολογισμό έναρξης με βάση τα I.F.R.S., την ημερομηνία 

μετάβασης χωρίς όμως να υποχρεούται να τον παρουσιάσει. Αυτό είναι το σημείο 

εκκίνησης για την τήρηση λογαριασμών σύμφωνα με τα I.F.R.S.. Πρόκειται στην ουσία 

για την απογραφή έναρξης όπως προσδιορίζεται από τις νέες λογιστικές αρχές.  

 

2) Λογιστικές Αρχές  

Η επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει το βασικό κανόνα που εισάγει το I.F.R.S. 1:  

 21



1) Θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες λογιστικές αρχές στον ισολογισμό έναρξης και σε όλες 

τις περιόδους που παρουσιάζονται στις πρώτες συντασσόμενες με βάση τα I.F.R.S. 

οικονομικές καταστάσεις (στο παράδειγμα μας 31/12/2003, 31/12/2004 και 

31/12/2005). 

 

2) Αυτές οι λογιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σύμφωνες, με κάθε πρότυπο που 

ισχύει την ημερομηνία αναφοράς των πρώτων οικονομικών καταστάσεων που 

συντάσσονται με βάση τα I.F.R.S. (αρχή της πλήρους συμμόρφωσης). 

 

3) Δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν διαφορετικές εκδόσεις προτύπων που ίσχυαν σε  

προγενέστερες ημερομηνίες αλλά έχουν ήδη αναθεωρηθεί.   

  

4) Οι μεταβατικές διατάξεις σε άλλα πρότυπα που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του 

συγκεκριμένου I.F.R.S. δεν εφαρμόζονται. 

  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επιχείρηση του παραδείγματος μας θα επιλέξει τις 

λογιστικές αρχές που θα περιλαμβάνονται στα I.F.R.S. που θα βρίσκονται σε ισχύ την 

31/12/2005. Η IASB έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το Μάρτιο του 2004 θα έχει διαθέσιμα 

όλα τα πρότυπα που θα είναι υποχρεωτικά το 2005.  

3) Εξαιρέσεις και Απαλλαγές από την αρχή της πλήρους συμμόρφωσης  

Το I.F.R.S. Νοl απαγορεύει την αναδρομική εφαρμογή ορισμένων σημείων άλλων 

προτύπων:  

(α) Διαγραφή των συμμετοχών και άλλων μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

(β) λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου και 

 (γ) εκτιμήσεις  

Επίσης, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια ή περισσότερες 

από τις εξής απαλλαγές που παρέχονται με το I.F.R.S. Νοl: 

• ενοποιήσεις Επιχειρήσεων  
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• πραγματική αξία ή οι επανεκτιμήσεις στην εκτιμούμενη αξία 

• παροχές εργαζομένων  

• σωρευτικές διαφορές από μετατροπές  

• σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και  

• το ενεργητικό και παθητικό θυγατρικών , συνδεδεμένων επιχειρήσεων και 

κοινοπραξιών  

 

 

 

4) Κατάρτιση Ισολογισμού 'Έναρξης  

Μετά την επιλογή των λογιστικών αρχών η επιχείρηση ,με βάση όσα αναφέρονται 

παραπάνω, (2-3), προχωράει στην κατάρτιση του ισολογισμού έναρξης. Για να γίνει 

αυτό θα πρέπει να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:  

(α) να καταχωρήσει τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των οποίων η 

καταχώρηση επιβάλλεται από τα I.F.R.S. (π.χ. αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης)  

(β) να διαγράψει κονδύλια ενεργητικού ή παθητικού αν τα I.F.R.S. δεν επιτρέπουν 

τέτοια καταχώρηση (π.χ. έξοδα πολυετούς απόσβεσης)  

(γ) να αναταξινομήσει  κονδύλια που καταχωρούσε σύμφωνα με τις προηγούμενες 

λογιστικές αρχές ως στοιχεία ενεργητικού, παθητικού ή ιδίων κεφαλαίων αλλά πλέον 

συστήνεται διαφορετικός λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με τα I.F.R.S. και  

(δ) να εφαρμόσει τις αρχές όλων των I.F.R.S. στην αποτίμηση όλου του ενεργητικού 

και παθητικού.  

'Όλες οι προσαρμογές που θα γίνουν στα κονδύλια του ενεργητικού και του 

παθητικού λόγω της υιοθέτησης νέων λογιστικών αρχών θα καταχωρηθούν απευθείας 

στα κέρδη εις νέο (ή σε άλλη κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων) την ημερομηνία 

μετάβασης στα I.F.R.S.  
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5) Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων  

Τέλος καταρτίζονται οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις (μαζί με την συγκριτική 

περίοδο) με τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους που καταρτίστηκε ο ισολογισμός 

έναρξης.  

Έvαρξη ισχύος  

Το I.F.R.S. Νο! εφαρμόζεται αν οι πρώτες σύμφωνα με τα I.F.R.S. οικονομικές 

καταστάσεις καλύπτουν περίοδο που αρχίζει την ή μετά την Ιη Ιανουαρίου 2004. Η 

προγενέστερη εφαρμογή ενθαρρύνεται.  

 

 

 Εκτιμήσεις  

Κατά την αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού (όπως προβλέψεις 

απαξίωσης αποθεμάτων , προβλέψεις για εκκρεμείς δίκες, αποσβέσεις παγίων , 

προβλέψεις επισφαλειών) η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να διενεργήσει 

ορισμένες εκτιμήσεις.  

Ο κανόνας που εισάγεται με το I.F.R.S. Νοl είναι ότι οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να  

αντικατοπτρίζουν συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα νέα 

πρότυπα. Απαγορεύεται δηλαδή η αναδρομική χρήση πληροφοριών και γεγονότων 

που συνέβησαν μετά την ημερομηνία μετάβασης.  

 

Η αρχή αυτή εφαρμόζεται και για τις καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου.  

Αναφορικά με την διενέργεια των εκτιμήσεων μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής 

περιπτώσεις:  

Περίπτωση 1: Οι εκτιμήσεις αυτές διενεργούνταν και με τα προηγούμενα πρότυπα 

με παρόμοιες λογιστικές αρχές (π.χ. πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων)  

Στην περίπτωση αυτή οι υπολογισμοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις εκτιμήσεις των 

προηγούμενων προτύπων , εκτός αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι οι σχετικές 

εκτιμήσεις ήταν λανθασμένες. Τέτοια ένδειξη μπορεί να θεωρηθεί για παράδειγμα μια 
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παρατήρηση στο πιστοποιητικό ελέγχου, οπότε επιβεβαιώνει ότι κατά την 

ημερομηνία εκείνη ο υπολογισμός της εταιρείας ήταν εσφαλμένος.  

Δεν επιτρέπονται να αναπροσαρμόζονται οι εκτιμήσεις με βάση πληροφορίες που 

αποκαλύφθηκαν μετά την ημερομηνία μετάβασης. Τα γεγονότα αυτά πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως μη διορθωτικά γεγονότα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 10. 

 

Περίπτωση 2: Εκτιμήσεις διενεργούνται και με τα προηγούμενα πρότυπα αλλά με 

βάση λογιστικές αρχές που διαφέρουν σημαντικά με τα IFRS (π.χ πρόβλεψη 

αποζημίωσης του προσωπικού λόγου συνταξιοδότησης ) 

Προσαρμογές στις εκτιμήσεις επιτρέπονται μόνο κατά την έκταση που αντικατοπτρίζουν 

διαφορές στις λογιστικές αρχές. 

Περίπτωση 3:Οι εκτιμήσεις αφορούν σε στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται από τα 

προηγούμενα πρότυπα(π.χ αναβαλλόμενη φορολογία). 

 

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν απαιτούνται με τα προηγούμενα  πρότυπα και διενεργούνται 

σύμφωνα με τα IFRS. Και σε αυτή την περίπτωση όμως οι υπολογισμοί συνεπείς με 

το ΔΛΠ 10, θα πρέπει να αντανακλούν στοιχεία (όπως οι φορολογικοί συντελεστές 

και εκτίμηση της δυνατότητας κερδοφορίας για συμψηφισμό ζημιών) που ίσχυαν την 

ημερομηνία μετάβασης. 

Γνωστοποιήσεις  

Μεταξύ άλλων στις πρώτες συντασσόμενες  με τα IFRS οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να περιλαμβάνονται και πληροφορίες που εξηγούν πλήρως, με επαρκείς 

λεπτομέρειες , πως η μετάβαση από τις προηγούμενες λογιστικές αρχές στα IFRS 

επηρέασε την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της 

επιχείρησης. 

 

Συγκεκριμένα, στο προσάρτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: 

Α) Συμφωνία των ιδίων κεφαλαίων με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές και 

τα  IFRS και για τις δύο από τις παρακάτω ημερομηνίες : 
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• την ημερομηνία μετάβασης στα IFRS και 

• το τέλος της τελευταίας περιόδου που παρουσιάστηκε στις πιο πρόσφατες 

καταστάσεις βάση των προηγούμενων λογιστικών αρχών. 

 

Β) Συμφωνία του  κέρδους ή της ζημίας που παρουσιάστηκε στις τελευταίες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις βάσει προηγούμενων λογιστικών αρχών, με το κέρδος ή τη 

ζημία με βάση τα IFRS για την ίδια περίοδο. 

 

Τα παραπάνω ποσά πρέπει να διαχωρίζονται σε προσαρμογές λόγων λαθών στην 

εφαρμογή των προηγούμενών λογιστικών αρχών και προσαρμογών στις λογιστικές 

μεθόδους με τα νέα πρότυπα. 

Οι προσαρμογές αυτές παρατίθενται και για όλες τις ενδιάμεσες οικονομικές 

εκθέσεις που παρουσιάζει η επιχείρηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 και καλύπτουν 

μέρος της περιόδου που εφαρμόζονται για πρώτη φορά τα IFRS. 

 

 

   

Πρώτη εφαρμογή του IFRS1  στα ΔΛΠ 16 & 38 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τον 

τρόπο εφαρμογής επιμέρους προτύπων και συγκεκριμένα των ΔΛΠ16 και ΔΛΠ38, 

όπως αυτές καθορίζονται από το παρών πρότυπο. 

 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Εάν οι μέθοδοι απόσβεσης καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές με βάση τις 

προηγούμενες λογιστικές αρχές είναι αποδεκτές από τα I.F.R.S , τότε δεν χρειάζεται 

να γίνει καμία αναπροσαρμογή. Κάθε αλλαγή στην εκτιμώμενη ζωή ωφέλιμη ζωή ή 

στη μέθοδο απόσβεσης καταχωρούνται από την ημερομηνία μεταβολής και 
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μεταγενέστερα. Σε περίπτωση που είτε οι μέθοδοι είτε ο ρυθμός απόσβεσης σύμφωνα 

με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές , διαφέρουν από αυτό που ορίζεται ως 

αποδεκτό από τα I,F.R.S τότε θα πρέπει να γίνει αναδρομική αναπροσαρμογή των 

αποσβέσεων.  

 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Ο ισολογισμός έναρξης μιας εταιρείας: 

 

Α)δεν περιλαμβάνει τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία και άλλα κονδύλια, τα οποία 

δεν ικανοποιούν τα κριτήρια καταχώρησης σύμφωνά με το ΔΛΠ38 κατά την 

ημερομηνία μετάβασης στα I.F.R.S. 

Β)περιλαμβάνει όλα τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία , τα οποία πληρούν τα 

κριτήρια καταχώρησης του ΔΛΠ38 για εκείνη την ημερομηνία, εκτός από τα 

ασώματα περιουσιακά στοιχεία που αποκρίθηκαν σε μια ενοποίηση τα οποία δεν 

καταχωρήθηκαν στον ενοποιημένο ισολογισμό του αγοραστή σύμφωνα με τις 

προηγούμενες λογιστικές αρχές και επιπλέον δεν θα καταχωρούνται με βάση το 

ΔΛΠ38 στον ξεχωριστό ισολογισμό του αγοραζόμενου. 

 

Τα κριτήρια του ΔΛΠ38 απαιτούν από μια εταιρεία να καταχωρήσει ένα ασώματο 

περιουσιακό στοιχείο, μόνο εάν¨ 

 

Α) είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στο στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση, και 

 

Β) το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 53 και 59 του ΔΛΠ38 , η εταιρεία κεφαλαιοποιεί  κάθε 

κόστος εσωτερικά δημιουργούμενων ασωμάτων περιουσιακών στοιχείων από την 

ημερομηνία κατά την οποία τα κριτήρια καταχώρησης ικανοποιήθηκαν και μετά. Το 

ΔΛΠ38 δεν επιτρέπει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν την εκ των υστέρων γνώση τους 

για να συμπεράνουν αναδρομικά ότι τα κριτήρια αναγνώρισης ικανοποιήθηκαν. 
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Αν  ένα εσωτερικά δημιουργούμενο ασώματο περιουσιακό στοιχείο πληροί τα 

κριτήρια καταχώρησης με βάση τα I.F.R.S , η εταιρεία το καταχωρεί στον 

Ισολογισμό έναρξης ακόμα και αν είχε καταχωρήσει τη σχετική δαπάνη ως έξοδο 

σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές.     
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16  

Ενσώματα Πάγια 

Property, Plant and Equipment 

 

2.1Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα καθοριστεί ο λογιστικός χειρισμός των ενσώματων παγίων 

στοιχείων και συγκεκριμένα σε θέματα που άπτονται της αρχικής και μεταγενέστερης 

καταχώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων, τις αποσβέσεις τους και την πώληση 

των στοιχείων αυτών. 

Θα αναφερθούμε επίσης στις επιδράσεις που έχουν κάποιοι λογιστικοί χειρισμοί επί 

των λογαριασμών των παγίων στους αναβαλλόμενους φόρους. 

 

     

 Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής 

 

Σκοπός του προτύπου αυτού είναι να περιγράψει τη λογιστική αντιμετώπιση των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων (ενσώματων παγίων στοιχείων),προκειμένου οι χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων να διακρίνουν τις σχετικές με την επένδυση σε 

ενσώματες ακινητοποιήσεις πληροφορίες και τις μεταβολές αυτής της επένδυσης. 

Συγκεκριμένα : 

• Τον καθορισμό του χρόνου αναγνώρισης και καταχώρησης των στοιχείων ως 

περιουσιακά στοιχεία. 

• Τον υπολογισμό της λογιστικής τους αξίας 

• Τον υπολογισμό της επιμέτρησης των αποσβέσεων. 

 

Το Πρότυπο 16 εφαρμόζεται για όλα τα υλικά πάγια στοιχεία  του ενεργητικού εκτός 

των στοιχείων που καθορίζονται από άλλα πρότυπα. 

 

 ‘Ετσι το Πρότυπο 16 δεν καλύπτει: 

• Ακίνητα για επένδυση(ΔΛΠ 40-ΔΠΧΠ5) 

• Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με γεωργικές 

δραστηριότητες.(Δ.Λ.Π  41) 
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• Δικαιώματα εξερεύνησης και εξόρυξης πετρελαίου, ορυκτών, φυσικού αερίου    

κ.τ.λ.(ΔΠΧΠ6) 

 

Το Πρότυπο 16 καλύπτει: 

• Ακίνητη ιδιοκτησία, μηχανήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή ή συντήρηση βιολογικών στοιχείων ή σε σχέση με τα δικαιώματα 

εξόρυξης ορυκτών κλπ που είναι όμως διαχωρισμένα από τα ίδια τα στοιχεία. 

• Στοιχεία που κατασκευάζονται ή αναπτύσσονται για χρήση ως ακίνητα για 

επένδυση. 

 

 

 Ορισμοί 

 

Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται  από το Πρότυπο 

16: 

• Ενσώματες Ακινητοποιήσεις είναι τα υλικά περιουσιακά στοιχεία του 

ενεργητικού που : 

(α) που κατέχονται από την επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή στην 

παροχή αγαθών ή υπηρεσιών , για εκμίσθωση σε τρίτους ή σε 

διοικητικούς σκοπούς και 

(β) αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για παραπάνω από μία χρήσεις. 

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι τα 

«Γήπεδα και Οικόπεδα»,τα «Κτίρια», τα «Μηχανήματα και λοιπός 

εξοπλισμός» 

• Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 

• Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου, ή 

άλλο ποσό που υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις 

,μειωμένο κατά την υπολειμματική του αξία. 

• Ωφέλιμη ζωή ενός παγίου στοιχείου είναι : 

(α) είτε το χρονικό  διάστημα για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 

αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση, 
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(β) είτε ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή ομοίων μονάδων που 

αναμένεται να λάβει η επιχείρηση από το πάγιο στοιχείο. 

• Κόστος παγίου στοιχείου είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά 

ή σε ταμειακά ισοδύναμα , ή η πραγματική αξία άλλου ανταλλάγματος 

που δόθηκε για να αποκτηθεί το στοιχείο, προσδιοριζόμενη κατά το 

χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του στοιχείου. 

• Υπολειμματική αξία  είναι το καθαρό ποσό που επιθυμεί να λάβει η 

επιχείρηση για ένα πάγιο στοιχείο στο τέλος της ζωής του , μετά την 

αφαίρεση των αναμενόμενων εξόδων διάθεσης. 

• Πραγματική αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο μπορεί 

να ανταλλαγεί μεταξύ μερών που έχουν γνώση του αντικειμένου και 

ενεργούν με τη θέληση τους σε μια αντικειμενική συναλλαγή. 

• Ζημιά απομειώσεως  της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 

ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του. 

• Λογιστική αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα πάγιο στοιχείο 

καταχωρείται στον Ισολογισμό μετά την αφαίρεση των σωρευμένων 

αποσβέσεων και των σωρευμένων ζημιών απομειώσεως της αξίας του. 

• Επανεκτιμημένη αξία είναι η δίκαιη αξία ενός στοιχείου του 

ενεργητικού κατά την ημερομηνία επανεκτίμησης του μείον 

οποιεσδήποτε μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

• Ανακτήσιμη αξία είναι το υψηλότερο εκ των δύο ποσών –της αξίας 

χρήσης και της καθαρής τιμής πώλησης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού. 

• Αξία χρήσης είναι η προεξοφλημένη παρούσα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών από τη συνεχή χρήση και τη διάθεση ενός 

στοιχείου ισοδύναμης παραγωγικής ή λειτουργικής δυνατότητας. 

• Κόστος αντικατάστασης ενός στοιχείου είναι το τρέχον κόστος 

απόκτησης ενός παρόμοιου στοιχείου του ενεργητικού ,καινούργιου ή 

μεταχειρισμένου, ή ενός στοιχείου ισοδύναμης παραγωγικής ή 

λειτουργικής δυνατότητας. 
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• Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που θα μπορούσε να ληφθεί από 

την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού σε μια αμφοτεροβαρή 

συναλλαγή ,μείον τις δαπάνες εκποίησης. 

• Κόστος εκποίησης είναι το επαυξητικό κόστος που είναι άμεσα 

αποδοτέο στην εκποίηση ενός στοιχείου ενεργητικού εξαιρουμένων 

οποιωνδήποτε φόρων και διαφόρων άλλων εξόδων. 

• Οικονομική ζωή είναι : 

(α) η περίοδος κατά την οποία ένα στοιχείο του ενεργητικού αναμένεται 

να είναι χρησιμοποιήσιμο από ένα η περισσότερους χρήστες. 

ή 

(β) η συνολική παραγωγή του στοιχείου για ένα η περισσότερους 

χρήστες. 

 

2.2. Αναγνώριση 

  

 Ορισμός  του όρου «Στοιχείου Ενεργητικού» 

 

Σύμφωνα με το «Πλαίσιο για την ετοιμασία και την παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων» (Framework for the preperation 

and presentation of financial statements) της ΕΔΛΠ ,ένα στοιχείο 

ενεργητικού (asset) είναι ,ένας πόρος που ελέγχεται από τη επιχείρηση 

ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος , η χρήση του οποίου 

αναμένεται να οδηγήσει σε εισροή μελλοντικών οικονομικών οφειλών 

προς την επιχείρηση. 
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2.2Αναγνώριση Υλικών παγίων στοιχείου του Ενεργητικού 

 

  Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων (property, plant and 

equipment) πρέπει να καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία και να 

αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν: 

• Αναμένονται πιθανά οικονομικά οφέλη από τη χρήση του  

• Το κόστος του μπορεί να καθοριστεί με αξιοπιστία 

 

Η διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει εισροή οικονομικών οφειλών προς την 

επιχείρηση υπάρχει όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κατοχή του 

στοιχείου έχουν μεταφερθεί στη  επιχείρηση. 

Στην περίπτωση ανταλλακτικών και υλικών πάγιων στοιχείων 

συντήρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε σχέση με 

συγκεκριμένα υλικά πάγια του ενεργητικού, τα εν λόγω στοιχεία 

λογίζονται ως υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού και αποσβένονται 

εντός μίας περιόδου που δεν υπερβαίνει την ωφέλιμη ζωή των σχετικών 

υλικών πάγιων στοιχείων. 

Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντήρησης τηρούνται λογιστικά ως 

αποθέματα και αναγνωρίζονται κυρίως στα αποτελέσματα όταν 

αναλώνονται. 

Ομοίως τα μεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά και ο εφεδρικός 

εξοπλισμός χαρακτηρίζονται ως πάγια περιουσιακά  στοιχεία, όταν η 

οντότητα αναμένει να τα χρησιμοποιήσει για παραπάνω από μια 

λογιστικές περιόδους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει μία συγκεκριμένη 

κατανομή της συνολικής δαπάνης για την απόκτηση ενός στοιχείου στα 

διάφορα συνιστώσα μέρη του στοιχείου, για να γίνει ένας διαφορετικός 

λογιστικός χειρισμός του κάθε μέρους. πχ ένα αεροσκάφος και οι 

μηχανές του. 

Το παρόν πρότυπο όμως δεν προσδιορίζει τη μονάδα αποτίμησης για 

την αναγνώριση, δηλαδή τι συνιστά στοιχείο των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων. Συνεπώς απαιτείται κρίση στην εφαρμογή των 

κριτηρίων αναγνώρισης στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε οντότητας.   
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Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας, 

καταχωρούνται ως ενσώματες ακινητοποιήσεις κατά την έκταση που η 

λογιστική τους αξία μαζί με την αξία των άλλων στοιχείων για τα οποία 

αποκτήθηκαν, δεν υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. πχ. Το κόστος 

ενός πυροσβεστικού συστήματος αν και δεν προσφέρει άμεσα αξία σε 

ένα κτίριο, πρέπει να καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο, διότι 

παρέχει έμμεσα οικονομικά οφέλη ,όπως μείωση ζημιών σε περίπτωση 

πυρκαγιάς κτλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν τέσσερα ζητήματα τα οποία προκύπτουν όσο αναφορά την λογιστική 

απεικόνιση των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα: 

• Αρχική Καταχώρηση. Τα ποσά με τα οποία θα απεικονιστούν οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις κατά την απόκτηση τους. 

• Μεταγενέστερη Αποτίμηση. Την απεικόνιση  των μεταβολών της αξίας τους 

σε σχέση με την αρχική τους καταχώρηση. 

• Τον Καθορισμό της Ωφέλιμης Ζωής τους με βάση την οποία θα 

κατανεμηθούν στις επιμέρους χρήσεις οι αποσβέσεις τους. 

• Την Απεικόνιση του Αποτελέσματος της πώλησης των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων . 

 

2.3Αρχική Αποτίμηση των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων. 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 όλες οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για να λειτουργήσει 

ένα πάγιο θα πρέπει να καταχωρηθούν ως μέρος αυτού , αυξάνοντας την αξία κτήσης 

τους, υπό την προυπόθεση να μη διαμορφωθούν την αξία του σε ποσό μεγαλύτερο 

της «εύλογης» αξίας του. 
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Έτσι ένα πάγιο στοιχείο εφόσον πληροί τις προυποθέσεις καταχώρησης , αποτιμάται 

αρχικά στο κόστος κτήσης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: 

• Η τιμή αγοράς στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι μη εισπρακτέοι φόροι 

καθώς και τυχόν εκπτώσεις. 

• Τα άμεσα έξοδα τα οποία είναι απαραίτητα για αν φθάσει ένα στοιχείο σε 

κατάσταση που μπορεί να χρησιμοποιείθει.(διαμόρφωση χώρων, κόστος 

εγκατάστασης κ.τ.λ.) 

• Το κόστος αποσυναρμολόγησης και  μετακίνησης του περιουσιακού στοιχείου 

και αποκατάστασης του χώρου εφόσον έχει καταχωρηθεί  αντίστοιχη 

πρόβλεψη με βάση τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π  37 (προβλέψεις, ενδεχόμενες  

υποχρεώσεις  και ενδεχόμενες απαιτήσεις.)  

Τα κριτήρια που θέτει το πρότυπο αυτό είναι τα εξής: 

 

               (α) η επιχείρηση έχει αναλάβει μια υποχρέωση που προκύπτει από τα 

παρελθόντα γεγονότα. 

  

                       (β)υπάρχει πιθανότητα μελλοντικής εκροής για την κάλυψη της 

υποχρέωσης και 

                (γ) μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού είναι δυνατή. 

 

Το ποσό αυτό (εφόσον δεν συντρέξει περίοδος αναπροσαρμογής) μετά την αφαίρεση 

της υπολειμματικής του αξίας αποτελεί  την αποσβεστέα αξία  η οποία κατανέμεται 

στις χρήσεις με βάση  την ωφέλιμη ζωή του συγκεκριμένου παγίου.    

 Ως προς την αρχική αποτίμηση των ιδίων  κατασκευαζόμενων παγίων το ΔΛΠ 16 

ορίζει ότι: 

Το κόστος με το οποίο θα καταχωρηθεί το πάγιο θα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες οι 

οποίες χρειάστηκαν για να κατασκευαστεί υπό την προυπόθεση να μην ξεπερνά το 

ανακτήσιμο ποσό. 

Τυχόν δαπάνες που ξεπερνούν το ανακτήσιμο για την εταιρεία  ποσό καταχωρούνται 

απευθείας στα αποτελέσματα  χρήσης. 

Δαπάνες διοίκησης και άλλα τεχνικά έξοδα δεν αναγνωρίζονται εκτός εάν είναι 

άμεσα αποδοτέα στο συγκεκριμένο πάγιο. 
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Επίσης δεν αναγνωρίζονται δαπάνες όπως το κόστος παρουσίασης ενός νέου 

προϊόντος ή υπηρεσίας, το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα 

κατηγορία πελατών συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης 

προσωπικού. 

   

Αναλυτικά το κόστος κτήσης για κάθε κατηγορία ενσώματου παγίου περιουσιακού 

στοιχείου περιλαμβάνει: 

 

Γη 

Το κόστος της γης περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, την προμήθεια του κτηματομεσίτη, 

νομικές αμοιβές, διαδικασίες αποξήρανσης, καθαρισμού και διαμόρφωσης του 

εδάφους , καθώς και έξοδα κατεδάφισης σε περιπτώσεις που υπήρχαν κτίρια επί του 

εδάφους κατά την αγορά χωρίς να υπάρχει η πρόθεση χρήσης τους. 

 

Κτίρια 

Το κόστος του κτιρίου είναι η τιμή αγοράς του κτιρίου συν όλων των εξόδων 

επισκευής, καθώς και  του κόστους μετατροπής και βελτίωσης του κτιρίου που θα 

προκύψει. 

 

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα 

 Το κόστος των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, 

τα μεταφορικά και τα έξοδα εγκατάστασης. Εάν υπάρχει ανάγκη λειτουργίας κάποιου 

μηχανήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου αυτό να δοκιμαστεί, 

το κόστος αυτής της εργασίας μπορεί εντέλει να κεφαλαιοποιηθεί.  

Το κόστος επανεγκατάστασης μηχανημάτων μέσα στην ίδια την επιχείρηση ή σε 

άλλο σημείο δεν πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί, αφού δεν μπορεί να προσθέσει αξία στο 

ίδιο μηχάνημα.  

Τα κόστη της επανόρθωσης κατασκευών και λανθασμένης εγκατάστασης δεν πρέπει 

να κεφαλαιοποιούνται. Τα κόστη αυτά θα διπλασιάσουν το αρχικό κόστος 

κατασκευής ή εγκατάστασης, που θα έχουν ήδη κεφαλαιοποιηθεί. Η προσθήκη του 

κόστους επανόρθωσης σημαίνει διπλή λογιστική καταγραφή, με τον κίνδυνο μιας 

σημαντικής υπερβολής του πραγματικού κόστους κεφαλαίου. Άλλα παραδείγματα 

από αφύσικα κόστη που δεν θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται περιλαμβάνουν 
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σχεδιαστικά λάθη, βιομηχανικές διαφωνίες, την φύρα, καθυστέρηση στην παραγωγή 

κ.λ.π. 

Τα κόστη που προκύπτουν μετά την αρχική καταχώρηση του παγίου όπως: 

προσθήκες και βελτιώσεις προστίθενται στην αξία του παγίου μόνο στην περίπτωση 

που αυξάνουν περαιτέρω της αρχικής καταχώρησης την αξία του. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι δαπάνες αυτές μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσης.  

Αντίθετα προσθήκες ή βελτιώσεις που προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του παγίου 

καταχωρούνται με δύο τρόπους. Είτε προσαυξάνοντας την αναπόσβεστη  αξία του 

παγίου είτε μειώνοντας τις σωρευμένες αποσβέσεις με  αποτέλεσμα την αύξηση της 

ωφέλιμης ζωής του  παγίου. 

Τέλος οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων ενός ενσώματου περιουσιακού 

στοιχείου, οι οποίες δεν προσαυξάνουν ούτε την ωφέλιμη ζωή ούτε την αξία του 

περιουσιακού στοιχείου, καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα της χρήσης ως 

έξοδα.  

Πάντως το θέμα των μεταγενέστερων δαπανών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς 

πολύ συχνά εφαρμόζεται η λεγόμενη «Δημιουργική Λογιστική», για εξωραϊσμό της 

«Κατάστασης Αποτελεσμάτων» και διόγκωση των κερδών. 

 

Αποτίμηση του κόστους 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η ισοδύναμη τιμή 

τοις μετρητοίς κατά την ημερομηνία αναγνώρισης. Εάν η πληρωμή της αξίας ενός 

στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκτείνεται πέρα των συνηθών  

πιστωτικών ορίων, η διαφορά, μεταξύ της του συνόλου των πληρωμών και αυτής της 

τιμής ,αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκων ,κατά τη διάρκεια της περιόδου πίστωσης, 

εκτός και αν ο τόκος αυτός αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου σύμφωνα 

με τον επιτρεπόμενο εναλλακτικό  χειρισμό του ΔΛΠ 23. 

Όταν υπάρχει ανταλλαγή ενός ή περισσοτέρων στοιχείων των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων με μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή συνδυασμό χρηματικών 

και μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων , τότε το κόστος τέτοιού στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτιμάται στη εύλογη αξία του εκτός αν α) η 

συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εμπορικής ουσίας ή β)δεν μπορεί να αποτιμηθεί 
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αξιόπιστα η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του 

περιουσιακού στοιχείου που καταχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν στοιχείο δεν 

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

παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Το κόστος του στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων , που κατέχεται από 

μισθωτή βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης , προσδιορίζεται σύμφωνα με το 

ΔΛΠ17-Μισθώσεις. 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί αν μειωθεί 

κατά τις κρατικές επιχορηγήσεις , σύμφωνα με το ΔΛΠ20-Λογιστική των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης. 

       

 

 

Σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Βάση των Ελληνικών Λογιστικών  Προτύπων: 

• Αν η προσθήκη ή η επέκταση αποτελεί τμήμα του παλιού στοιχείου , οι 

δαπάνες θα πρέπει να αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή της προσθήκης 

ή της επέκτασης ή με βάση την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του αρχικού 

παγίου στοιχείου, όποια από αυτές είναι η βραχύτερη. 

• Αν η προσθήκη ή η επέκταση δεν αποτελεί τμήμα του παλιού στοιχείου , οι 

δαπάνες αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή της προσθήκης ή της 

επέκτασης. 

 

 

         

 

2.4Αποτίμηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων μετά την αρχική καταχώρηση 

 

 Οι μέθοδοι αποτίμησης που προβλέπονται από το ΔΛΠ 16 είναι οι ακόλουθοι δύο: 

      Το ΔΛΠ 16 επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή μεταξύ δύο εναλλακτικών μεθόδων 

για την μεταγενέστερη αποτίμηση των παγίων ως εξής: 
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Βασική μέθοδος –Μέθοδος του Κόστους 

Μετά την αρχική τους καταχώρηση τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο 

κόστος κτήσεως τους μειωμένα κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων 

καθώς και των ενδεχόμενων ζημιών που έχουν προκύψει λόγω υποτίμησης της αξίας 

τους.  

 
Επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος-Μέθοδος της Αναπροσαρμογής.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους η 

οποία έχει προκύψει από επαγγελματίες εκτιμητές και απεικονίζει την πραγματική 

αξία τους κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής, μειωμένη κατά τις 

μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μειώσεις της αξίας τους.  

 
 

 

 

Παρατηρήσεις:  

 

Εάν η εταιρεία ακολουθεί αυτή την μέθοδο τότε θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα την αξία των παγίων περιουσιακών της στοιχείων έτσι 

ώστε αυτές να απεικονίζουν την πραγματική τους αξία.  

 

Εάν η εταιρεία επιλέξει την εναλλακτική μέθοδο, τότε αυτή θα πρέπει να 

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

επιλεκτικά. π.χ. όταν αναπροσαρμόζονται τα κτίρια θα πρέπει αυτή η εργασία να 

γίνεται για όλα τα κτίρια που κατέχει η επιχείρηση και όχι για κάποια συγκεκριμένα.  

 

Παραδείγματα κατηγοριών παγίων στοιχείων είναι: 

• Εδαφικές εγκαταστάσεις 

• Γήπεδα και κτίρια 

• Μηχανήματα 

• Πλοία 

• Αεροπλάνα 

• Οχήματα 

• Έπιπλα-σκεύη 
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• Εξοπλισμός γραφείου 

 

 

 

Το πρόβλημα που πιθανώς να προκύπτει είναι ότι σε περιπτώσεις σημαντικών 

μεταβολών της πραγματικής αξίας των παγίων θα υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση 

της εικόνας της επιχείρησης σε σύγκριση με προηγούμενες χρήσεις.  

Γι αυτό τον λόγο το πρότυπο αναγνωρίζει ότι ίσως θα ήταν πιο πρακτικό η 

αναπροσαρμογή να γίνεται ανά κατηγορία παγίου σε κυκλική βάση. Αυτό θα μπορεί 

να επιτευχθεί αναπροσαρμόζοντας μια κατηγορία παγίων π.χ. μέσα σε τρία χρόνια. 

'Ετσι το 1/3 της κατηγορίας θα αναπροσαρμοστεί το πρώτο έτος ενώ τα άλλα 2/3 τα 

επόμενα δύο έτη. Με αυτό τον τρόπο σε κάθε έτος το 1/3 θα απεικονίζεται σε 

τρέχουσες τιμές, το άλλο 1/3 σε τιμές του προηγουμένου έτους και το άλλο 1/3 σε 

τιμές δύο ετών προ της τρέχουσας χρήσης.  

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας 

του παγίου όσο αναφορά την χρήση αυτού από την επιχείρηση και άρα ακόμη και 

πάγια εκτός εκμετάλλευσης μπορούν να εμφανίζονται με την τρέχουσα αξία τους. 

  

Οποιαδήποτε μέθοδος επιλεγεί ως λογιστική αρχή θα πρέπει μα βάση το Δ.Λ.Π. Νο 8 

να  

ακολουθείται πάγια.  

 

Λογιστική Απεικόvιση της Αvαπροσαρμογής  

 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι λογιστικοί χειρισμοί οι οποίοι θα πρέπει να 

ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση ανατίμησης των περιουσιακών στοιχείων: 

α) Αρχική αναπροσαρμογή  

• Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου στοιχείου αυξάνεται λόγω 

αναπροσαρμογής ,  το πλεόνασμα που προκύπτει πρέπει να φέρεται απευθείας 

σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων σε λογαριασμό με τίτλο 

«Διαφορές αναπροσαρμογής».  

Όπως ορίζει το ΔΛΠ 16 η διαφορά αυτή θα μεταφερθεί τελικώς στα 

«αποτελέσματα εις νέον» με δύο τρόπους: 
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• Είτε σταδιακά ανάλογα με το ποσοστό της απόσβεσης  παγίου που αφορά 

• Είτε συνολικά κατά το χρόνο λήξης της ωφέλιμης ζωής του ή πώλησης του  

Σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή μειώσει την αξία του παγίου τότε η διαφορά 

καταχωρείται σαν έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω δύο χειρισμούς ακολουθηθεί δεν επιτρέπεται η 

καταχώρηση εσόδου από διαφορές αναπροσαρμογής στα αποτελέσματα της  χρήσης. 

Η μεταφορά των « Διαφορών Αναπροσαρμογής» στα «Αποτελέσματα εις Νέο» 

πραγματοποιείται απευθείας μέσω των ιδίων κεφαλαίων. Οι κινήσεις αυτές 

καταχωρούνται στην «Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων». 
 

 Πλεόνασμα αvατίμησης μετά από προηγούμεvη αvαyvωρισμέvη υποτίμηση. 

  

'Όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε περίπτωση μείωσης της αξίας του παγίου η διαφορά 

αναπροσαρμογής θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης με αντίστοιχη 

μείωση της αξίας του παγίου.  

Εάν σε επόμενο έτος αυξηθεί η αξία του παγίου και η εταιρεία προχωρήσει σε 

αναπροσαρμογή, το πλεόνασμα αποτίμησης που θα προκύψει θα καταχωρηθεί σαν 

έσοδο κατά το ποσό εκείνο με το οποίο είχε υποτιμηθεί το πάγιο. Εάν το ποσό της 

ανατίμησης είναι μεγαλύτερο από το ποσό προγενέστερης υποτίμησης η 

υπερβάλλουσα διαφορά μεταφέρεται απ' ευθείας σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.  

 

 Υποτίμηση αξίας παγίου μετά από προηγούμεvη αvαπροσαρμογή της αξίας του  

 

Στην περίπτωση που η αξία του παγίου εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη της αξίας 

κτήσης του όπως αναφέρθηκε παραπάνω αναπροσαρμόζονται με παράλληλη αύξηση, 

και η αξία κτήσης του παγίου και τα ίδια κεφάλαια (πλεόνασμα ανατίμησης) της 

εταιρείας.  

 

Εάν στη συνέχεια προκύψει ότι συντρέχουν λόγοι υποτίμησης της αξίας του, το 

πλεόνασμα ανατίμησης θα μειωθεί κατά το ποσό με το οποίο είχε αναπροσαρμοστεί η 

αξία του παγίου, ενώ τυχόν υπόλοιπο θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Το έλλειμμα ανατίμησης αντιστρέφει προηγούμενη αναγνωρισμένη αύξηση.  
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Σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

  

 

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία μόνο τα γήπεδα και τα κτίρια 

αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά με βάση τον N.206S/1992 κάθε τέσσερα χρόνια 

και με τους συντελεστές που ορίζει ο νόμος.  

Το πλεόνασμα της ανατίμησης, αυξάνει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και 

καταχωρείται στο  

λογαριασμό "διαφορές αναπροσαρμογής" αφού πρώτα καλύψει τυχόν χρεωστικό 

υπόλοιπο "ζημιών προηγουμένων χρήσεων". Το υπόλοιπο ποσό κεφαλαιοποιείται 

μέσα σε 2 έτη. 

 

 

 

 

2.5Αποσβέσεις 

 

Εννοιολογική Προσέγγιση  

 

Σύμφωνα με την αρχή συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα το αποσβεστέο ποσό ενός 

παγίου κατανέμεται με τρόπο συστηματικό καθ' όλη την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

του παγίου όπως αυτή προσδιορίζεται από την εταιρεία  έτσι ώστε η δαπάνη 

αποσβέσεως να συσχετίζεται με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 

από την χρησιμοποίησή. 

Η δαπάνη απόσβεσης συνήθως βαρύνει τα αποτελέσματα.  

  

 «Αποσβεστέο ποσό» ενός ενσώματου παγίου στοιχείου. 

 

«Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός παγίου στοιχείου ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις μειωμένο κατά την 

υπολειμματική αξία του»(Πρότυπο 6). 

Ουσιαστικά η υπολειμματική αξία ενός παγίου στοιχείου είναι επουσιώδεις στον 

υπολογισμό του αποσβεστέου ποσού. 

 42



Στην περίπτωση εφαρμογής της Βασικής Μεθόδου Αποτίμησης όπου η 

υπολειμματική αξία είναι σημαντική ,η υπολειμματική αξία υπολογίζεται κατά την 

ημερομηνία κτήσης και δεν αυξάνεται από μεταγενέστερες αλλαγές των τιμών. 

Ενώ στην περίπτωση εφαρμογής της Εναλλακτικής Μεθόδου Αποτίμησης όπου η 

υπολειμματική αξία έχει ιδιαίτερη σημασία ,αυτή θα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται 

κατά την ημερομηνία των  τυχόν μεταγενέστερων αναπροσαρμογών της αξίας  του 

παγίου στοιχείου. Η εκτίμηση θα γίνεται με τη βοήθεια άλλων υπολειμματικών τιμών 

που αφορούν  ομοειδή πάγια στοιχεία τα οποία βρίσκονταί στο ίδιο χρονικό στάδιο 

της ωφέλιμης ζωής τους και έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες συνθήκες . 

 

 Ωφέλιμη ζωή του παγίου στοιχείου 

 

Κατά τον ορισμό του προτύπου 16 ,ωφέλιμη ζωή ενός παγίου στοιχείου είναι: 

• Είτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο αναμένεται να 

χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση. 

• Είτε ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή όμοιών μονάδων, που αναμένεται 

να λάβει η επιχείρηση από το πάγιο στοιχείο. 

 

Η ωφέλιμη ζωή του παγίου   εξαρτάται από την χρησιμότητα του στην επιχείρηση η 

οποία είναι συνάρτηση της οικονομικής και της φυσικής του ζωής ορισμένοι από τους 

παράγοντες τους οποίους μια εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη προκειμένου να 

εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή του είναι: 

• Ο βαθμός χρησιμοποίησης του παγίου 

• Η φυσική του φθορά 

• Η τυχόν τεχνολογική του απαξίωση 

• Νομικοί ή άλλοι περιορισμοί 

 

Η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται με βάση την αναμενόμενη 

χρησιμότητα του για την οντότητα. Η πολιτική διαχείρισης της περιουσίας της 

οντότητας μπορεί να περιλαμβάνει την διάθεση των περιουσιακών στοιχείων , ύστερα 

από ορισμένο χρόνο ή μετά την ανάλωση ορισμένου μέρους από τα οικονομικά 

οφέλη που είναι ενσωματωμένα σε αυτά. Συνεπώς η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού 

στοιχείου μπορεί να  είναι βραχύτερη από ότι η οικονομική ζωή του. Η εκτίμηση της 

 43



ωφέλιμης ζωής ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι θέμα κρίσης , που 

βασίζεται στην εμπειρία της οντότητας από παρόμοια στοιχεία.   

Η ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων αλλά και η υπολειμματική αξία τους θα πρέπει 

να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εάν οι εκτιμήσεις διαφέρουν από 

τις αρχικές τότε θα πρέπει να γίνουν επανεκτιμήσεις, και αυτές να αναγνωρίζονται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ8. 

Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες απόσβεσης θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται τόσο 

για την τρέχουσα όσο και για τις μελλοντικές περιόδους. 

Το ΔΛΠ16 εφόσον εφαρμόζεται ορθά δεν αφήνει περιθώριο να υπάρχει στα 

λογιστικά βιβλία πάγιο στοιχείο του ενεργητικού σε πλήρη απόσβεση ενώ 

ταυτόχρονα χρησιμοποιείται ακόμα από την επιχείρηση. 

 

 Κανόνες που διέπουν τις αποσβέσεις των ενσώματων πάγιων στοιχείων. 

 

Οι κανόνες που διέπουν τη διενέργεια των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων 

καθιερώνονται με την Π.41 του ΔΛΠ16 και είναι οι ακόλουθοι: 

• Κάθε τμήμα στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων το κόστος του 

οποίου είναι σημαντικό σε σχέση με το συνολικό κόστος του στοιχείου θα 

αποσβένεται ξεχωριστά.  

• Η οντότητα κατανέμει το αρχικά αναγνωρισμένο ποσό ενός στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων στα σημαντικά του τμήματα και ξεχωριστά 

κάθε τέτοιο τμήμα. Π.χ μπορεί να αποσβένεται ξεχωριστά η δομή και οι 

μηχανές ενός αεροσκάφους . 

• Ένα σημαντικό τμήμα ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

μπορεί να έχει ωφέλιμη ζωή και μέθοδο απόσβεσης που είναι η ίδια με τη 

μέθοδο απόσβεσης και την ωφέλιμη ζωή άλλου  σημαντικού τμήματος του 

ίδιου στοιχείου. Τέτοια τμήματα δύνανται να συναθροιστούν για τον 

προσδιορισμό της δαπάνης απόσβεσης. 

• Στην περίπτωση που μία οντότητα αποσβένει ξεχωριστά κάποια τμήματα ενός 

στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων , θα αποσβένει ξεχωριστά και το 

υπόλοιπο στοιχείο. Το υπόλοιπο απαρτίζεται από τα τμήματα του στοιχείου 

που δεν είναι σημαντικά σε μεμονωμένη βάση. 
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• Η οντότητα μπορεί να διαλέξει να αποσβένει ξεχωριστά τα τμήματα ενός 

στοιχείου που δεν έχουν σημαντικό κόστος σε σύγκριση με το συνολικό 

κόστος του. 

•  Το αποσβεστέο ποσό ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου πρέπει να 

κατανέμεται συστηματικά σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. Η απόσβεση πρέπει 

να λογίζεται έστω και αν η αξία του παγίου στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική 

του αξία. 

• Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου θα 

αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού έτους και , αν οι  

προσδοκίες διαφέρουν από τις προηγούμενες εκτιμήσεις , η μεταβολές θα 

αντιμετωπίζονται ως μεταβολή σε λογιστική εκτίμηση σύμφωνα με το ΔΛΠ8-

Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.   

• Η απόσβεση αναγνωρίζεται ακόμα και αν η εύλογη αξία του στοιχείου 

υπερβαίνει τη λογιστική του αξία , υπό τον όρο‘ότι η υπολειμματική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει τη λογιστική του αξία. 

• Το αποσβεστέο ποσό προσδιορίζεται μετά τη έκπτωση της υπολειμματικής 

του αξίας, η οποία συχνά είναι αμελητέα. 

• Η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αυξηθεί σε 

ποσό ίσο προς η μεγαλύτερο της λογιστικής του αξίας. Αν αυξηθεί η δαπάνη 

απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου  είναι μηδενική εκτός και ότου η 

υπολειμματική αξία του μειωθεί μεταγενέστερα σε ποσό μικρότερο της 

λογιστικής του αξίας. 

• Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο αναλώνονται από την οντότητα κυρίως δια της χρήσης του. 

•  Η  χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης πρέπει να αντικατοπτρίζει το 

ρυθμό ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών του στοιχείου από την 

επιχείρηση. 

•  Η δαπάνη απόσβεσης πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης  εκτός 

και αν κοστολογείται. Δηλαδή στην περίπτωση που ένα πάγιο χρησιμοποιείται 

για την κατασκευή άλλου πάγιου στοιχείου, τότε οι αποσβέσεις του θα πρέπει 

να αυξάνουν την αξία κτήσης του πάγιου στοιχείου που κατασκευάζεται και 

όχι τα αποτελέσματα χρήσης. 
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• Τα γήπεδα και τα κτίρια που αποκτούνται από την επιχείρηση για σκοπούς 

εκμετάλλευσης πχ.ορυχεία δε θα διενεργούνται αποσβέσεις. Σε περιπτώσεις 

που μαζί με το οικόπεδο αγοράζεται και το κτίριο θα πρέπει να γίνεται 

διαχωρισμός στις αξίες τους και να διενεργηθούν αποσβέσεις μόνο στα κτίρια. 

•  Για τα πάγια που έχουν αποκτηθεί μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 

η απόσβεση τους θα πρέπει να κατανεμηθεί στο μικρότερο χρονικό διάστημα 

μεταξύ της διάρκειας της περιόδου μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του 

παγίου.  

 

 

   

 

 

 Μέθοδοι απόσβεσης των παγίων στοιχείων 

 

Οι  μέθοδοι απόσβεσης παρουσιάζουν τον ρυθμό με τον οποίο αναλώνονται τα 

πιθανά μελλοντικά οφέλη στην επιχείρηση.   

 

Oι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοί απόσβεσης σύμφωνα με το ΔΛΠ16  είναι: 

• Η σταθερή μέθοδος 

• Η μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου 

• Η κατά παραγόμενη μονάδα μέθοδός 

 

Αναλυτικότερα κατά τη , 

 

Σταθερή Μέθοδος, η αποσβεστέα αξία διαιρείται με τον αριθμό των ετών της 

προβλεπόμενης ζωής του πάγιου προς απόσβεση  στοιχείου και υπολογίζει το ετήσιο 

ποσό της αποσβέσεως , το οποίο και παραμένει σταθερό σε όλη την ωφέλιμη  ζωή 

του στοιχείου . 

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι απλή, κατανοητή &συστηματική. 

 

Μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου είναι η μέθοδος στην οποία το ποσό που 

καταχωρείται στα αποτελέσματα μειώνεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 
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παγίου. Χρησιμοποιείται κυρίως σε πάγια που η χρήση τους τα πρώτα έτη είναι πιο 

αποδοτική από τα επόμενα. 

 

Η κατά παραγόμενη μονάδα μέθοδος καταχωρεί στα αποτελέσματα το πόσο που 

υπολογίζεται με βάση το προσδοκώμενο ρυθμό παραγωγής. 

 

Η μέθοδος απόσβεσης που επιλέγεται και εφαρμόζεται θα πρέπει να επανεκτιμάτε 

περιοδικά και εφόσον υπάρχει μεταβολή στον αναμενόμενο ρυθμό οικονομικού 

οφέλους στη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του παγίου στοιχείου, τότε θα πρέπει η 

μέθοδος αυτή να τροποποιείτε αναλόγως. 

Όταν υπάρξει αλλαγή στη μέθοδο απόσβεσης τότε θα υπάρξει και αλλαγή στις 

δαπάνες απόσβεσης τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις μελλοντικές χρήσεις. 

Για τα πάγια στοιχεία που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του έτους , η απόσβεση τους 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

1. Σε αναλογία χρήσης του παγίου στοιχείου με βάση την πραγματική περίοδο 

χρήσης του. 

2. Η δαπάνη υπολογίζεται και καταχωρείται με βάση ολόκληρο το έτος 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία απόκτησης του παγίου στοιχείου. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι δαπάνες απόσβεσης  δεν 

καταχωρούνται στο έτος αυτό.  

     

Σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων: 

• Οι αποσβέσεις λογίζονται βάσει σταθερών συντελεστών που ορίζει η 

Φορολογική Νομοθεσία(ΠΔ100/98) το οποίο ορίζει τους μέγιστους 

επιτρεπτούς φορολογικά συντελεστές) 

• Οι συντελεστές απόσβεσης παραμένουν οι ίδιοι ανά κατηγορία παγίου 

ανεξάρτητα της χρήσης στην οποία υπόκειται από την εταιρεία και χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η ωφέλιμη ζωή του παγίου. 

• Πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται μέσω leasing δεν θεωρούνται 

ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και δεν εμφανίζονται στις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις της. Συνεπώς  δεν υπόκεινται σε απόσβεση βάση της 
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ωφέλιμης ζωής τους ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης τους βαρύνονται μόνο 

από τα μισθώματα που καταβάλλονται από την επιχείρηση για τη χρήση τους. 

 

 

 

 Η περίπτωση της «μη απόσβεσης» 

 

Υπάρχουν οικονομικές μονάδες οι οποίες δεν προχωρούν στη διαδικασία της 

απόσβεσης για πάγια στοιχεία του ενεργητικού όπως κτίρια, καταστήματα, 

ξενοδοχεία κτλ 

Οι επιχειρήσεις αυτές υποστηρίζουν ότι τα υλικά αυτά πάγια στοιχεία έχουν πολύ 

υψηλή υπολειμματική αξία που πλησιάζει το κόστος τους και έχουν πολύ μακρά 

ωφέλιμη ζωή. 

Για τους παραπάνω  λόγους το ποσό της απόσβεσης που προκύπτει είναι ασήμαντο. 

Η τακτική αυτή έχει δημιουργήσει κατά καιρούς μεγάλα προβλήματα στα σώματα 

που εκδίδουν λογιστικά πρότυπα, γιατί η μη τήρηση λογιστικών προτύπων ορθά 

υποχρεώνει τα ελεγκτικά σώματα να δημιουργήσουν εκθέσεις με επιφύλαξη. 

Βέβαια το ΔΛΠ16 δεν προβλέπει ιδιαίτερο χειρισμό για την περίπτωση αυτή. Ο 

μόνος τρόπος να τακτοποιηθεί σύμφωνα με τα ΔΛΠ  η ιδιαίτερη αυτή κατάσταση 

είναι να επικαλεσθούμε το άρθρο του ΔΛΠ16  που λέει ότι το ΔΛΠ δεν εφαρμόζεται 

για ασήμαντα «αντικείμενα ή ποσά».θα πρέπει βέβαια η επιχείρηση να αποδείξει με 

τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι λόγω υψηλής υπολειμματικής αξίας ή λόγω μακράς 

ωφέλιμης ζωής το ποσό της απόσβεσης είναι ασήμαντο.  

 

 Αποζημιώσεις για καταστροφές παγίων(SIC14) 

Οι αποζημιώσεις ή οι ζημίες από πάγια στοιχεία ή οι απαιτήσεις κατά τρίτων για 

Ααποζημίωση πρέπει να λογιστικοποιούνται σαν έσοδο στην χρήση που 

λαμβάνονται.   

 

  Ενσώματες ακινητοποιήσεις και αναβαλλόμενη φορολογία 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της 

φορολογητέας βάσης ενός περιουσιακού στοιχείου  σε σχέση με την αξία που αυτό 

εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας.  
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Έτσι στην περίπτωση των ενσώματων ακινητοποιήσεων ,σε σχέση κυρίως με την 

ελληνική νομοθεσία ,αναβαλλόμενοι φόροι μπορούν να προκύψουν: 

• Όταν οι συντελεστές απόσβεσης που έχει καθορίσει η εταιρεία είναι 

διαφορετικοί από τους αντίστοιχους  φορολογικούς συντελεστές. Στην 

περίπτωση αυτή η λογιστική αξία του παγίου διαφοροποιείται από την αξία 

που αποδίδεται στο πάγιο για φορολογικούς σκοπούς. 

• Όταν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναπροσαρμογές επιτρέπεται να γίνονται μόνο 

με σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992. Κατά συνέπεια εάν η εταιρεία 

προβεί σε αναπροσαρμογή της αξίας ενός παγίου θα δημιουργηθεί διαφορά 

μεταξύ λογιστικής και φορολογικής αξίας. 

 

Διαφορές στις αποσβέσεις 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαφορές που μπορεί να προκύψουν 

στις αποσβέσεις. 

1. Στην περίπτωση που οι λογιστικές αποσβέσεις που  έχουν ήδη καταχωρηθεί 

στα βιβλία  είναι μεγαλύτερες των λογιστικών ,βάση ΔΛΠ, προκύπτει 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Η υποχρέωση αυτή καταχωρείται σε 

πίστωση του παθητικού και χρέωση των αποτελεσμάτων χρήσης σαν δαπάνη. 

Η διαφορά λειτουργεί κατά τη διάρκεια των αποσβέσεων ως εξής: 

• Για το χρονικό διάστημα  που διενεργούνται ταυτόχρονα φορολογικές 

και λογιστικές αποσβέσεις η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

αυξάνεται. 

• Μετά το τέλος των φορολογικών αποσβέσεων και για όσο διάστημα 

διενεργούνται λογιστικές αποσβέσεις η υποχρέωση μειώνεται. 

• Κατά την ολοκλήρωση και των λογιστικών αποσβέσεων η διαφορά θα 

πρέπει να έχει εξισωθεί. 

 

       2.Στην περίπτωση που οι φορολογικές αποσβέσεις στα βιβλία μας είναι 

χαμηλότερες από        αυτές βάσει των ΔΛΠ , προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση. Η απαίτηση αυτή καταχωρείται σε χρέωση του ενεργητικού και πίστωση 

των αποτελεσμάτων χρήσης σαν έσοδο. 
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Στις επόμενες χρήσεις και μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του παγίου μεταφέρεται 

σταδιακά η απαίτηση αυτή στα αποτελέσματα χρήσης σαν έσοδο.  

 

 

Διαφορά στην αναπροσαρμογή της αξίας 

 

Σε περίπτωση στην οποία η εταιρεία ακολουθώντας τον εναλλακτικό χειρισμό του 

ΔΛΠ16 

αναπροσαρμόσει την αξία ενός παγίου στοιχείου η οποία δεν αναγνωρίζεται 

φορολογικά προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογία καθότι η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου θα διαφέρει από τη φορολογική του βάση. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των αποσβέσεων που η 

εταιρεία θα υπολογίσει ,επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας σε σχέση με τη διαφορά 

που οι φορολογικές αρχές θα αναγνωρίσουν επί της αρχικής αξίας χρήσης, θα 

μεταφερθούν από το λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «πλεόνασμα ανατίμησης-

διαφορές αναπροσαρμογής» στο λογαριασμό  

«κέρδη εις νέον». Η διαφορά αυτή θα θεωρείται πραγματοποιημένο κέρδος για την 

εταιρεία και μπορεί να διανεμηθεί σε περίπτωση που η εταιρεία το αποφασίσει. 

Ετσι από τη μία πλευρά η εταιρεία κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου 

υπολογίζει μεγαλύτερο ποσό αποσβέσεων από αυτό που ο νόμος της επιτρέπει με 

συνέπεια τα φορολογικά της κέρδη να μην επηρεάζονται, χάνοντας έτσι το δικαίωμα 

της έκπτωσής από τα έσοδα της του επιπλέον ποσού των αποσβέσεων , ενώ από τη 

άλλη πλευρά το όφελος από το πλεόνασμα της ανατίμησης θα φορολογηθεί κανονικά. 

 

Σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν προκύπτει υποχρέωση λογιστικής 

απεικόνισης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης. 

 

Απομείωση της αξίας 

 

Η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» για 

να προσδιορίσει αν η αξία ενός στοιχείου ενσώματων ακινητοποιήσεων έχει 

απομειωθεί. Αυτό το πρότυπο εξηγεί πως μία οντότητα αναθεωρεί την λογιστική αξία 
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των περιουσιακών στοιχείων της , πως προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό ενός 

περιουσιακού στοιχείου και πότε αναγνωρίζει ή αναστρέφει μια ζημία απομείωσης. 

Το ΔΛΠ 22 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», εξηγεί πως λογιστικοποιείται μια ζημία 

απομείωσης αναγνωρισμένη πριν από το τέλος της πρώτης ετήσιας περιόδου που 

αρχίζει μετά από μια συνένωση επιχειρήσεων που είναι απόκτηση.  

 

Απομείωση για την απομείωση της αξίας. 

 

Αποζημίωση από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσωμάτων ακινητοποιήσεων που 

απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων , όταν καθίσταται απαιτητή η αποζημίωση. 

Αποζημειώσεις ή ζημίες στοιχείων ενσώματων ακινητοποιήσεων ,σχετικές 

απαιτήσεις για ή πληρωμές αποζημίωσης από τρίτα μέρη και κάθε μεταγενέστερη 

αγορά ή κατασκευή περιουσιακών στοιχείων αντικατάστασης είναι ξεχωριστά 

οικονομικά γεγονότα και πρέπει αν αντιμετωπίζονται λογιστικά ακολούθως : 

• Τα στοιχεία των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 

το πρότυπο ΔΛΠ36 

• Η διαγραφή των στοιχείων  των ενσώματων ακινητοποιήσεων που 

αποσύρθηκάν ή διατέθηκαν προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν πρότυπο 

• Η αποζημίωση από τρίτα μέλη για στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων που 

απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν  συμπεριλαμβάνεται στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων , όταν αυτή είναι απαιτητή. 

• Το κόστος των στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που 

αποκαταστάθηκαν , αγοράσθηκάν ή κατασκευάστηκαν ως αντικαταστάσεις 

προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν πρότυπο. 

 

 

2.5 Λογιστική της Διαγραφής των  Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

  

Κάθε υλικό πάγιο στοιχείο του ενεργητικού  θα πρέπει να διαγράφεται από τον 

Ισολογισμό όταν αποσύρεται μόνιμα ή εκποιείται, και δεν αναμένονται  άλλα 

οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση ή την  διάθεση του . 
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Η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους(πχ.δια της πώλησης, σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ή δωρεάς). Κατά τον προσδιορισμό της ημερομηνίας διάθεσης ενός 

στοιχείου , η οντότητα εφαρμόζει τα κριτήρια του ΔΛΠ18 « Έσοδα για την 

αναγνώριση εσόδων από την πώληση αγαθών». Το ΔΛΠ17 εφαρμόζεται στη διάθεση 

μέσω πώλησης και επαναμίσθωσης. 

Όταν όμως ένα υλικό πάγιο  στοιχείο του ενεργητικού αποσύρεται από την ενεργό 

χρήση και κατέχεται με σκοπό τη  εκποίηση του , μεταφέρεται στα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού στη λογιστική του αξία την ημερομηνία απόσυρσης του 

από την ενεργό χρήση.  

Οι ζημιές  ή τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση ενός παγίου στοιχείου 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα της  χρήσης στην οποία έγινε η συναλλαγή. 

Οι ζημίες ή τα κέρδη υπολογίζονται σαν τη διαφορά μεταξύ του ποσού πώλησης και 

της τρέχουσας αξίας του παγίου(αναπόσβεστη αξία). 

Εάν υπάρχει στα αποθεματικά υπεραξία που έχει προκύψει από τη ανατίμηση του 

πωλούμενου παγίου (διαφορές αναπροσαρμογής) η αξία αυτή μεταφέρεται στα κέρδη 

εις νέον απ΄’ ευθείας με εσωτερική μεταφορά χωρίς να καταχωρηθεί στα 

αποτελέσματα χρήσεως.  

Σημειώνεται ότι το κέρδος ή  η ζημία από πώληση σύμφωνα με τα ΔΛΠ αποτελεί 

λειτουργικό αποτέλεσμα και ως τέτοιο θα πρέπει να εμφανίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσεως.(εκτός αν το ΔΛΠ17 απαιτεί διαφορετικά σε συναλλαγή πώλησης και 

επαναμίσθωσης)  

 

Σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Το κέρδος ή  η ζημία από την πώληση παγίου στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

αντιμετωπίζεται σαν έκτακτο αποτέλεσμα.  

 

 

2.6 Γνωστοποιήσεις  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε κατηγορία των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων:  
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(α) τις βάσεις αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της προ 

αποσβέσεων λογιστικής αξίας,  

(β) τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν ,  

(γ) τις ωφέλιμες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν,  

(δ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευμένη απόσβεση 

(συναθροιζόμενων των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) αρχής και τέλους περιόδου 

και  

(ε) μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και λήξη της περιόδου που 

δείχνει:  

 (ί) προσθήκες, 

(ίί) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή που 

συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς 

πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις,(ΔΠΧΠ 5) 

(ίίί) αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών συνενώσεων , 

(ίν) αυξήσεις ή μειώσεις που προκύπτουν από αναπροσαρμογές, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 31 , 39 και 40 και από ζημίες απομείωσης που αναγνωρίσθηκαν ή 

αναστράφηκαν απευθείας στην καθαρή θέση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, 

 (ν) ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα με το ΔΛΠ 

36, (νί) ζημίες απομείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 36,  

(νίί) αποσβέσεις, 

(νίίί) τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των 

οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόμισμα σε διαφορετικό νόμισμα 

παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής συναλλάγματος της αλλοδαπής 

επιχείρησης στο νόμισμα παρουσίασης της αναφερούσας οντότητας και 

 (ix) άλλες μεταβολές. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις θα αποκαλύπτουν επίσης: 

(α) την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις που φέρουν βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων ,  

(β) το ποσό των δαπανών που αναγνωρίστηκαν στη λογιστική αξία του στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά το στάδιο της κατασκευής του,  

(γ) τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση 

ενσώματων ακινητοποιήσεων και  

 53



(δ) αν δε γνωστοποιείται ξεχωριστά στην όψη της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων , το ποσό της αποζημίωσης από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων 

ακινητοποιήσεων που απομειώθηκαν , χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν που 

συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα, όταν αναγνωρίζεται.  

 Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης και η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των 

περιουσιακών στοιχείων είναι θέματα κρίσης. Συνεπώς, η γνωστοποίηση των 

υιοθετημένων μεθόδων και των εκτιμήσεων της ωφέλιμης ζωής ή των συντελεστών 

αποσβέσεων , παρέχει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφορίες, 

που τους επιτρέπουν να εξετάζουν τις πολιτικές που έχει επιλέξει η διοίκηση και να 

κάνουν συγκρίσεις με άλλες οντότητες. Για παρεμφερείς λόγους, είναι απαραίτητο να 

γνωστοποιούνται:  

(α) η απόσβεση, είτε αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα είτε ως μέρος του κόστους 

άλλων περιουσιακών στοιχείων , κατά τη διάρκεια μιας περιόδου και  

(β) τη σωρευμένη απόσβεση στο τέλος της περιόδου.  

 Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, η οντότητα γνωστοποιεί το είδος και την επίδραση μιας 

μεταβολής λογιστικής εκτίμησης που έχει επίδραση στην τρέχουσα περίοδο ή που 

αναμένεται να έχει επίδραση σε μεταγενέστερες περιόδους. Για τις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις, τέτοια γνωστοποίηση μπορεί να προκύψει από μεταβολές των 

εκτιμήσεων αναφορικά με: 

 (α) τις υπολειμματικές αξίες,  

(β) το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης 

στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων,  

(γ) τις ωφέλιμες ζωές και  

(δ) τις μεθόδους απόσβεσης.  

Αν στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων εμφανίζονται με αναπροσαρμοσμένες 

αξίες, θα γνωστοποιούνται τα εξής:  

(α) η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής, 

 (β) αν χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής,  

(γ) οι μέθοδοι και οι σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για τον προσδιορισμό 

των εύλογων αξιών,  

(δ) η έκταση κατά την οποία οι εύλογες αξίες των στοιχείων προσδιορίστηκαν δια 

απευθείας παραπομπή σε τρέχουσες τιμές ενεργούς αγοράς ή πρόσφατες συναλλαγές 

σε καθαρά εμπορική βάση ή εκτιμήθηκαν με τη χρήση άλλων τεχνικών αποτίμησης,  
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(ε) για κάθε αναπροσαρμοσμένη κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων, τη 

λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν τα περιουσιακά στοιχεία τηρούνταν 

λογιστικά βάσει της μεθόδου του κόστους και  

(στ) τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής, που να δείχνουν τη μεταβολή αυτών για την 

περίοδο και κάθε περιορισμό στη διανομή του υπολοίπου στους μετόχους.  

 Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, εμπρόσθετα των πληροφοριών που απαιτούνται από την 

παράγραφο (ίν) μέχρι (νί), η οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με 

απομειωμένες ενσώματες ακινητοποιήσεις.  

 Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί επίσης να θεωρήσουν χρήσιμες 

για τις ανάγκες τους τις ακόλουθες πληροφορίες:  

(α) τη λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε πρόσκαιρη αδράνεια, 

 (β) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσμένων ενσώματων 

ακινητοποιήσεων , που είναι ακόμη σε χρήση,  

(γ) τη λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που έχουν αποσυρθεί από 

την ενεργό χρήση και κατέχονται προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5, 

(δ) την εύλογη αξία των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων , όταν είναι σημαντικά 

διαφορετική από τη λογιστική αξία, εφόσον χρησιμοποιείται η μέθοδος του κόστους.  

Συνεπώς, οι οντότητες ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν τα ανωτέρω ποσά. 

 ΜΕΤΑΒΑΤIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕΙΣ 

 Οι απαιτήσεις των παραγράφων 24-26 σχετικά με την αρχική επιμέτρηση στοιχείων 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκτήθηκαν σε συναλλαγή ανταλλαγής 

περιουσιακών στοιχείων θα εφαρμόζονται μελλοντικά μόνο σε μελλοντικές 

συναλλαγές.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  

 Η οντότητα θα εφαρμόσει το Πρότυπο αυτό για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2005. Η νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται. 

Αν η οντότητα εφαρμόσει αυτό το Πρότυπο για λογιστική περίοδο που αρχίζει πριν 

την 1 η Ιανουαρίου 2005, πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  

 Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ( 

αναθεωρημένο το 1998).  

 Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά τις ακόλουθες Διερμηνείες: 

 (α) ΜΕΔ-6 Κόστη Τροποποίησης Υπάρχοντος Λογισμικού  
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(β) ΜΕΔ-14 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις -Αποζημίωση για την Απομείωση ή Ζημία 

Στοιχείων και  

(γ) ΜΕΔ-23 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις -Έξοδα Σημαντικής Επιθεώρησης ή 

Γενικών Επισκευών .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 56



ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38 

Αυλα στοιχεία του Ενεργητικού 

Intagible Assets 

 

 

 

3.1Εισαγωγή 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 καθορίζει την έννοια, τη λειτουργία και το 

λογιστικό χειρισμό των αυλών περιουσιακών στοιχείων.  

Εδώ θα αναλύσουμε  τα κριτήρια καταχώρησης, τις προϋποθέσεις δηλαδή που 

τίθενται από το ΔΛΠ προκειμένου ένα στοιχείο να καταχωρηθεί στον Ισολογισμό ως 

αυλό περιουσιακό στοιχείο. Αναλύονται επίσης οι τρόποι απόκτησης αυλών 

περιουσιακών στοιχείων και οι λογιστικοί κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε 

περίπτωση. Περαιτέρω θα ασχοληθούμε με τα ειδικά θέματα εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξής , καθώς και τα θέματα των αναπροσαρμογών και των αποσβέσεων. 

 

 

Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής 

 

Ο σκοπός του ΔΛΠ 38 είναι να καθορίσει τον πρότυπο λογιστικό χειρισμό για την 

αναγνώριση ,την επιμέτρηση και τις γνωστοποιήσεις για τα αυλά  στοιχεία 

ενεργητικού τα οποία δεν καλύπτονται από τα άλλα ΔΛΠ. 

 Το ΔΛΠ 38 εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για το λογιστικό χειρισμό των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού εκτός από: 

• Άυλα στοιχεία του ενεργητικού που καλύπτονται από άλλα λογιστικά 

πρότυπα. 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού  

• Δικαιώματα εξόρυξης και δαπάνες σχετικές με την εξόρυξη πετρελαίου, 

αερίου και άλλα συναφή στοιχεία. 

• Αυλά στοιχεία του ενεργητικού σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις τα οποία 

σχετίζονται με ασφαλιστικά συμβόλαια. 
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Παραδείγματα αυλών στοιχείων ενεργητικού που καλύπτονται από άλλα λογιστικά 

πρότυπα είναι: 

• ΔΛΠ  2 «Αποθέματα» και ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις Κατασκευής»-Αυλα στοιχεία 

του ενεργητικού που κατέχονται για πώληση μέσα στις συνήθεις εργασίες της 

οικονομικής μονάδας. 

• ΔΠΛ 12 «Φόροι Εισοδήματος»-Αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού 

• ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»-Αύλα στοιχεία ενεργητικού που 

δημιουργούνται σε σχέση με παροχές σε εργαζόμενους. 

• ΔΠΛ22-Υπεραξία 

• ΔΛΠ 17 « Μισθώσεις» 

• ΔΛΠ 39-Χρηματοιοκονομικά περιουσιακά  στοιχεία  

 

 

Αυλα στοιχεία που εμπεριέχονται σε υλικά στοιχεία ή ουσίες 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια αυλά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται 

πάνω ή μέσα σε ένα φυσικό ενσώματο υλικό. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 

γίνει έλεγχος κατά πόσο το αύλο στοιχείο είναι αναπόσπαστο τμήμα του υλικού 

στοιχείου. 

Σε περίπτωση που δεν είναι αναπόσπαστο μέρος τότε θα πρέπει να τυγχάνει 

χειρισμού ως αυλο στοιχείο του ενεργητικού. 

Ενώ σε περίπτωση που το αυλο στοιχείο του ενεργητικού είναι αναπόσπαστο μέρος 

του υλικού στοιχείου θα πρέπει να εκτιμηθεί πιο από τα δύο μέρη του στοιχείου το 

υλικό ή το αύλο είναι το πιο σημαντικό. 

Εάν πιο σημαντικό είναι το υλικό τότε όλο το στοιχείο θα τυγχάνει λογιστικής 

αντιμετώπισης σύμφωνα με το ΔΛΠ  16 , ενώ εάν το αύλο μέρος είναι πιο σημαντικό 

από το υλικό τότε οι χειρισμοί θα γίνουν σύμφωνα με το ΔΛΠ 38. 

Η ένταξη λοιπόν του στοιχείου σε μία από τις δύο κατηγορίες είναι θέμα κρίσης. 

Π.χ το λογισμικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενσώματο και να υπολογίζεται στην αξία 

του μηχανήματος όταν  όμως το λογισμικό δεν είναι απαραίτητο για την ορθή 
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λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυλό 

στοιχείο του ενεργητικού.  

 

Αυλα στοιχεία του ενεργητικού και δαπάνες πολυετούς απόσβεσης. 

 

Το ΔΛΠ16 εφαρμόζεται και σε δαπάνες  δραστηριοτήτων διαφήμισης, εκπαίδευσης 

εκκίνησης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ακόμα  

και αν καταλήγουν σε κάποιο αντικείμενο με φυσική υπόσταση , το φυσικό στοιχείο 

είναι δευτερεύον σε σχέση με τη γνώση που ενσωματώνεται σε αυτό το υλικό 

περιουσιακό στοιχείο.  

 

Αυλα στοιχεία του ενεργητικού και κατεχόμενα με χρηματοδοτική μίσθωση 

άυλα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

Στη περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης το στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να 

είναι είτε υλικό είτε αυλο. Μετά το στάδιο της αρχικής καταχώρησης ο χειρισμός του 

αυλού στοιχείου γίνεται σύμφωνα με ΔΠΛ38. 

Π.χ δικαιώματα όπως συγγραφικά και θεατρικά δικαιώματα, κινηματογραφικές 

ταινίες κτλ δεν εμπίπτουν στο ΔΛΠ 17 αλλά στο ΔΛΠ 38. 

 

. 

 Ορισμοί 

 

Οι ορισμοί που ακολουθούν χρησιμοποιούνται με από αυτό το πρότυπο: 

 

• Αυλό στοιχείο του ενεργητικού είναι ένα αναγνωρίσιμο μη χρηματικό στοιχείο 

του ενεργητικού χωρίς φυσική υπόσταση το οποίο κατέχεται για την 

παραγωγή ή την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ,για εκμίσθωση σε άλλους ή 

για διοικητικούς σκοπούς .Επί παραδείγματι: 

 

Αδειες ευρεσιτεχνίας, Εμπορικά δικαιώματα, Πνευματική ιδιοκτησία, συγγραφικά 

δικαιώματα , Ηλεκτρονικό Λογισμικό, Δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών, 

Πελατολόγια ,Σχέσεις πελατών προμηθευτών, Μερίδιο αγοράς κτλ 
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• Στοιχείο του ενεργητικού είναι ένας πόρος που ελέγχεται από την επιχείρηση 

ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και η χρήση του οποίου 

αναμένεται να οδηγήσει σε εισροή οικονομικών οφειλών από την επιχείρηση. 

• Χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού είναι τα χρήματα που κατέχονται και 

στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι εισπρακτέα σε προκαθορισμένα  ή 

προσδιορισμένα χρηματικά ποσά. 

• Έρευνα είναι η πρωτότυπη και προγραμματισμένη διερεύνηση  που γίνεται με 

την προσμονή της απόκτησης νέας επιστημονικής  ή τεχνικής γνώσης. 

• Ανάπτυξη είναι η εφαρμογή των ευρημάτων της ερευνάς , σε ένα πρόγραμμα ή 

σχέδιο παραγωγής νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών , προϊόντων , ή 

διαδικασιών ή υπηρεσιών πριν την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή 

χρήσης. 

• Χρεολύσια είναι η συστηματική κατανομή του χρεολυτέου ποσού ενός αυλου 

στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 

• Χρεολυτέο ποσό είναι το κόστος του στοιχείου του ενεργητικού ή άλλο ποσό 

που αντικαθιστά το κόστος μείον την υπολειμματική του αξία κατά το τέλος 

της ωφέλιμης ζωής του. 

• Ωφέλιμη ζωή του στοιχείου είναι., η χρονική περίοδος κατά την οποία 

αναμένεταί ότι θα χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση ή  αριθμός των 

μονάδων που αναμένεται να παραγάγει το στοιχείο για την επιχείρηση. 

• Κόστος ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που καταβλήθηκε  για 

την αγορά του σε μετρητά ή αντίστοιχα μετρητών , η ή δίκαιη αξία άλλων 

ανταλλαγμάτων που δόθηκαν για την απόκτηση του , κατά την ημερομηνία 

απόκτησης ή κατασκευής του . 

• Υπολειμματική αξία είναι το καθαρό ποσό που αναμένεται να λάβει η 

οικονομική μονάδα από την πώληση ή την εκποίηση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του μείον τα έξοδα πώλησης ή 

εκποίησης. 

• Δίκαιη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό με το οποίο μπορεί 

να ανταλλαχθεί το στοιχεία μεταξύ των δύο μερών στα πλαίσια μίας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής που γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση και στη 

οποία τα μέρη προσχωρούν οικειοθελώς , έχοντας πλήρη γνώση των 

συνθηκών. 
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• Λογιστική αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού 

αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό ( μετά την αφαίρεση  των συσσωρευμένων 

χρεολυσίων και ζημιών απομείωσης.). 

• Ζημία απομείωσης στην αξία κάποιου στοιχείου ενεργητικού είναι το ποσό 

κατά το οποίο η λογιστική του αξία υπερβαίνει το  ανακτήσιμο ποσό του. 

• Ενεργός αγορά είναι μία αγορά οπού ισχύουν οι εξής προυποθέσεις: 

Τα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας είναι ομοιογενή, μπορούν 

οποιαδήποτε στιγμή να βρεθούν πρόθυμοι αγοραστές και πωλητές και οι τιμές 

είναι διαθέσιμες στο ευρύτερο κοινό. 

 

 

Εννοιολογική Προσέγγιση Αυλού Στοιχείου του Ενεργητικού  

 

 

Με τον όρο αυλό περιουσιακό στοιχείο εννοούμε ένα αναγνωρίσιμο, μη νομισματικό 

περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση το οποίο κατέχεται προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια ή παραγωγή αγαθών-υπηρεσιών, για να μισθωθεί 

σε άλλους ή να χρησιμοποιηθεί σε διοικητικούς σκοπούς.  

 

Το Δ.Λ.Π. Νο 38 απαιτεί να καταχωρείται ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο στο κόστος 

του, μόνο εάν :  

 

α) πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στο 

περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και  

 

β) το κόστος του μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα.  

 

Συνοψίζοντας για να καταχωρηθεί ένα στοιχείο ως αυλό περιουσιακό στοιχείο θα 

πρέπει να ενσωματώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 

• Αναγνωρισιμότητα 

 

• Η επιχείρηση να έχει τον έλεγχο του  
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• Αναμένονται οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση του 

 

• Το κόστος του μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα  

 

Προκειμένου να αποσαφηνισθούν τα προαναφερθέντα κριτήρια κρίνουμε σκόπιμο να 

προχωρήσουμε στην περαιτέρω εννοιολογική και πρακτική διερεύνηση τους 

 

 

3.2Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 

 

Γενικά κριτήρια αναγνώρισης 

 

Ένα αυλο στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν : 

 

• Το κόστος του στοιχείου μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία .Η αρχική 

επιμέτρηση του αυλου στοιχείου, θα πρέπει να γίνεί στη τιμή  κόστους του. 

• Η πιθανότητα η χρήση του να  φέρει οικονομικά οφέλη στην οικονομική 

μονάδα. Η εκτίμηση των πιθανοτήτων να φέρει το αυλο στοιχείο μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη πρέπει να υπολογίζεται με βάση εύλογες υποθέσεις για τις 

αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

στοιχείου. Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από ένα αυλο 

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνουν έσοδα πώληση προϊόντων ή 

υπηρεσιών, εξοικονόμηση κόστους η άλλα οφέλη που προέρχονται από τη 

χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα η χρήση της πνευματικής 

ιδιοκτησίας μπορεί αν μειώσει τα μελλοντικά κέρδη παραγωγής παρά να 

αυξήσει τα μελλοντικά έσοδα.  

 

 

  

Στην συνέχεια του παρόντος άρθρου εξετάζουμε εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και τον τρόπο που προσδιορίζεται το κόστος 
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κτήσης για κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα αναλύονται οι ακόλουθες μορφές 

απόκτησης: 

 

1. Μεμονωμένη αγορά 

  

2. Απόκτηση κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων  

 

3. Απόκτηση μέσω κρατικής επιχορήγησης 

  

4. Απόκτηση μέσω ανταλλαγής 

 

5.Εσωτερικά δημιουργούμενα αυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

 

 

Μεμονωμένη αγορά αυλού στοιχείου ενεργητικού  

 

Όταν ένα αυλο στοιχείο του ενεργητικού αποκτηθεί μεμονωμένα τότε το κόστος του 

μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα και αξιόπιστα ,ιδιαίτερα όταν η καταβολή του 

αντίστοιχου τιμήματος γίνεται σε μετρητά. 

Ο όρος «κόστος» ενός αυλου στοιχείου του ενεργητικού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

εισαγωγικούς δασμούς, μη επιστρεφόμενούς φόρούς αγοράς καθώς και οι άμεσες 

αποδοτέες δαπάνες όπως εκπτώσεις, επαγγελματικές αμοιβές σχετιζόμενες με την 

αγορά του πάγιου στοιχείου. 

Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός αυλου περιουσιακού στοιχείου 

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

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

επανατοποθέτησης ενός αυλού περιουσιακού  στοιχείου δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

λογιστική αξία του στοιχείου.   

Όταν η εξόφληση της τιμής αγοράς του πάγιου στοιχείου δεν γίνει τοις μετρητοίς τότε 

το κόστος αγοράς του ισοδυναμεί με την παρούσα δίκαιη αξία του σε μετρητά. Η 

τυχόν διαφορά μεταξύ της αρχικής αξίας  καθώς και της συνολικής τιμής 

αποπληρωμής καταχωρείται ως δαπάνη τόκων(χρηματοδοτικό έξοδο), εκτός αν 
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κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με το χειρισμό της κεφαλαιοποίησης που επιτρέπεται από 

το ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» 

 

 

 

Απόκτηση αυλού στοιχείου του ενεργητικού από επιχειρηματική συνένωση.  

 

Όταν αυλο στοιχείο του ενεργητικού αποκτάται σε μια επιχειρηματική συνένωση  

τότε το κόστος του πρέπει να εκτιμηθεί με τη χρήση της δίκαιης αξίας τη 

ημερομηνία της εξαγοράς. Η δίκαιη αξία ενός αυλου περιουσιακού στοιχείου 

αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για την πιθανότητα ότι τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν 

στην οντότητα.(Σύμφωνα με το παρόν πρότυπο καο το ΔΠΧΠ3) 

 Το πρότυπο προτείνει τις εξής μεθόδους για τον προσδιορισμό της ακριβοδίκαιης 

αξίας: 

 Χρησιμοποίηση των τιμών όπως διαμορφώνονται στην  ελεύθερη αγορά όπου αυτό 

είναι εφικτό Για ορισμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατό να υπάρξουν 

ελεύθερες αγορές όπου μπορούν να διαπραγματευτούν. Η καταλληλότερη τιμή που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η τρέχουσα τιμή. 

 Χρησιμοποίηση ακριβοδίκαιης τιμής Αν δεν υπάρχει μία ελεύθερη αγορά στην οποία 

να μπορεί να προσδιοριστεί μία τιμή, τότε το κόστος μπορεί να προσδιοριστεί σαν το 

ποσό που η επιχείρηση θα διέθετε την ημερομηνία της εξαγοράς (της επιχείρησης) για 

το αυλό περιουσιακό στοιχείο σε μία ακριβοδίκαιη τιμή σε συνθήκες πλήρους 

ανταγωνισμού. Για τον προσδιορισμό της τιμής αυτής η εταιρεία λαμβάνει υπόψη 

παρόμοιες συναλλαγές με παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, 

 Χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων προσδιορισμού της αξίας. Ενδέχεται να υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ειδική τεχνογνωσία και ειδικά 

εργαλεία προσδιορισμού της αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων όπως η χρήση 

πολλαπλασιαστών που αντανακλούν τρέχουσες αγοραίες συναλλαγές σε ορισμένους 

δείκτες που προσδιορίζουν την αποδοτικότητα του περιουσιακού στοιχείου. ( τέτοια 

όπως έσοδα, μερίδια αγοράς, λειτουργικό κέρδος κ.τ.λ) ή που προεξοφλούν 

εκτιμώμενες μελλοντικές καθαρές ταμιακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο.  
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Ο αγοραστής εχεί τη δυνατότητα να αναγνωρίσει  το αυλο στοιχείο ως αύλο  στοιχείο 

του ενεργητικού ακόμα και αν ο πωλητής δεν το έχει καταχωρήσει έτσι στις 

χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 

Στην περίπτωση δε που το κόστος του αυλου στοιχείου δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα , τότε αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της υπεραξίας και καλύπτεται 

από το ΔΛΠ 22. 

 

  

Απόκτησης αυλού στοιχείου μέσω κρατικής επιχορήγησης 

Σε μερικές περιπτώσεις , ένα αυλό περιουσιακό στοιχείο μπορεί αν αποκτηθεί δωρεάν 

ή έναντι τεκμαρτής αντιπαροχής, μέσω μιας κρατικής επιχορήγησης.  

Όπου ένα αυλό στοιχείο αποκτάται μέσω κρατικής επιχορήγησης  όπως πχ. 

Δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμιο, άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών 

κτλ. Τότε σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης» τόσο το αυλό περιουσιακό στοιχείο όσο 

και η κρατική επιχορήγηση καταχωρείται στην ίδια δίκαιη αξία αρχικά. 

Η αξία αυτή σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 μπορεί να είναι κατ΄επιλογη είτε η πραγματική 

αξία , είτε μια τεκμαρτή αξία προσαυξημένη με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη 

ώσπου το αυλό στοιχείο να είναι ικανό να αποδώσει την αξία του. 

 

 

 Απόκτηση με ανταλλαγή περιουσιακών καταστάσεων 

 

'Ένα αυλό περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποκτηθεί και με ανταλλαγή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων (αυλών ή ενσώματων). Το πρότυπο διακρίνει δύο 

περιπτώσεις: 

 

Α) Ανταλλαγή ανόμοιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Το κόστος στην περίπτωση αυτή μετριέται στην πραγματική αξία(faίr value) του 

περιουσιακού στοιχείου που ανταλλάσσεται πλέον τυχόν μετρητών που δόθηκαν για 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή κάθε κέρδος ή ζημιά που 

προκύπτει από την συναλλαγή καταχωρείται στα αποτελέσματα.  
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Β) Ανταλλαγή όμοιων περιουσιακών στοιχείων 

Στην σπάνια περίπτωση όπου ανταλλάσσονται όμοια περιουσιακά στοιχεία κανένα 

κέρδος ή ζημιά από την συναλλαγή δεν αναγνωρίζεται. Το πάγιο καταχωρείται με την 

εμφανιζόμενη αξία (carrying value) του παγίου που δόθηκε ως αντάλλαγμα.  

 

 

Εσωτερικώς δημιουργούμενα αύλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Είναι δύσκολο τις περισσότερες φορές να εκτιμηθεί αν και κατά πόσο ένα 

εσωτερικώς δημιουργούμενο αυλο περιουσιακό στοιχείο έχει τις ιδιότητες για 

αναγνώριση επειδή υπάρχουν προβλήματα στο : 

• Να διαπιστώνεται αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο περιουσιακό 

στοιχείο , που θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη και 

• Να προσδιορίζεται το κόστος του περιουσιακού στοιχείου αξιόπιστα. 

 

 

Το πρότυπο προκειμένου να εκτιμήσει αν ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο  αυλο 

περιουσιακό στοιχείο πληροί τα κριτήρια για ανγνώριση,  καθορίζει δύο στάδια τα 

οποία απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου ως εξής:  

• Το στάδιο της έρευνας  

• Το στάδιο της ανάπτυξης 

 

 

Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι ότι όλες οι δαπάνες που γίνονται κατά την φάση 

της έρευνας καταχωρούνται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης και μόνο οι 

δαπάνες οι οποίες αφορούν το στάδιο ανάπτυξης μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Οι 

έννοιες της έρευνας και της ανάπτυξης θα αναπτυχθούν εκτενέστερα στο κεφάλαιο 

που θα ακολουθήσει  

Πάντως ρητά ορίζεται ότι απαγορεύεται δαπάνες που πριν την αναγνώριση του άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα στα αποτελέσματα να 

κεφαλαιοποιηθούν μετά την αναγνώριση.  

 66



Το κόστος του άϋλου περιουσιακού στοιχείου σε αυτή την περίπτωση αποτελείται 

από τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του από την ημερομηνία 

που πληροί τα κριτήρια καταχώρησης. 

Τέλος αν η οντότητα δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη φάση της έρευνας από τη φάση της 

ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράμματος δημιουργίας αυλού περιουσιακού 

στοιχείου, τότε η οντότητα μεταχειρίζεται τις δαπάνες αυτού του προγράμματος σαν 

να πραγματοποιήθηκαν μόνο για τη φάση της έρευνας. 

 

 

 

Στάδιο έρευνας 

 

Έννοια της ερευνάς 

 

Λέγοντας έρευνα εννοούμε την πρωτότυπη συστηματική εξέταση που αποσκοπεί στη 

απόκτηση μιας νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης ή αντίληψης. 

Πχ. 

• Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων 

• Η αναζήτηση, η εκτίμηση και η τελική επιλογή πορισμάτων έρευνας 

• Η αναζήτηση για εναλλακτικές μεθόδους ,συσκευές ή προϊόντα 

 

Δαπάνες της έρευνας 

 

Το ΔΛΠ38 υποστηρίζει ότι στη φάση της έρευνας οποιεσδήποτε δαπάνες και αν 

δημιουργούνται αναγνωρίζονται και  καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται. 

Αυτό συμβαίνει γιατί στην φάση της έρευνας δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι 

μέσα από τη  διαδικασία της έρευνας θα προκύψει ένα αυλό περιουσιακό στοιχείο. 
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Στάδιο ανάπτυξης 

 

Έννοια της ανάπτυξής 

Ανάπτυξη είναι η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας σε ένα πρόγραμμα για την 

παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων , υπηρεσιών κτλ. 

Πχ. 

• Η σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος πρωτοτύπων πριν από την παραγωγική 

διαδικασία ή τη χρήση. 

• Η σχεδίαση εργαλείων με τη χρήση της νέας τεχνολογίας 

• Η σχεδίαση , κατασκευή και λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 

σε πιλοτική φάση 

• Η σχεδίαση, κατασκευή, επιλογή και ο έλεγχος για βελτιωμένα υλικά , 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες της ανάπτυξης 

Στο στάδιο της ανάπτυξης  ως στάδιο το οποίο έπεται του σταδίου της έρευνας 

,παρέχει στην οικονομική μονάδα τη δυνατότητα να ισχυριστεί άμεσα ότι θα 

δημιουργηθεί αυλο πάγιο στοιχείο , το οποίο θα αποφέρει και μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη. 

 

 

Προκειμένου να καταχωρηθεί και να αντιμετωπιστεί μία δαπάνη ανάπτυξης ως αυλο 

πάγιο θα πρέπει η οικονομική μονάδα να πληροί τις παρακάτω προυποθέσεις: 

 

• Την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει το αυλο στοιχείο του ενεργητικού 

,προκείμένου να είναι έτοιμο προς διάθεση 

• Την πρόθεση να ολοκληρώσει το αύλο στοιχείο του ενεργητικού προκειμένου 

να είναι έτοιμο για διάθεση 
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• Τη δυνατότητα χρήσης ή πώλησης του αυλου στοιχείου 

• Τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη από το αυλό περιουσιακό στοιχείο. 

• Την διαθεσιμότητα επαρκών τεχνικών , οικονομικών και άλλων πόρων οι 

οποίοι θα συνδράμουν να ολοκληρωθεί το αυλο στοιχείο του ενεργητικού και 

να είναι έτοιμο προς διάθεση. 

• Την δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδών που θα αναλογούν στο 

πάγιο στοιχείο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του ,πιθανότατα με ένα σύστημα 

κοστολόγησης. 

 

 

Εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία 

 

Το ΔΛΠ 38 εκτιμά ότι εσωτερικά δημιουργούμενα αυλα στοιχεία  όπως, εμπορικά 

σήματα, πελατολόγια, τίτλους εφημερίδων και περιοδικών κτλ δεν αναγνωρίζονται ως 

αυλα στοιχεία του ενεργητικού.  

Αιτία για αυτό είναι ότι δεν μπορούν να διαχωριστούν οι δαπάνες για τη δημιουργία 

του αυλου στοιχείου από τις δαπάνες για την ανάπτυξη του αυλου στοιχείου. Έτσι 

θεωρείται ότι συμβάλλουν στην εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία. 
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 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Οι δαπάνες για ένα αυλο στοιχείο του ενεργητικού θα αναγνωρίζονται ως έξοδα και 

θα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων  εκτός : 

• Αφορούν το κόστος ενός αυλου στοιχείου που πληροί τα κριτήρια 

αναγνώρισης. 

• Το αυλο στοιχείο έχει αποκτηθείς σε μία επιχειρηματική συνένωση που 

θεωρείται με «εξαγορά» οπότε και δεν είναι εφικτό να αναγνωριστεί ως αυλο 

στοιχείο του ενεργητικού. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες 

συμπεριλαμβάνονται στην υπεραξία. 

 

Όταν οι δαπάνες αυτές είναι έξοδα που πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα του αυλου 

στοιχείου και έχουν ήδη καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως προηγούμενων 

χρήσεων τότε δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως μέρος του κόστους ενός αυλου 

στοιχείου σε μεταγενέστερη περίοδο. 

 

Στην περίπτωση που δημιουργούνται δαπάνες  οι οποίες θα αποφέρουν μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη αλλά δεν σχετίζονται με την δημιουργία ή απόκτηση ενός αυλου 

στοιχείου τότε οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται ως έξοδά.  

 

Π.χ 

• Δαπάνες ερευνάς 

• Έξοδα εκπαίδευσης 

• Δαπάνες διαφημίσεις και προώθησης. 

 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες  που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της 

αποδοτικότητας του αυλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αναγνωρίζονται ως 

έξοδα και να καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Εκτός και αν  

• Οι δαπάνες αυξάνουν τη λειτουργική δυνατότητα του στοιχείου του 

ενεργητικού 

• Οι δαπάνες μπορούν να αποδοθούν και αν επιμετρηθούν στο αυλο στοιχείο 
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Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις θα πρέπει οι δαπάνες να προστείθονται στο κόστος 

του αυλου στοιχείου. 

 

Επισημαίνεται βέβαια ότι σπάνια μετά την αρχική καταχώρηση ενός αυλου στοιχείου 

του ενεργητικού θα πραγματοποιούνται δαπάνες που θα είναι  εύκολο να 

προσδιορισθούν ανεξάρτητα από το αυλο στοιχείο, γιατί η φύση των λογιστικών 

χειρισμών που απαιτούνται δεν επιτρέπουν την αξιόπιστη απόδοση τέτοιων δαπανών  

άμεσα στο αυλο στοιχείο ή ακόμα και στη επιχείρηση. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

 

Τρόποι Αποτίμησης 

Μετά την αρχική του αναγνώριση ένα αυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 

αποτιμηθεί με δύο τρόπους: 

• Σύμφωνα με την κύρια μέθοδο μετά την αρχική καταχώρηση ένα αυλό 

περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να εμφανίζεται στην αξία κτήσης του μείον 

τις σωρευμένες αποσβέσεις του και τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης . 

• Σύμφωνα με την εναλλακτική μέθοδο το αυλό περιουσιακό στοιχείο 

εμφανίζεται στην αναπροσαρμοσμένη του αξία .Η αναπροσαρμοσμένη αξία 

είναι η τρέχουσα αξία του αυλου περιουσιακού στοιχείου κατά την 

ημερομηνία αναπροσαρμογής του μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσης τους. 
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Για τους σκοπούς του ΔΛΠ38 η δίκαιη αξία θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση μια 

ενεργό αγορά. 

 

Ενεργός Αγορά θεωρείται η αγορά όταν υπάρχουν αθροιστικά οι παρακάτω 

προυποθέσεις: 

• Τα στοιχεία που διαπραγματεύονται στην αγορά είναι ομοιογενή 

• Τους επιθυμητούς αγοραστές και πωλητές θα μπορούσε να τους βρίσκει 

κανείς οποτεδήποτε. 

• Πι τιμές είναι πάντα διαθέσιμες στο κοινό 

 

Σπάνια βέβαια υπάρχούν αγορές που να πληρούν και τις τρεις παραπάνω 

προυποθέσεις εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπώς π.χ στις αλιευτικές άδειες. 

 

Επίσης ενεργός αγορά δεν μπορεί να είναι μία αγορά η οποία έχει σαν αντικείμενο 

συναλλαγής «μοναδικά» περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορικά σήματα, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας κτλ 

 

 

Κανόνες αναπροσαρμογής 

 

• Όταν κάποιο αυλο πάγιο στοιχείο επανεκτιμηθεί τότε και όλα τα τα αυλα 

στοιχεία της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να επανεκτιμηθούν, εκτός και αν δεν 

υπάρχει γι αυτά ενεργός αγορά. Ετσι αποφεύγεται η επιλεκτική 

αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων και η απεικόνιση ποσών στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

• Όταν κάποιο αυλο στοιχείο επανεκτιμηθεί τότε θα πρέπει να 

επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα επανεκτιμήσεις ώστε η 

λογιστική του αξία να μην είναι σημαντικά διαφοροποιημένη από τη δίκαιη 
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αξία του. Εξαίρεση είναι μόνο όταν οι αυξομειώσεις στις τιμές είναι 

ασήμαντες , όποτέ και οι συνεχείς επανεκτιμήσεις είναι περιττές. 

• Όταν η δίκαιη αξία ενός αυλού στοιχείου δεν μπορεί να υπολογίζεται πλέον με 

βάση μια ενεργό αγορά ,τότε θα πρέπει η λογιστική του αξία να υπολογίζεται 

από την τελευταία  επανεκτιμημένη του αξία μείον μεταγενέστερα 

συσσωρευμένα χρεολύσια και απομειώσεις. 

 

 

3.4Λογιστική των Αποσβέσεων  

 

Εννοιολογική Προσέγγιση  

 

Σύμφωνα με την αρχή συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα το Αποσβεστέο ποσό ενός 

παγίου κατανέμεται με τρόπο συστηματικό καθ' όλη την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

του παγίου όπως αυτή προσδιορίζεται από την εταιρεία  έτσι ώστε η δαπάνη 

αποσβέσεως να συσχετίζεται με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 

από την χρησιμοποίησή της. 

  

 «Αποσβεστέο ποσό» ενός ενσώματου παγίου στοιχείου. 

 

«Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός παγίου στοιχείου ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις μειωμένο κατά την 

υπολειμματική αξία του»(Πρότυπο 6). 

Ουσιαστικά η υπολειμματική αξία ενός παγίου στοιχείου είναι επουσιώδεις στον 

υπολογισμό του αποσβεστέου ποσού. 

Η υπολειμματική αξία του αυλου πάγιου στοιχείου είναι το καθαρό ποσό το οποίο η 

επιχείρηση αναμένει αν λάβει από το περιουσιακό στοιχείο μετά τι τέλος της 

ωφέλιμης ζωής του μείον τις εκπτώσεις των αναμενόμενων δαπανών διάθεσης 

. 

Η υπολειμματική αξία του παγίου στοιχείου θα πρέπει να θεωρείται μηδέν εκτός και 

εάν ισχύουν τα ακόλουθα: 
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• Υπάρχει δέσμευση από κάποιον τρίτο ότι θα αγοράσει το πάγιο στοιχείο στο 

τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

 

ή 

• Υπάρχει ενεργός αγορά για το περιουσιακό στοιχείο και: 

 

1. Η υπολειμματική αξία μπορεί να προσδιοριστεί ανάλογα με την 

συγκεκριμένη αγορά  

2. Η αγορά θα εξακολουθεί να υπάρχει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

 

 

Στην περίπτωση εφαρμογής της Βασικής Μεθόδου Αποτίμησης όπου η υπολειμματική 

αξία είναι σημαντική ,υπολογίζεται κατά την ημερομηνία κτήσης και δεν αυξάνεται 

από μεταγενέστερες αλλαγές των τιμών. 

 

Ενώ στην περίπτωση εφαρμογής της Εναλλακτικής Μεθόδου Αποτίμησης όπου η 

υπολειμματική αξία έχει ιδιαίτερη σημασία ,αυτή θα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται 

κατά την ημερομηνία των  τυχόν μεταγενέστερων αναπροσαρμογών της αξίας  του 

παγίου στοιχείου. Η εκτίμηση θα γίνεται με τη βοήθεια άλλων υπολειμματικών τιμών 

που αφορούν  ομοειδή πάγια στοιχεία τα οποία βρίσκονταί στο ίδιο χρονικό στάδιο 

της ωφέλιμης ζωής τους και έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες συνθήκες . 

 

Για τον προσδιορισμό της αποσβέσιμης και της υπολειμματικής αξίας  του αυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί η ωφέλιμη ζωή του.  

 

 

 Ωφέλιμη ζωή του παγίου στοιχείου 

 

Κατά τον ορισμό του προτύπου 16 ,ωφέλιμη ζωή ενός παγίου στοιχείου είναι: 

• Είτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο αναμένεται να 

χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση. 
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• Είτε ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή όμοιών μονάδων, που αναμένεται 

να λάβει η επιχείρηση από το πάγιο στοιχείο. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο 22 ορίζεται ότι η ωφέλιμη ζωή του παγίου στοιχείου δεν 

μπορεί να ξεπερνά τα είκοσι χρόνια . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως που η 

επιχείρηση μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο η ωφέλιμη ζωή του μπορεί να περνάει και 

τα είκοσι χρόνια. 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρεται αν η ζωή του αυλού στοιχείου είναι 

προσδιορισμένη ή όχι. 

 

 

Η ωφέλιμη ζωή του παγίου εξαρτάται από την χρησιμότητα του στην επιχείρηση η 

οποία είναι συνάρτηση της οικονομικής και της φυσικής του ζωής ορισμένοι από τους 

παράγοντες τους οποίους μια εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη προκειμένου να 

εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή του είναι: 

• Ο βαθμός χρησιμοποίησης του παγίου 

• Η φυσική του φθορά 

• Η τυχόν τεχνολογική του απαξίωση 

• Νομικοί ή άλλοι περιορισμοί 

 

Μετά την πρόσφατή αναθεώρηση του ΔΛΠ22 η επιχείρηση πρέπει να εκτιμά αν είναι 

σε θέση να προσδιορίζει  την ωφέλιμη ζωή του παγίου στοιχείου . 

 

Αν μπορεί να προσδιορίσει την ωφέλιμη ζωή του στοιχείου τότε θα πρέπει να την 

αποδώσει ή στο ακριβές χρονικό διάστημα της ωφέλιμης ζωής του αυλου πάγιου 

στοιχείου ή στις μονάδες παραγωγής , αν  το αυλο στοιχείο χρησιμοποιείται στην 

παραγωγή. 

 

Αν τώρα η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την διάρκεια τη 

ωφέλιμης ζωής του αυλού παγίου στοιχείου τότε το αυλο στοιχείο δεν αποσβένεται 

αλλά υπόκειται σε έλεγχο μείωσης της αξίας του. 
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Σε περίπτωση που η ωφέλιμη ζωή του αυλου πάγιου στοιχείου προκύπτει από 

συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα τότε η περίοδος απόσβεσης του θα μπορούσε 

να είναι μικρότερη ανάλογα με την περίοδο που θα μπορούσε να γίνει η χρήση του 

αυλου παγίου στοιχείου. Σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε συμβατικό δικαίωμα 

που μεταβιβάζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπόκειται σε ανανέωση 

τότε θα συμπεριλάβουμε στην ωφέλιμη ζωή του στοιχείου και τις περιόδους 

ανανέωσης.   

 

Η αρχική συνεπώς υπόθεση του ΔΛΠ22 πριν από την αναθεώρηση ότι δηλ. η 

ωφέλιμη ζωή του αυλού πάγιου στοιχείου είναι προσδιορισμένη και δεν ξεπερνά τα 

είκοσι χρόνια δεν είναι πια σε ισχύ . 

 

Τέλος η μέθοδος καθώς και η περίοδος απόσβεσης θα πρέπει να αναθεωρούνται κάθε 

έτος και να τροποποιούνται όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στην αναμενόμενη 

ωφέλιμη ζωή  ή στην αναμενόμενη ροή των οικονομικών οφειλών. Στην περίπτωση 

που  κάτι από τα παραπάνω αλλάζει   σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις οι 

αλλαγές θα πρέπει να λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ8 «Καθαρά Κέρδη ή 

Ζημίες Χρήσης , Βασικά Λάθη και Αλλαγές στις Λογιστικές Μεθόδους. 

 

 

 

 

 

 

 Κανόνες που διέπουν τις αποσβέσεις των ενσώματων πάγιων στοιχείων. 

 

 

Οι κανόνες που διέπουν τη διενέργεια των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων 

καθιερώνονται με την Π.41 του ΔΛΠ16 και είναι οι ακόλουθοι: 

 

 α. Το Αποσβεστέο ποσό ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου πρέπει να κατανέμεται 

συστηματικά σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. Η απόσβεση πρέπει να λογίζεται έστω και 

αν η αξία του παγίου στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική του αξία. 
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β. Η  χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης πρέπει να αντικατοπτρίζει το ρυθμό 

ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών του στοιχείου από την επιχείρηση. 

Γ. Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε χρήση πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα , εκτός 

αν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου στοιχείου, δηλαδή όταν 

κοστολογείται. 

 

 

 

Μέθοδοι απόσβεσης των παγίων στοιχείων 

 

Το ΔΛΠ 38 ορίζει ότι η μέθοδος απόσβεσης θα πρέπει να αντανακλά τον ρυθμό με 

τον οποίο η επιχείρηση καταναλώνει τα οικονομικά οφέλη που θα απορρέουν από το 

αυλο περιουσιακό στοιχείο. 

 

Oι προτεινόμενοι μέθοδοί απόσβεσης σύμφωνα με το ΔΛΠ38  είναι: 

• Η σταθερή μέθοδος 

• Η μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου 

• Η κατά παραγόμενη μονάδα μέθοδός 

 

Αναλυτικότερα κατά τη  

Σταθερή Μέθοδο η αποσβεστέα αξία διαιρείται με τον αριθμό των ετών της 

προβλεπόμενης ζωής του πάγιου προς απόσβεση  στοιχείου και υπολογίζει το ετήσιο 

ποσό της αποσβέσεως , το οποίο και παραμένει σταθερό σε όλη την ωφέλιμη  ζωή 

του στοιχείο. 

 Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι απλή, κατανοητή 

&συστηματική. 

 

Μέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου είναι η μέθοδος στην οποία το ποσό που 

καταχωρείται στα αποτελέσματα μειώνεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

παγίου. Χρησιμοποιείται κυρίως σε πάγια που η χρήση τους τα πρώτα έτη είναι πιο 

αποδοτική από τα επόμενα. 
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Η κατά παραγόμενη μονάδα μέθοδος καταχωρεί στα αποτελέσματα το πόσο που 

υπολογίζεται με βάση το προσδοκώμενο ρυθμό παραγωγής. 

. 

 

 

 

    

 Αυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές. 

  

Ένα αυλο περιουσιακό στοιχείο με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», η οντότητα 

απαιτείται να εξετάζει τα αυλα περιουσιακά στοιχεία για απομείωση συγκρινοντάς τα 

ανακτήσιμα ποσά τους με τη λογιστική τους αξία 

• Ετησίως  και 

• Όποτε υπάρχει ενδειξη ότι τοαυλό περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει 

υποστει απομέιωση αξίας. 

 

Η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου στοιχείου που δεν αποσβένεται θα επανεξετάζεται σε 

κάθε περίοδο για να προσδιορίστει αν τα γεγονότα και οι συνθήκες συνεχίζουν να 

υποστηρίζουν την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής για εκείνο το στοιχείο. Αν δεν το 

υποστηρίζουν , η μετάβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής από αόριστη σε 

περιορισμένη θα αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το 

ΔΛΠ8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 , επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός αυλού περιουσιακού 

στοιχείου ως περιορισμένης αντί για αόριστης αποτελέι ένδειξη ότι το περιουσιακό 

στοιχείο μπορεί να έχει υποστέι απομείωση της αξίας. Συνεπώς η οντότητα εξετάζει 

το περιουσιακό στοιχείο για απομείωση της αξίας συγκρίνοτας το ανακτήσιμο ποσό 

του, όπωα προσδιορίστηκε σύμφωνα με το ΔΛΠ36 , με τη λογιστική του αξία και 

ανγνωρίζοντας οποιαδήποτε θετική διαφορά σε σχέση  με το ανακτήσιμο ποσό ως 

ζημία απομείωσης. 
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Αποσύρσεις και Διαθέσεις 

 

Ένα αυλό στοιχείο διαγράφεται : 

• Κατά τη διάθεση ή 

• Όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή η 

διάθεση του. 

 

Το κέρδος ή η ζημία που απορρέει από τη διαγραφή ενός αυλού περιουσιακού 

στοιχείου θα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προιοντος της 

διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχέιου. Θα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Τα 

κέρδη δεν αναγνωρίζονται στα έσοδα. 

 

Η διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί αν γίνει με διάφορους τρόπους 

,όπως δια της πώλησης , της σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της δωρεάς). 

Κατά τον προσδιορισμό της ημερομηνίας διάθεσης τέτοιου στοιχείου , η οντότητα 

εφαρμόζει τα κριτήρια του ΔΛΠ18 «Έσοδα για την αναγνώριση εσόδων από την 

πώληση αγαθών». Το ΔΛΠ17  εφαρμόζεται  στη διάθεση μέσω πώλησης και 

επαναμίσθωσης. 

Αν σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 21 ή οντότητα 

αναγνωρίζει το κόστος ανταλλακτικού τμήματος ενός αυλου περιουσιακού στοιχείου 

στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, τότε διαγράφει τη λογιστική αξία 

του αντικαθιστούμενου τμήματος. 

Αν δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να προσδιορίσει τη λογιδτική αξία του 

αντικαθιστούμενου τμήματος , μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόστος της 

αντικατάστασης ως ενδειξη του κόστους του αντικαθιστούμενου τμήματος όταν 

αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε εσωτερικώς. 

 Τέλος η απόσβεση ενός αυλου περιουσιακού στοιχείου με περιορισμένη ωφέλιμη 

ζωή δεν παύει όταν παύει να χρησιμοποιείται το αυλο περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν 

το περιουσιακό  στοιχείο ‘έχει αποσβεστεί πλήρως ‘η κατατάσσεται ως κατεχόμενο 

προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ5. 
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3.5Γνωστοποιήσεις  

 

Γενικά 

 

Η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άυλών περιουσιακών 

στοιχείων, διακρίνοντας μεταξύ εσωτερικώς δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων: 

 

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

τις ωφέλιμες ζωές και τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν ,  

(β) τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν για άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές,  

(γ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευμένη απόσβεση  

(συναθροιζομένων των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) έναρξης και τέλους 

περιόδου,  

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

λογαριασμού αποτελεσμάτων στην οποία η απόσβεση των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων περιλαμβάνεται,  

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

δείχνει:  

(ί) προσθήκες, με ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν εσωτερικά, 

εκείνων που αποκτήθηκαν ξεχωριστά και εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω 

συνενώσεων επιχειρήσεων,  

(ίί) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για πώληση ή που 

συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως προοριζόμενη για 

πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις, (ΔΠΧΠ5)  

 

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

αναπροσαρμογές, σύμφωνα με τις παραγράφους 75, 85 και 86και από ζημίες 
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απομείωσης που αναγνωρίστηκαν ή αναστράφηκαν κατΟ ευθείαν στην καθαρή θέση 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (αν υπάρχουν),  

 

(ίν) ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 (αν υπάρχουν), 

 

(ν) ζημίες απομείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 (αν υπάρχουν),  

 

(νί) κάθε απόσβεση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου,  

 

(νίί) τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των 

οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας σε διαφορετικό νόμισμα 

παρουσίασης και κατά τη μετατροπή της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα 

παρουσίασης της οντότητας και  

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

 .Μία κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι μία συγκέντρωση 

περιουσιακών στοιχείων όμοιας φύσης και χρήσης στις εκμεταλλεύσεις μιας 

οντότητας. Παραδείγματα ιδιαίτερων κατηγοριών μπορεί να περιλαμβάνουν:  

(α) εμπορικά σήματα,  

(β) τίτλους εφημερίδων και περιοδικών καθώς και τίτλους έκδοσης, (γ) λογισμικό,  

(δ) άδειες και παραχωρήσεις χρήσης δικαιωμάτων ,  

(ε) συγγραφικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και δικαιώματα εκμετάλλευσης,  

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

(ζ) άϋλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη.  
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Οι κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω διαχωρίζονται ( συναθροίζονται) σε 

μικρότερες  

(μεγαλύτερες) κατηγορίες αν αυτό καταλήγει σε περισσότερο σχετικές πληροφορίες 

για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων .  

 Η οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες για τα απομειωμένα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 επιπρόσθετα των πληροφοριών που απαιτούνται 

από την παράγραφο 118 (ε) (ίίί)-(ν).  

 Το ΔΛΠ 8 απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί το είδους και το ποσό μιας μεταβολής 

στην εκτίμηση που είτε έχει μία ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα περίοδο είτε 

αναμένεται να έχει μία ουσιαστική επίδραση στις επόμενες περιόδους. Τέτοιες 

γνωστοποιήσεις μπορεί να ανακύψουν από μεταβολές:  

(α) στην εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του άϋλου περιουσιακού στοιχείο 

(β) στη μέθοδο απόσβεσης ή  

{γ) στην υπολειμματική αξία.  

 Η οντότητα θα γνωστοποιεί επίσης τα ακόλουθα:  

(α) για άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αξιολογηθεί ως έχων αόριστη 

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

που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της αόριστης ωφέλιμης ζωής. Γνωστοποιώντας 

αυτούς τους λόγους, η οντότητα θα περιγράψει τον παράγοντα (ή τους παράγοντες) 

που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αόριστη ωφέλιμη ζωή.  

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

κατ ιδίαν άϋλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι ουσιαστικό στις οικονομικές 

καταστάσεις της οντότητας.  

(γ) για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω μίας κρατικής 

επιχορήγησης και αρχικώς αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία (βλέπε παράγραφο 44):  

 82



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

(ίί) τη λογιστική αξία τους και  

{ίίί) αν επιμετρώνται μετά την αναγνώριση με τη μέθοδο του κόστους ή τη μέθοδο 

της αναπροσαρμογής.  

(δ) την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άϋλων περιουσιακών στοιχείων των 

οποίων ο τίτλος κ:κυριότητος είναι υπό όρους και τις λογιστικές αξίες των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων που είναι ενεχυριασμένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων .  

{ε) το ποσό των συμβατικών δεσμεύσεων για την απόκτηση άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων.  

'Οταν η οντότητα περιγράφει τον παράγοντα ή τους παράγοντες που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της ωφέλιμης  

ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου ως αόριστο, η οντότητα λαμβάνει υπόψη 

τον πίνακα των παραγόντων στην παράγραφο 90. l  

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται μετά την αναγνώριση με τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής  

 Αν άϋλα περιουσιακά στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά σε αναπροσαρμοσμένα 

ποσά, η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:  

(α) κατά κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων:  

(ί) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής, I 

(ίί) τη λογιστική αξία των αναπροσαρμοσμένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων , και  

(ίίί)τη λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν είχε επιμετρηθεί 

αναπροσαρμοσμένη κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αναγνώριση, 

με τη μέθοδο του κόστους της παραγράφου 74,  

(β) το ποσό του πλεονάσματος αναπροσαρμογής που αφορά στα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία κατά την έναρξη και λήξη της λογιστικής περιόδου, υποδεικνύοντας τις 

μεταβολές κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και οποιονδήποτε περιορισμό 

στη διανομή του υπολοίπου στους μετόχους και  
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(γ) τις μεθόδους και τις σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για την εκτίμηση 

των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων .  

 Μπορεί να είναι αναγκαίο να συναθροίζονται οι κατηγορίες των 

αναπροσαρμοσμένων περιουσιακών στοιχείων σε μεγαλύτερες κατηγορίες για λόγους 

γνωστοποιήσεων .Όμως, κατηγορίες δεν συναθροίζονται, αν αυτό θα κατέληγε στη 

ενοποίηση μιας κατηγορίας άϋλων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει ποσά 

αποτιμώμενα σύμφωνα με τις μεθόδους του κόστους και της αναπροσαρμογής. 

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης I  

Η οντότητα θα γνωστοποιεί το άθροισμα των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που 

αναγνωρίστηκε ως ένα έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου.  

Τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης συνθέτουν όλες οι δαπάνες που άμεσα αφορούν 

τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βλέπε παραγράφους 66-67 για οδηγίες 

σχετικά με τον τύπο των δαπανών που συμπεριλαμβάνεται για το σκοπό της 

απαίτησης γνωστοποίησης της παραγράφου 126).  

  

Άλλες πληροφορίες  

 

 Η οντότητα ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεώνεται, να δίδει τις ακόλουθες 

πληροφορίες:  

(α) μία περιγραφή κάθε πλήρως αποσβεσμένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου που 

είναι ακόμη σε χρήση και  

(β) μία σύντομη περιγραφή των σημαντικών άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 

ελέγχονται 
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από την οντότητα, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν 

πληρούσαν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος Προτύπου ή γιατί είχαν 

αγοραστεί ή δημιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ΔΛΠ 38 Αϋλα 

Περιουσιακά Στοιχεία που εκδόθηκε το 1998. 

ΜΕΤΑΒΑΤIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ ΚΑI ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 'ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  

 Αν η οντότητα επιλέξει σύμφωνα με την παράγραφο 85 του Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Π. 3 από οποιαδήποτε ημερομηνία 

προγενέστερη των ημερομηνιών έναρξης ισχύος που αναφέρονται του Δ.Π.Χ.Π. 3, θα 

εφαρμόζει μελλοντικά και το παρόν Πρότυπο από εκείνη την ημερομηνία. Συνεπώς, η 

οντότητα δεν θα προσαρμόσει τη λογιστική αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

που αναγνωρίστηκαν την ημερομηνία εκείνη. 'Όμως, η οντότητα θα εφαρμόσει το 

παρόν Πρότυπο εκείνη την ημερομηνία προκειμένου να επανεκτιμήσει τις ωφέλιμες 

ζωές των αναγνωρισμένων της άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Αν, λόγω του 

αποτελέσματος της επανεκτίμησης αυτής, η οντότητα μεταβάλει την εκτίμηση της 

ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, η μεταβολή θα αντιμετωπίζεται ως 

μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.  

 Σε διαφορετική περίπτωση, η οντότητα θα εφαρμόζει το παρόν Πρότυπο:  

(α) στη λογιστική αντιμετώπιση άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων η ημερομηνία συμφωνίας των οποίων είναι την ή μετά την 

31 Μαρτίου 2004 και  

(β) στη λογιστική αντιμετώπιση όλων των λοιπών άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

μελλοντικά από την έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου που ξεκινάει την ή μετά τις 

31 Μαρτίου 2004. Συνεπώς, η οντότητα δεν θα προσαρμόζει τη λογιστική αξία των 

άϋλων περιουσιακών  

στοιχείων που αναγνωρίστηκαν την ημερομηνία εκείνη. 'Όμως, η οντότητα θα 

εφαρμόζει το παρόν Πρότυπο εκείνη την ημερομηνία προκειμένου να επανεκτιμήσει 

τις ωφέλιμες ζωές τέτοιων άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Αν, λόγω του 
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αποτελέσματος της επανεκτίμησης αυτής, η οντότητα μεταβάλει την εκτίμηση της 

ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, η μεταβολή αυτή θα αντιμετωπίζεται ως 

μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.  

 

Ανταλλαγές όμοιων περιουσιακών στοιχείων  

 Η απαίτηση  να εφαρμόσει το Πρότυπο αυτό μελλοντικά σημαίνει ότι εάν μία 

ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων επιμετρήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος Προτύπου βάσει της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου που παραχωρήθηκε, η οντότητα δεν επαναδιατυπώνει τη λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε ώστε να αντανακλά την εύλογη αξία 

τουκατάτηνημερομηνίατηςαπόκτησης. .
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Πρόωρη Εφαρμογή  

 Οι οντότητες   ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις το παρόντος Προτύπου 

πριν τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που καθορίζονται στην παράγραφο 130. Όμως, 

αν η οντότητα εφαρμόσει το παρόν Πρότυπο πριν τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος 

εκείνες, θα εφαρμόσει επίσης τα Δ.Π.Χ.Π. 3 και ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας 

Περιουσιακών Στοιχείων (καθώς αναθεωρήθηκε το 2004) συγχρόνως. Ανάκληση του 

ΔΛΠ 38 (εκδοθέν το1998) 133. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 38 Αύλα 

Περιουσιακά Στοιχεία (το 1998).  

ί . 
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4o Κεφάλαιο 

Πληροφοριακά Συστήματα & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις από την εφαρμογή 

των IAS και τον αντίκτυπο στη διαχείριση των πληροφοριακών 

συστημάτων των επιχειρήσεων. 

Σκόπιμο κρίνουμε να παραθέσουμε συνοπτικά την  σχετική ορολογία 

για τα πληροφοριακά συστήματα, τα στάδια στα οποία αναπτύσσονται 

και την ταξινόμηση τους σε κατηγορίες. Επίσης θα αναπτύξουμε την 

περίπτωση των ERP συστημάτων γιατί είναι από τις πρώτες εφαρμογές 

που θα παραμετροποιηθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ , 

αφού αυτές έχουν υψηλό μερίδιο αγοράς σε μεγάλες οικονομικές 

μονάδες που χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ. 

Θα αναφερθούμε στον τρόπο τήρησης των λογιστικών συστημάτων 

στη χώρα μας , που καθορίζεται από ένα έγγραφο της ΕΛΤΕ και 

επιτρέπει την χρήση ή δύο παράλληλων λογιστικών συστημάτων ή 

ενός κύριου και ενός συμπληρωματικού συστήματος. 

Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στον τρόπο των ετήσιων  

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IAS,καθώς επίσης 

και στις μεταβολές που θα παρουσιαστούν στα πάγια στοιχεία 

,ενσώματα και ασώματα ,  χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή 

πληροφοριακού συστήματος κατάλληλα σχεδιασμένου για να χειριστεί 

τη σύνθετη οικονομική σταθεροποίηση και τις απαιτήσεις για την 

υποβολή των ετήσιων εκθέσεων, αρκετά όμως ευέλικτη προκειμένου 

να υιοθετήσει και πιθανές μελλοντικές ανάγκες, την εφαρμογή της 

Microsoft Business Solutions. 
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4.1Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Αρχικά ας ορίσουμε τι είναι σύστημα. Με τον όρο σύστημα λοιπόν 

εννοούμε ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων συστατικών που 

ολοκληρώνουν συλλογικά ορισμένους στόχους.  

Λέγοντας λοιπόν πληροφοριακό σύστημα εννοούμε ένα σύστημα όπου 

στόχος του είναι να ελέγχει τις διαδικασίες ενός άλλου συστήματος , 

το οποίο μπορούμε να το ονομάσουμε σύστημα-στόχο. Πχ. Οι 

λογιστικές καταχωρήσεις θα είναι το σύστημα –στόχος  ενός 

πληροφοριακού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης. 

Κάθε διαδραστικό σύστημα θα έχει ένα υποσύστημα που θα μπορεί να 

θεωρηθεί πληροφοριακό σύστημα, του οποίου στόχος θα είναι να 

ελέγξει το διαδραστικό σύστημα. 

Έτσι ένα πληροφοριακό σύστημα λογιστικής πρέπει να έχει ένα 

σύστημα στόχου. Στην περίπτωση μας το σύστημα-στόχος είναι οι 

διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες υπό τη στενή έννοια του όρου. 

Το σύστημα-στόχου για ένα λογιστικό σύστημα έχει να 

διαπραγματευτεί με τις πλευρές των επιχειρησιακών διαδικασιών που 

αφορούν την μέτρηση και την πρόβλεψη του εισοδήματος και του 

πλούτου της οικονομικής μονάδας και τη καταγραφή και 

παρακολούθηση όλων των σχετικών οικονομικών διαδικασιών. 

Επίσης από ένα πληροφοριακό σύστημα λογιστικής καλύπτονται και 

άλλες πλευρές, όχι άμεσα λογιστικές, όπως διαχείριση ανθρώπινού 

δυναμικού, διοικητικές πληροφορίες  καθώς και πληροφορίες σχετικές 

την διαδικασία της παραγωγής.  
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 Ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων 

 

Ο όρος ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (systems development) 

αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούνται σε ένα επιχειρησιακό 

οργανισμό για τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, το 

οποίο θα καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες του οργανισμού με 

τρόπο αποτελεσματικό. 

Η ανάπτυξη ενός συστήματος διακρίνεται από τις εξής φάσεις : 

 

1. την ανάλυση του συστήματος (system analysis) 

2. τον σχεδιασμό (system design) 

3. τον προγραμματισμό (programming) 

4. την εφαρμογή του συστήματος στην πράξη (implementation) 

5. την εκτίμηση της λειτουργίας του συστήματος (evaluation) 

 

 

Ανάλυση ενός συστήματος (system analysis) είναι η διεξοδική μελέτη 

και εξέταση του υπάρχοντος συστήματος πληροφόρησης , ο 

εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών και παροχή 

συγκεκριμένων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

του. 

Σχεδιασμός και εξειδίκευση ενός συστήματος(system design and system 

specification) είναι η επόμενη φάση στην ανάπτυξη του συστήματος , 

η οποία ακολουθεί την ανάλυση και τον προσδιορισμό των 

επιδιωκόμενων στόχων. 

Στη φάση αυτή είναι πιθανόν να υπάρξει μερική αναθεώρηση των 

αρχικών στόχων ώστε να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στον 

προσδοκώμενο στόχο. Η πλήρη εξειδίκευση του συστήματος 

περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών εισόδου των 
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δεδομένων, της αποθήκευσης, επεξεργασίας και εξόδου των 

πληροφοριών από το σύστημα. Επίσης στο στάδιο αυτό καθορίζεται το 

Hardware και το Software που θα χρησιμοποιηθεί, ο τρόπος συλλογής 

και καταχώρησης  των στοιχείων , ο σχεδιασμός των οθονών ,ο τύπος 

και η δομή των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. 

Με ένα ορθό σχεδιασμό επιτυγχάνουμε την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητα του συστήματος σε πιθανές μελλοντικές ανάγκες 

και απαιτήσεις, καθώς και την ευελιξία στη ροή των πληροφοριών με 

τρόπο που καθορίζεται από τους χρήστες. 

 

Προγραμματισμό(programming) ενός συστήματος καλούμε την 

ανάπτυξη  των απαραίτητων εφαρμογών για τη λειτουργία ενός 

πληροφοριακού συστήματος. Επίσης περιλαμβάνει τη διαδικασία 

αποσφαλμάτωσης και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των 

προγραμμάτων.  

 

Η εφαρμογή  του συστήματος στην πράξη(evaluation) πραγματοποιείται 

με την εγκατάσταση του νέου hardware και software του 

πληροφοριακού συστήματος.  

Αρχικά με παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων , του παλιού 

και του νέου, και στη συνέχεια με τη εφαρμογή μόνο του καινούργιου 

συστήματος, εκπαιδεύεται το προσωπικό, μεταφέρονται τα αρχεία και 

ελέγχεται τελικά το συνολικό σύστημα για την ορθή λειτουργία του.  

 

Τέλος στο στάδιο της εκτίμησης των αποτελεσμάτων λειτουργίας του 

συστήματος (evaluation) εντοπίζονται τυχόν λάθη εφαρμογής ή και 

παραλείψεις και ακολουθεί η διόρθωση  τους και η επανεκτίμηση του 

συστήματος. 
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Η ανάπτυξη μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων είναι μια 

σημαντική και επίπονη διαδικασία που χρήζει ιδιαίτερης βαρύτητας 

και προσοχής ώστε  η διαχείριση του έργου της ανάπτυξης του 

συστήματος να  οδηγηθεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

 

Τύποι πληροφοριακών συστημάτων 

 

Θα εξετάσουμε τις ταξινομήσεις των πληροφοριακών συστημάτων  

που βασίζονται στον τρόπο επεξεργασίας τους, στους στόχους τους, 

και στη φύση της αλληλεπίδρασης του συστήματος με το περιβάλλον. 

 

2.1.1Ταξινόμηση με βάση τον τρόπο επεξεργασίας 

 

• Συστήματα επεξεργασίας κατά δεσμίδες(batch): οι συναλλαγές 

συλλέγονται καθώς παράγονται αλλά επεξεργάζονται σε τακτές 

επαναλαμβανόμενες περιόδους. Πχ ανά μήνα κτλ 

• Συστήματα κατά δεσμίδες σε απευθείας σύνδεση (on-line 

batch):οι συναλλαγές συλλέγονται από τις συσκευές εισαγωγής 

δεδομένων στο σύστημα κατά την παραγωγή τους αλλά 

επεξεργάζονται σε περιοδικά διαστήματα π.χ ανά εβδομάδα. 

• Συστήματα σε απευθείας σύνδεση πραγματικού χρόνου(on-line 

real time):η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων 

πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια 

δηλαδή που λαμβάνει χώρο η συναλλαγή. 
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Ταξινόμηση με βάση τον στόχο 

 

• Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών(Transaction Processing 

Systems-TPS) 

Τα συστήματα αυτά έχουν στόχο να επεξεργαστούν τις 

συναλλαγές προκειμένου να ενημερωθούν τα αρχεία τους και να 

παραχθούν τα αποτελέσματα τους. 

• Συστήματα στήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems-

DSS) 

Τα συστήματα αυτά είναι βασισμένα σε μοντέλα από το χώρο 

λήψης αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας τεχνικές από χώρους 

όπως η διοίκηση επιχειρήσεων ή οι χρηματοοικονομικές 

επιστήμες έχουν στόχο να υποστηρίξουν τις διευθυντικές 

αποφάσεις. 

• Εμπειρογνώμονα συστήματα(Experts Systems) 

Τα συστήματα αυτά βασιζόμενα στην πείρα και στις γνώσεις της 

οικονομικής   επιστήμης , βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη στη 

λήψη αποφάσεων. 

• Συστήματα παροχής αναφορών (Information Reporting 

Systems) 

Τα συστήματα αυτά συλλέγοντας στοιχεία από τα Συστήματα 

Επεξεργασίας Συναλλαγών , παρέχουν στους διευθυντές 

εκθέσεις και αναφορές. 

• Συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων(Enterprise 

Resource Planning-ERP) 

Είναι συστήματα που στοχεύουν στον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση σχεδίων για την επίτευξη υψηλού βαθμού 
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ολοκλήρωσης και ενοποίησης του οργανισμού και την αξιόπιστη 

συντήρηση κοινών βάσεων δεδομένων (Lanice et al.97) 

 

Ταξινόμηση βασισμένη στη φύση της αλληλεπίδρασης με το 

περιβάλλον 

 

• Μετασχηματιστικά συστήματα 

Είναι συστήματα που μετασχηματίζουν τις εισόδους που 

δέχονται από το περιβάλλον σε εξόδους. 

• Διαδραστικά συστήματα 

Είναι συστήματα που αλληλεπιδρούν με το χρήστη τους. 

 

Τα συστήματα Γενικής Λογιστικής είναι ως συνήθως συστήματα 

επεξεργασίας κατά δεσμίδες ή μετασχηματιστικά συστήματα 

επεξεργασίας συναλλαγών. 

Τα συστήματα που σκοπό τους έχουν την απόκτηση 

αντιπροσωπευτικού δείγματος για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων είναι ως συνήθως συστήματα  στήριξης αποφάσεων (πχ 

το σύστημα Monetary Unit System της KPMG). 

Ενώ τα συστήματα υποβοήθησης της αξιολόγησης του ελεγκτικού 

κινδύνου (audit risk assessment)   και τα συστήματα επιλογής 

ελεγκτικών διαδικασιών (audit tests)  είναι εμπειρογνώμονα 

συστήματα.(πχ. το  σύστημα Planet της Price Waterhouse) 

 

 

 95



4.2Γνωριμία με τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 

 

Μετά την εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα και την 

κατηγοριοποίηση τους παρουσιάζει ενδιαφέρον τα περιγράψουμε τα 

ERP συστήματα και ιδιαίτερα την υποενότητα (module) της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης . Ο λόγος δεν είναι μόνο ότι 

παρουσιάζουν υψηλό μερίδιο στην αγορά άλλα και γιατί εξαιτίας του 

είδους και του μεγέθους των επιχειρήσεων στις οποίες εφαρμόζονται 

είναι από τις πρώτες εφαρμογές που θα χρειαστεί να 

παραμετροποιηθούν και να σχεδιαστούν για να υποδεχθούν τις 

αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή των ΔΛΠ.   

Ιστορική Αναδρομή 

Οι αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού και 

οι ταχείς ρυθμοί σε κάθε τομέα της σημερινής κοινωνίας έχουν 

οδηγήσει τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην έννοια της ορθής 

μηχανοργάνωσής τους, η οποία απαρτίζεται τόσο από το σύνολο του 

hardware όσο και από τις εφαρμογές τις οποίες διαχειρίζεται η 

εκάστοτε εταιρεία για να μπορεί να λειτουργήσει άρτια τόσο 

εσωτερικά, όσο φυσικά και με τους πελάτες της. Πριν από μερικά 

χρόνια ο όρος της μηχανοργάνωσης ήταν αρκετά ασαφής. Έκτοτε τα 

δεδομένα έχουν αλλάξει, γεγονός το οποίο συντέλεσε δραστικά ο 

ολοένα και πιο απαιτητικός επιχειρηματικός κόσμος, πράγμα που έχει 

αρχίσει να διαφαίνεται πια και στη χώρα μας, όπου η πορεία της 

οικονομίας απαιτεί μια τέτοια τάξη των πραγμάτων. 

Τη δεκαετία του ‘60, οι διεθνείς αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις 

έστρεψαν την προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη 

 96



πολύπλοκων λειτουργιών τους 1. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν 

εξειδικευμένα πληροφοριακά πακέτα που υποβοηθούσαν βασικές 

διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, όπως είναι η λογιστική και η 

μισθοδοσία, καθώς επίσης και εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογές, οι 

οποίες διευκολύνουν την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων (π.χ. 

Εφαρμογές Ελέγχου Αποθεμάτων). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70 

εμφανίστηκαν τα συστήματα MRP (Material Requirements Planning), 

τα οποία παρουσίασαν κάποιο βαθμό ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν 

το βασικό πλάνο παραγωγής (Master Production Schedule) των 

τελικών προϊόντων σε χρονικά κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής 

υποσυναρμολογημάτων και συστατικών και σε απαιτήσεις προμήθειας 

πρώτων υλών. Με την εμφάνιση του MRP-II (Manufacturing 

Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας του ’70, το σύστημα MRP 

συνέδεσε μεταξύ τους τα κυκλώματα προγραμματισμού παραγωγής, 

του ελέγχου παραγωγής, της κοστολόγησης και των προμηθειών. 

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές λογισμικών συστημάτων MRP ήταν οι 

εταιρείες SAP America, Oracle Corporation, Peoplesoft Inc., 

Associates, οι οποίες αποτελούσαν το 61% του συνόλου της αγοράς 

MRP. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια 

για επιχειρηματική ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία 

χρησιμοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδομένων 

(database) και προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηματικές 

διαδικασίες με βασική προτεραιότητα το κύκλωμα οικονομικής 

διαχείρισης και το κύκλωμα παραγωγής. 

                                                 
1 Περιοδικό Plant Ανάπτυξη 1999 
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Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εμφάνιση των 

συστημάτων Enterprise Resource Planning (Προγραμματισμός 

Επιχειρησιακών Πόρων) στα τέλη της δεκαετίας του ’80, τα οποία 

ολοκληρώνουν, πέραν του κυκλώματος Οικονομικής Διαχείρισης και 

Παραγωγής και άλλες βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως τη 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, το κύκλωμα Πωλήσεων κ.α. Τα 

συστήματα ERP είναι λοιπόν ολοκληρωμένα συστήματα 

πληροφορικής, τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές 

μιας επιχείρησης ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας 

όλες τις διαδικασίες της. 

Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο αριθμός των ERP συστημάτων αυξάνεται 

ολοένα και περισσότερο στους παγκόσμιους πληροφορικούς και 

επιχειρηματικούς κύκλους, τείνοντας να ευθυγραμμίσουν την πορεία 

τους με το e-commerce, ενώ ταυτοχρόνως απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη 

ευελιξία και προσαρμοστική ικανότητα από το σύνολο των τμημάτων 

που τα απαρτίζουν 2. Σαν αποτέλεσμα τα ERP προσαρμόστηκαν στις 

μεγάλες καταναλωτικές απαιτήσεις, καθιστώντάς τα πιο προσιτά στα 

στελέχη της μηχανογράφησης αλλά και στους διευθυντές των 

επιχειρήσεων. Ένα ERP για να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα, θα πρέπει πλέον όχι μόνο να οδηγεί στην άριστη διεξαγωγή 

ποικίλων επιχειρηματικών διαδικασιών, και να υποστηρίζει 

διαφορετικές οργανωτικές δομές, αλλά και να προσθέτει αξία στην 

επιχείρηση με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Είναι ευέλικτο για να ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες 

ανάγκες του οργανισμού, 

                                                 
2 Περιοδικό X-RAM  Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ERP ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 
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 Είναι τμηματικό και ανοιχτό, με ανοιχτή αρχιτεκτονική, δέχεται 

πρόσθετες ενότητες και λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες 

πληροφοριακού εξοπλισμού  

 Είναι ευρύ, υποστηρίζει πολλές επιχειρηματικές λειτουργίες και να 

είναι κατάλληλο για πολλούς οργανισμούς  

 Μπορεί να προσομοιώνει την πραγματική λειτουργία της 

επιχείρησης  

 Έχει ενσωματωμένες τις διεθνώς καλύτερες πρακτικές διαχείρισης 

και λειτουργίας. 

 Δεν περιορίζεται στα όρια της εταιρείας, αλλά υποστηρίζει τη 

διασύνδεσή της με άλλους οργανισμούς  

 Παρέχει τον κορμό για e- business 

 Τα σύγχρονα ERP συστήματα ενσωματώνουν και τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το διαδίκτυο. 

 Παρέχουν πληροφορίες και υποστηρίζουν όλα τα επίπεδα της 

διοικητικής πυραμίδας , δηλαδή εμπεριέχουν στην τελική τους 

ολοκλήρωση το MIS και το DSS. 

 Αξιοποιούν πλήρως όλες τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της 

πληροφορικής, υποστηρίζοντας την αρχιτεκτoνική client-server  και 

σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

 Λειτουργού αποτελεσματικά τόσο σε συνθήκες τοπικού δικτύου 

(LAN) όσο και σε περιβάλλον δικτύου ευρείας ζώνης(WAN). 

 Παρέχουν ενιαία πληροφορία  και εικόνα για κάθε 

συναλλασσόμενο ανεξάρτητα από τον τύπο των συναλλαγών του 

και τη σχέση του με την επιχείρηση. 

 Δίνουν τη δυνατότητα προυπολογισμού (πολλαπλά σενάρια) καθώς 

και ορισμού προκαθορισμένων (used-defined) οθονών προβολής 

και εκτυπώσεων –οικονομικών αναφορών . 
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 Προσφέρουν ένα εξελιγμένο και εύχρηστο σύστημα αντιστοίχισης 

ανοικτών εγγραφών (many-to-many-open-item matching) που 

μπορούν να ανήκουν ακόμα και σε διαφορετικές χρήσεις. 

 Παρακολουθούν διαφορετικούς τομείς ειδικού οικονομικού 

ενδιαφέροντος ( επιχειρηματικές μονάδες, κέντρα κόστους, έργα, 

τομείς δραστηριότητας κτλ) και έχουν τη δυνατότητα επιμερισμού 

των αξιών κάθε παραστατικού το οποίο καταχωρίζεται σε ένα ή 

περισσότερους τέτοιους τομείς. Πλήρη αξιοποίηση της 

πληροφορίας για τη  δημιουργία οικονομικών αναφορών για κάθε 

τομέα, καθώς και για τη διενέργεια αυτόματων επιμερισμών στην 

Αναλυτική Λογιστική.   

 Είναι παραμετρικά και προσαρμόσιμα στις απαιτήσεις της κάθε 

επιχείρησεις.    

Ιδιαιτερότητες των ERP  

Τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα ERP έχουν σημαντικές 

ιδιαιτερότητες που τα καθιστούν διαφορετικά μεταξύ τους Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια δυσκολία στο διαχωρισμό 

μεταξύ των λειτουργιών ERP, και των εξειδικευμένων πακέτων 

λογισμικού. Γενικώς όμως το σύστημα ERP μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως η βασική επιχειρησιακή πληροφορική υποδομή υποστήριξης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών3. 

Υπάρχουν ωστόσο πολλές περιπτώσεις όπου εμφανίζεται έντονη η 

ανάγκη στην υποδομή αυτή να προγραμματιστεί σύνδεση με 

εξειδικευμένες εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω 

εφαρμογές : 

1. Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management) 

2. Οικονομική & Λογιστική διαχείρηση(Financial Accounting) 
                                                 
3 Περιοδικό Plant Ανάπτυξη 1999 
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3. Ανθρώπινο Δυναμικό(Human Resources) 

4. Προγραμματισμός Παραγωγής (Production Planning) 

5. Γενική λειτουργικότητα & Έλεγχος (Functionality & Control)  

6. Διαχείριση Αποθήκης (Warehouse Management) 

7. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) 

8. ¨Έλεγχος Ποιότητας /Διασφάλιση Ποιότητας (QC/QA) 

9. Ηλεκτρονικό Εμπόριο(e-commerce) 

10. Διαχείριση Έργων (Project Management) 

11. Συντήρηση Παγίων (Maintenance and Service) 

12. Διαχείριση διεργασιών Ροικής Παραγωγής (Process Management) 

13. Τηλεφωνικά Κέντρα (call Centers) 

Για παράδειγμα η εφαρμογή Supply Chain Management, συνδέει την 

εφοδιαστική αλυσίδα μιας εταιρείας με τα κυκλώματα των 

Προμηθειών, του Προγραμματισμού Παραγωγής και των Πωλήσεων. 

Συγκεκριμένα οι εφαρμογές Supply Chain Management σχετίζονται με 

τις διαδικασίες εκείνες της εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορούν το 

προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, με 

αφετηρία την πρόβλεψη των πωλήσεων και τελικό στόχο την εκτέλεση 

της διανομής. Οι κυριότερες από τις εφαρμογές αυτές έχουν ήδη 

δομηθεί ώστε να είναι συμβατές με τα δημοφιλέστερα συστήματα ERP  

.  
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Λειτουργική Δομή των ERP Συστημάτων (Υποενότητες - 

Modules) 

4.1Ταξινόμηση των ERP Συστημάτων 

Κάθε πακέτο ERP συστημάτων είναι διαφορετικό, παρ’ όλα αυτά τα 

περισσότερα περιλαμβάνουν τις ίδιες υποενότητες (modules)4. Οι 

σπουδαιότερες και πιο γνωστές παρουσιάζονται παρακάτω:  

Το υποσύστημα της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης είναι η 

καρδιά του ERP και ανταλλάσσει πληροφορίες με το σύνολο των 

υπολοίπων συστημάτων. Η Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

περιλαμβάνει ως βασικές διαδικασίες τη Γενική Λογιστική (General 

Ledger), την Αναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη Διαχείριση 

Πάγιων Στοιχείων (Asset Management), τους Εισπρακτέους 

Λογαριασμούς (Accounts Receivable),τους Πληρωτέους 

Λογαριασμούς (Accounts Payable) και τη Διαχείριση Διαθέσιμων 

(Treasury Management). Βέβαια όπως έχει αναφερθεί τα ERP 

συστήματα διαφέρουν ως προς το βαθμό ολοκλήρωσης τους. Κατά 

συνέπεια τα περισσότερο ανεπτυγμένα συστήματα υποστηρίζουν 

περαιτέρω διαδικασίες όπως ο Προϋπολογισμός(Budgeting), η 

Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing) κ.α. 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Πωλήσεων και 

Marketing περιλαμβάνουν την Παραγγελιοληψία (Order Entry), την 

Τιμολόγηση (Invoicing), τη Διαχείριση Συμβολαίων (Sales Contracts), 

το Μητρώο Πελατών (Customer Table),τα Αξιόγραφα (Opens Items) 

και τα Στατιστικά Πωλήσεων. Τα περισσότερο εξελιγμένα ERP δε, 

υποστηρίζουν επίσης την ανάλυση Οφειλών (Aging Analysis),την 

εξυπηρέτηση πελατών (Customer Service), το Marketing, τις 

Προβλέψεις Ζήτησης (Forecasting), την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 
                                                 
4 http://www.mysap.gr 
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Δεδομένων (EDI) και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω Internet (e-

commerce).Η υποενότητα των Πωλήσεων έχει να κάνει με την 

ανταλλαγή πληροφοριών με τις υποενότητες Χρηματοοικονομικής 

Διαχείρισης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Διανομής.  

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Προμηθειών 

περιλαμβάνουν τον έλεγχο και Διαχείριση Αιτήσεων Αγοράς 

(Purchase Inquiries Control & Manage-ment),τη Διαχείριση Εντολών 

Αγοράς (Purchase Orders Management), τον Έλεγχο Παραλαβών 

(Receipt Control),την Αξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier 

Evaluation) και τη Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management). Το 

module τον Προμηθειών ανταλλάσσει δεδομένα κυρίως με τις 

υποενότητες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης και 

Διανομής, Παραγωγής 

Οι βασικές λειτουργίες του module Αποθήκευσης – Διανομής 

περιέχουν τη Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Control) και τον 

Προγραμματισμό απαιτήσεων Διανομής (Distribution Requirement 

Planning).Άλλες λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζονται 

περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Control) και 

τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Διανομής (Distribution 

Requirement Planning). Άλλες λειτουργίες που πιθανώς να 

υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθήκης (Warehouse 

Management) και τη Διαχείριση στόλου Φορτηγών (Fleet 

Management). Το συγκεκριμένο υποσύστημα πραγματοποιεί συνήθως 

ανταλλαγή πληροφοριών με τα υποσυστήματα Οικονομικής 

Διαχείρισης, πωλήσεων – Marketing Προμηθειών και Παραγωγής.  

Οι σπουδαιότερες Λειτουργίες που καλύπτονται από το υποσύστημα 

Ανθρώπινων Πόρων αφορούν το Προγραμματισμό Προσωπικού 

(Personnel Planning), τη Μισθοδοσία (Payroll), την Αξιολόγηση 

Προσωπικού (Personnel Evaluation). Παράλληλα υπάρχουν περαιτέρω 
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λειτουργίες που καλύπτονται και σχετίζονται με τα Εξοδολόγια 

(Personnel Expenses), την Παρουσία Προσωπικού (Time and 

Attendance), την Διαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών 

Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων. Η υποενότητα αυτή ανταλλάσσει 

πληροφορίες με το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.  

Το υποσύστημα Παραγωγής περιλαμβάνει το Προγραμματισμό 

Απαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity Requirements Planning), το 

Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Παραγωγής (Master Production 

Scheduling), τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Υλικών (Material 

Requirements Planning), τον Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor 

Control), την Κοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting).Άλλες 

λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζει είναι η Δομή Προϊόντων 

(Product Configuration),ο Έλεγχος Αλλαγών Σχεδίων (Design Control) 

και ο Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής (Scheduling). 

Το υποσύστημα της Παραγωγής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα 

υποσυστήματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων, 

Προμηθειών και Αποθήκευσης – Διανομής.  

Εμείς στη συνέχεια θα αναλύσουμε αυτές που έχουν άμεση σχέση με 

το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

. 

Υποενότητα «Χρηματοοικονομική Διαχείριση» 

   Η Χρηματοοικονομική ενότητα διαχειρίζεται τις οικονομικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, κύρια συστατικά της 

είναι το πάγιο κεφάλαιο τα ρευστά διαθέσιμα, οι λογαριασμοί 

εισπρακτέοι και πληρωτέοι, καθώς και η διαχείριση της μισθοδοσίας. 

Γενική Λογιστική 

 Το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής διακρίνεται στα ακόλουθα μέρη: 
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• Διάγραμμα λογαριασμών (Πρωτεύον και Δευτερεύον) 

• Εισαγωγή προϋπολογισμών 

• Διαχείριση συναλλαγών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με 

στόχο την επανάληψη, τροποποίηση και μεταφορά των 

καταχωρήσεων συναλλαγών από βοηθητικά καθολικά, όπως των 

Εισπρακτέων Λογαριασμών, καθώς επίσης να παραχθούν οι 

απαραίτητες οικονομικές αναφορές. Οι χρονικές περίοδοι στις 

οποίες καταγράφονται συναλλαγές του ΓΛΣ δεν είναι 

συγκεκριμένες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις οικονομικές 

οντότητες. Αναφορές του ΓΛΣ παράγονται για οποιοδήποτε 

επίπεδο λεπτομέρειας ή συνένωσης.  

Διαχείριση Διαφορετικών Νομισμάτων 

Το κύκλωμα Διαχείριση Διαφορετικών Νομισμάτων 

δραστηριοποιείται πάνω στο συνάλλαγμα χρηματικών διαθέσιμων, είτε 

αυτό είναι βασικό, είτε «ξένο». Ξένα συναλλάγματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παράλληλα με εντολές αγοράς, με στόχους και 

εντολές πωλήσεων, με τιμοκαταλόγους, με εισπρακτέους και 

πληρωτέους λογαριασμούς, καθώς και με την υποενότητα Υπηρεσίες 

Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών. Με το ΓΛΣ: 

• Εισάγονται συναλλαγές ή δημιουργείται ο ισολογισμός 

ενεργητικού και παθητικού για τα πάγια και τις υποχρεώσεις  

• Καθορίζονται τα συναλλάγματα  

• Διαχειρίζονται οι τιμές συναλλάγματος  

• Δημιουργούνται τραπεζικοί κωδικοί  

• Καθορισμός νομίσματος του συστήματος στο Σύστημα /Αρχείο 

Ελέγχου Λογαριασμών 

• Ορισμός κωδικών νομισμάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία. 
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Διαχείριση Εισπρακτέων Λογαριασμών 

Με τους εισπρακτέους Λογαριασμούς, που χρησιμοποιούνται 

αυτούσιοι ή σε συνδυασμό με άλλα κυκλώματα: 

• Εισάγονται σημειώματα χρέωσης – πίστωσης 

• Πραγματοποιούνται οι πληρωμές  

• Παρακολουθούνται τα υπόλοιπα και οι οφειλές των πελατών. 

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί να μεταφέρονται αυτόματα και από 

υποσύστημα «πωλήσεις και διανομή». 

Διαχείριση Πληρωτέων Λογαριασμών  

Περιλαμβάνει την καταγραφή οφειλών προς τους προμηθευτές 

(vendors) και την επεξεργασία και εκτύπωση πληρωμών των ποσών 

αυτών. Πριν τη χρήση των Πληρωτέων Λογαριασμών ορίζονται η 

λογαριασμοί του ΓΛΣ, οι πωλητές, οι πιστωτικοί όροι και οι 

τραπεζικοί λογαριασμοί στα κατάλληλα κυκλώματα – υποσυστήματα. 

Τέλος, όπως οι περισσότερες υποενότητες, χρησιμοποιείται μόνη ή 

συνδυαζόμενη με άλλες, περιλαμβανομένων των Αγορών. 

Διαχείριση Πάγιων Στοιχείων  

Με το κύκλωμα Διαχείρισης Πάγιων Στοιχείων δημιουργείται ένα 

σύστημα αποσβέσεων ενοποιημένο με τις υπόλοιπες λειτουργίες του 

συστήματος. Συχνά, η απόσβεση υπολογίζεται με συγκεκριμένο τρόπο 

για τη φορολογική νομοθεσία και με άλλο τρόπο για τις ανάγκες των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Χρησιμοποιώντας το κύκλωμα 

δημιουργείται αρχείο ενεργητικού που καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο θα αποσβεστεί το κάθε είδος.  

Για να υπολογιστεί η απόσβεση χρησιμοποιούνται είτε εξισώσεις είτε 

πίνακες. Οι συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με 

διάφορες εξισώσεις υπολογισμού της απόσβεσης για το πρώτο, το 
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τελευταίο και τα έτη της χρήσης του ενεργητικού. Οι ανώτερες τιμές 

που σχετίζονται με τις αποσβέσεις, τις φορολογικές αποδόσεις και τις 

δαπάνες, μπορούν να ορισθούν σε επιλεγμένα πεδία.  

. 

Προστιθέμενες αξίες από την υιοθέτηση ενός συστήματος ERP 

Τα κίνητρα υιοθέτησης ενός συστήματος ERP. 

Τα βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού 

συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων διακρίνονται σε 

τεχνολογικά και λειτουργικά. Τα μεν πρώτα αφορούν τις δυνατότητες 

που προσφέρει το αντίστοιχο σύστημα, ενώ τα δεύτερα τις ανάγκες της 

επιχείρησης. (14) 

Τεχνολογικά Κίνητρα  

Πρωταρχικό μέλημα του επιχειρηματικού κόσμου είναι μια ακριβή 

εικόνα του τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή μέσα στην επιχειρηματική 

μονάδα και ταυτόχρονα ταχεία και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα 

στοιχεία μέσω κάποιου ή κάποιων συστημάτων και διαδικασιών. Το 

σύνολο όμως των προβλημάτων που ανακύπτουν, δημιουργούν 

κίνητρα υιοθέτησης ERP συστημάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες.  

Βασικό κίνητρο είναι η πληθώρα των συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες προκειμένου να ελεγχθούν τα 

διάφορα τμήματα. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα 

με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της δεδομένης εταιρείας, με 

αποτέλεσμα το σύνολο των πληροφοριών που παρέχουν να είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους και να παρουσιάζουν αδυναμίες στον 

συντονισμό και στην αξιοποίηση. Παράλληλα το κόστος λειτουργίας, 

διαχείρισης και συντήρησης είναι υπερβολικά μεγάλο. Άμεση 

συνέπεια των όσων αναφέρθηκαν και της μεγάλης δυσκολίας 
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αναγνώρισης και επεξεργασία στης πληροφορίας των «διάσπαρτων» 

πληροφοριακών συστημάτων, είναι η δυσκολία λήψης καίριων 

αποφάσεων. Οι κατακερματισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες μιας 

επιχείρησης, όπως και η μη ολοκλήρωση των πολλών απαρχαιωμένων 

συστημάτων της, σε συνδυασμό με τη δυσκολία στην ολοκλήρωση 

των συστημάτων με τα συστήματα της θυγατρικής της, ή μιας 

συνεργαζόμενης εταιρείας, απαιτούν την υιοθέτηση μιας πλατφόρμας 

ERP που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης.  

 Σαν δεύτερο κίνητρο, θα μπορούσε να αναφερθεί η 

εκμετάλλευση από πλευράς ERP όχι μόνο των δυνατοτήτων της 

συγκεκριμένης τεχνολογικής πλατφόρμας, αλλά και μιας μεγάλης 

γκάμας πρόσθετου λογισμικού. Συνεπώς, η εισαγωγή της κουλτούρας 

των ERP συστημάτων στον επιχειρησιακό χώρο προσθέτει αξία στην 

επιχείρηση και την ενδυναμώνει. Άλλωστε, με την ομογενοποίηση της 

πληροφορίας σε μία κεντρική πλατφόρμα, τα προβλήματα που 

προκαλεί η ύπαρξη πλήθους ασύνδετων πληροφοριακών συστημάτων 

προσπερνιούνται με ιδιαίτερη ευελιξία και ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  

Λειτουργικά Κίνητρα 

Τα λειτουργικά κίνητρα είναι συνδεδεμένα με τις γενικότερες 

λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης και των προβλημάτων που 

αυτή αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να αντεπεξέλθει στις μεγάλες 

απαιτήσεις για άριστη λειτουργική διαχείριση και ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Συγκεκριμένα, το κόστος 

λειτουργίας των σημερινών εταιριών αυξάνει συνεχώς, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζεται η απαίτηση για ταχύτερη ανταπόκριση προς 

τον πελάτη, καθώς επεκτείνεται σε νέες αγορές που απαιτούν την 
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υλοποίηση νέων στρατηγικών. Και αυτό ακριβώς είναι που προσφέρει 

ένα σύστημα ERP, την εισαγωγή δηλαδή μιας νέας φιλοσοφίας, νέων 

στρατηγικών και ριζικών αλλαγών. 

Προσδοκώμενα Οφέλη  

Μια επιχείρηση με την εισαγωγή ενός συστήματος ERP στοχεύει στη 

μείωση: 

1. Του κόστους αποθεμάτων 

2. Προμήθειας  

3. Logistics  

4. Πληροφοριακών πόρων 

5. Του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών 

6. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των χρηματικών ροών 

Η άριστη γνώση των πληροφοριών και των δραστηριοτήτων που 

διεξάγονται σε καθημερινή βάση μέσα στην επιχειρηματική μονάδα, 

με την παράλληλη συνδυασμένη λειτουργία του συνόλου των 

τμημάτων, έχουν σαν αποτέλεσμα την ορθή αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών και τη δημιουργία σύγχρονων και ταχέων δίαυλων 

επικοινωνίας και παρακολούθησης τόσο από τους εργαζόμενους 

χρήστες των διαφόρων τμημάτων, όσο και από τα ανώτερα και 

ανώτατα διοικητικά στελέχη. Κατά συνέπεια ένα σύστημα διαχείρισης 

επιχειρηματικών πόρων, διαμορφωμένο κατάλληλα στα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εταιρείας ή του 

οργανισμού, ενισχύει την επικοινωνία στο πλήθος των τμημάτων, 

προωθεί το σχηματισμό πολυδύναμων υπαλλήλων και τμημάτων, 

περιορίζει δραστικά . 

. 
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4.3  Πληροφοριακά Συστήματα Μετά τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα 

Με τον όρο Λογιστικά  συστήματα εννοούμε την πορεία που 

ακολουθούν οι εγγραφές που αφορούν τα λογιστικά γεγονότα κατά τη 

καταχώριση στα λογιστικά βιβλία μίας οικονομικής μονάδας. 

Είναι δηλαδή ένα σύστημα πληροφόρησης  με τυπικούς κανόνες 

εισόδου, επεξεργασίας και εξόδου των επιχειρηματικών δεδομένων. 

Ασχολείται με την καταγραφή , την καταμέτρηση και επεξεργασία 

πρωτογενών στοιχείων τα οποία απορρέουν από οικονομικές πράξεις  

της επιχείρησης και παρουσιάζουν χρήσιμες πληροφορίες υπό μορφή 

πινάκων ή αναφορών. 

Αυτές οι αναφορές ονομάζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(financial statements) και συντάσσονται με βάση τις Γενικής Αποδοχής 

Λογιστικές Αρχές στα πλαίσια μίας οικονομικής περιόδου. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται και τις επόμενες οικονομικές περιόδους 

βασισμένη στις ίδιες λογιστικές αρχές. 

Συνεπώς η αυτοματοποίηση των λογιστικών  διαδικασιών μέσω των 

πληροφοριακών συστημάτων λογιστικής ήταν εύκολο να 

πραγματοποιηθεί αφού αναπαρήγαγε ένα δομημένο ήδη πληροφορικό 

σύστημα.  

Με αποτέλεσμα να καλύπτεται το κυριότερο, αν όχι , το πρωταρχικό 

αντικείμενο της Λογιστικής, η προσφορά δηλαδή χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που αφορούν οικονομικές και μη μετρήσεις για τους 

πόρους και τις υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας, με σκοπό τη 

χρησιμότητα τους για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων ,κάνοντας 

λογικές επιλογές μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες , οι οποίοι έχουν δικαιώματα σε αυτή την 

πληροφόρηση. 
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Με την εφαρμογή  τώρα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) 

εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των λογιστικών αποτελεσμάτων, η 

δυνατότητα σύγκρισης των λογιστικών δεδομένων και διευκολύνονται 

οι διαδικασίες ελέγχου όλων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα 

πρότυπα αυτά. 

Βέβαια η εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων στα νέα 

πρότυπα θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα 

έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος της πληροφορικής επιστήμης, 

προκειμένου να ικανοποιήσει τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες που 

θα δημιουργήσει η μετάβαση και η τελική τους εφαρμογή. 

Το μέγεθος των αλλαγών που θα κληθούν να ικανοποιήσουν εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες ,όπως ο κλάδος δραστηριοποίησης της κάθε 

εταιρείας , το μέγεθός της κτλ 

Γεγονός  όμως παραμένει ότι σίγουρα θα πρέπει να καλυφθούν τομείς 

όπως η οργάνωση των διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων,  ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός καινούργιου λογιστικού σχεδίου 

βασισμένου στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  ,η πιθανή ύπαρξη σχέσης 

μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών. Επίσης θέματα όπως ο 

σχεδιασμός των πρώτων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες θα 

οφείλουν να ικανοποιήσουν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής τόσο 

το υπάρχον λογιστικό σύστημα όσο και το νέο που θα εφαρμοστεί, 

καθώς και τα «διπλά» λογιστικά συστήματα που θα χρειαστεί να 

λειτουργήσουν ώστε να καλύψουν ανάγκες τόσο σε τοπικές όσο και 

διεθνείς απαιτήσεις πολυεθνικών εταιρειών. Πολλές επιχειρήσεις  

πρέπει ήδη να προετοιμαστούν δύο σύνολα οικονομικών 

πληροφοριών.(πχ., μία που να συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα 

και ένα που να ακολουθεί IAS η της ΗΠΑ GAAP). 
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Διπλές λογιστικές εγκαταστάσεις μπορεί ίσως να αυξήσουν τις 

δαπάνες .Για να αποφύγουν την περιττή multisystem συντήρηση, οι 

επιχειρήσεις χρειάζονται μια συγκεντρωμένη εφαρμογή ,η οποία θα 

εκπληρώνει τις τοπικές ανάγκες υποβολής εκθέσεων καθώς και αυτές 

που ορίζονται από τo IASB.Η δυνατότητα να χειρίζεται περισσότερο 

από ένα απολογισμών σε μία ενιαία εφαρμογή πρέπει να 

υποστηρίζεται. 

Επίσης το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει αξιόπιστα ειδικές 

δυνατότητες που θα καλύπτουν τους απαραίτητους λογιστικούς 

μετασχηματισμούς καθώς και τις μετατροπές. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν μια νέα γενεά υποστήριξης 

βασισμένη στην βελτιωμένη συλλογή πληροφοριών (robot based 

indexes), τη μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης , τη ευκολότερη 

πρόσβαση στα στοιχεία (XML-eXensible Markup Language), την 

υψηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας ή μετάδοσης. Η XML ,παρέχει ένα 

σταθερό και ευέλικτο περιβάλλον ανάπτυξης μηχανισμών κατανομής 

των παραδοσιακών λειτουργιών λογιστικής και ελεγκτικής. 

Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο 

διαδύκτιο και τις πλούσιες δυνατότητες που προσφέρει , μια σύγχρονη 

προσέγγιση στην κατανομή των υπηρεσιών λογιστικής και ελεγκτικής 

είναι και το μοντέλο λειτουργίας «Παροχής Υπηρεσιών 

Εφαρμογών»(ASP). 

 

Στην Ελλάδα ο χώρος της εφαρμοσμένης πληροφορικής επιστήμης 

έρχεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές επανασχεδιάζοντας τα ήδη 

υπάρχοντα προγράμματα λογισμικού που υποστηρίζουν βιβλία Γ 

κατηγορίας. Ενώ ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς τείνουν να καλύψουν 

τα προγράμματα ERP .Δηλαδή ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα , πλήρως παραμετροποιήσιμα ,που διαθέτουν ένα ισχυρό 
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σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων , που καλύπτει όλες τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και μπορεί να συνεργαστεί με τις 

επικρατέστερες τεχνολογικές πλατφόρμες. Είναι συστήματα 

πολυγλωσσικά ,γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο σε δραστηριότητες 

επεκτεινόμενες εκτός των ορίων μιας συγκεκριμένης χώρας και 

καλύπτουν την εγγενή υποστήριξη των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων.  

  

Στην χώρα μας οι λογιστικές αρχές που υποχρεούνται να εφαρμόζουν 

οι επιχειρήσεις ,προβλέπονται από κυρίως από τον Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων (Κ.Β.Σ), το  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό  Σχέδιο 

(Ε.Γ.Λ.Σ) ,νομοθετήματα τα οποία προσαρμόζονται κατά καιρούς στα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ,καθώς και αυτά εξελίσσονται και 

τροποποιούνται. 

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

καθορίζουν πλαίσια αρχών τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με 

συνέπεια σε διαφορετικές χώρες. Απαιτούν όμως οι όμοιες συναλλαγές 

και τα οικονομικά γεγονότα να λογιστικοποιούνται  με τον ίδιο τρόπο, 

ανεξάρτητα από τη χώρα πραγματοποίησης  τους. 

 

Συνεπώς οι όροι με τους οποίους πρέπει να λειτουργούν λογιστικά 

συστήματα και κατ επέκταση  τα πληροφοριακά συστήματα 

λογιστικής μετά την καθιέρωση των ΔΛΠ , στις επιχειρήσεις στις 

οποίες εφαρμόζονται δίνονται από το Έγγραφο 1001414/0015 της 5ης 

Ιανουαρίου 2005 της ΕΛΤΕ 117/9.2.2ΟΟ5, το οποίο παραθέτουμε 

παρακάτω:  
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 ΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Με τη μέθοδο αυτή το κύριο λογιστικό σύστημα των επιτηδευματιών 

είναι αυτό με το οποίο οι συναλλαγές τους λογιστικοποιούνται με 

βάση τις αρχές των Δ.Λ.Π. .  

Παράλληλα με το κύριο λογιστικό σύστημα οι παραπάνω 

επιτηδευματίες τηρούν ένα δεύτερο (βοηθητικό) σύστημα με το οποίο 

οι συναλλαγές τους λογιστικοποιούνται με βάση τις αρχές που 

καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία.  

Το παράλληλο αυτό σύστημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 α) Χρησιμοποιεί το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών με το Σχέδιο 

Λογαριασμών που υπάρχει στο κύριο σύστημα με εξαίρεση εκείνους 

τους λογαριασμούς που απαιτούνται μόνο για σκοπούς εφαρμογής των 

Δ.Λ.Π. (π.χ. λογαριασμοί αναβαλλόμενης φορολογίας).  

 

β) Χρησιμοποιεί ιδιαίτερο Ημερολόγιο και Καθολικό στα οποία 

απεικονίζονται η λογιστικοποίηση των συναλλαγών με βάση τις αρχές 

της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

γ) Η εισαγωγή των συναλλαγών στο βοηθητικό λογιστικό σύστημα 

γίνεται είτε με αναφορά στην ίδια ημερομηνία με την οποία οι 

συναλλαγές εισάγονται στο κύριο λογιστικό σύστημα, είτε 

συγκεντρωτικά με ημερομηνία το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 

  

 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης:  
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α) Από το κύριο λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο 

Λογαριασμών όλων των βαθμίδων από το οποίο προκύπτουν τα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν με βάση 

τα Δ.Λ.Π.  

 

β) Από το βοηθητικό λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο 

Λογαριασμών όλων των βαθμίδων στους οποίους έχουν απεικονισθεί 

οι συναλλαγές με βάση τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας.  

 

γ) Δεδομένου ότι τα δύο λογιστικά συστήματα (κύριο και βοηθητικό) 

χρησιμοποιούν το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών , η διαφορά, κατά 

πρωτοβάθμιο λογαριασμό, των υπολοίπων των δύο ισοζυγίων (δηλαδή 

του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων που παράγεται από το κύριο λογιστικό 

σύστημα και του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων λογαριασμών που 

παράγεται από το βοηθητικό λογιστικό σύστημα, παρέχει τη διαφορά 

μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που απαιτείται να υπάρχει 

στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (ΠΣΛΦΒ) . 

  

Κατά συνέπεια ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης 

θα προκύψει:  

1. Η λογιστική βάση από το Ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του κύριου 

λογιστικού συστήματος.  

2. Η φορολογική βάση από το Ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του βοηθητικού 

λογιστικού συστήματος.  

3. Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, όπως 

προαναφέρθηκε. 

  

δ) Μετά την παραγωγή του Ισοζυγίου λογαριασμών όλων των 

βαθμίδων από το βοηθητικό λογιστικό σύστημα θα επακολουθήσει με 
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λογιστικές εγγραφές μόνο στο βοηθητικό λογιστικό σύστημα η 

σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης, 

με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η σύναξη των καταστάσεων αυτών από 

τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα ΔΛΠ (δηλαδή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ε.Γ.Λ.Σ. ή τα ΚΛΣ).  

 

 

  ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Με τη μέθοδο αυτή το κύριο λογιστικό σύστημα. των παραπάνω 

επιτηδευματιών είναι αυτό με το οποίο οι συναλλαγές τους 

λογιστικοποιούνται με βάση τις αρχές των ΔΛΠ.  

Παράλληλα με το κύριο λογιστικό σύστημα οι παραπάνω 

επιτηδευματίες τηρούν ένα δεύτερο (συμπληρωματικό) σύστημα με το 

οποίο λογιστικοποιούνται οι διαφορές ή / και αντιστροφές των 

συναλλαγών που έχουν λογιστικοποιηθεί στο κύριο λογιστικό σύστημα 

με βάση τις αρχές των Δ.Λ.Π., ώστε από το λογιστικό άθροισμα των 

εγγραφών που έχουν γίνει στο κύριο σύστημα και στο βοηθητικό 

σύστημα να προκύπτει η λογιστικοποίηση των συναλλαγών με βάση 

τις αρχές που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία.  

Το συμπληρωματικό αυτό σύστημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 α) Χρησιμοποιεί το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών με το Σχέδιο 

Λογαριασμών που υπάρχει στο κύριο σύστημα. 

  

β) Χρησιμοποιεί, ιδιαίτερο Ημερολόγιο και Καθολικό στα οποία 

απεικονίζονται η λογιστικοποίηση των διαφορών / αντιστροφών των 

συναλλαγών του κυρίου συστήματος για σκοπούς εφαρμογής της 

φορολογικής νομοθεσίας. 
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γ) Η εισαγωγή των διαφορών / αντιστροφών των συναλλαγών του 

κυρίου συστήματος γίνεται είτε με αναφορά στην ίδια ημερομηνία με 

την οποία οι συναλλαγές εισάγονται στο κύριο σύστημα, είτε με 

ημερομηνία το τέλος κάθε μήνα, για τις εγγραφές του μήνα είτε στο 

τέλος της διαχειριστικής χρήσης.  

 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης: 

  α) Από το κύριο λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο 

Λογαριασμών όλων των βαθμίδων από το οποίο προκύπτουν τα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν με βάση 

τα ΔΛΠ.  

β) Από το συμπληρωματικό λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο 

Λογαριασμών όλων των βαθμίδων στο οποίο απεικονίζονται οι 

διαφορές μεταξύ , λογιστικής και φορολογικής βάσης. 

 γ) Δεδομένου ότι τα δύο λογιστικά συστήματα (κύριο και 

συμπληρωματικό)  χρησιμοποιούν το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών το 

λογιστικό άθροισμα, κατά : πρωτοβάθμιο λογαριασμό των δύο 

ισοζυγίων (δηλαδή του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων που παράγεται από 

το κύριο σύστημα και του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων που παράγεται 

από το συμπληρωματικό σύστημα) παρέχει το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων 

λογαριασμών σε φορολογική βάση, που απαιτείται να υπάρχει στον 

Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής -Φορολογικής Βάσης (ΠΣΛΦΒ), 

 Κατά συνέπεια ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής 

Βάσης θα προκύπτει: 

  

ί) Η λογιστική βάση από το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του κύριου 

λογιστικού συστήματος.  
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ιι) Η διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης από το 

ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του βοηθητικού συστήματος.  

ιιι) Η φορολογική βάση από το λογιστικό άθροισμα των ισοζυγίων 

λογιστικής βάσης και βοηθητικού λογιστικού συστήματος.  

 

δ) Μετά την παραγωγή του ισοζυγίου λογαριασμών όλων των 

βαθμίδων από το κύριο λογιστικό σύστημα, τα υπόλοιπά του θα 

εισάγονται στο συμπληρωματικό σύστημα και θα επακολουθήσει με 

λογιστικές εγγραφές μόνο στο συμπληρωματικό σύστημα η σύνταξη 

Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης με τον 

ίδιο τρόπο που γίνεται η σύνταξη των καταστάσεων αυτών από τις 

επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα ΔΛΠ. (δηλαδή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ΕΓΛΣ ή τα ΚΛΣ). 

 

Οι εταιρείες που θα αναλάβουν τον επανασχεδιασμό και την εφαρμογή 

των πληροφοριακών συστημάτων θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη 

τους τις αλλαγές αυτές τόσο στην ανάλυση όσο και στο σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την τεκμηρίωση των νέων συστημάτων,ώστε η 

μετάβαση στα ΔΛΠ να γίνει ομαλά και αξιόπιστα. 
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Στα πλαίσια εύρεσης μιας πλήρης λύσης μηχανογράφησης των 

συναλλαγών  κατά την υιοθέτηση των ΔΛΠ ,προσπαθώντας πάντα να 

τηρήσουμε την οικονομική σταθεροποίηση και την ορθή υποβολή 

εκθέσεων , οι εφαρμογές πρέπει να υποστηρίζουν εύκολα τις 

απαιτήσεις των IAS το 2005.Παρακάτω παραθέτουμε μερικά 

παραδείγματα : 

 

Προβλήματα συγκρισιμότητας λογιστικών πληροφοριών     

κατά τη φάση της μετάβασης στα ΔΛΠ 

 

 

Τα θέματα  που συσχετίζονται με την πρώτη εφαρμογή των IAS , 

καλύπτονται   με το  IFRS 1 " πρώτη εφαρμογή  των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων" που δημοσιεύθηκε  στη τελική του μορφή στις 

19 Ιουνίου, 2003,(13) από τον IASB. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στον 

τρόπο μετάβασης μίας επιχείρησης στα IAS, όταν τώρα ακολουθεί 

άλλα Λογιστικά Πρότυπα.  

Με το  IFRS 1 επιδιώκεται  να δοθεί στις επιχειρήσεις μία  αφετηρία 

εφαρμογής των IAS στην Λογιστική τους διαδικασία και Πρακτική. 

Επίσης επιδιώκεται να  εξασφαλισθεί μία επιτυχής εφαρμογή  της 

διαδικασίας μετάβασης στα IAS καθώς  επίσης και η εξασφάλιση της 

παρουσίασης συγκρίσιμων πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων 

κατά τη διάρκεια της φάσης μετάβασης  

Με το IFRS 1, οι επιχειρήσεις  πρέπει να εξηγήσουν ποιές είναι οι 

επιπτώσεις κατά την μετάβαση στα  IAS στην αναφερόμενη 

οικονομική τους θέση, τη χρηματοοικονομικές αποδόσεις τους και  τις 

ροές μετρητών τους..  

Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα ,κατά την φάση μετάβασης στην 

πρώτη εφαρμογή των  IAS, αποτελεί το θέμα της συγκρισιμότητας των 
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οικονομικών πληροφοριών που παρέχονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις ,του έτους εφαρμογής (2005) και των προηγουμένων 

ετών 2004 (έτους μετάβασης)και 2003. Το θέμα αυτό ,ειδικά όταν 

πρόκειται για εισηγμένες εταιρείες, έχει καθοριστική σημασία και 

όσον αφορά την ενημέρωση των επενδυτών, αλλά και των 

οικονομικών αναλυτών. 

Το  IFRS1,δεν αναφέρεται σε ειδικές περιπτώσεις  συγκρισιμότητας 

οικονομικών καταστάσεων, που συνδέονται με την πρώτη εφαρμογή 

των  IAS .Μία  ειδική περίπτωση είναι και η συγκρισιμότητα που θα 

πρέπει να υπάρχει όταν απαιτείται   από μία εταιρεία η παράθεση 

οικονομικών καταστάσεων άνω των δύο συνεχών οικονομικών 

περιόδων, μερικές από τις οποίες  έχουν καταρτισθεί από την εταιρεία 

με τα Λογιστικά Πρότυπα που ίσχυαν προ της εφαρμογής των IAS  .Η 

περίπτωση αυτή εμφανίζεται κυρίως ,όταν οι Ρυθμιστικές αρχές 

απαιτούν ,από τις προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο εταιρείες, την 

κάτω από ορισμένους ‘όρους παράθεση οικονομικών καταστάσεων 

πολλών ετών.  

Το κενό αυτό, θα προσπαθήσουμε  να καλύψουμε στα πλαίσια της 

εργασίας μας ,διερευνώντας  τρόπους παροχής συγκρίσιμων 

πληροφοριών κατά την φάση μετάβασης  στην πρώτη εφαρμογή των  

IAS από εισηγμένες εταιρείες , όταν απαιτείται από αυτές   η 

παράθεση ετησίων η ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων 3-5 

συνεχών οικονομικών περιόδων , μερικές από τις οποίες  έχουν 

καταρτισθεί από την εταιρεία με τα Λογιστικά Πρότυπα που ίσχυαν 

προ της εφαρμογής των IAS . 
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Θεωρούμε ,με βάση την σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ότι  η εφαρμογή των IAS   αρχίζει ,κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 

από το  2005),και ότι σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές του IFRS1,οι 

εταιρείες καταρτίζουν τις Οικονομικές τους Καταστάσεις για το έτος 

2003,με τα τοπικά η γενικότερα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα, για 

το έτος 2004 (έτος μετάβασης )με τα τοπικά η γενικότερα 

προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα, και για το έτος 2005 ( έτος 

εφαρμογής) με τα IAS . 

Επίσης θεωρούμε ότι ο εκδότης των οικονομικών καταστάσεων 

υποχρεώνεται από τους  εθνική νομοθεσία να δημοσιεύσει οικονομικές 

πληροφορίες για τρεις διαδοχικές περιόδους (δηλ. από το 2003 ως το 

2005). 

 

 

 

 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τρεις διαδοχικές περιόδους 

(δηλ. από το 2003 ως το 2005). 

 

Εάν από μία εταιρεία  απαιτείται  να δημοσιεύσει τις οικονομικές τις 

καταστάσεις  για τρεις διαδοχικές περιόδους και συγκεκριμένα , από το 

2003 ως το 2005, θα πρέπει σύμφωνα με την  § 36 του IFRS1 να 

παραθέσει  τουλάχιστον ένα έτος συγκριτικών πληροφοριών. 

Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον 

το 2004.Επειδη το έτος 2004 είναι σύμφωνα με το IFRS1 έτος 

μετάβασης  στα IFRS1,οπωσδήποτε η εταιρεία θα έχει στο αρχείο της 

στοιχεία και των προτύπων Λογιστικής που εφάρμοζε το 2004,αλλα 

και τα αντίστοιχα αναμορφωμένα του 2004 σύμφωνα με τα IAS. 

H χρήση 2003, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα 

Πρότυπα Λογιστικής, θα μπορούσε να παρατεθεί "όπως είναι"(δηλαδή 
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χωρίς μία εκ των υστέρων αναμόρφωση με τα IAS.) καθόσον θα είναι 

άμεσα συγκρίσιμη με τη μέση περίοδο (2004) που παρουσιάζεται κάτω 

από τα δύο Πρότυπα Λογιστικής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως 

"γέφυρα" από το 2003 σε 2005. 
 

 

 

 

 

 

 Ενδιάμεσες (Τριμηνιαίες η εξαμηνιαίες) οικονομικές καταστάσεις 

για τρεις διαδοχικές περιόδους (δηλ. από το 2003 ως το 2005). 

 

 

   

 

Το σχετικό με τις «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» ΙΑS 34  

είναι προαιρετικής εφαρμογής. Εάν εφαρμόζεται, η επιχείρηση πρέπει 

να δημοσιεύσει: 

 

• είτε ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων (τόσο 

πλήρων όσο και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)  

• είτε συμπυκνωμένες οικονομικές καταστάσεις, δηλ. οικονομικές 

πληροφορίες που περιέχουν τις ελάχιστες κοινοποιήσεις 

σύμφωνα με την § 4 του ΙΑS 34  , χωρίς  την επιβολή των 

«αυστηρών» απαιτήσεων της Λογιστικής, 

Επειδή κατά το οικονομικό έτος 2003 οι επιχειρήσεις   δεν εφαρμόζουν 

το  IAS34 και για την τριμηνιαία και εξαμηνιαία οικονομική τους 

κατάσταση , και εφ όσον απαιτείται από την Εθνική Νομοθεσία, να 
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δημοσιεύσουν ενδιάμεσες οικονομικές Καταστάσεις  για τρεις 

διαδοχικές περιόδους (δηλ. από το 2003 ως το 2005), θα πρέπει 

σύμφωνα με την  § 36 του IFRS1 να παραθέσει  τουλάχιστον ένα έτος 

συγκριτικών πληροφοριών. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε  να 

συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον το 2004.Επειδη το έτος 2004 είναι 

σύμφωνα με το IFRS1 έτος μετάβασης  στα IFRS1,οπωσδήποτε η 

εταιρεία θα έχει στο αρχείο της στοιχεία και των προτύπων Λογιστικής 

που εφάρμοζε το 2004,αλλα και τα αντίστοιχα αναμορφωμένα του 

2004 σύμφωνα με τα IAS. 

H χρήση 2003, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα 

Πρότυπα Λογιστικής, θα μπορούσε να παρατεθεί "όπως είναι"(δηλαδή 

χωρίς μία εκ των υστέρων αναμόρφωση με τα IAS.) καθόσον θα είναι 

άμεσα συγκρίσιμη με τη μέση περίοδο (2004) που παρουσιάζεται κάτω 

από τα δύο Πρότυπα Λογιστικής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως 

"γέφυρα" από το 2003 σε 2005.  
                                                 
 

 

 

Segment Reporting-Υποβολή έκθεσης τμήματος 

 

Τα IAS απαιτούν ότι οι αναφορές αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις 

χωρίζονται σε επιχειρησιακά και «γεωγραφικά» τμήματα. Έτσι πρέπει 

να προσδιορίσουν το ένα τμήμα ως αρχικό και το άλλο ως 

δευτεροβάθμιο ,και στη συνέχεια να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα 

για το κυρίως τμήμα .Αν και πολλές επιχειρησιακές αναφορές είναι 

σχετικές με ένα ή περισσότερα τμήματα  , θα πρέπει να 

προσαρμόσουμε την χρηματοοικονομική σταθερότητα και την 

παραγωγή αναφορών. Η σημαντικότερη αλλαγή θα είναι πρόσθετη 
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δομή οργάνωσης με διαφορετικό ρόλο από τις ήδη υπάρχουσες δομές 

του συστήματος.(πχ,.διοίκησης, διαχείρησης ). 

Οι αντίστοιχες οντότητες βάσεων θα παραμείνουν οι ίδιες αλλά θα 

αποτελούν και μέρος διαφορετικών σταθεροποιήσεων μέσα σε κάθε 

παγιωμένη δομή. 

Το γεγονός ότι απαιτείται περισσότερη  λεπτομέρεια για το κυρίως 

τμήμα γενικότερα σημαίνει ότι η λεπτομέρεια αυτή είναι διαθέσιμη και 

για το δευτερεύον τμήμα. 

Η δόμηση ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος είναι μια απλή 

εργασία στο βαθμό που χρησιμοποιούμε μια «γερή» εφαρμογή. 

Όσον αναφορά τις πρόσθετες λεπτομέρειες που θα απαιτείται για το 

σχεδιασμό του κυρίως τμήματος ,μερικοί επιπλέον υπολογισμοί μπορεί 

να απαιτηθούν για να συλλάβουν τη λεπτομέρεια αυτή. 

Αυτό σημαίνει ότι το διάγραμμα των υπολογισμών για τα συστήματα 

αυτά πρέπει να τροποποιηθεί , συμπεριλαμβανομένων μερικών 

υπολογιστικών κανόνων , ώστε να δημιουργηθούν μηχανισμοί ελέγχου 

και επικύρωσης σε κάθε επίπεδο σταθεροποίησης.  

 

Foreign Currency-Ξένο Συνάλλαγμα 

 

Τα IAS απαιτούν ότι οι συναλλαγματικές ρυθμίσεις του κάθε 

νομίσματος σχετικά με την «goodwill» πρέπει να αναφέρεται ως μέρος 

του τμήματος των μετόχων. Στη συνέχεια οι μέτοχοι θα πρέπει να 

εκθέσει όλες τις συναλλαγματικές ρυθμίσεις σχετικά με τα 

υποκαταστήματα. Αυτή η απαίτηση επηρεάζει την οικονομική 

σταθεροποίηση και την υποβολή εκθέσεων έτσι ώστε τα  αναφερόμενα 

συστήματα να οδηγούνται στην ανάγκη για αυτόματη διαδικασία 

ισoτίμησης. 

 124



                                                                                                                                       
Στις περισσότερες εφαρμογές ένας μηχανισμός ισότιμης έχει 

καθοριστεί για να τροποποιηθούν οι κανόνες υπολογισμού στα 

συστήματα. Επιπλέον ,πρόσθετοι υπολογισμοί απαιτούνται για αν 

αποθηκευτούν οι σχετικές ρυθμίσεις ξένου συναλλάγματος σχετικά με 

την «goodwill». 

 

Special Purpose Entities-Ειδικής Χρήσης Οντότητες 

 

Τα IAS απαιτούν ότι ειδικής περίπτωσης οντότητες πρέπει να 

παγιωθούν εφόσον ορισμένες προυποθέσεις τηρούνται. 

Έτσι οντότητες που βρίσκονταί κάτω από κάποιο τοπικό καθεστώς 

αποκλεισμού GAAP , η σταθεροποίηση των οντοτήτων αυτών είναι 

εφικτή. 

Από μία πλευρά θεώρησης πρέπει μόνο να ενσωματώσουμε αυτές τις 

οντότητες  ως τμήμα στη δομή σταθεροποίησης. Στη συνέχεια για να 

υποβάλλουν τις αναφορές τους τα τμήματα αυτά θα  μπορούν εύκολα 

να αποκλειστούν ξανά από τη δομή σταθεροποίησης  με καθορισμό 

του ποσοστού του βαθμού σταθεροποίησης σε ποσοστό επί της εκατό. 

 

Minority Interests-Μειονότητες 

 

Τα IAS απαιτούν τα ελεγχόμενα υποκαταστήματα να παγιωθούν 

πλήρως , ακόμα και αν το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι λιγότερο από 

50%. Επίσης σχετικά με τις διεταιρικές ισορροπίες τα IAS απαιτούν το 

100% όλων των συναλλαγών και των ισορροπιών. 
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Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού η σημαντικότερη αλλαγή  που 

προκύπτει με την εφαρμογή των IAS αναφέρεται στον τομέα των 

αποσβέσεων. 

Οι κανόνες που διέπουν τη διενέργεια των αποσβέσεων επιγραμματικά 

είναι οι ακόλουθοι: 

Με βάση  την Ελληνική Νομοθεσία οι αποσβέσεις υπολογίζονται με 

σταθερούς συντελεστές οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται πάγια 

από κάθε επιχείρηση. 

Με βάση τα ΔΛΠ κάθε εταιρεία θα πρέπει να εκτιμά την ωφέλιμη ζωή 

των περιουσιακών της στοιχείων και μάλιστα αυτή η εκτίμηση θα 

πρέπει να υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους και αν κριθεί απαραίτητο 

να ανπροσαρμόζεται. 

Με βάση την ελληνική νομοθεσία τα γήπεδα  και τα κτίρια 

αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά με βάση το νόμο τουΝ.2065/1992 

κάθε τέσσερα χρόνια με τους συντελεστές που ορίζει ο νόμος. 

Με βάση τα ΔΛΠ , η αναπροσαρμογή επιτρέπεται υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, και ο τελικός 

προσδιορισμός της αναπροσαρμοσμένης αξίας γίνεται κατόπιν 

εργασίας που εκτελείται από εξειδικευμένο εκτιμητή και όχι με 

σταθερούς συντελεστές. 

Κάθε τμήμα στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων που η αξία 

του είναι σημαντική αποσβένεται ξεχωριστά. 

Τμήματα στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που έχουν ίδια 

μέθοδο απόσβεσης και ίδια ωφέλιμη ζωή μπορούν να συναθροιστούν 

για τον υπολογισμό της δαπάνης απόσβεσης. 

 126



                                                                                                                                       
Η απόσβεση αναγνωρίζεται ακόμα και αν η ωφέλιμη ζωή ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική του αξία. 

Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη  που ενσωματώνονται σε ένα 

περιουσιακό στοιχείο αναλώνονται από την οντότητα κυρίως δια της 

χρήσης τους. 

Η δαπάνη απόσβεσης πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήση 

εκτός και αν κοστολογείται. 

Τα γήπεδα και τα κτίρια που υπάρχουν στην επιχείρηση για σκοπούς 

εκμετάλλευσης δεν αποσβένονται. 

Και τέλος τα πάγια που αποκτήθηκαν μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης 

, η απόσβεση τους πρέπει να κατανεμηθεί σε μικρότερο διάστημα 

μεταξύ της διάρκειας περιόδου μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του 

παγίου. Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα τα στοιχεία αυτά δεν 

τα θεωρούσαμε καν πάγια στοιχεία οπότε δεν υπόκειντο και σε 

αποσβέσεις. 

Συνεπώς μις προτεινόμενη λύση για την δομή των πληροφοριακών 

συστημάτων είναι να διατηρηθεί το αρχείο παγίων για όλες τις 

συναλλαγές παγίων και για κάθε πάγιο ξεχωριστά. 

Ο τυποποιημένος υπολογισμός θα γίνεται με βάση την αξία κτήσης η 

οποία ισούται με το κόστος μειωμένη από τυχόν συσσωρευμένες 

υποτιμήσεις της αξίας του παγίου. 

Οι ανατιμήσεις μπορούν να καταχωρηθούν εκ των υστέρων σε 

περιοδικά χρονικά διαστήματα μέσω αναφορών. Το ποσό της 

ανατίμησης έτσι θα καταχωρηθεί σαν πρόσθετο στην αξία του πάγιου 

στοιχείου. Η περίοδος υποτίμησης θα είναι το υπόλοιπο της διάρκειάς 

ζωής του παγίου στοιχείου. 
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Τα ενσώματα πάγια στοιχεία επιτρέπουν στον χρήστη να οργανώσει το 

σχήμα των αποσβέσεων του για κάθε πάγιο ξεχωριστά ή για ένα 

σύνολο ομοειδών παγίων στοιχείων. 

Εάν η περίοδος απόσβεσης αλλάξει τότε το σύστημα θα πρέπει να 

συμπεριλάβει και μία φόρμουλα ώστε να μπορεί να απεικονίσει την 

αλλαγή της περιόδου εκείνης. 

Οι χρήστες θα μπορούν να ελέγχουν τα κέρδη και τις απώλειες  από τη 

διάθεση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού δημιουργώντας ειδικά 

διαγράμματα κινήσεων . Οι κινήσεις αυτές θα αναγκάζουν τις 

συναλλαγές να ενημερώσουν  σωστά  τους κατάλληλους 

λογαριασμούς του καθολικού όταν το πάγιο πωλείται ή διατείθεται 

χωρίς πώληση. 

Με τις παραπάνω υποδείξεις θα μπορούν οι χρήστες των 

πληροφοριακών συστημάτων να καταγράψουν όλες τις απαραίτητες 

συναλλαγές τις σχετικές με τα ενσώματα πάγια και θα μπορούν να τις 

βελτιώσουν και να τις αναπτύξουν με την πάροδο του χρόνου  

σύμφωνα με τα ΔΛΠ.  

 

Ασώματες ακινητοποήσεις 

 

Το ΔΛΠ 38 καθορίζει τη λειτουργία των αυλών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Μια επιχείρηση αναγνωρίζει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο εάν και 

μόνο εάν α)το κόστος του μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα & β) αν 

πιθανολλογειται ότι θα προκύψουν πιθανά μελλοντικά οφέλη από τη 

χρήση του αυλού στοιχείου. 
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Το κόστος του αυλου στοιχείου θα πρέπει να υπολογιστεί αξιόπιστα 

συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν μελλοντικά οφέλη που εισρέσσουν στη 

επιχείρηση. 

Οι δαπάνες έρευνας αναγνωρίζονται σαν δαπάνες και καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα χρήσεως .Οι δαπάνες ανάπτυξης πρέπει να 

υποστηρίξουν την αναγνώριση τους σαν αυλα περιουσιακά στοιχεία 

ώστε να καταχωρηθούν σαν τέτοιες. 

Μετά την αρχική καταχώριση τα αυλα στοιχεία του ενεργητικού θα 

πρέπει να αποτιμηθούν με μια από τις δύο ακόλουθες μεθόδους, τη 

βασική ή την εναλλακτική, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από 

τα νέα πληροφοριακά συστήματα. 

Σημαντική διαφορά είναι ότι το ΔΛΠ 38 δεν επιτρέπει να οριστεί 

άπειρη ωφέλιμη ζωή για ένα αύλο πάγιο στοιχείο. Σημειώνεται δε ότι η 

ωφέλιμη ζωή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια από την 

ημερομηνία που το αυλο στοιχείο ήταν έτοιμο προς χρήση. 

Ένας τρόπος αντιμετώπισης της πληροφοριακής οργάνωσης των 

συστημάτων που θα παρακολουθούν τα ΔΛΠ και συγκεκριμένα το 

ΔΛΠ 38 είναι να σχεδιαστεί ένα σύστημα τέτοιο που θα παρακολουθεί 

τις συναλλαγές των αυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού ,τις 

καταχωρήσεις , τις αποσβέσεις και το προσδιορισμό της αξίας τους 

κάθε χρονική στιγμή που κρίνεται απαραίτητο .Ολες οι υπόλοιπες 

αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες όπως η διαφορετική διάρκεια ζωής 

του παγίου ή ο τύπος του αύλου πάγιου στοιχείου μπορούν να 

εισαχθούν αρχικά μέσω ξεχωριστών εγγραφών. 

 

6.10 Συμπεράσματα 
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Οι επιχειρήσεις πληροφορικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις 

υπόλοιπες χώρες διατηρούν μια στάση αναμονής αναφορικά με τα 

IFRS. Οι μεταβολές των πληροφοριακών συστημάτων ξεπερνούν τον 

απλό ορισμό τυποποιημένων κανόνων που θα πρέπει να ακολουθηθούν 

για την ορθή υιοθέτηση των IFRS. 

Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα  στις απαιτήσεις τεχνολογικές και 

λειτουργικές  των πληροφοριακών συστημάτων καθώς επίσης και στην 

σχετική νομολογία και τις τυχόν τροποποιήσεις που συνεχίζονται να 

εκδίδονται καθημερινά για την ορθή εφαρμογή των IFRS. 
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5ο Κεφάλαιο  

 

5.1Συμπεράσματα-Αποτίμηση Έρευνας 

 

Το κυριότερο αντικείμενο της λογιστικής, είναι η προσφορά χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που αφορούν οικονομικές και μη μετρήσεις για τους πόρους και τις 

υποχρεώσεις μιας οικονομικής μονάδας, με σκοπό την χρησιμότητα τους για λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων ,κάνοντας λογικές επιλογές μεταξύ εναλλακτικών 

λύσεων ,από εκείνους τους χρήστες , οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε μια τέτοια 

πληροφόρηση. 

Η εκροή του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος αποτελείται από εκθέσεις τα 

οποία απευθύνονται στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χρήστες και τα οποία 

είναι αποτέλεσμα της λογιστικής διαδικασίας. Πρόκειται για τις 

Χρηματοοικονομικές-Λογιστικές Καταστάσεις. 

Τον σχεδιασμό των Λογιστικών Καταστάσεων τον επηρεάζουν οι Κανόνες 

Λογιστικής Θεωρίας και Πρακτικής, η σχετική Εθνική Νομοθεσία, οι αρχές και 

κατευθύνσεις της Εταιρίας και οι απαιτήσεις των χρηστών. 

Καταλήγουμε έτσι σε ένα μεγάλο αριθμό λογιστικών κανόνων τέτοιο ώστε να μην 

θεωρείται αφύσικη η έλλειψη κοινής ορολογίας. 

Η λογιστική έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή παρά τις 

εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζει ένα τέτοιο εγχείρημα τυποποίησης της 

λογιστικής ορολογίας και εμφανίσεως των οικονομικών καταστάσεων. 

Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται τα διάφορα Εθνικά Λογιστικά Σχέδια, διάφορες 

υπηρεσίες και επιτροπές και ειδικές ρυθμιστικές αρχές όπως η Security Exchange 

Commision (SEC) και τα FASB(Financial Accounting Standards Board) στις ΗΠΑ, 

τα PSSAP και τα Exposure Drafts της Μεγ.Βρετανίας, τα IAS(International 

Accounting Standards) και οι κατευθυντήριες οδηγίες (κυρίως η τέταρτη και η 

έβδομη) της Ευρωπαικής Ένωσης, όπου καθορίζονται τα σχετικά με τη δημοσίευση 

των βασικών λογιστικών πινάκων και πληροφορίων. 

Το αίτημα λοιπόν για τυποποίηση και κοινό λεξιλόγιο αποτελεί από τα κυρίαρχα 

προβλήματα στο χώρο της σύγχρονης Λογιστικής , καθώς οι ανάγκες για 

περισσότερη χρηματοοικονομική πληροφόρηση απαιτούν ένα σύστημα 

χρηματοοικονομικής παρουσίασης που να προσφέρει περισσότερη διαφάνεια , 

συγκρισιμότητα και συνοχή. 
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Με την εφαρμογή των Λογιστικών Προτύπων εξασφαλίζεται συγκρισιμότητα των 

οικονομικών καταστάσεων , μέσω του περιορισμού του εύρούς και της ποικιλίας των 

διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές Λογιστικές πρακτικές , ιδίως με το θέμα 

της ποσοτικοποιήσης.    

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήγγειλε ότι όλες οι επιχειρήσεις εντός των ορίων της ,που 

πλήρουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις , θα πρέπει να συντάξουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις του 2005 σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. 

Έτσι τα αποτελέσματα τους θα είναι συγκρίσιμα , αξιόπιστα και αποδοτικότερα. 

Η παγκοσμιοποίησης των αγορών και η επέκταση των επιχειρήσεων πέρα από τα 

στενά εθνικά τους όρια είναι πια μία ισχυρή πραγματικότητα. Οι επιχειρήσεις 

καλούνται να επαναπροσδιορίσουν την κουλτούρα και τη στρατηγική τους στο νέο 

περιβάλλον. Η χρήση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας είναι μέσο για την επίτευξη 

αυτών των στόχων, και το ρόλο αυτό καλούνται να διαδραματίσουν τα IFRS 

(International Financial Reporting Standards). Χρησιμοποιώντας κοινές αρχές και 

κανόνες παρουσίασης των χρηματοοικονομικών τους δεδομένων οι επιχειρήσεις θα 

έχουν πλέον στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο στη προσπάθεια τους να 

ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο περιβάλλον. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αλλαγή και η υιοθέτηση κοινών προτύπων δεν είναι 

μια στρατηγική κίνηση, αλλά μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 

δουλεύουν οι επιχειρήσεις, τον τρόπο αποτίμησης της επιτυχίας τους και της 

πληροφόρησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και του επενδυτικού κοινού. 

 

 Η διαδικασία μετάβασης όμως στα IFRS δεν είναι μια απλή υπόθεση και απαιτεί από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υψηλό βαθμό ενημέρωσης και προετοιμασίας. 

Η θεσμοθέτηση της εφαρμογής των   IFRS στην Ελλάδα έγινε από το νόμο 

Ν.2992/2002 , σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές 

διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις  εφαρμόζοντας τις αρχές που προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα από τη 

χρήση του 2004. 

Η παρούσα εργασία έλαβε χώρα τη χρονική περίοδο Οκτωμβρίου2004-

Ιανουαρίου2005, το διάστημα δηλαδή της λήξης της πρώτης διαχειριστικής χρήσης 

με την εφαρμογή των ΔΛΠ στη χώρα μας για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
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εταιρείες και ενώ βρισκόμαστε στην αναμονή για τις πρώτες δημοσιευμένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων. 

Στόχος της ήταν να παρουσιάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 «Ενσώματες 

Ακινητοποιήσεις»και 38 « Ασώματες Ακινητοποιήσεις», καθώς και την προσαρμογή 

των Πληροφοριακών Συστημάτων στην εφαρμοσμένη λογιστική επιστήμη, για την 

υιοθέτηση του συνόλου των  Λογιστικών Προτύπων. Θα εστιάσει στον τρόπο που θα 

υποβληθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα IAS , καθώς και τον 

τρόπο που θα χειριστούμε τα ΔΛΠ16 & 38 μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα 

κατάλληλα σχεδιασμένο για να χειριστεί τις απαιτήσεις των ΔΛΠ αλλά και ευέλικτο 

ώστε να προσαρμόζεται σε αλλαγές που θα προκύπτουν. 

Τις προσδοκίες των επιχειρήσεων , τους προβληματισμούς για την ορθή εφαρμογή 

των ΔΛΠ , το βαθμό ετοιμότητας τους να υποδεχθούν και να ενσωματώσουν τα 

ΔΛΠ, τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει και την ετοιμότητα τους θα 

παραθέσουμε στα συμπεράσματα της εργασίας μας. 

 

Η πλειοψηφία των εισηγμένων επιχειρήσεων έχει θετική στάση ως προς την 

εισαγωγή των IFRS καθώς εκτιμά ότι θα αναβαθμίσουν την επάρκεια και την 

ποιότητα των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Την αισιοδοξία της 

πλειοψηφίας των επιχειρήσεων συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό και τα στελέχη των 

Οικονομικών Διευθύνσεων ,που βλέπουν τα Πρότυπα ως ένα σημαντικό εργαλείο , το 

οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Η ευρεία αποδοχή 

των ΔΛΠ οφείλεται στην εκτίμηση ότι τα νέα Πρότυπα θα βελτιώσουν σημαντικά την 

διαφάνεια και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων που παρέχουν στο 

επενδυτικό κοινό. 

 Στα πλεονεκτήματα που τους αναγνωρίζονται είναι η απεικόνιση της οικονομικής 

ουσίας των συναλλαγών και όχι του νομικού τους τύπου, η παρεχόμενη δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ διαφορετικών λογιστικών μεθόδων και η υιοθέτηση μιας κοινής 

βάσης αξιολόγησης των επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Δεν λείπουν βέβαια και αυτοί που διατηρούν μια επιφυλακτική στάση και βλέπουν 

την εισαγωγή των IFRS σαν μια επιπλέον υποχρέωση στην οποία πρέπει να 

συμμορφωθούν. Ενώ ένας περίπου στους δύο εμπλεκόμενους με την αποδοχή των 

ΔΛΠ  διατηρεί μια ουδέτερη στάση θεωρώντας ότι η εισαγωγή των IFRS 

διαφοροποιεί την προσέγγιση της εργασίας τους και όχι την ουσία αυτής. 
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Επίσης το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου προσδοκά ότι η εφαρμογή των IFRS 

Θα βελτιώσει την εικόνα τους στην αγορά , θα τους προσδώσει κύρος τόσο στην 

εγχώρια όσο και την παγκόσμια αγορά. Θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα να 

έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης καθώς επίσης να 

προσελκύσουν νέους επενδυτές. 

Ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων να υποδεχθούν τα IFRS στοχεύει να 

αξιολογήσει την τεχνική ετοιμότητα  και την επάρκεια των εταιρειών ώστε να 

προβούν σε ομαλή μετάβαση στα   IFRS. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων βρίσκεται 

στο στάδιο υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης μετάβασης στα   

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι 

προκειμένου να γίνει ομαλή μετάβαση στα ΔΛΠ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τα 

επιχειρηματικά δεδομένα συνολικά σε επίπεδο  εταιρείας ή ομίλου εταιρειών και όχι 

αποσπασματικά στα στενά πλαίσια της οικονομικής διεύθυνσης μόνο για τις ανάγκες 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

Έντονη ανασφάλεια υπάρχει ως προς την μετάβαση στα ΔΛΠ με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να επιλέγουν κατά τα πρώτα στάδια την παράλληλη εφαρμογή των 

υφιστάμενων διαδικασιών που προβλέπουν τα   IFRS, με ότι συνεπάγεται από άποψη 

κόστους και χρόνου. Πιεστικός είναι  και ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής των 

προτύπων παρά τις παρατάσεις που έχουν ήδη δοθεί. Βέβαια λαμβάνοντας σοβαρά 

υπόψη τον αριθμό των επιχειρήσεων που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει  τα IFRS, είναι 

μάλλον αναμενόμενη η επιφύλαξη αυτή. 

Ως προς το έμψυχο δυναμικό των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσει τα IFRS 

παρατηρούμε τα εξής. Τα στελέχη  σε ποσοστό περίπου ένας στους δύο έχουν 

θεωρητική κατάρτισή αλλά όχι πλήρη αφομοιωμένη γνώση περί της εφαρμογής των 

ΔΛΠ. Είναι λοιπόν αναμενόμενο οι επιχειρήσεις να στραφούν σε εξωτερικούς 

συνεργάτες προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Σε ότι αφορά το 

ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει τα στελέχη των επιχειρήσεων για την επιμόρφωση 

τους κρίνεται χαμηλό αν και μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των ΔΛΠ  το 

ενδιαφέρον για προγράμματα εκπαίδευσης είναι ολοένα αυξανόμενο. Όσο αναφορά 

τα ποιοτικά στοιχεία της εκπαίδευσης του προσωπικού προκύπτει ότι για την 

επιμόρφωση ενδιαφέρον δείχνούν κυρίως τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης 

όπως και ήταν αναμενόμενο. 

Σύγχυση φαίνεται να επικρατεί για το αν οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν να 

στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν , στη μεταβατική κυρίως 
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περίοδο, οι εξωτερικοί συνεργάτες φαίνεται να επικρατούν, ενώ με την πάροδο του 

χρόνου θεωρούνε ότι το υφιστάμενο προσωπικό να μπορέσει να αφομοιώσει τα περί 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Όσο αναφορά την αξιολόγηση του βαθμού προσαρμογής των επιχειρήσεων , στις 

απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων, σε θέματα εναρμόνισης πληροφοριακών 

συστημάτων και σχεδιασμού βραχυπρόθεσμών και μακροπρόθεσμων στρατηγικών 

δράσης, παρατηρούμε τα εξής: η πλειονότητα γνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες 

προσαρμογές κατά τη διαδικασία μετάβασης στα IFRS. Οι πιο πολλές εταιρείες 

πληροφορικής  είναι στο στάδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

εναρμόνισης ενώ οι επιχειρήσεις εκτιμούν το κόστος προσαρμογής και αποφασίζουν 

τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν προκειμένου να μεταβάλλουν τα πληροφοριακά 

τους συστήματα. Το κόστος αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και το 

μέγεθος της κάθε οικονομικής μονάδας, το προσωπικό που θα χρειαστεί να 

εκπαιδευτεί και την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. 

Βέβαια εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η κατάσταση στις εταιρείες που είναι ήδη 

εισηγμένες στο ΧΑΑ. Αυτές έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εφαρμογές τις οποίες 

χρειάζονται και έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες μετάβασης. 

 

Τέλος η επάρκεια του θεσμικού πλαισίου φαίνεται ικανοποιητική. Η διαδικασία 

προσαρμογής είναι αμφίδρομη και αφορά όλους τους φορείς. Αναγκαία δείχνει να 

είναι  από τους συμμετέχοντες η προσαρμογή των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών στις 

απαιτήσεις των IFRS. 

Η καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα πρέπει να συνοδευτεί με 

αλλαγές στην φορολογική και εμπορική νομοθεσία καθώς και στο ισχύον λογιστικό 

σχέδιο. Επιβεβλημένη κρίνεται η σύσταση ενός κεντρικού οργάνου που θα ελέγχει 

και θα συντονίζει τις διαδικασίες μετάβασης, πιθανότατα με τη συμμετοχή και των 

επιχειρήσεων.  

   Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των IFRS είναι πια γεγονός 

και οι προοπτικές που εμφανίζονται με την ένταξη τους στην παγκόσμια οικονομία 

μόνο θετικές μπορεί να είναι. 

 Μερικά κίνητρα για την υιοθέτηση των IAS και την προσαρμογή των 

πληροφοριακών συστημάτων στους κανόνες που διέπουν  την υιοθέτηση τους είναι: 

• H παγκοσμιοποίηση και το Διαδίκτυο βοηθούν τους επενδυτές να συγκρίνουν 

πληροφορίες από διαφορετικές επιχειρήσεις. 
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• Εγκυρότερη παράδοση των διοικητικών πληροφοριών με την βελτίωση των 

συστημάτων υποβολής εκθέσεων και γρηγορότερη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων. 

• Βελτίωση της στάσης των επενδυτών άλλα και των μετόχων που οδηγεί στην 

αύξηση της εμπιστοσύνης τους στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. 

• Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και η ανάπτυξη μιας βασισμένης στο 

WEB επιχειρησιακής γλώσσας αναμένονται να είναι η κατευθυντήρια δύναμη 

πίσω από τα IAS. Η νέα γλώσσα υπολογιστών, η γλώσσα XBPL, είναι μια 

επέκταση της XML που έχει αναπτυχθεί για να παρέχει μια τυποποιημένη 

μέθοδο από την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις, 

να ανταλλάξουν και να συγκρίνουν οικονομικές  πληροφορίες μέσω των IT 

συστημάτων και δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να απαιτήσουν από τις 

εταιρείες να χρησιμοποιήσουν  τις ίδιες λογιστικές πρακτικές καθώς επίσης 

και να συγκρίνουν και να αντιτάξουν τις οικονομικές τους επιδόσεις.  

 

 

   Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε λοιπόν σωστά  αλλά και με ακρίβεια, 

θα πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση  το τρέχον οικονομικό έτος, και αυτό 

γιατί τότε θα έχουμε μπροστά μας μία ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και 

των εταιριών που εφάρμοσαν τα πρότυπα. Έτσι θα μπορούμε να κρίνουμε αν 

οι εταιρίες αυτές ωφελήθηκαν πραγματικά , τις προσδοκίες τους για το μέλλον 

και τις αμφιβολίες που τυχόν θα υπάρχουν για την εφαρμογή τους. 

 Προς το παρόν πάντως όλοι είναι αισιόδοξοι με την πορεία και το 

μέλλον των προτύπων. Πιστεύουν και επιθυμούν τα πρότυπα να 

πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους και να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς 

για τους οποίους έγιναν πραγματικότητα. Και αυτό όμως είναι κάτι που θα μας 

το αποδείξει το μέλλον. 
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