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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

ήκεξα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή  ε αλάγθε εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, 

ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ο ιφγνο είλαη φηη κε ην άλνηγκα ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη 

ρξεκαηαγνξψλ, νη δπλαηφηεηεο δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα έρνπλ δηεζλνπνηεζεί. 

 

Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

γίλνληαη αληηθείκελν εμέηαζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο φπνπ ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί 

θαλφλεο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή εληαίσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ 

δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο 

θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαθνξψλ πνπ  εληνπίδνληαη ζε ελαιιαθηηθέο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο. 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε εληαίσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο θηινζνθίαο πνπ 

αθνινπζείηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ινγαξηαζκψλ. Δπηπιένλ νη ινγηζηηθέο 
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θαηαζηάζεηο απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζπλνρή, αθνχ ε ζχληαμε ηνπο ζηεξίδεηαη ζε 

έλα ζχλνιν πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη κηα ινγηθή 

ζπλέρεηα θαη σο εθ ηνχηνπ απνθεχγνληαη εληάζεηο θαη αληηζέζεηο. 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη ην θχξην θαη πιένλ απνδεθηφ κέζν 

έθθξαζεο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη απνηεινχλ κηα θσδηθνπνηεκέλε κνξθή 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηε 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν ζπκθσλά κε 

ηνλ νπνίν πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

γεγνλφηα έηζη ψζηε ε ζπκκφξθσζε λα ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Με ηνλ φξν Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ελλννχκε έλα ζχλνιν Λνγηζηηθψλ 

Αξρψλ, Καλφλσλ, Μεζφδσλ Γηαδηθαζηψλ γεληθά απνδεθηψλ ε θαζηέξσζε ησλ 

νπνίσλ νδεγεί ζε νκνηνκνξθία θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπλεπψο ζε αθξηβή, αιεζή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2002 απνθαζίζηεθε φηη φια ηα πξφηππα πνπ ζα εθδίδνληαη 

πιένλ απφ ην I.A.S.B., ζα νλνκάδνληαη Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards). Σα πξφηππα 

αληίζεηα πνπ είραλ εθδνζεί απφ ηελ I.A.S.C. θαηά ηελ πεξίνδν 1973 -2001, 

νλνκάδνληαη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π. - International Accounting 

Standards). 

 

Σα Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε είδνπο επηρείξεζεο 

εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή επαγγεικαηηθήο. 
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1.2 ΣΑ Γ.Π.Υ.Π  ΑΝΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

 

ρεδφλ 100 ρψξεο ζήκεξα απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ή αθνινπζνχλ κηα πνιηηηθή ε νπνία ζπγθιίλεη κε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε δνπιεηά ηνπ ηδξχκαηνο (I.A.S.C.) ηπγράλεη 

κεγαιχηεξεο απνδνρήο θαη ηα πξφηππα ηνπ πηνζεηνχληαη νινέλα θαη απφ 

πεξηζζφηεξα θξάηε. 

Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηα επίπεδα πηνζέηεζεο ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ. 

Πεγή: IASB 
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1.3  ΚΤΡΗΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΔΘΝΧΝ 

ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

 

Σα βαζηθφηεξα φξγαλα θαηάξηηζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

είλαη ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.C.), ην ψκα Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.), ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ 

(S.A.C.), ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ  Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (I.F.R.I.C) θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

1.3.1  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ (I.A.S.C.) 

 

H  Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.C.) πξνεγήζεθε ηνπ 

(I.A.S.B.) θαη ζπζηήζεθε ην 1973 σο απνηέιεζκα κηαο ζπκθσλίαο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ινγηζηηθψλ ζσκάησλ ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηνπ Μεμηθφ, ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. 

Σν Μάξηην ηνπ 2001 ην ίδξπκα (I.A.S.C.)  αλαζπζηάζεθε ζαλ έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε έδξα ηελ πνιηηεία ηνπ Delaware, ησλ Ζ.Π.Α. Σν 

ίδξπκα (I.A.S.C.)  απνηειεί ηε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ (I.A.S.B.) ελφο αλεμάξηεηνπ 

ζψκαηνο πνπ θαζνξίδεη ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη εδξεχεη ζην Λνλδίλν, 

Δλσκέλν Βαζίιεην.    

Σνλ Απξίιην ηνπ 2001 ην (I.A.S.B.) αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ δεκηνπξγία 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απφ ηνλ πξνθάηνρν ηνπ ην (I.A.S.C.).  

Ζ δνκή ηνπ (I.A.S.B.) έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: ην ίδξπκα (I.A.S.C.) 
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είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ δχν θχξηα ζψκαηα 

ηνπο ζεκαηνθχιαθεο θαη ην (I.A.S.B), φπσο επίζεο θαη κηα ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή (S.A.C.) ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ  Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (I.F.R.I.C). Σν ίδξπκα ζεκαηνθπιάθσλ ηνπ 

(I.A.S.C.) δηνξίδεη ηα κέιε ηνπ (I.A.S.B.) επηβιέπεη θαη απμάλεη ηα θνλδχιηα φηαλ 

ρξεηάδεηαη, αιιά ην (I.A.S.B.) έρεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε ζεζκνζέηεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.  

 

 

Πεγή: IASB 

 

Οη ζηφρνη ηνπ ηδξχκαηνο (I.A.S.C.) είλαη: 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζπλφινπ θαηαλνεηψλ, επηβιεηέσλ θαη πςειήο 

πνηφηεηαο δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ηα 
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νπνία λα απαηηνχλ δηαθαλή, ζπγθξίζηκε θαη πςειήο πνηφηεηαο 

πιεξνθφξεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ινηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο, ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηηο παγθφζκηεο θεθαιαηαγνξέο θαη ηνπο άιινπο ρξήζηεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνθάζεηο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο ζρνιαζηηθήο εθαξκνγήο απηψλ ησλ 

πξνηχπσλ. 

 Ζ ζχγθιεζε ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ιχζεσλ πςειήο πνηφηεηαο. 

Σν ίδξπκα (I.A.S.C.) δηνηθείηαη απφ 19 ζεκαηνθχιαθεο νη νπνίνη ζα πξνέξρνληαη 

έμη απφ Βφξεην Ακεξηθή, έμη απφ Δπξψπε, ηέζζεξηο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο 

θαη ηνπ Δηξεληθνχ θαη ηξεηο απφ νπνηαδήπνηε πεξηνρή, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κηα επξεία δηεζλήο βάζε. Ζ ζεηεία ηνπο είλαη ηξία έηε θαη ζηφρνο 

ηνπο είλαη λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

Οη ζεκαηνθχιαθεο έρνπλ πιεζψξα θαζεθφλησλ. Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

απαηηείηαη απαξηία ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 60% ησλ κειψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο ηεο πιεηνςεθείαο πιελ νξηζκέλσλ απνθάζεσλ πνπ απνηεινχλ 

εμαίξεζε. 

 

1.3.2 ΣO ΧΜΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ (I.A.S.B.) 

 

Σν ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) ηδξχζεθε ην 2001 σο ηκήκα 

ηνπ (I.A.S.C.). Απαξηίδεηαη  απφ 14 κέιε ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνπο 

ζεκαηνθχιαθεο. Σν (I.A.S.B.) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ Γηεζλψλ 
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Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ηα Γ.Π.Υ.Π.) θαη ησλ 

ζρεηηδφκελσλ εγγξάθσλ, φπσο ην Πιαίζηο γηα ηελ Καηάρηηζε θαη Παροσζίαζε 

ηφλ Οηθολοκηθώλ Καηαζηάζεφλ, ηα πξνζρέδηα θαη άιια έγγξαθα πξνο 

ζπδήηεζε. 

Ζ επηινγή ησλ κειψλ δελ γίλεηαη κε βάζε ηε γεσγξαθηθή αληηπξνζψπεπζε, 

αληίζεηα γίλεηαη κε βάζε ηηο γλψζεηο, ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα πέληε κέιε ηνπιάρηζηνλ ζα έρνπλ εκπεηξία σο ελεξγνί ειεγθηέο, 

ηξία κέιε ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηξία κέιε 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ ρξήζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έλα κέινο ηνπιάρηζηνλ 

ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. Σα κέιε ηνπ (I.A.S.B.) ζα δηνξίδνληαη 

γηα ζεηεία κέρξη πέληε εηψλ, πνπ αλαλεψλεηαη άπαμ. 

Οη ζηφρνη ηνπ (I.A.S.B.) ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ (I.A.S.C.). Οη 

ζεκαηνθχιαθεο ζα αλαπηχζζνπλ θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ην (I.A.S.B.) είλαη αλεμάξηεην θαη θξίλεηαη σο αλεμάξηεην. 

Σα έγθπξα θείκελα νπνηνπδήπνηε Πξνζρεδίνπ ή Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 

ή Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ή ρεδίνπ ή 

Γηεξκελείαο ζε κνξθή ζρεδίνπ ή ηειηθή ζα είλαη εθείλα πνπ δεκνζηεχεη ην 

(I.A.S.B.) ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν (I.A.S.B.) δχλαηαη λα δεκνζηεχεη 

εγθεθξηκέλεο κεηαθξάζεηο ή λα επηηξέπεη ζε άιινπο λα δεκνζηεχνπλ ην έγθπξν 

πεξηερφκελν ησλ Πξνζρεδίσλ ή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ή ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ή ρεδίνπ ή 

Γηεξκελείαο ζε κνξθή ζρεδίνπ ή ηειηθή. 
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1.3.3 Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΤΠΧΝ (S.A.C.) 

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνηχπσλ (S.A.C) δηνξίδεηαη απφ ηνπο 

ζεκαηνθχιαθεο. Παξέρεη έλα επίζεκν κέζν ζπκκεηνρήο γηα νξγαληζκνχο θαη 

άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα δηεζλνχο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν. Σν S.A.C έρεη σο ζηφρν:  

 Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζην I.A.S.B. ζρεηηθά κε απνθάζεηο επί ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ I.A.S.B. 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ I.A.S.B. γηα ηηο απφςεηο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

αηφκσλ ηεο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο κείδνλεο εξγαζίεο ζεζκνζέηεζεο 

πξνηχπσλ. 

 Σελ παξνρή άιισλ ζπκβνπιψλ ζην I.A.S.B. ή ηνπο ζεκαηνθχιαθεο. 

Ζ επηηξνπή απαξηίδεηαη απφ 30 ή πεξηζζφηεξα κέιε θαη ζπλεδξηάδεη θαλνληθά 

ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο εηεζίσο. Οη ζπλαληήζεηο είλαη αλνηρηέο ζην θνηλφ. 

 

1.3.4   ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ  ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ (I.F.R.I.C) 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ  Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (I.F.R.I.C) απνηειείηαη απφ δψδεθα κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ 
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θαη έλαλ πξφεδξν άλεπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνπο 

ζεκαηνθχιαθεο. Ζ επηηξνπή νθείιεη: 

 Να εξκελεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαη λα παξέρεη 

έγθπξε θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο γηα ηα 

νπνία δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αληηκεηψπηζε ζηα Γ.Λ.Π. θαη ζηα 

Γ.Π.Υ.Π. ζηα πιαίζηα ηνπ Πιαηζίνπ ηνπ I.A.S.B. θαη λα δηεμάγεη άιιεο 

εξγαζίεο θαη’ απαίηεζε ηνπ I.A.S.B. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ηεο λα αθνινπζεί ηνλ ζηφρν 

ηνπ I.A.S.B. πνπ αθνξά ζε ελεξγή ζπλεξγαζία κε ζεζκνζέηεο εζληθψλ 

πξνηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζχγθιεζε ησλ εζληθψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Γ.Π.Υ.Π. γηα πςειήο 

πνηφηεηαο ιχζεηο. 

 Να δεκνζηεχεη ζρέδηα δηεξκελεηψλ κεηά ηελ άδεηα ηνπ I.A.S.B. γηα 

δεκφζην ζρνιηαζκφ θαη λα εμεηάδεη ηα ζρφιηα πνπ ιακβάλνληαη ζε 

εχινγν δηάζηεκα πξνηνχ νινθιεξψζεη κηα δηεξκελεία. 

 Να αλαθέξεηαη ζην I.A.S.B. θαη λα ιακβάλεη ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ηηο 

ηειηθέο δηεξκελείεο. 
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4. Βξνπζηνχξεο  Παλαγηψηεο, Πξσηνςάιηεο Νηθφιανο, ψκα Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο : 

Πξαθηηθή Αλάιπζε θαη Δξκελεία κε Λνγηζηηθά Παξαδείγκαηα Δθαξκνγήο, 

Δθδφζεηο ηακνχιε, Πεηξαηάο 2002. 

5. Βξνπζηνχξεο  Παλαγηψηεο, Πξσηνςάιηεο Νηθφιανο, Δθαξκνγή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, Δθδφζεηο ΟΔΛ, Αζήλα 2002. 

6. Γθφξηζνο Υξήζηνο, Ζ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε : νη πξνηάζεηο, ηα θείκελα δηαβνχιεπζεο θαη νη 

ζηφρνη, Δπηζεψξεζε, v. η. 71, Απξίιηνο 2004. 

7. Καββαδίαο Λεσλίδαο, Δηζαγσγή ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

Δθδφζεηο Ipirotiki Software and Publications S.A., Αζήλα 2003. 

8. αθέιιεο Δκκαλνπήι, Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Αλάιπζε θαη 

Δθαξκνγή ζε ζπλδπαζκφ κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηελ 
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Δκπνξηθή θαη Φνξνινγηθή Ννκνζεζία Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο , Δθδφζεηο 

αθέιιε Αζήλα 2002. 

9. αθέιιεο Δκκαλνπήι, Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κε βάζε ην 

Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Δθδφζεηο αθέιιε, Αζήλα 2005. 

10. ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, Κσδηθνπνίεζε Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ, Δθδφζεηο ΟΔ, Αζήλα 2002. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σν πιαίζην ηνπ I.A.S.B. εγθξίζεθε απφ ην I.A.S.C. ην 1989 θαη πηνζεηήζεθε απφ 

ην I.A.S.B. ην 2001. Σν πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζέηεη 

ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα πξφηππα, πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γελ 

απνηειεί ινγηζηηθφ πξφηππν θαη ζπλεπψο δελ θαζνξίδεη πξφηππα γηα 

νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηκέηξεζεο ή γλσζηνπνίεζεο. Σίπνηα ζε 

απηφ ην πιαίζην δελ θαηαξγεί νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν Γ.Λ.Π.. 

 

 Σν I.A.S.B. αλαγλσξίδεη φηη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κπνξεί λα 

ππάξμεη αληίθαζε αλάκεζα ζην πιαίζην θαη ζε θάπνην Γ.Λ.Π. ε εθείλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αληίθαζε νη απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. ππεξηζρχνπλ 

εθείλσλ ηνπ πιαηζίνπ. Σν Πιαίζην ζα αλαζεσξείηαη ελίνηε κε βάζε ηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία ηνπ I.A.S.B.απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
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2.2  ΚΟΠΟ, ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Απηφ ην Πιαίζην ζέηεη ηηο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Ο ζθνπφο ηνπ 

Πιαηζίνπ είλαη λα: 

 βνεζήζεη ην πκβνχιην ηνπ I.A.S.C.ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αλαζεψξεζε 

ησλ Γ.Λ.Π. θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ 

θαλνληζκψλ, ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 βνεζήζεη ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα ζεζκνζέηεζεο πξνηχπσλ ζηελ 

αλάπηπμε εζληθψλ πξνηχπσλ. 

 βνεζήζεη  ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. θαη ζηελ επίιπζε 

ζεκάησλ πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη απφ απηά. 

 βνεζήζεη ηνπο ειεγθηέο λα ζρεκαηίδνπλ γλψκε θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Γ.Λ.Π. 

 βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εάλ νη 

πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηα Γ.Λ.Π. 

 παξέρεη ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ην έξγν ηεο I.A.S.C., πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ησλ Γ.Λ.Π. 
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Σν Πιαίζην αθνξά ηηο γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη 

αζρνιείηαη κε: 

 ηνλ ζθνπφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

 ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

 ηνλ νξηζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

νπνία ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

 ηηο έλλνηεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ. 

 

θνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ρξήζηκεο ζε έλα επξχ πεδίν 

ρξεζηψλ, γηα λα πάξνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Οη νηθνλνκηθέο απνθάζεηο 

πνπ ζπληάζζνληαη γηα απηφ ην ζθνπφ  αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλέο αλάγθεο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ. Χζηφζν δελ παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά κε άιιεο 

πιεξνθνξίεο, αθνχ ε κεκνλσκέλε ρξήζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξέρνπλ 

θπξίσο κε νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Οη ρξεζηέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ παξφληεο θαη 

δπλεηηθνχο επελδπηέο, εξγαδνκέλνπο, δαλεηζηέο, πξνκεζεπηέο θαη άιινπο 

πηζησηέο, πειάηεο, θπβεξλήζεηο  θαη ηα φξγαλα ηνπο, θαη ην θνηλφ. 
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Οη νηθνλνκηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηνχλ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο κηαο 

επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, 

θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ βαζκνχ βεβαηφηεηαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε κηαο νηθνλνκηθήο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ειέγρεη, ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο, ηε 

ξεπζηφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηεο, θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη ρξήζηκεο γηα λα πξνβιέςεη 

θαλείο ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακηαθά δηαζέζηκα, 

ηθαλά γηα λα θαιχπηνπλ ηηο κειινληηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, εηδηθφηεξα γηα ηελ 

θεξδνθνξία ηεο, απαηηνχληαη γηα λα εθηηκεζνχλ πηζαλέο κεηαβνιέο ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πνπ πηζαλψο ζα ειέγρεη ζην κέιινλ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ρξήζηκεο γηα λα εθηηκεζνχλ νη επελδπηηθέο, 

ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαιππηφκελεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο ζεκεηψζεηο, 

ζπκπιεξσκαηηθνχο πίλαθεο θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 
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2.3 ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

 

Αξρηθά, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη   κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηωλ δεδνπιεπκέλωλ εζόδωλ/εμόδωλ.  χκθσλα κε 

απηή ηελ αξρή απηή , ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη θαη απεηθνλίδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ζπλαιιαγέο ηνπ 

παξειζφληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο. 

 

Δπηπξνζζέησο κηα αθφκε βαζηθή παξαδνρή απνηειεί ε παξαδνρή ηεο 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη 

δειαδή κε ηελ παξαδνρή φηη ε επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαη ζην κέιινλ, εθηφο εάλ ππάξρνπλ ιφγνη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε βάζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γλσζηνπνηείηαη. 

 

2.4 ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ 

παξέρνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ρξήζηκεο ζηνπο ρξήζηεο. Σα 

ηέζζεξα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε θαηαλνεηφηεηα, ε ζπλάθεηα, ε αμηνπηζηία, 

θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα. 
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Ζ θαηαλνεηόηεηα είλαη κηα ηδηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πιεξνθνξηψλ είλαη άκεζα θαηαλνεηέο απφ ηνπο ρξήζηεο. Βέβαηα 

απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε γλψζεσλ απφ ηελ κεξηά ησλ ρξεζηψλ θαη 

θπζηθά δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ πεξίπινθα ζέκαηα 

επεηδή νξηζκέλνη ρξήζηεο δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο. 

 

Γηα λα είλαη ρξήζηκεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηεο ζπλάθεηαο, φηαλ επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ 

ρξεζηψλ βνεζψληαο ηνπο λα εθηηκνχλ παξειζφληα, παξφληα ή κειινληηθά 

γεγνλφηα ή λα επηβεβαηψλνπλ ή λα δηνξζψλνπλ πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπο. 

 

Ζ ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδεηαη απφ ηε θχζε θαη ηε ζεκαληηθόηεηα 

ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο είλαη νπζηψδεηο αλ ε παξάιεηςε ηνπο ε θαθή δηαηχπσζε 

ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ιήθζεθαλ κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζεκαληηθφηεηα εμαξηάηαη απφ 

ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ή ηνπ ιάζνπο, πνπ θξίλεηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

ζπλζήθεο ηεο παξάιεηςεο ή ηεο θαθήο δηαηχπσζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Έηζη ε 

ζεκαληηθφηεηα απνηειεί ην θξηηήξην απνδνρήο ή απφξξηςεο, παξά ην βαζηθφ 

πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα έρεη απηή ε πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη ρξήζηκε. 

 

Δπηπιένλ, γηα λα είλαη ρξήζηκεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηεο. Οη 

πιεξνθνξίεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο αμηνπηζηίαο φηαλ είλαη νπδέηεξεο, δειαδή 

φηαλ είλαη απαιιαγκέλεο απφ ζεκαληηθά ιάζε θαη πξνθαηαιήςεηο θαη νη 
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ρξήζηεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε απηέο, φηη παξνπζηάδνπλ πηζηά απηφ πνπ 

ζθφπεπαλ ή ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ. Οη 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ζπλαθείο, αιιά αξθεηά αλαμηφπηζηεο ζηε θχζε ή 

ζηε παξνπζίαζε ηνπο, ψζηε ε αλαγλψξηζε ηνπο πηζαλφλ λα παξαπιαλεί. 

 

Άιιν πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε νπδεηεξόηεηα. Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα είλαη 

νπδέηεξεο, δειαδή απαιιαγκέλεο απφ πξνθαηαιήςεηο. Οη νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο δελ είλαη νπδέηεξεο, αλ ε επηινγή ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ επεξεάδεη ηε ιήςε κηαο απφθαζεο ή θξίζεο γηα λα επηηχρνπλ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα ή έθβαζε. 

 

Δπίζεο νη πιεξνθνξίεο γηα λα παξνπζηάδνπλ ζσζηά ηηο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα 

απνδίδνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ουσία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπο θαη όχι μόνο σύμυωνα με τον τύπο ή ηελ λνκηθή ηνπο 

κνξθή.  Ζ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ ή άιισλ γεγνλφησλ δελ ζπκπίπηεη πάληνηε 

κε απηφ πνπ είλαη νξθαλέο απφ ην λνκηθφ ηχπν ηνπο. 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη πιεξνθνξίεο λα 

παξνπζηάδνπλ πηζηά ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα άιια γεγνλφηα πνπ ζθνπεχνπλ ή 

πνπ κπνξεί εχινγα λα αλακέλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη ζε ζρεηηθφ θίλδπλν λα κελ παξνπζηάζνπλ 

ζσζηά απηά πνπ ζθνπεχνπλ λα απεηθνλίζνπλ. Απηφ κάιινλ νθείιεηαη ζε 

έκθπηεο δπζθνιίεο είηε θαηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξέπεη λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ,  είηε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ 
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επηκέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο, πνπ δίλνπλ ην κήλπκα φηη αληηπξνζσπεχνπλ 

απηέο ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα. 

 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηάξηηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππάξρνπλ αβεβαηφηεηεο, νη νπνίεο αλαπφθεπθηα 

πεξηβάιινπλ πνιιά γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο θαη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

κε ηε επίδεημή ζύλεζεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Ζ 

ζχλεζε είλαη έλα κέηξν επηθπιαθηηθφηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ άζθεζε ησλ 

θξίζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο εθηηκήζεηο θάησ απφ 

ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, έηζη ψζηε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηα έζνδα δελ 

ππεξεθηηκψληαη θαη νη ππνρξεψζεηο ή ηα έμνδα δελ ππνεθηηκψληαη. 

 

Δπίζεο γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα είλαη πιήξεηο κέζα ζηα φξηα ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο. 

Μηα παξάιεηςε κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο εζθαικέλεο ή 

παξαπιαλεηηθέο θαη θαηά ζπλέπεηα αλαμηφπηζηεο θαη αλεπαξθείο σο πξνο ηε 

ζπλάθεηα ηνπο. 

 

Σέινο νη ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο δηαρξνληθά, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. πλεπψο ε επηκέηξεζε θαη ε απεηθφληζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ  φκνησλ ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά 

ηξφπν ζπζηεκαηηθφ δηαρξνληθά κέζα ζηε ίδηα επηρείξεζε, φζν θαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο.  
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2.5 ΣΑ Γ.Λ.Π. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Με ην λφκν 3229/2004, νξηζηηθνπνηείηαη ην βαζηθφ πιαίζην ηεο θαηαξρήλ 

εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π) ζηελ Διιάδα. 

εκαληηθά ζέκαηα πνπ νξίδνληαη κε ην λφκν απηφ είλαη :  

 Σα ζρεηηθά κε ηα Γ.Λ.Π. ζέκαηα ελζσκαηψλνληαη σο πξφζζεην θεθάιαην 

(15ν) ζην Ν. 2190/1920.  

 Παξέκεηλε ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. γηα εηαηξείεο εηζεγκέλεο 

ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδεηαη ε 

έλλνηα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν. 3301/2004. Άξα εηαηξεία κε έδξα ηελ Διιάδα εηζεγκέλε κφλν ζε 

ρξεκαηηζηήξην εμσηεξηθνχ, ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα Γ.Λ.Π. 

 Δπεθηάζεθε ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπο θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξείεο. Οη νπνίεο φκσο ελνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχνπλ αζξνηζηηθά πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή ηνπ ελνπνηεκέλνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ 

ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ κεηνρψλ ηεο 

κεηνςεθίαο.    

 Ζ πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.  επηηξάπεθε (ζχκθσλα κε ηελ 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ ΚΝ2190/20) αξθεί λα ηεξεζεί γηα κία 5εηία, 

θαη λα ειέγρνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο 

αλεμάξηεηα αλ ε εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη. Δπηπιένλ ε εθαξκνγή ησλ 

Γ.Λ.Π πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κε 

απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ ΚΝ2190/20 δειαδή απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία ή ζχκθσλα κε 
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ην άξζξν 13 ηνπ Ν3190/55, δειαδή πιεηνςεθία πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ 

φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

κηζφ εηαηξηθφ θεθάιαην.  

 Δθαξκφδνληαη φζα Γ.Λ.Π. πηνζεηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ, ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2005, πξέπεη λα ζπληάμνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ ηηο ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ ιήγεη ζηηο 31.3.2005 θαη 

εθεμήο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Οη παξαπάλσ 

ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

πεξηφδνπ πνπ ιήγεη ζηηο 30.9.2005 θαη εθεμήο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ησλ νπνίσλ ε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2005. χκθσλα κε ην 

θεθάιαην Β΄ άξζξν 11 παξ. 16 ηνπ λφκνπ 3301/2004 (ΦΔΚ 

263/23.12.2004) 

 

Γηα φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηα Γ.Λ.Π. :  

 Σα ινγηζηηθά βηβιία ηνπο ηεξνχληαη, θαη νη πξσηνγελείο θαηαρσξήζεηο ζε 

απηά γίλνληαη, βάζεη ησλ Γ.Λ.Π..  

 ηε Ννκαξρία θαη ηνλ Σχπν δεκνζηεχνληαη νη θαηά Γ.Λ.Π Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο. Δπηπξνζζέησο, απηέο αλαξηψληαη ζε ηζηνζειίδα ηνπ 

Γηαδηθηχνπ φπνπ θαη παξακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία 2εηία. Οη εηαηξείεο 

πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. δελ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

βάζεη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.  
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 Σεξνχληαη σο πξφζζεηα βηβιία, Ζκεξνιφγην Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη 

Καζνιηθφ Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη νη 

δηαθνξέο απφ ηα Γ.Λ.Π. πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ηεο ειιεληθήο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαη ηα νπνία, ζπλελσκέλα κε ην θπξίσο 

Ζκεξνιφγην, πξνζδηνξίδνπλ ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο. 

Σεξείηαη αθφκε Φνξνινγηθφ Μεηξψν Παγίσλ ή Μεηξψν Φνξνινγηθψλ 

Γηαθνξψλ Παγίσλ. 

 Δηδηθά γηα ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ε ινγηζηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε 

βάζεη ησλ Γ.Λ.Π αλακνξθψλεηαη θνξνινγηθά θαηά ηελ πξναίξεζε ηεο 

επηρείξεζεο (κηζζψηξηα ή εθκηζζψηξηα). 

 Όπνπ ζηε λνκνζεζία αλαθέξνληαη ινγηζηηθά κεγέζε, απηά ππνινγίδνληαη 

βάζεη ησλ Γ.Λ.Π (πρ αληηθεηκεληθή απνηίκεζε αμίαο κεηνρήο, φξηα 

ειέγρνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο).  

 Αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ-

ππνρξεψζεσλ ησλ Γ.Λ.Π, θαηά παξέθθιηζε ηπρφλ άιισλ νξηδφκελσλ 

ζηε λνκνζεζία. 

 Γηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. πνπ ηπρφλ αληίθεηληαη ζηα νξηδφκελα απφ ηα Γ.Λ.Π., 

δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ηα εθαξκφδνπλ (ππνρξεσηηθά ή 

πξναηξεηηθά).  

 Πξνβιέπνληαη ζχλζεηεο (θαη ακθηιεγφκελεο) δηαηάμεηο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη θνξνινγηθή κεηαρείξηζε θνλδπιίσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή αμηψλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη αθηλήησλ βάζεη 

ησλ Γ.Λ.Π. 

Δηαηξείεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ζπλνιηθά ηα Γ.Λ.Π, κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο 

αξρέο ηνπο εηδηθά γηα ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ρσξίο λα αλακνξθψλεηαη 
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θνξνινγηθά ην απνηέιεζκα ηνπο σο πξνο απηέο.  

 

Ζ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. απφ ηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο ζεκαηνδφηεζε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο  απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο.  Κνηλή 

δηαπίζησζε είλαη φηη φινη νη εκπιεθφκελνη αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφθιεζε κε 

ζπλέπεηα  παξφιν πνπ νη  απαηηήζεηο  γηα πιεξνθφξεζε είλαη πνιχ πςειέο. Σν 

επηζπκεηφ πιένλ απφ φινπο είλαη ε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ησλ 

Γ.Π.Υ.Π . 
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23. www.taxheaven.gr 

24. www.xak.com 

25. www.ypetho.gr 

 

http://www.ase.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.e-forologia.gr/
http://www.europa.eu/
http://www.euro2day.gr/
http://www.express.gr/
http://www.fasb.org/
http://www.fee.be/
http://www.grant-thornton.gr/
http://www.iasb.org/
http://www.iasplus.com/
http://www.ifac.org/
http://www.ifad.net/
http://www.iosco.org/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.kerdos.gr/
http://www.kpmg.co.uk/ifrs
http://www.pwc.com/
http://www.seodi.gr/
http://www.soe.gr/
http://www.soel.gr/
http://www.taxheaven.gr/
http://www.xak.com/
http://www.ypetho.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 16 

ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ  

 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 16 (Γ.Λ.Π. 

16) Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο  (I.A.S. 16, PROPERTY, PLANT AND 

EQUIPMENT). 

To Γ.Λ.Π. 16 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, εθηφο 

νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ άιια πξφηππα θαη ζα ηηο 

αλαιχζνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Δπηπιένλ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα εθαξκφδεη ην 

Γ.Λ.Π. 16 γηα πάγηα ζηνηρεία πνπ θαηαζθεπάδεη ή αλαπηχζζεη γηα κειινληηθή 

ρξήζε, κε ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο επέλδπζε ζε αθίλεηα, φηαλ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Λ.Π. 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα. Σν πξφηππν 

θαζνξίδεη επίζεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ ζρεηηθά κε 

ελζψκαηα πάγηα θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π 16 (1998): Δλζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005. Ζ λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 

16 ελζαξξχλεηαη. Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηηο αθφινπζεο δηεξκελείεο: 

 ΜΔΓ-6 Κφζηε ηξνπνπνίεζεο ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ 



 29 

 ΜΔΓ-14 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο –Απνδεκίσζε γηα ηελ Απνκείσζε ή 

Εεκία ηνηρείσλ  

 ΜΔΓ- 23 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο- Έμνδα εκαληηθήο Δπηζεψξεζεο 

ή Γεληθψλ Δπηζθεπψλ. 

Σν ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) αλαζεψξεζε ην Γ.Λ.Π. 16 

σο ηκήκα ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ αθνξά ζηηο Βειηηψζεηο επί ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ιφγσ απνξηψλ θαη θξηηηθψλ επηζεκάλζεσλ. ηφρνο ηνπ 

πκβνπιίνπ ήηαλ κηα πεξηνξηζκέλε αλαζεψξεζε κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

επηπξφζζεησλ νδεγηψλ θαη ηελ απνζαθήληζε επηιεγκέλσλ ζεκάησλ. Ζ 

ζεκειηψδεο πξνζέγγηζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ   ηνπ Γ.Λ.Π. 16 δελ αλαζεσξήζεθε. 

  

 3.2 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (πιηθά πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ), ψζηε νη 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

κε ηελ επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιέο απηήο ηεο επέλδπζεο.  

 

Πξσηαξρηθά ζέκαηα ζηε ινγηζηηθή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

απνηεινχλ: 

1. ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,  

2. ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο,  
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3. νη δαπάλεο απνζβέζεσλ θαη νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία απηά. 

 

3.3 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Σν Γ.Λ.Π. 16 πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, εθηφο φηαλ έλα άιιν Πξφηππν απαηηεί ή επηηξέπεη 

δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. 

 

Σν Πξφηππν απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζε: 

α) ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηαμηλνκεκέλεο σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε 

ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5 Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ 

Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο 

β) βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Γ.Λ.Π. 41 Γεσξγία), 

γ) ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε (Γ.Π.Υ.Π. 6 Έξεπλα θαη Αμηνιφγεζε Οξπθηψλ 

Πφξσλ), 

δ) κεηαιιεπηηθά δηθαηψκαηα θαη απνζέκαηα νξπθηψλ θαπζίκσλ φπσο ην 

πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ηνπο φκνηνπο κε αλαλεψζηκνπο πφξνπο. 

 

Χζηφζν, ην πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ή ηε ζπληήξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β) θαη δ) 
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Δίλαη πηζαλφ άιια Πξφηππα λα απαηηνχλ αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ βαζηδφκελα ζε πξνζέγγηζε πνπ δηαθέξεη απφ 

εθείλε ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην Γ.Λ.Π. 17: Μηζζψζεηο 

απαηηεί ε επηρείξεζε λα αμηνινγήζεη ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ 

κηζζσκέλσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βάζεη ηεο κεηαθνξάο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεηψλ. Όκσο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φιεο νη άιιεο 

απφςεηο ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απφζβεζεο, πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηηο απαηηήζεηο 

απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ. 

 

Ζ επηρείξεζε ζα εθαξκφδεη ην Πξφηππν ζε αθίλεηα ππφ θαηαζθεπή ή αλάπηπμε 

γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηνλ 

νξηζκφ ηεο «επέλδπζεο ζε αθίλεηα» ηνπ Γ.Λ.Π. 40: Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα. 

Όηαλ ε θαηαζθεπή ή ε αμηνπνίεζε νινθιεξψλεηαη, ην αθίλεην ζεσξείηαη 

επέλδπζε θαη ε επηρείξεζε απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ην Γ.Λ.Π. 40. Σν Γ.Λ.Π. 40 

επίζεο εθαξκφδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ είλαη ππφ 

αλαθαηαζθεπή γηα ζπλερή κειινληηθή ρξήζε σο επέλδπζε ζε αθίλεηα. Ζ 

επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο γηα ηηο επελδχζεηο ζε 

αθίλεηα ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 40, ζα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ηνπ 

παξφληνο Πξνηχπνπ.  
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3.4 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε εθηελή αλάιπζε ηνπ Γ.Λ.Π. 16 ζεσξείηαη ζθφπηκν λα 

θαζνξηζηνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην 

πξφηππν θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ. 

 

ηνηρείν Δλεξγεηηθνύ ζχκθσλα κε ην πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ είλαη έλαο πφξνο πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πξνο ηελ επηρείξεζε. 

 

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο είλαη ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ: 

(α) θαηέρνληαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ή παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γηα εθκίζζσζε ζε άιινπο ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο 

(β) αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ κία ινγηζηηθή 

πεξίνδν. 

 

Χθέιηκε δωή είλαη: 

I.  ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε 

II.  ην πιήζνο ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ ε επηρείξεζε 

αλακέλεη λα απνθηήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  
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Λνγηζηηθή αμία είλαη ην πνζφ ζην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

αλαγλσξίδεηαη, κεηά ηελ αθαίξεζε νπνησλδήπνηε ζπζζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ θαη ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. 

 

Κόζηνο είλαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζε κεηξεηά ή ηακηαθά ηζνδχλακα ή ε 

εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δφζεθε γηα λα απνθηεζεί έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξνζδηνξηδφκελε θαηά ην ρξφλν ηεο απφθηεζεο ή ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

Απνζβεζηέν πνζό είλαη ην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή άιιν πνζφ 

πνπ ππνθαζηζηά ην θφζηνο κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ.  

 

Απόζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.  

 

Δύινγε αμία είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε 

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

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ. 

 

Εεκία απνκείωζεο είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

 

Τπνιεηκκαηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην εθηηκψκελν πνζφ ην 

νπνίν κηα επηρείξεζε ζα ιάκβαλε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε απφ ηελ δηάζεζε ελφο 

παγίνπ, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ εθηηκσκέλσλ εμφδσλ δηάζεζεο, εθφζνλ ην 
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πάγην ήηαλ ζε ηέηνηα θαηάζηαζε θαη ρξνληθή ζηηγκή φπσο απηή πνπ αλακέλεηαη 

ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

Αλαθηήζηκν πνζό, είλαη ε πςειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ. 

 

Δηδηθή γηα ηελ επηρείξεζε αμία, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηηο 

νπνίεο ε επηρείξεζε αλακέλεη, φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλερηδφκελε ρξήζε 

ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ εθπνίεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ ή νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ φηαλ γίλεη 

δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο. 

 

3.5 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ  

 

 Σν θφζηνο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζα αλαγλσξίδεηαη 

σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 

1. πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη 

2. ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.  

 

Πνιιά αληαιιαθηηθά θαη είδε ζπληήξεζεο ηεξνχληαη ινγηζηηθά σο απνζέκαηα 

θαη αλαγλσξίδνληαη ζπλήζσο ζηα απνηειέζκαηα φηαλ αλαιψλνληαη. Όκσο, ηα 

κεγαιχηεξεο αμίαο αληαιιαθηηθά θαη ν εθεδξηθφο εμνπιηζκφο ραξαθηεξίδνληαη 

σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φηαλ ε επηρείξεζε αλακέλεηαη λα ηα 
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ρξεζηκνπνηεί γηα πεξηζζφηεξν απφ κία ινγηζηηθή πεξίνδν. Οκνίσο, αλ ηα 

αληαιιαθηηθά θαη ηα είδε ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζε 

ζρέζε κε έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ινγηζηηθνπνηνχληαη 

σο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο.  

 

Σν Γ.Λ.Π 16 δελ πξνζδηνξίδεη ηε κνλάδα απνηίκεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, δειαδή δελ θαζνξίδεη ηη απνηειεί ζηνηρείν ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. πλεπψο, απαηηείηαη θξίζε ζηελ εθαξκνγή ησλ 

θξηηεξίσλ αλαγλψξηζεο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί λα 

αξκφδεη λα αζξνίδνληαη ηα επί κέξνπο επνπζηψδε ζηνηρεία, φπσο θαινχπηα, 

εξγαιεία θαη κήηξεο θαη λα εθαξκνζηνχλ ηα θξηηήξηα ζηε ζπλνιηθή αμία. 

 

Μηα επηρείξεζε αμηνινγεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, ηα 

θφζηε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηά 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα θφζηε απηά πεξηιακβάλνπλ επηκέξνπο θφζηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ απφθηεζε ή θαηαζθεπή ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ, 

αιιά θαη θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα σο πξνζζήθεο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε κέξνπο ελφο παγίνπ ή γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ.  

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Ζ επηρείξεζε «ΟΜΗΚΡΟΝ» αγφξαζε πξηλ δχν ρξφληα έλα κεράλεκα αμίαο 

€400.000, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν 

κεράλεκα φκσο έπαζε κεγάιε δεκία, ε  νπνία ελ κέξεη νθείινηαλ ζην γεγνλφο 

φηη δελ γηλφηαλ ηαθηηθή θαη ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο. Λφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο δεκηάο ην κεράλεκα δελ κπνξνχζε πιένλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη 
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επεηδή ην θφζηνο ηεο επηζθεπήο ήηαλ κεγάιν ε επηρείξεζε απνθάζηζε λα κελ 

πξνρσξήζεη ζηελ επηζθεπή ηνπ. Δμεγήζηε αλ ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα 

απνηειεί αθφκα ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  ηεο επηρείξεζεο «ΟΜΗΚΡΟΝ»; 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην παξαπάλσ κεράλεκα δελ απνηειεί πιένλ ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο «ΟΜΗΚΡΟΝ». χκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα 

δελ ηθαλνπνηεί πιένλ ην θξηηήξην ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα εηζξεχζνπλ 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία κε ηελ νπνία 

ην ζπγθεθξηκέλν πάγην εκθαλίδεηαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.   

 

3.6 ΑΡΥΗΚΑ ΚΟΣΖ  

 

ηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο ή θαη γηα πεξηβαιινληνινγηθνχο ιφγνπο. Ζ απφθηεζε ηέηνησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, παξφιν πνπ δελ απμάλεη άκεζα ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε θάπνηνπ ππάξρνληνο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, κπνξεί λα είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ε επηρείξεζε 

ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. Σέηνηα 

ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

αλαγλψξηζε σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δεδνκέλνπ φηη επηηξέπνπλ ζηελ 

επηρείξεζε λα απνθνκίζεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ζρεηηδφκελα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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 Γηα παξάδεηγκα, κία ρεκηθή βηνκεραλία ελδέρεηαη λα εγθαηαζηήζεη νξηζκέλεο 

λέεο δηαδηθαζίεο ρεκηθήο παξαγσγήο, γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

πεξηβαιινληνινγηθέο απαηηήζεηο παξαγσγήο θαη ελαπνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ 

ρεκηθψλ πξντφλησλ. Οη ζρεηηθέο εξγνζηαζηαθέο επεθηάζεηο αλαγλσξίδνληαη σο 

πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηαηί, ρσξίο απηέο, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

παξάγεη θαη λα πνπιάεη ρεκηθά πξντφληα. Χζηφζν, ε πξνθχπηνπζα ινγηζηηθή 

αμία ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηδφκελσλ παγίσλ εμεηάδεηαη γηα 

απνκείσζε ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36: Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ.  

 

3.7 ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΚΟΣΖ  

 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ε 

επηρείξεζε δελ αλαγλσξίδεη ηηο δαπάλεο ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ζηε 

ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Μάιινλ, ηα 

θφζηε απηά αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα θαζεκεξηλά θφζηε ζπληήξεζεο απνηεινχληαη θπξίσο 

απφ ην εξγαηηθφ θφζηνο θαη ηα αλαιψζηκα θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην 

θφζηνο κηθξψλ αληαιιαθηηθψλ. Ο ζθνπφο ησλ δαπαλψλ απηψλ πεξηγξάθεηαη 

ζπρλά σο «επηζθεπή θαη ζπληήξεζε» ηνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ.  

 

Σκήκαηα νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κπνξεί λα 

ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 
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θιίβαλνο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λέα εζσηεξηθή επέλδπζε κεηά απφ νξηζκέλεο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο ή ην εζσηεξηθφ αεξνζθάθνπο, φπσο θαζίζκαηα θαη ζθεχε, 

κπνξεί λα ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ αεξνζθάθνπο. ηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κπνξεί επίζεο λα 

αγνξαζζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία ιηγφηεξν ζπρλή αληηθαηάζηαζε, φπσο ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ ελφο θηηξίνπ ή κία κε 

επαλαιακβαλφκελε αληηθαηάζηαζε. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαγλψξηζεο 

ηνπ Γ.Λ.Π 16, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηέηνηνπ ζηνηρείνπ φηαλ 

επηβαξχλεηαη κε απηφ, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. Ζ 

ινγηζηηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ αληηθαζίζηαληαη δηαγξάθεηαη φπσο 

πξνβιέπεηαη.  

 

Ζ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

(γηα παξάδεηγκα, έλα αεξνζθάθνο) κπνξεί λα πξνυπνζέηεη ηαθηηθέο ζεκαληηθέο 

επηζεσξήζεηο γηα ειαηηψκαηα, αλεμάξηεηα αλ γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ 

ηνπ ζηνηρείνπ. Δθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, ην θφζηνο θάζε 

ζεκαληηθήο επηζεψξεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ σο αληηθαηάζηαζε. Οπνηαδήπνηε ππνιεηπφκελε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ θφζηνπο ηεο πξνεγνχκελεο επηζεψξεζεο (εθφζνλ 

δηαρσξίδεηαη απφ ηα θπζηθά κέξε ηνπ παγίνπ) δηαγξάθεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη 

αλεμάξηεηα αλ ην θφζηνο ηεο πξνεγνχκελεο επηζεψξεζεο είρε εμαηνκηθεπζεί 

ζηε ζπλαιιαγή κέζσ ηεο νπνίαο ην ζηνηρείν απνθηήζεθε ή θαηαζθεπάζηεθε. Αλ 

απαηηείηαη, ην εθηηκψκελν θφζηνο κειινληηθήο παξφκνηαο επηζεψξεζεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλδεημε ηνπ θφζηνπο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηαηηθνχ 
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ζηνηρείνπ ηεο επηζεψξεζεο φηαλ ην ζηνηρείν απηφ απνθηήζεθε ή 

θαηαζθεπάζηεθε.  

 

3.8 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

  

Έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πνπ θαιχπηεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαγλσξηζζεί σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξέπεη λα 

απνηηκάηαη ζην θφζηνο ηνπ. 

 

ηνηρεία ηνπ θόζηνπο 

Σν θφζηνο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλεη: 

(α) ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη 

ησλ κε επηζηξεπηέσλ θφξσλ αγνξάο κεηά ηελ αθαίξεζε εκπνξηθψλ 

εθπηψζεσλ θαη κεηψζεσλ ηηκψλ. 

(β) θάζε θφζηνο πνπ αθνξά άκεζα ηε ζέζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ 

ηνπνζεζία θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ ε δηνίθεζε 

έρεη πξνζδηνξίζεη. 

(γ) ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη απνκάθξπλζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί, δέζκεπζε 

πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε είηε θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ είηε σο 

ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γηα ιφγνπο εθηφο 

ηεο παξαγσγήο απνζεκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε. 

 

Παξαδείγκαηα άκεζα επηξξηπηένπ θφζηνπο είλαη: 
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(α) ην θφζηνο ησλ παξνρψλ πξνο εξγαδνκέλνπο (φπσο νξίδεηαη ζην Γ.Λ.Π. 19 

Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο) πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ θαηαζθεπή ή ηελ 

απφθηεζε ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, 

(β) ην θφζηνο ηηο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ, 

(γ) ηα αξρηθά θφζηε παξάδνζεο θαη κεηαθνξάο, 

(δ) ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, 

(ε) ην θφζηνο ησλ δνθηκψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ  

παξάρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζέζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε (φπσο ηα δείγκαηα πνπ παξάγνληαη 

θαηά ηε δνθηκή ηνπ εμνπιηζκνχ)  

(ζη) νη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο. 

 

Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π. 2 Απνζέκαηα ζην θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, απνκάθξπλζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζέζεο φπνπ 

έρεη ηνπνζεηεζεί ην ζηνηρείν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν σο ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ 

θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε. Οη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε θφζηε πνπ 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 2 ή ην Γ.Λ.Π. 16 αλαγλσξίδνληαη θαη 

επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 37  

 

Παξαδείγκαηα απφ θφζηε, ηα νπνία φκσο δελ ζεσξνχληαη θφζηε ελφο ζηνηρείνπ 

ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη ηα παξαθάησ: 

1. ην θφζηνο γηα ην άλνηγκα κηαο λέαο κνλάδνο 
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2. ην θφζηνο παξνπζίαζεο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο δηαθήκηζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ 

πξνψζεζεο ) 

3. ην θφζηνο δηεμαγσγήο εξγαζηψλ ζε λέα ηνπνζεζία ή κε λέα θαηεγνξία 

πειαηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ) 

4. ηα δηνηθεηηθά θαη ηα άιια γεληθά θφζηε. 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο ζηε ινγηζηηθή αμία   ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ παχεη, φηαλ ην πάγην βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε ζέζε θαη 

θαηάζηαζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε. Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο ηεο ρξήζεο ή ηεο 

επαλαηνπνζέηεζεο ελφο ζηνηρείνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα αθφινπζα θφζηε δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ: 

 ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ έλα ζηνηρείν, ην νπνίν είλαη ζε 

ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε δηνίθεζε, 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ή ιεηηνπξγείηαη ζε ηζρχ κηθξφηεξε ηεο 

θαλνληθήο, 

 νη αξρηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο, φπσο εθείλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

φηαλ αλαπηχζζεηαη ε δήηεζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ θαη 

 ην θφζηνο επαλεγθαηάζηαζεο ή αλαδηνξγάλσζεο κέξνο ή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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Σν θφζηνο ελφο ηδηνθαηαζθεπαζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα έλα ζηνηρείν πνπ αγνξάδεηαη. 

Αλ ε επηρείξεζε θαηαζθεπάδεη φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πψιεζε θαηά 

ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο, ην θφζηνο ηνπ ηδηνθαηαζθεπαδφκελνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ζπλήζσο ην ίδην κε ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο 

ζηνηρείνπ πξνο πψιεζε (Γ.Λ.Π. 2). Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε εζσηεξηθφ θέξδνο 

πξέπεη λα απαιείθεηαη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο απηνχ. Δπίζεο, ην 

θφζηνο ησλ αζπλήζηζησλ πνζψλ θχξαο, αδξάλεηαο ή άιισλ πφξσλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ηδηνθαηαζθεπαζκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. 

Σν Γ.Λ.Π. 23 Κφζηνο Γαλεηζκνχ, θαζηεξψλεη θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ηφθνπ σο ελφο ζπλζεηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο 

ηδηνθαηαζθεπαδφκελνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 

Σν θφζηνο θηήζεο γηα θάζε θαηεγνξία ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί 

ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλεη: 

 Γήπεδα: Σν θφζηνο ησλ γεπέδσλ πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ θηεκαηνκεζίηε, ηηο λνκηθέο ακνηβέο, ηηο ακνηβέο ησλ 

ηνπνγξάθσλ, ηα έμνδα απνμήξαλζεο, ηα έμνδα θαζαξηζκνχ θαη 

δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ηα έμνδα θαηεδάθηζεο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνυπήξραλ θηίξηα επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ αγνξά, 

ρσξίο λα ππάξρεη πξφζεζε ρξήζεο ηνπο. 

 Κηίξηα: Σν θφζηνο ησλ θηηξίσλ είλαη ε ηηκή αγνξάο ηνπο πιένλ ηνπ 

θφζηνπο κεηαηξνπήο θαη βειηίσζεο ησλ θηηξίσλ πξνθεηκέλνπ απηά λα 

θαηαζηνχλ έηνηκα γηα ηελ ρξήζε πνπ ηα πξννξίδεη ε δηνίθεζε.  
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 Δγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα: ην θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ κεραλεκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηα κεηαθνξηθά, ηα 

έμνδα εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κεραλήκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Ζ επηρείξεζε «ΘΖΣΑ»  έθαλε εηζαγσγή ελφο κεραλήκαηνο κε ζθνπφ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία αμίαο € 300.000. ην  

ζπκβφιαην αγνξάο ππήξρε φξνο γηα έθπησζε 10% κε πιεξσκή ηηο κεηξεηνίο, 

φπσο θαη έγηλε. Γηα  ηελ εηζαγσγή ηνπ κεραλήκαηνο πιεξψζεθαλ δαζκνί 

€10.000, κεηαθνξηθά έμνδα € 2.000 θαη αζθάιηζηξα κεηαθνξάο € 1.000. Γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαηαβιήζεθαλ 

άιια € 1.000 ζε εηδηθφ ζπλεξγείν.  Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο απνθάζηζε λα 

ιεηηνπξγήζεη δνθηκαζηηθά ην κεράλεκα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία πξνβιεπφηαλ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Σν θφζηνο αλήιζε ζηα € 1.500 (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ην κεράλεκα δελ ζπκκεηείρε ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία). Τπνινγίζηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ κεραλήκαηνο. 

ΚΟΣΟ ΠΑΓΗΟΤ ΑΞΗΑ 

Κφζηνο Αγνξάο 300.000 

Έθπησζε -30.000 

Γαζκνί Δηζαγσγήο 10.000 

Μεηαθνξηθά 2.000 

Αζθάιηζηξα 1.000 
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Έμνδα Γηακφξθσζεο Υψξνπ & 
Δγθαηάζηαζεο 

1.000 

Έμνδα Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο 1.500 

ύλνιν 285.500 

 

3.9 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ 

 

Σν θφζηνο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη ε ηζνδχλακε 

ηηκή κεηξεηνίο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαγλψξηζεο. Δάλ ε πιεξσκή ηεο αμίαο 

ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλεη ηα ζπλήζε 

πηζησηηθά φξηα, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ θαη απηήο ηεο 

ηηκήο, αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηφθσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

πίζησζεο, εθηφο αλ ν ηφθνο απηφο αλαγλσξίδεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ηνλ επηηξεπφκελν ελαιιαθηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ Γ.Λ.Π. 23. 

 

Έλα ελζψκαην πάγην κπνξεί λα απνθηεζεί θαηά ηελ αληαιιαγή κε έλα κε 

λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ζηνηρεία ή έλαλ ζπλδπαζκφ 

λνκηζκαηηθψλ θαη κε λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν θφζηνο ελφο 

ηέηνηνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ εθηφο αλ: 

 Ζ ζπλαιιαγή ηεο αληαιιαγήο δελ έρεη εκπνξηθή ππφζηαζε 

 Γελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα ε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ πνπ ιήθζεθε, νχηε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ πνπ δφζεθε.  
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Σν απνθηψκελν ζηνηρείν απνηηκάηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αθφκα θαη αλ ε 

επηρείξεζε δελ κπνξεί λα δηαγξάςεη άκεζα ην πάγην πνπ δφζεθε. Δάλ ην 

απνθηψκελν ζηνηρείν δελ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ, ηφηε ην θφζηνο ηνπ 

είλαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ πνπ δφζεθε. 

 

Ζ επηρείξεζε πξνζδηνξίδεη αλ ε ζπλαιιαγή αληαιιαγήο έρεη εκπνξηθή 

ππφζηαζε εμεηάδνληαο ηελ έθηαζε ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ νη 

ηακηαθέο ξνέο ηεο σο απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο. Μία ζπλαιιαγή αληαιιαγήο 

έρεη εκπνξηθή ππφζηαζε αλ: 

1. ε ζχλζεζε (θίλδπλνο, ρξφλνο θαη πνζφ) ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ 

παξειεθζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δηαθέξεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ παξαρσξεζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

2. ε εηδηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ηε ζπλαιιαγή 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο κεηαβάιιεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

αληαιιαγήο θαη 

3. ε δηαθνξά ηνπ (α) ή ηνπ (β) είλαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ εχινγε αμία 

ησλ αληαιιαζζφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ κία ζπλαιιαγή αληαιιαγήο έρεη εκπνξηθή 

ππφζηαζε, ε εηδηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ηε ζπλαιιαγή 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζα αληαλαθιά ηηο κεηά θφξσλ ηακηαθέο ξνέο. Σν 

απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξφκελσλ αλαιχζεσλ κπνξεί λα είλαη μεθάζαξν 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξείο ππνινγηζκνχο. 

 

Ζ εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξίζηκεο αγνξαίεο ζπλαιιαγέο είλαη δπλαηφ λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία εάλ 
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(α) ε δηαθχκαλζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο εχινγεο αμία δελ είλαη ζεκαληηθή γηα απηφ 

ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ή (β) είλαη δπλαηφο ν νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ πηζαλνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εθηηκήζεσλ εληφο ηνπ εχξνπο ηηκψλ θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Αλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

απνηηκήζεη αμηφπηζηα ηελ εχινγε αμία είηε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απνθηήζεθε είηε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δφζεθε, ηφηε ε εχινγε αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δφζεθε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε, εθηφο θαη αλ ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

απνθηήζεθε είλαη πεξηζζφηεξν ζαθήο. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Ζ επηρείξεζε «ΔΦΗΛΟΝ» αληάιιαμε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ινγηζηηθήο αμίαο 

€80.000 κε κεράλεκα ηξνθνδνζίαο εχινγεο αμίαο €110.000. Γηα ηελ αγνξά δελ 

θαηαβιήζεθαλ κεηξεηά. 

Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο κε αληαιιαγή είλαη ε αθφινπζε. 

 

 

 

 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη αληαιιαγή παγίσλ ζηνηρείσλ. Ζ επηρείξεζε 

«ΔΦΗΛΟΝ» αλαγλσξίδεη ην απνθηψκελν κέζσ αληαιιαγήο, πάγην ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ δεδνκέλνπ φηη κφλν απηφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

Μεράλεκα ηξνθνδνζίαο 110.000  

Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο  80.000 

Κέξδνο απφ αληαιιαγή παγίσλ  30.000 
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ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εχινγε αμία ηνπ κεραλήκαηνο δελ κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα, ηφηε ην θφζηνο ηνπ ζα είλαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ δφζεθε, δειαδή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ζ ινγηζηηθή 

εγγξαθή πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεραλήκαηνο κε 

αληαιιαγή είλαη ε αθφινπζε. 

 

 

 

 

 

Σν θφζηνο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πνπ θαηέρεηαη απφ 

κηζζσηή βάζεη ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ην Γ.Λ.Π. 17 Μηζζψζεηο. 

 Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κπνξεί λα 

κεησζεί θαηά ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 20 Λνγηζηηθή 

ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο. 

 

3.10 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 16, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα επηιέμεη είηε ηε κέζνδν ηνπ 

θφζηνπο, είηε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, σο ινγηζηηθή ηεο πνιηηηθή ηελ 

νπνία ζα εθαξκφδεη ζε νιφθιεξε ηελ θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

Μεράλεκα ηξνθνδνζίαο 80.000  

Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο  80.000 
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3.10.1 ΜΔΘΟΓΟ ΚΟΣΟΤ 

 

Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ, 

κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ  ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηνπ θαη 

νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 

 

3.10.2 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

 

Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία κπνξεί λα απνηηκεζεί 

αμηφπηζηα ζα εκθαλίδεηαη κε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ. Ζ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο, κεησκέλε κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Οη 

αλαπξνζαξκνγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αξθεηά ηαθηηθά, έηζη ψζηε ε ινγηζηηθή 

αμία λα κε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλε πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

Ζ εχινγε αμία γεπέδσλ θαη θηηξίσλ ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη απφ εθηηκήζεηο 

επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ελδείμεηο ηεο αγνξάο. Ζ εχινγε 

αμία ησλ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ είλαη ζπλήζσο ε αγνξαία αμία ηνπο, 

πξνζδηνξηδφκελε κε εθηίκεζε. Όηαλ δελ ππάξρνπλ αγνξαίεο ελδείμεηο, ζηηο 

νπνίεο λα κπνξεί λα βαζηζηεί ε εχινγε αμία, ιφγσ ηεο εηδηθήο  θχζεο ηνπ 
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ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ιφγσ  φηη ζπάληα πσινχληαη 

ηέηνηα ζηνηρεία, παξά κφλν σο ηκήκα κηαο ζπλερηδφκελεο επηρείξεζεο, ηφηε ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ππνινγίζεη ηελ εχινγε αμία κε ρεηξηζκφ 

κέζσ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ή αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο. 

 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ αλαπξνζαξκνγψλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε 

αμία ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

αλαπξνζαξκνγή. Όηαλ ε εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη 

αλαπξνζαξκνζηεί δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, απαηηείηαη κηα 

πεξαηηέξσ αλαπξνζαξκνγή. Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο θαη άζηαηεο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε 

αμία, θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπο. Σέηνηεο ζπρλέο 

αλαπξνζαξκνγέο δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ κε επνπζηψδεηο κφλν κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ θάζε ηξία 

ή ηέζζεξα έηε.  

Δάλ γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, ηφηε  νιφθιεξε ε θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ζηελ νπνία αλήθεη ην ζηνηρείν απηφ, ζα  πξέπεη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη. Γηα παξάδεηγκα αλ γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

θηηξίσλ ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή γηα φια ηα θηίξηα πνπ θαηέρεη 

ε επηρείξεζε θαη φρη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα απφ απηά. 

 

Μηα θαηεγνξία ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ 
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ζηνηρείσλ, φκνηαο θχζεο θαη ρξήζεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Σα 

παξαθάησ απνηεινχλ παξαδείγκαηα μερσξηζηψλ θαηεγνξηψλ: 

(α) εδαθηθέο εθηάζεηο, 

(β) γήπεδα θαη θηίξηα, 

(γ) κεραλήκαηα, 

(δ) πινία, 

(ε) αεξνζθάθε, 

(ζη) νρήκαηα, 

(δ) έπηπια θαη ζθεχε,  

(ε) εμνπιηζκφο γξαθείνπ. 

 

Σα επί κέξνπο ζηνηρεία κηαο θαηεγνξίαο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

αλαπξνζαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα, γηα λα απνθεχγεηαη ε επηιεθηηθή 

αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε εκθάληζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αλάκεηθησλ πνζψλ θφζηνπο θαη αμηψλ δηαθνξεηηθψλ εκεξνκεληψλ. 

Όκσο, κηα θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη 

ζηαδηαθά, εθφζνλ ε αλαπξνζαξκνγή νιφθιεξεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

νινθιεξψλεηαη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εθφζνλ νη 

αλαπξνζαξκνγέο ζπκβαδίδνπλ κε ηα εθάζηνηε δεδνκέλα. 
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3.10.3 Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΧΝ 

 

Όηαλ έλα ελζψκαην πάγην αλαπξνζαξκφδεηαη, νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

ηνπ θαηά ηε εκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο αληηκεησπίδνληαη κε κία απφ ηηο 

παξαθάησ ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο: 

 Αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ζηελ πξν απνζβέζεσλ 

αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, έηζη ψζηε ε ινγηζηηθή ηνπ αμία λα 

είλαη ίζε κε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ. Ζ κέζνδνο απηή 

ελδείθλπηαη φηαλ έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

βάζε έλα δείθηε ηηκψλ ζην αλαπφζβεζην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο. 

 

ΜΔΘΟΓΟ 1 – ΚΑΣΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΚΟΣΟΤ ΚΑΗ 

ΤΧΡΔΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

 

ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

Κόζηνο παγίνπ  

 πζζωξεπκέλεο απνζβέζεηο 

 Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο ή 
Καηάζηαζε απνηειεζκάηωλ 

 

 

 πκςεθίδνληαη κε ηελ πξν απνζβέζεσλ αμία ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ην 

θαζαξφ πνζφ πξνζαξκφδεηαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ παγίνπ 

(ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηα θηίξηα) 
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ΜΔΘΟΓΟ 2 - ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΤΧΡΔΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

 

ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

πζζωξεπκέλεο απνζβέζεηο (έηζη 
ψζηε λα κεδεληζηνχλ νη 
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπ 
παγίνπ) 

 

Κόζηνο παγίνπ (εάλ ε εχινγε αμία 
είλαη κεγαιχηεξε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο) 

 

 Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο ή 
Καηάζηαζε απνηειεζκάηωλ 
(θαζαξή αχμεζε) 

 Κόζηνο παγίνπ (εάλ ε εχινγε αμία 
είλαη κηθξφηεξε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο) 

 

Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο 

αλαπξνζαξκνγήο, ην πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη, ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηδίσλ θεθαιαίσλ Απνζεκαηηθό Αλαπξνζαξκνγήο.  

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16 ε δηαθνξά απηή ζα κεηαθεξζεί ηειηθψο ζηα Κέξδε εηο 

λένλ κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 ηαδηαθά θαη αλάινγα κε ην πνζφ ηεο απφζβεζεο ηνπ παγίνπ πνπ 

αθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή, κέξνο ηνπ θνλδπιίνπ Αποζεκαηηθό 

Αλαπροζαρκογής κεηαθέξεηαη ζηα Κέξδε εηο λένλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παγίνπ απφ ηελ επηρείξεζε. Σν πνζφ ηεο δηαθνξάο 

αλαπξνζαξκνγήο πνπ κεηαθέξεηαη  ζπλίζηαηαη ζηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

απφζβεζεο ζηε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ παγίνπ θαη ηεο απφζβεζεο 

ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

 πλνιηθά, φηαλ ην πάγην πνπιεζεί ή απνζπξζεί. 

 

Οη κεηαθνξέο απφ ηα πιενλάζκαηα αλαπξνζαξκνγήο ζηα θέξδε εηο λένλ δε 

γίλνληαη κέζσ ησλ θεξδψλ ή ησλ δεκηψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαγλψξηζε 
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εζφδνπ απφ Απνζεκαηηθφ Αλαπξνζαξκνγήο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ 

κεηαθνξά ηνπ Απνζεκαηηθνχ  Αλαπξνζαξκνγήο ζηα Κέξδε εηο λένλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο κέζσ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη θηλήζεηο απηέο 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

Όκσο, κηα αχμεζε ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ αλαζηξέθεη κία πξνεγνχκελε ππνηίκεζε 

ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί 

ζηα απνηειέζκαηα. 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κεηψλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν. Όκσο, ε κείσζε ζα ρξεψλεηαη 

απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο (Απνζεκαηηθφ 

Αλαπξνζαξκνγήο) θαηά ηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη πηζησηηθφ ππφινηπν ζην 

Απνζεκαηηθφ Αλαπξνζαξκνγήο αλαθνξηθά κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. 

 

Οη επηδξάζεηο ησλ θφξσλ ζηα έζνδα, αλ ππάξρνπλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη θαη 

γλσζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

 

Ζ εηαηξεία «ΧΜΔΓΑ» έρεη έλα πάγην κε αμία θηήζεο € 400.000 θαη  

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο € 100.000. Βάζεη πξφζθαηεο εθηίκεζεο ην πάγην 

ζα αλαπξνζαξκνζηεί ζην πνζφ ησλ € 600.000. Ζ επαλεθηίκεζε ζα 

θαηαρσξεζεί ινγηζηηθά κε ηηο δχν παξαθάησ κεζφδνπο: 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ  

Αμία Κηήζεο 400.000 

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (100.000) 

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 300.000 

 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

ΜΔΘΟΓΟ 1 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

Απνζεκαηηθφ 
αλαπξνζαξκνγήο 

100.000  

Απνζβεζκέλα Πάγηα  100.000 

Δλζψκαηα Πάγηα 400.000  

Απνζεκαηηθφ 
αλαπξνζαξκνγήο 

 400.000 

 

 

ΜΔΘΟΓΟ 2 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

Απνζεκαηηθφ 
αλαπξνζαξκνγήο 

 100.000 

Απνζβεζκέλα Πάγηα 100.000  

Δλζψκαηα Πάγηα 200.000  

Απνζεκαηηθφ 
αλαπξνζαξκνγήο 

 200.000 

 

Μεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ, έρεη σο εμήο: 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΘΟΓΟ 1 ΜΔΘΟΓΟ 2 

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία 800.000 600.000 

πζζσξεπκέλεο 
Απνζβέζεηο  

(200.000) 0 

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 600.000 600.000 

 

Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην ππφινηπν ζην Απνζεκαηηθφ 

Αλαπξνζαξκνγήο είλαη € 300. 000, ην νπνίν είλαη ίζν κε ηελ αχμεζε ζηελ 

αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ. Ζ εηήζηα απφζβεζε ζην κέιινλ ζα είλαη ίδηα 

αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγεηε. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ είρε κεησζεί ζε πξνεγνχκελε 

ρξήζε, ηφηε επηπιένλ κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ. 

Δάλ φκσο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ παξνπζηάζεη αχμεζε κεηά απφ 

πξνεγνχκελε κείσζε, ηφηε ην πνζφ ηεο αχμεζεο πνπ ζα πξνθχςεη ζα 

αλαγλσξηζηεί σο έζνδν, έσο ην πνζφ πνπ αλαζηξέθεη ηελ πξνεγνχκελε 

ππνηίκεζε. Σν επηπιένλ πνζφ αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζε πίζησζε ηνπ 

θνλδπιίνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Απνζεκαηηθφ Αλαπξνζαξκνγήο. 

Δάλ ζε άιιε πεξίπησζε ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ παξνπζηάδεη αχμεζε ζε 

ζρέζε κε ηελ ινγηζηηθή αμία πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε 

νπνία είλαη ήδε απμεκέλε απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ηφηε ζα γίλεη λέα 

αλαπξνζαξκνγή κε λέα αχμεζε ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ αιιά θαη ζην 

Απνζεκαηηθφ Αλαπξνζαξκνγήο. 

Δάλ θαηά ηελ πάξνδφ ηνπ ρξφλνπ πξνθχςεη κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

παγίνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ νπνίνπ είρε απμεζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, 
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ηφηε ν ινγαξηαζκφο Απνζεκαηηθφ Αλαπξνζαξκνγήο ζα κεησζεί θαηά ην πνζφ κε 

ην νπνίν είρε αλαπξνζαξκνζηεί ε αμία ηνπ παγίνπ. Αλ ην πνζφ ηεο κείσζεο 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηφηε ε δηαθνξά ζα 

αλαγλσξηζηεί ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.    

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

 

Ζ εηαηξεία «ΧΜΔΓΑ» αγφξαζε έλα νηθφπεδν (πάγην). Ζ εχινγε αμία ηνπ ηα 

επφκελα 4 ρξφληα επαλεθηηκάηαη σο εμήο:  

 

 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 

Κφζηνο 01/01/2007 2.000 

Αχμεζε 300 

Δχινγε αμία 01/01/2008 2.300 

Μείσζε  (150) 

Δχινγε αμία 01/01/2009 2150 

Μείσζε (250) 

Δχινγε αμία 01/01/2010 1900 

Αχμεζε 300 

Δχινγε αμία 01/01/2011 2200 

  

Να θαηαρσξεζνχλ νη δηαθνξέο επαλεθηίκεζεο ζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο «ΧΜΔΓΑ». 
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 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 
ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Κφζηνο 
01/01/07 

2000   

Αχμεζε 300 300  

Κφζηνο 
01/01/08 

2300   

Μείσζε (150) (150)  

Κφζηνο 
01/01/09 

2150 150  

Μείσζε (250) (150) (100) 

Κφζηνο 
01/01/10 

1900 _  

Αχμεζε 300 200 100 

Κφζηνο 
01/01/11 

2200 200 _ 

 

3.11 ΑΠΟΒΔΖ 

 

3.11.1 ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο απφζβεζεο πνπ δψζακε ζε πξνεγνχκελν θεθαιαίν, 

απφζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Με βάζε ηε 

ζεκειηψδε αξρή ηεο ζπζρέηηζεο, ε απφζβεζε αληηθαηνπηξίδεη ην θφζηνο ρξήζεο 

ηνπ ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ θαη ζπζρεηίδεη ην θφζηνο κε ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ. 
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Μεξηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο απνζβέζεηο είλαη νη παξαθάησ: 

 Κάζε ηκήκα ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ην θφζηνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ ζα 

απνζβέλεηαη μερσξηζηά. 

 Ζ επηρείξεζε θαηαλέκεη ην αξρηθά αλαγλσξηζκέλν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ 

ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζηα ζεκαληηθά ηνπ ηκήκαηα θαη 

απνζβέλεη μερσξηζηά θάζε ηέηνην ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

αξκφδεη λα απνζβέλεηαη μερσξηζηά ε δνκή θαη νη κεραλέο ελφο 

αεξνζθάθνπο, είηε είλαη ηδηφθηεην είηε ππφθεηηαη ζε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε. 

  Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

κπνξεί λα έρεη σθέιηκε δσή θαη κέζνδν απφζβεζεο πνπ είλαη ίδηα κε ηε 

κέζνδν απφζβεζεο θαη ηελ σθέιηκε δσή άιινπ ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο 

ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ. Σέηνηα ηκήκαηα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο δαπάλεο απφζβεζεο. 

 ηε έθηαζε πνπ κία επηρείξεζε απνζβέλεη μερσξηζηά θάπνηα ηκήκαηα 

ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζα απνζβέλεη 

μερσξηζηά θαη ην ππφινηπν πάγην. Σν ππφινηπν απαξηίδεηαη απφ ηα 

ηκήκαηα ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά ζε κεκνλσκέλε βάζε. Αλ 

νη πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηα ηκήκαηα απηά πνηθίινπλ, κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα εθαξκνζηνχλ πξνζεγγηζηηθέο ηερληθέο γηα ηελ απφζβεζε 

ηνπ ππνινίπνπ, θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα  αληηπξνζσπεχεη 

αμηφπηζηα ηνλ ηξφπν αλάισζεο ή/θαη ηελ σθέιηκε δσή ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ παγίνπ. 
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 Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα απνζβέζεη μερσξηζηά ηα ηκήκαηα 

ελφο ζηνηρείνπ πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθφ θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ. 

Ζ δαπάλε απφζβεζεο γηα θάζε πεξίνδν ζα αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εθηφο αλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο 

άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  Κάπνηεο θνξέο ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνξξνθψληαη ζηελ 

παξαγσγή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε δαπάλε 

απφζβεζεο απνηειεί ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηνπ άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε απφζβεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο κεηαηξνπήο ησλ 

απνζεκάησλ (Γ.Λ.Π 2). Οκνίσο, απφζβεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν 

αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία.  

 

3.11.2 ΑΠΟΒΔΣΔΟ ΠΟΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΠΟΒΔΖ 

 

Σν απνζβεζηέν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα θαηαλέκεηαη θαηά 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν  ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα 

αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη, αλ νη 

πξνζδνθίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο, ε κεηαβνιή (ή νη 

κεηαβνιέο), ζα αληηκεησπίδνληαη σο κηα κεηαβνιή ζε ινγηζηηθή εθηίκεζε 
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ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 8 Λνγηζηηθέο, Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ 

Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε. 

Ζ σθέιηκε δσή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ νξίδεηαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

χζηεξα απφ νξηζκέλν ρξφλν ή κεηά ηελ αλάισζε ελφο νξηζκέλνπ κέξνπο απφ 

ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε απηά. πλεπψο, ε σθέιηκε 

δσή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη βξαρχηεξε απφ φηη ε 

νηθνλνκηθή δσή ηνπ. Ζ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη ζέκα θξίζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο απφ 

παξφκνηα ζηνηρεία. 

 

Σν απνζβεζηέν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ. ηελ πξάμε, ε ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζπρλά είλαη αζήκαληε θαη ζπλεπψο επνπζηψδεο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ. 

Ζ απφζβεζε δηελεξγείηαη έζησ θαη αλ ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ. Ζ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ αλαηξνχλ ηελ αλάγθε απφζβεζήο 

ηνπ. 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απμεζεί ζε πνζφ 

ίζν πξνο ή κεγαιχηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

δαπάλε απφζβεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα είλαη κεδεληθή, εθηφο θαη 

εάλ αξγφηεξα ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κεησζεί ζε πνζφ κηθξφηεξν ηεο 
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ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ. 

 

Ζ απφζβεζε ελφο ζηνηρεηνχ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αξρίδεη φηαλ 

απηφ είλαη  δηαζέζηκν γηα ρξήζε, δειαδή φηαλ βξίζθεηαη  ζηελ ηνπνζεζία θαη 

θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ ε δηνίθεζε έρεη νξίζεη. Ζ 

απφζβεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα παχεη θαηά ηε λσξίηεξε εκεξνκελία 

κεηαμχ εθείλεο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκν πξνο 

πψιεζε (ή φηαλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο 

δηαζέζηκε πξνο πψιεζε) ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5 θαη εθείλεο θαηά ηελ νπνία 

δηαγξάθεηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ απφζβεζε δελ παχεη φηαλ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηίζεηαη ζε αδξάλεηα ή φηαλ απνζχξεηαη απφ ηελ ελεξγφ 

ρξήζε εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη απνζβεζηεί πιήξσο. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο ηεο απφζβεζεο, ε δαπάλε απφζβεζεο κπνξεί λα 

είλαη κεδεληθή φηαλ δελ ππάξρεη παξαγσγή.(Γ.Π.Υ.Π. 5) . 

 

Σα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν αλαιψλνληαη απφ κηα επηρείξεζε θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ. Οπσζδήπνηε φκσο, άιινη παξάγνληεο, φπσο ε ηερληθή ή 

εκπνξηθή απαμίσζε θαη ε θζνξά, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν παξακέλεη ζε 

αδξάλεηα, ζπρλά ζπλεπάγνληαη ηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 

αλακέλνληαλ απφ ην ζηνηρείν απηφ. πλεπψο, φινη νη αθφινπζνη παξάγνληεο 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ: 
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 ε αλακελφκελε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ρξήζε εθηηκάηαη ζε 

αλαθνξά κε ηελ αλακελφκελε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ή ην 

παξαγφκελν πξντφλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 ε αλακελφκελε θπζηνινγηθή θζνξά, πνπ εμαξηάηαη απφ ιεηηνπξγηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ν αξηζκφο ησλ βαξδηψλ γηα ηνλ νπνίν ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ην πξφγξακκα επηζθεπψλ θαη 

ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ε θξνληίδα θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, φζν είλαη ζε αδξάλεηα. 

 ε ηερληθή ή εκπνξηθή απαμίσζε πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγέο ή 

βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγή ή απφ κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο γηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 λνκηθνί ή παξφκνηνη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, φπσο ε εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ησλ ζρεηηθψλ κηζζψζεσλ. 

 

Σα γήπεδα θαη ηα θηίξηα απνηεινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ μερσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη ρσξηζηά, έζησ θαη αλ απνθηψληαη καδί. Με 

θάπνηεο εμαηξέζεηο, φπσο ηα ιαηνκεία θαη νη ηνπνζεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο ρψξνη ηαθήο, ε γε έρεη απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη ζπλεπψο δελ 

απνζβέλεηαη. Σα θηίξηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή θαη, ζπλεπψο, είλαη 

απνζβεζηέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Μηα αχμεζε ζηελ αμία ηνπ εδάθνπο ζην 

νπνίν βξίζθεηαη έλα θηίξην, δελ επεξεάδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνζβεζηένπ 

πνζνχ ηνπ θηηξίνπ. 

Αλ ην θφζηνο ηεο γεο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο, 

θαζαξηζκνχ, απνκάθξπλζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηνπνζεζίαο, εθείλν ην 

θφζηνο ηνπ νηθνπέδνπ απνζβέλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αληινχληαη νθέιε 



 63 

ιφγσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο απηνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε 

ίδηα ε γε κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, νπφηε ε απφζβεζε ηνπο 

γίλεηαη έηζη ψζηε λα  αληαλαθιψληαη ηα νθέιε πνπ πξφθεηηαη λα απνθνκίδνληαη 

απφ ηελ ρξήζε ηνπο. 

 

3.11.3 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΒΔΖ 

 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο απφζβεζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ην 

ξπζκφ αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ,  πνπ αλακέλεηαη λα 

αλαισζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε.  

Ζ κέζνδνο απφζβεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη 

λα επαλεμεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη αλ έρεη 

ππάξμεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ 

κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ην 

λέν ξπζκφ. Σέηνηα κεηαβνιή ζα αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο κηα κεηαβνιή ηεο 

ινγηζηηθήο εθηίκεζεο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 8. 

 

Μηα πνηθηιία κεζφδσλ απφζβεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαλέκεηαη 

ην απνζβεζηέν πνζφ ελφο παγίνπ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

Ζ επηρείξεζε επηιέγεη ηε κέζνδν πνπ αληαλαθιά θαιχηεξα ηνλ αλακελφκελν 

ξπζκφ θαηαλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί  
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εθαξκφδεηαη ζηαζεξά απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, εθηφο θαη αλ ππάξμεη κηα 

κεηαβνιή ζηνλ αλακελφκελν ξπζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ.  

 

Οη ηξεηο πην ζπρλέο ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη απφζβεζεο είλαη νη παξαθάησ: 

 ηαζεξή κέζνδνο. Καηά ηε ζηαζεξή κέζνδν, γίλεηαη επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ζηαζεξφ πνζφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο, εάλ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δε 

κεηαβάιιεηαη. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο απφζβεζεο γίλεηαη κε βάζε ησλ παξαθάησ 

ηχπν: 

 

Πνζφ απφζβεζεο αλά πεξίνδν ρξήζεο= 
ή

ίήό

_

_/
 

 

 Φζίλνπζα κέζνδνο.  Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν γίλεηαη κία 

θζίλνπζα επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο. Γειαδή ην πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο θάζε ρξήζεο κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

παγίνπ. Ζ κέζνδνο απηή ζεσξεηηθά αληηκεησπίδεη ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ παγίσλ, ηα πξψηα έηε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο είλαη πην 

έληνλε, δειαδή αλαιψλνληαη πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλα ζην πάγην. 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ηεο απφζβεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα ππνινγηζζεί ην πνζφ ηεο απφζβεζεο γίλεηαη κε βάζε ηνλ εμήο ηχπν: 
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Πνζνζηφ%= 1-( ή όίή. /  ) 

 

 Μέζνδνο ηωλ παξαγόκελωλ κνλάδωλ. Με ηε κέζνδν ησλ ζπλνιηθά 

παξαγφκελσλ κνλάδσλ γίλεηαη επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ κε 

βάζε ηελ αλακελφκελε ρξήζε ή παξαγσγή ηνπ παγίνπ. 

 

3.12 ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ  

 

Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ε αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

έρεη απνκεησζεί. Απηφ ην πξφηππν εμεγεί πσο κία επηρείξεζε αλαζεσξεί ηε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, πσο πξνζδηνξίδεη ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πφηε αλαγλσξίδεη ή 

αλαζηξέθεη κηα δεκία απνκείσζεο. 

 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα εηζπξάμεη ρξεκαηηθή ή άιιε απνδεκίσζε απφ ηξίηα 

πξφζσπα γηα ηπρφλ απνκείσζε, απψιεηα ή δηάζεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κε ζθνπφ λα επηδηνξζψζεη ην πάγην ή λα 

αγνξάζεη, θαηαζθεπάζεη θαηλνχξην. Γηα παξάδεηγκα απνδεκηψζεηο ή ζρεηηθέο 

θαιχςεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θξαηηθέο απνδεκηψζεηο, αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηφξζσζε ηνπ ζηνηρείνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 
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Απνδεκίσζε απφ ηξίηα κέξε γηα ζηνηρεία ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ 

απνκεηψζεθαλ, ράζεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά 

ηεο ρξήζεο), φηαλ ε απνδεκίσζε θαζίζηαηαη εηζπξαθηέα. 

 

Απνκεηψζεηο ή δεκίεο ζηνηρείσλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο ή πιεξσκέο απνδεκίσζεο απφ ηξίηα κέξε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε 

αγνξά ή θαηαζθεπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηθαηάζηαζεο είλαη μερσξηζηά 

νηθνλνκηθά γεγνλφηα θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο εμήο: 

 ηα ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα 

κε ην Γ.Λ.Π 36, 

 ε δηαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ 

απνζχξζεθαλ ή δηαηέζεθαλ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ 

πξφηππν, 

 ε απνδεκίσζε απφ ηξίηα κέξε γηα ζηνηρεία ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

πνπ απνκεηψζεθαλ, ράζεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, φηαλ θαζίζηαηαη 

εηζπξαθηέα, 

 ην θφζηνο ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ 

απνθαηαζηάζεθαλ, αγνξάζηεθαλ ή θαηαζθεπάζηεθαλ σο 

αληηθαηαζηάζεηο γηα λα αλαπιεξψζνπλ ηελ απνκείσζε/δεκία 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν. 
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3.13 ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΝΧΜΑΣΧΝ 

ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζα 

δηαγξάθεηαη: 

1. θαηά ηε δηάζεζε,  

2. φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε 

δηάζεζε ηνπ ζηνηρείνπ. 

Σν θέξδνο ή ε δεκία απφ ηε δηαγξαθή ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο φηαλ ην ζηνηρείν δηαγξάθεηαη (εθηφο αλ ην 

Γ.Λ.Π 17 απαηηεί δηαθνξεηηθά γηα ζπλαιιαγή πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο). Σα 

θέξδε δελ ζα πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ζηα έζνδα.  

 

Ζ δηάζεζε ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. δηα ηεο πψιεζεο, ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή δσξεάο). Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο 

δηάζεζεο ελφο ζηνηρείνπ, ε επηρείξεζε εθαξκφδεη ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Λ.Π 18, 

Έζνδα γηα ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ. Σν Γ.Λ.Π 17 

εθαξκφδεηαη ζηε δηάζεζε κέζσ πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο. 

 

Αλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρέο ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 16 , ε επηρείξεζε 

αλαγλσξίδεη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηκήκαηνο ηνπ ζηνηρείνπ, ηφηε 

δηαγξάθεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε, άζρεηα εάλ ην 
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αληηθαζηζηνχκελν ηκήκα είρε απνζβεζηεί μερσξηζηά. Αλ δελ είλαη πξαθηηθά 

δπλαηφ ε επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ αληηθαζηζηνχκελνπ 

ηκήκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζεο, σο έλδεημε 

ηνπ θφζηνπο ηνπ αληηθαζηζηνχκελνπ ηκήκαηνο θαηά ηελ απφθηεζε ή ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ. 

 

Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαγξαθή ελφο ζηνηρείνπ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο (πνζφ πψιεζεο), αλ ππάξρεη, θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

Σν αληάιιαγκα (εηζπξαθηέα ακνηβή)  πνπ πξέπεη λα ιεθζεί θαηά ηε δηάζεζε 

ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζηελ 

εχινγε αμία ηνπ. Δηδηθφηεξα, αλ ε πιεξσκή ηνπ ζηνηρείνπ αλαβάιιεηαη, ην 

αληάιιαγκα πνπ ιήθζεθε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζηελ ηζνδχλακε ηηκή κεηξεηνίο 

ηνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηεο 

ηζνδχλακεο ηηκήο κεηξεηνίο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ηφθνπ ζχκθσλα κε ην 

Γ.Λ.Π 18, αληαλαθιψληαο ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο απαίηεζεο.  

 

Δάλ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα Απνζεκαηηθφ Αλαπξνζαξκνγήο πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ αλαηίκεζε ηνπ πσινχκελνπ παγίνπ, ηφηε ε αμία απηή ζα 

κεηαθεξζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ Κέξδε εηο λένλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  
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3.14 ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ γηα θάζε θαηεγνξία 

ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ: 

 ηηο βάζεηο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, 

 ηηο κεζφδνπο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

 ηηο σθέιηκεο δσέο ή ηνπο ζπληειεζηέο ηεο απφζβεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

 ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία θαη ηε ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε 

(ζπλαζξνηδφκελσλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο) αξρήο θαη 

ηέινπο ρξήζεο, 

 κία ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηελ αξρή θαη ιήμε ηεο ρξήζεο 

πνπ δείρλεη:  

1. πξνζζήθεο,  

2. ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε ή πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ 

θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε, ζχκθσλα κε ην 

Γ.Π.Υ.Π. 5 θαη άιιεο δηαζέζεηο,(Γ.Π.Υ.Π. 5), εθπνηήζεηο, 

3. απνθηήζεηο κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλελψζεσλ, 
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4. απμήζεηο ή κεηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαπξνζαξκνγέο θαη 

απφ δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ή αλαζηξάθεθαλ 

απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, 

5. δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Καηάζηαζε  

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, 

6. δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηελ Καηάζηαζε  

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, 

7. απνζβέζεηο, 

8. ηηο θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα ζε έλα δηαθνξεηηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο ηεο 

αιινδαπήο επηρείξεζεο ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο 

αλαθέξνπζαο επηρείξεζεο. 

9. άιιεο κεηαβνιέο. 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, επηπξφζζεηα ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 4 έσο 6, ε επηρείξεζε γλσζηνπνηεί 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απνκεησκέλεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα απνθαιχπηνπλ επίζεο: 

 ηελ χπαξμε θαη ηα πνζά πεξηνξηζκψλ ζηνπο ηίηινπο θαη ζηηο ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο, πνπ θέξνπλ βάξε γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ θαη 

πηζησηψλ, 
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 ην πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ, 

 ηα πνζά ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ 

απφθηεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, 

 αλ δε γλσζηνπνηείηαη μερσξηζηά ζηελ φςε ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ, ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο απφ ηξίηα κέξε (γηα ζηνηρεία 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ απνκεηψζεθαλ, ράζεθαλ ή 

εγθαηαιείθζεθαλ) ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ 

αλαγλσξίδεηαη. 

 

Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ απφζβεζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζέκαηα θξίζεο. πλεπψο, ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

πηνζεηεκέλσλ κεζφδσλ θαη ησλ εθηηκήζεσλ ηεο σθέιηκεο δσήο ή ησλ 

ζπληειεζηψλ απνζβέζεσλ, παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πιεξνθνξίεο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα εμεηάδνπλ ηηο πνιηηηθέο 

πνπ έρεη επηιέμεη ε δηνίθεζε θαη λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Γηα 

παξεκθεξείο ιφγνπο, είλαη απαξαίηεην λα γλσζηνπνηνχληαη: 

1. ε απφζβεζε, είηε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, είηε σο κέξνο 

ηνπ θφζηνπο άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο πεξηφδνπ, 

2. ε ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8, ε επηρείξεζε γλσζηνπνηεί ην είδνο θαη ηελ επίδξαζε 

κηαο κεηαβνιήο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο πνπ έρεη επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα 
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πεξίνδν ή πνπ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Γηα 

ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ηέηνηα γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

κεηαβνιέο ησλ εθηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε: 

 ηηο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο, 

 ην εθηηκψκελν θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο, απνκάθξπλζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ,  

 ηηο σθέιηκεο δσέο, 

 ηηο κεζφδνπο απφζβεζεο. 

 

Όηαλ ηα ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ εκθαλίδνληαη κε 

αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο, ηφηε  ζα γλσζηνπνηνχληαη ηα εμήο: 

 ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

 αλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλεμάξηεηνο εθηηκεηήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, 

 νη κέζνδνη θαη νη ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ, 

 ε έθηαζε θαηά ηελ νπνία νη εχινγεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ 

πξνζδηνξίζηεθαλ απεπζείαο: 

I. κε παξαπνκπή ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ελεξγνχο αγνξάο, 

II. κε  πξφζθαηεο ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, 

III.  κε ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ηερληθψλ απνηίκεζεο, 

 γηα θάζε αλαπξνζαξκνζκέλε θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί αλ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεξνχληαλ ινγηζηηθά βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

θφζηνπο, 
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 ηα πιενλάζκαηα αλαπξνζαξκνγήο, πνπ λα δείρλνπλ ηε κεηαβνιή απηψλ 

γηα ηελ πεξίνδν θαη θάζε πεξηνξηζκφ ζηε δηαλνκή ηνπ ππνινίπνπ ζηνπο 

κεηφρνπο. 

 

Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί επίζεο λα ζεσξήζνπλ 

ρξήζηκεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

πξφζθαηξε αδξάλεηα, 

 ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ησλ νινζρεξψο απνζβεζκέλσλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πνπ είλαη αθφκε ζε ρξήζε, 

 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πνπ έρνπλ 

απνζπξζεί απφ ηελ ελεξγφ ρξήζε θαη θαηέρνληαη πξνο πψιεζε 

ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5, 

 ηελ εχινγε αμία ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, φηαλ είλαη ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθή απφ ηε ινγηζηηθή αμία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

ηνπ θφζηνπο. 

 

πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνληαη λα γλσζηνπνηνχλ ηα αλσηέξσ 

πνζά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 36 

ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

4.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 36 (Γ.Λ.Π. 

36) Απνκείσζε ηεο Αμίαο ησλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ  (I.A.S. 36, 

IMPAIRMENT OF ASSETS ). 

Σν  Γ.Λ.Π. 36 εηζάγεη ζηελ ειιεληθή θαη ινγηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ έλλνηα 

ηεο απνκείωζεο ηεο αμίαο, ε νπνία κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πηνζέηεζεο ησλ 

Γ.Π.Υ.Π ήηαλ παληειψο άγλσζηε. 

Σν αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 36 αλαζεσξήζεθε ην Μάξηην  

ηνπ 2004 θαη αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π 36 (1998) Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ. ηφρνο ηεο αλαζεψξεζεο ήηαλ λα ελαξκνληζηεί ην παξφλ Πξφηππν 

κε ηα λέα Πξφηππα πνπ εθδφζεθαλ. Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη: 

 θαηά ηελ απφθηεζε ζε ππεξαμία θαζψο θαη γηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ε εκεξνκελία  

ζπκθσλίαο ησλ νπνίσλ είλαη ηελ ή κεηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2004.  

 ζε φια ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2004. 

Ζ πηνζέηεζε λσξίηεξα ελζαξξχλεηαη. 
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4.2 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδεη κία επηρείξεζε, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

απεηθνλίδνληαη ζε αμία φρη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ 

αμία, αλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ αλαθηάηαη κέζσ ρξήζεο ή 

πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ απηνχ ζηνηρείνπ. Αλ απηφ ζπκβαίλεη, ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ραξαθηεξίδεηαη σο απνκεησκέλεο αμίαο θαη ην Πξφηππν 

απαηηεί ε επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη δεκία απνκείσζεο. Σν Πξφηππν επίζεο 

θαζνξίδεη πφηε κία επηρείξεζε πξέπεη λα αλαζηξέθεη ηε δεκία απνκείσζεο θαη 

πξνδηαγξάθεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο. 

 

4.3 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Σν Γ.Λ.Π. 36 ζα εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απνκείσζεο 

ηεο αμίαο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο απφ: 

1. απνζέκαηα (Γ.Λ.Π 2 Απνζέκαηα). 

2. πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο 

έξγσλ (Γ.Λ.Π 11 πκβάζεηο Καηαζθεπήο). 

3. αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θφξσλ (Γ.Λ.Π 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο). 

4. πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

(Γ.Λ.Π 19 Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο), 
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5. ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε 

θαη Δπηκέηξεζε. 

6. επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ( Γ.Λ.Π. 40 

Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα). 

7. βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ 

εθηηκψκελα θφζηε ζεκείνπ πψιεζεο (Γ.Λ.Π. 41 Γεσξγία). 

8. αλαβαιιφκελα θφζηε απφθηεζεο θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε αζθαιηζηηθά 

ζπκβφιαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 4 

Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα. 

9. κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή νκάδεο δηάζεζεο) πνπ 

θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5 

Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε 

θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο. (Γ.Π.Υ.Π.5). 

 

Σν Γ.Λ.Π. 36 εθαξκφδεηαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία (δειαδή ζηελ εχινγε αμία) ζχκθσλα κε άιια 

Πξφηππα, φπσο ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 16 Δλζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο. Ζ δηαπίζησζε αλ θαη θαηά πφζν έλα αλαπξνζαξκνζκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, εμαξηάηαη απφ ηε βάζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε εχινγε αμία:  

 αλ ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε αγνξαία αμία ηνπ, ε 

κφλε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 
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ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο, είλαη 

ηα άκεζα δηαθνξηθά θφζηε γηα ηε δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

δειαδή ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα λα πνπιεζεί ην ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δηαθξίλνπκε δχν ππνπεξηπηψζεηο: 

1. εάλ ηα θφζηε δηάζεζεο είλαη ακειεηέα, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ 

αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αλαγθαζηηθά 

πιεζηάδεη ή είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ 

ηνπ (δειαδή ηελ εχινγε αμία). ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο αλαπξνζαξκνγήο έρνπλ εθαξκνζηεί, είλαη 

απίζαλν ην αλαπξνζαξκνζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα είλαη 

απνκεησκέλν θαη ην αλαθηήζηκν πνζφ λα ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζεί. 

2. εάλ ηα θφζηε δηάζεζεο δελ είλαη ακειεηέα, ε εχινγε αμία 

απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ηνπ 

αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη αλαγθαζηηθά 

κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ. πλεπψο, ην 

αλαπξνζαξκνζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα είλαη απνκεησκέλν, 

αλ ε αμία ιφγσ ρξήζεο ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηνπ (ηελ εχινγε αμία). ηελ πεξίπησζε 

απηή, εθφζνλ έρνπλ εθαξκνζηεί νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο, ε επηρείξεζε εθαξκφδεη απηφ ην Πξφηππν γηα 

λα πξνζδηνξίζεη αλ θαη θαηά πφζν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί 

λα είλαη απνκεησκέλν. 

 

 αλ ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη πάλσ ζε 

κία βάζε, άιιε εθηφο απφ ηελ αγνξαία αμία ηνπ, ην αλαπξνζαξκνζκέλν 
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πνζφ ηνπ (ε εχινγε αμία), κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ 

ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. πλεπψο, εθφζνλ έρνπλ εθαξκνζηεί νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ε επηρείξεζε εθαξκφδεη απηφ ην 

Πξφηππν γηα λα πξνζδηνξίζεη, αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα 

είλαη απνκεησκέλν.  

 

4.4 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Πξηλ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 36, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

παξαηεζνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην πξφηππν θαη 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε φζσλ αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 

 

Δλεξγόο αγνξά είλαη κία αγνξά φπνπ φιεο νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο 

ζπληξέρνπλ:  

1. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη αληηθείκελν εκπνξίνπ κέζα ζηελ αγνξά είλαη 

νκνηνγελή. 

2. πξφζπκνη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο κπνξεί θαλνληθά λα βξεζνχλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

3. νη ηηκέο είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 

 

Ζ εκεξνκελία ηεο ζπκθωλίαο γηα κία ζπλέλωζε επηρεηξήζεωλ είλαη ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κία νπζηαζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

ζπλελσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ε 

εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα ζην επελδπηηθφ θνηλφ. ηελ πεξίπησζε 
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επηζεηηθήο αγνξάο εηαηξίαο, ε εκεξνκελία ζπκθσλίαο είλαη  ε λσξίηεξε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

ζπλελσκέλσλ κεξψλ, θαηά ηελ νπνία επαξθήο αξηζκφο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο 

απνθηψκελεο έρνπλ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά ηνπ απνθηψληνο, ψζηε ν 

απνθηψλ λα απνθηά ησλ έιεγρν. (Γ.Π.Υ.Π. 3) 

 

Λνγηζηηθή αμία ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην πνζφ ζην νπνίν έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη, κεηά ηελ αθαίξεζε νπνηνλδήπνηε 

ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεψλ θαη ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. 

 

Μνλάδα Γεκηνπξγίαο Σακηαθώλ Ρνώλ (Μ.Γ.Σ.Ρ.) είλαη ε κηθξφηεξε 

αλαγλσξίζηκε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγεί ηακηαθέο εηζξνέο 

απφ ηε ρξήζε, νη νπνίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο απφ ηηο ηακηαθέο 

εηζξνέο απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

(Γ.Π.Υ.Π.5). 

 

Κόζηε (δαπάλεο) δηάζεζεο είλαη ηα δηαθνξηθά θφζηε πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαινγηζηνχλ άκεζα ζηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο 

κνλάδαο δεκηνπξγία ηακηαθψλ ξνψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

 

Δηαηξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

εθηφο απφ ηελ ππεξαμία, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο, 

ηφζν ηεο ππφ εμέηαζε Μνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακηαθψλ Ρνψλ φζν θαη άιισλ 

Μνλάδσλ Γεκηνπξγίαο Σακηαθψλ Ρνψλ. 
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Απνζβεζηέν πνζό είλαη ην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή άιιν πνζφ 

πνπ ππνθαζηζηά ην θφζηνο κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ.  

 

Απόζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππεξαμίαο, ν φξνο ηεο 

«απφζβεζεο» ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά, αληί ηνπ φξνπ «depreciation ». Οη  δχν 

φξνη έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα. 

 
Δύινγε αμία απνκεηωκέλε θαηά ην θόζηνο ηεο πώιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ 

κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ, ζε κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, 

κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ πψιεζεο. 

 

Εεκία απνκείωζεο (ιόγω κείωζεο ηεο αμίαο) είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε 

ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ 

ξνψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ.  

 

Αλαθηήζηκν πνζό ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο 

δεκηνπξγίαο ηακηαθώλ ξνώλ, είλαη ε πςειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο 

αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο 

ηνπ.  
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Χθέιηκε δωή είλαη: 

1. ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε 

2. ην πιήζνο ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ ε επηρείξεζε 

αλακέλεη λα απνθηήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

 

Ζ αμία ιόγω ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα αληιεζνχλ απφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κνλάδα δεκηνπξγίαο 

ηακηαθψλ ξνψλ.  

 

4.5 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΔΝΟ ΠΑΓΗΟΤ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ 

ΑΠΟΜΟΗΧΘΔΗ 

 

Ζ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη θάζε θνξά πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αμία ηνπο απνκεηψλεηαη. 

Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνκεηψλεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

 

Ζ επηρείξεζε εθηηκά ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, δειαδή ζε θάζε 

εκεξνκελία παξνπζίαζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  αλ θαη θαηά πφζν 

ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη 

απνκεησκέλν. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε ππάξρεη, ηφηε ε επηρείξεζε ζα 

εθηηκά ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
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Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο δεκίαο απνκείσζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα πξνρσξά ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα 

βάζε γηα ηα εμήο: 

 γηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή ή άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκα πξνο ρξήζε, 

ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Απηφο ν 

έιεγρνο απνκείσζεο κπνξεί λα γίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιακβάλεη ρψξα ηελ ίδηα 

ζηηγκή θάζε έηνπο. Γηαθνξεηηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν. Όκσο, αλ 

θάπνην ηέηνην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίζηεθε αξρηθά ζηελ 

ηξέρνπζα εηήζηα πεξίνδν, απηφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη 

λα ειεγρζεί γηα απνκείσζε πξηλ ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο 

πεξηφδνπ.  

 ηελ ππεξαμία πνπ απνθηήζεθε ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. Ζ ππεξαμία 

απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε, δηφηη ελψ δελ είλαη θαζαξφ ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, σζηφζν απνηειεί νπζηαζηηθφ θνκκάηη ησλ ελζψκαησλ ή 

άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηα νπνία πξνέθπςε. Δπνκέλσο ν 

έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη φπσο θαη γηα ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

 

Ζ δπλαηφηεηα ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ λα δεκηνπξγεί επαξθή 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ, 

ππφθεηηαη ζπλήζσο ζε κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα πξηλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε παξά εθφζνλ είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε. 
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χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 ε επηρείξεζε ζα πξέπεη εμεηάδεη γηα απνκείσζε, 

ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ηε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη αθφκε δηαζέζηκν πξνο ρξήζε.  

 

Αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη 

απνκεησκέλν, ε επηρείξεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε, ηηο αθφινπζεο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ελδείμεηο:  

 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ε αγνξαία αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ φηη ζα αλακελφηαλ, 

σο απνηέιεζκα ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ ή ηεο θαλνληθήο ρξήζεο.  

2. εκαληηθέο κεηαβνιέο κε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε έρνπλ 

ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ή ζα ζπκβνχλ ζην θνληηλφ κέιινλ, 

ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο, ζην νηθνλνκηθφ ή λνκηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή ζηελ αγνξά ζηελ νπνία 

έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη εληαγκέλν. Γηα παξάδεηγκα αλ κηα 

επηρείξεζε θαηαζθεπάδεη θάηη ην νπνίν αξγφηεξα απαγνξεπηεί απφ ην 

λφκν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θξάηνο ηφηε νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα 

κεησζνχλ.  

3. Αγνξαία επηηφθηα ή άιια αγνξαία πνζνζηά απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Απηέο 

νη απμήζεηο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο, ιφγσ 

ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλνπλ ην 
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αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεκαληηθά. Ζ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ηεο αγνξάο δελ νδεγεί πάληα ζε κείσζε ηνπ αλαθηήζηκνπ 

πνζνχ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο Μ.Γ.Σ.Ρ). Γηα παξάδεηγκα: 

 αλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αχμεζε ζε απηά ηα αγνξαία πνζνζηά. 

Γηα παξάδεηγκα, απμήζεηο ζε βξαρππξφζεζκα επηηφθηα, κπνξεί λα 

κελ έρνπλ κία νπζηψδε επίδξαζε ζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν έρεη κία 

καθξά απνκέλνπζα σθέιηκε δσή.  

 αλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

είλαη πηζαλφ λα επεξεάδεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ αγνξαίσλ 

επηηνθίσλ, αιιά πξνεγνχκελε αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ 

αλαθηήζηκνπ πνζνχ δείρλεη φηη: (i) δελ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη 

νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ δηφηη είλαη πηζαλφ νη 

κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο επίζεο λα απμεζνχλ (π.ρ., ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη 

πξνζαξκφδεη ηα έζνδα ηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη θάζε 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο), (ii) ε κείσζε ηνπ αλαθηήζηκνπ 

πνζνχ είλαη απίζαλν λα θαηαιήγεη ζε κία νπζηαζηηθή δεκία 

απνκείσζεο.  
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4. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

(θαζαξήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο) , είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο.  

 

ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

1. Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο απνδείμεηο γηα νηθνλνκηθή απαμίσζε ή θπζηθή 

θζνξά ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

2. εκαληηθέο κεηαβνιέο, κε δπζκελέο απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε, 

έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ή αλακέλνληαη λα 

ζπκβνχλ ζχληνκα, θαηά ηελ έθηαζε ή θαηά ηνλ ηξφπν πνπ έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη ή αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Απηέο νη κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αδξαλνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ, 

πξνγξάκκαηα γηα δηαθνπή ή αλαδηάξζξσζε κηαο εθκεηάιιεπζεο, ζηελ 

νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη ή πξνγξάκκαηα γηα δηάζεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξηλ απφ ηελ πξνεγνπκέλσο αλακελφκελε 

εκεξνκελία θαη ε επαλεθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ σο πεξηνξηζκέλε αληί αφξηζηε . Γειαδή εθφζνλ έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πιεξεί ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο δηαζέζηκν πξνο 

πψιεζε (ή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο 

δηαζέζηκε πξνο πψιεζε), εμαηξείηαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Πξνηχπνπ θαη αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην 

Γ.Π.Υ.Π. 5 Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη 

πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο. 
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3. Απνδείμεηο δηαζέζηκεο απφ αλαθνξέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ δείρλνπλ 

φηη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρεηξνηεξεχεη ή ζα 

είλαη ρεηξφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε.   

 

Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ εμαληινχλ ην ζέκα. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεη άιιεο ελδείμεηο φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη 

απνκεησκέλν θαη απηέο ζα απαηηνχζαλ επίζεο, ε επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ππεξαμίαο, λα δηεμάγεη έιεγρν απνκείσζεο. 

 

Απνδείμεηο απφ ηελ αλαθνξά εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ δείρλνπλ φηη έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε 

ησλ παξαθάησ:  

 ηακηαθψλ ξνψλ γηα απφθηεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

κεηαγελέζηεξσλ ηακηαθψλ αλαγθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε 

ηνπ, πνπ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ αξρηθά είραλ 

ππνινγηζζεί. 

 πξαγκαηηθψλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ ή ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο ή δεκίαο 

πνπ απνξξένπλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πνπ είλαη ζεκαληηθά 

ρεηξφηεξεο απφ εθείλεο πνπ πξνυπνινγίζζεθαλ. 

 κηαο ζεκαληηθήο πηψζεο ζηηο πξνυπνινγηζκέλεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο 

ή ζην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ή κηαο ζεκαληηθήο αχμεζεο ζηελ 

πξνυπνινγηζκέλε δεκία, πνπ απνξξέεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
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 ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ ή θαζαξψλ ηακηαθψλ εθξνψλ γηα ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, φηαλ ηα πνζά ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ έρνπλ ζπλαζξνηζηεί κε 

πξνυπνινγηζκέλα πνζά γηα ην κέιινλ. 

 

Αλ ππάξρεη έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, 

απηφ κπνξεί λα δείρλεη φηη ε απνκέλνπζα σθέιηκε δσή, ε κέζνδνο απφζβεζεο 

ή ε ππνιεηκκαηηθή αμία γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξείηαη 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν πνπ εθαξκφδεηαη ζην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αθφκε θαη αλ θακία δεκία απνκείσζεο δελ αλαγλσξίδεηαη 

γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 

4.6 Ζ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΖΗΜΟΤ ΠΟΟΤ 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 θαη φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην αλαθηήζηκν πνζφ 

νξίδεηαη σο ην πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο απνκεησκέλεο θαηά 

ην θφζηνο πσιήζεσλ θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ.  ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ. 

 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξίδνληαη θαη ε εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά 

ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε αμία ιφγσ ρξήζεο 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα πνζά ππεξβαίλεη ηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη 

απνκεησκέλν θαη δελ είλαη αλαγθαίν λα εθηηκάηαη ην άιιν πνζφ. 



 91 

 

Μπνξεί λα είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ην 

θφζηνο ηεο πψιεζεο, αθφκε θαη φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη 

αληηθείκελν εκπνξίνπ ζε κηα αγνξά. Όκσο, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα κελ είλαη 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο 

πψιεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηαηί δελ ππάξρεη θακία βάζε γηα λα 

γίλεη κία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ, πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κία ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, 

κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ.  

 

Αλ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αμία ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο 

πψιεζήο ηνπ, ηφηε ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνκεησκέλε 

θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζήο ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην αλαθηήζηκν 

πνζφ ηνπ. Απηφ ζπρλά ζα ζπκβαίλεη γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

πξννξίδεηαη γηα πψιεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αμία ιφγσ ρξήζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα δηάζεζε απνηειείηαη θπξίσο απφ ην 

θαζαξφ πξντφλ ηεο δηάζεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο απφ 

ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ, ελδέρεηαη 

λα είλαη ακειεηέεο.  

Σν αλαθηήζηκν πνζφ πξνζδηνξίδεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, εθηφο θαη αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ δεκηνπξγεί ηακηαθέο εηζξνέο 

απφ ζπλερή ρξήζε, πνπ λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο απφ εθείλεο 
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άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξνζδηνξίδνπκε  ην αλαθηήζηκν πνζφ γηα ηε κνλάδα πνπ 

δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη εθηφο αλ: 

 είηε ε εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ  

 είηε ε αμία ιφγσ ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κπνξεί λα εθηηκάηαη 

φηη πιεζηάδεη πξνο ηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο ηεο πψιεζεο θαη ε 

εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί. 

 

4.7 Ζ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΖΗΜΟΤ ΠΟΟΤ ΔΝΟ 

ΆΤΛΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΜΔ ΑΟΡΗΣΖ 

ΧΦΔΛΗΜΖ ΕΧΖ 

 

Κάζε άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε αφξηζηε σθέιηκε δσή ζα πξέπεη λα 

ειέγρεηαη ζε εηεζία βάζε ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ κε ην αλαθηήζηκν 

πνζφ ηνπ, αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έρεη ππνζηεί 

απνκείσζε. Όκσο ν πην πξφζθαηνο ιεπηνκεξήο ππνινγηζκφο ηνπ αλαθηήζηκνπ 

πνζνχ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ έιεγρν 

απνκείσζεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

1. αλ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ δεκηνπξγεί ηακηαθέο εηζξνέο απφ ηε 

ζπλερηδφκελε ρξήζε πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο απφ εθείλεο 
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άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν 

άπιν ζηνηρείν απηφ ζπλεπψο ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζηα πιαίζηα 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηε κνλάδα απηή δελ έρνπλ κεηαβιεζεί 

ζεκαληηθά απφ ηνλ πην πξφζθαην ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. 

2. ν πην πξφζθαηνο ππνινγηζκφο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνο απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

3. βάζεη αλάιπζεο ησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη ησλ πεξηζηάζεσλ 

πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί ζην πεξηβάιινλ (κίθξν θαη κάθξν) ζε ζρέζε κε  

ηνλ πην πξφζθαην ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ, ε πηζαλφηεηα 

φηη έλαο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξέρνληνο αλαθηήζηκνπ πνζνχ ζα θαηέιεγε 

ζε πνζφ ρακειφηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

είλαη κηθξή.  

 

4.8 ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΜΔΝΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΚΟΣΟ 

ΠΧΛΖΖ 

 

Ζ θαιχηεξε απφδεημε ηεο εχινγεο αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο ηεο 

πψιεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είλαη κία ηηκή ζε κία δεζκεπηηθή 

ζπκθσλία πψιεζεο, ζε κία ζπλαιιαγή κε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. ε απηή ηε 

πεξίπησζε  ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θφζηε πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα 

ζε κία ηέηνηα ζπλαιιαγή. 

 

Αλ δελ ππάξρεη δεζκεπηηθή ζπκθσλία πψιεζεο ηφηε: 
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 αλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη αληηθείκελν εκπνξίνπ ζε κία ελεξγφο 

αγνξά, ηφηε  ε εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο 

είλαη ε αγνξαία ηηκή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ ηα θφζηε 

δηάζεζεο. Ζ θαηάιιειε αγνξαία ηηκή είλαη ζπλήζσο ε ηξέρνπζα ηηκή 

πξνζθνξάο. 

 αλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε εχινγε 

αμία απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο βαζίδεηαη ζηελ θαιχηεξε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. 

 

 Αλ είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ηφηε ην αλαθηήζηκν πνζφ 

είλαη ε αμία ρξήζεο, ε  νπνία αληαλαθιά ην πνζφ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, απφ ηε δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κία ζπλαιιαγή ζε 

θαζαξά εκπνξηθή βάζε, κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη 

κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, κεηά ηελ έθπησζε ηνπ θφζηνπο 

δηάζεζεο. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηνχ ηνπ πνζνχ, ε επηρείξεζε ιακβάλεη 

ππφςε ην απνηέιεζκα ησλ πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ γηα φκνηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, εληφο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Ζ εχινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο 

ηεο πψιεζεο δελ αληαλαθιά κία αλαγθαζηηθή πψιεζε, εθηφο αλ ε δηνίθεζε 

αλαγθάδεηαη λα πνπιήζεη άκεζα. 

 

Κφζηε δηάζεζεο, άιια εθηφο απφ εθείλα πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί σο 

ππνρξεψζεηο εθπίπηνπλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο 

απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο πψιεζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ θφζηνπο είλαη: 

1. ηα λνκηθά έμνδα, 

2. ραξηφζεκα θαη παξφκνηνη θφξνη ζπλαιιαγψλ, 
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3. έμνδα κεηαθνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη  

4. άιια έμνδα γηα λα θαηαζηεί ην ζηνηρείν θαηάιιειν γηα πψιεζε. 

 

4.9 ΑΞΗΑ ΥΡΖΖ 

 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ:  

1. Δθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ ε επηρείξεζε αλακέλεη λα 

αληιήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

2. Δθηίκεζε ησλ πξνζδνθηψλ ζε ζρέζε κε πηζαλέο δηαθπκάλζεηο ηνπ πνζνχ 

ή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, 

3. Ζ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην 

ηξέρνλ επηηφθην ειεχζεξν θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, 

4. Ζ αμία ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, 

5. Άιια ζηνηρεία, γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζα ελζσκάησλαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

 

Οη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δηελεξγνχληαη ζε δχν δηαδνρηθά ζηάδηα: 

1. ην πξψην ζηάδην γίλεηαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ εηζξνψλ 

θαη εθξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαζψο θαη απφ ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ. 
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2. εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ζε απηέο ηηο 

κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο.  

 

4.9.1 ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

Σν πξψην ζηάδην ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ θαη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα: 

 βαζίδεη ηηο πξνβιέςεηο ηακηαθψλ ξνψλ ζε ινγηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο 

εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο θαιχηεξεο θαη πην 

νξζέο εθηηκήζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα ππάξρνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Μεγαιχηεξν βάξνο ζα δίλεηαη ζε εμσηεξηθέο απνδείμεηο. 

 βαζίδεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ζηνπο πην πξφζθαηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο εγθεθξηκέλνπο απφ ηε δηνίθεζε, 

αιιά ζα απνθιείεη θάζε εθηηκψκελε κειινληηθή ηακηαθή εηζξνή ή εθξνή 

πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ κειινληηθέο αλαδηαξζξψζεηο ή απφ ηε 

βειηίσζε ή αλαβάζκηζε ηεο απφδνζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Πξνβιέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απηνχο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ κία κέγηζηε πεξίνδν πέληε εηψλ, εθηφο αλ κία κεγαιχηεξε 

πεξίνδνο κπνξεί λα δηθαηνινγείηαη. 

 εθηηκά πξνβιέςεηο ηακηαθψλ ξνψλ, πέξαλ ησλ πέληε εηψλ, κε αλαγσγή 

ησλ πξνβιέςεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζηαζεξφ ή θζίλνληα ζπληειεζηή αλάπηπμεο γηα ηα 
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επφκελα έηε, εθηφο αλ έλαο πςειφηεξνο ζπληειεζηήο κπνξεί λα 

δηθαηνινγείηαη. Απηφο ν ζπληειεζηήο αλάπηπμεο, δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην καθξνπξφζεζκν κέζν ζπληειεζηή αλάπηπμεο γηα ηα 

πξντφληα, επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο, ρψξα ή ρψξεο ζηηο νπνίεο ε 

επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή γηα ηελ αγνξά ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη, εθηφο αλ έλαο κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο κπνξεί 

λα δηθαηνινγείηαη.  

 

Οη εθηηκήζεηο κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 πξνβιέςεηο ηακηαθψλ εηζξνψλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, 

 πξνβιέςεηο ηακηαθψλ εθξνψλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο, γηα λα είλαη ππφ 

ζπλερή ρξήζε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηακηαθέο 

εθξνέο γηα λα εηνηκαζηεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξνο ρξήζε) θαη πνπ 

κπνξνχλ λα απνδίδνληαη άκεζα ή λα θαηαλέκνληαη ζε κία ινγηθή θαη 

ζπλεπή βάζε ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη  

 θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο, εάλ ππάξρνπλ, πνπ εηζπξάηηνληαη (ή 

πιεξψλνληαη) θαηά ηε δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ.  

 

Ζ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα 

γίλεηαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ. Οη εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ 

ξνψλ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εηζξνέο ή 

εθξνέο πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ:  
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 κία κειινληηθή αλαδηάξζξσζε γηα ηελ νπνία ε επηρείξεζε δελ έρεη αθφκε 

δεζκεπζεί,  

 ηε βειηίσζε ή ηελ αλαβάζκηζε ηεο απφδνζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ.  

 

Οη εθηηκήζεηο κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ:  

 ηακηαθέο εηζξνέο ή εθξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

 εηζπξάμεηο ή πιεξσκέο θφξσλ εηζνδήκαηνο.  

 

Οη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο εθηηκψληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν ζα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη έπεηηα πξνεμνθινχληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαηάιιεινπ γηα απηφ ην λφκηζκα. Ζ επηρείξεζε 

κεηαηξέπεη ηελ παξνχζα αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  

 

4.9.2 ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΣΗΚΟΤ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ 

 

Σν δεχηεξν ζηάδην πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε εθηίκεζε ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ. Σν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζα είλαη πξν θφξνπ επηηφθην ην νπνίν αληαλαθιά ηηο 

ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα  ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαζψο 

θαη ηνπο ζπλαθείο θηλδχλνπο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, γηα ηνπο νπνίνπο νη 

κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηακηαθψλ ξνψλ δελ έρνπλ πξνζαξκνζηεί.  
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Ζ επηρείξεζε γηα ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα απφ 

ηα παξαθάησ: 

1. ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο.  

2. ην επαπμεηηθφ δαλεηζηηθφ επηηφθην ηεο επηρείξεζεο. 

3. ηα δαλεηζηηθά επηηφθηα ηεο αγνξάο. 

 

Σα παξαπάλσ αλαπξνζαξκφδνληαη αθελφο γηα λα αληαλαθινχλ ηνλ ηξφπν πνπ 

ε αγνξά εθηηκά ηνπο θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ηηο ηακηαθέο ξνέο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αθεηέξνπ λα απνθιείνπλ θηλδχλνπο 

πνπ δελ αθνξνχλ ηηο ζρεηηθέο ηακηαθέο ξνέο. 

  

Όηαλ ε βάζε γηα ην επηηφθην είλαη κεηά ην θφξν, ηφηε απηή ε βάζε 

πξνζαξκφδεηαη γηα λα αληαλαθιά έλα επηηφθην πξν θφξνπ. 

 

Οη εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, 

αληαλαθινχλ ζηαζεξέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηηο απμήζεηο ηηκψλ πνπ 

νθείινληαη ζε γεληθφ πιεζσξηζκφ. πλεπψο, αλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 

πεξηιακβάλεη ηελ επίδξαζε ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ πνπ νθείινληαη ζε γεληθφ 

πιεζσξηζκφ, νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο εθηηκψληαη ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο. 

Αλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην δελ πεξηιακβάλεη ηελ επίδξαζε ησλ απμήζεσλ 

ησλ ηηκψλ πνπ νθείινληαη ζε γεληθφ πιεζσξηζκφ, νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο 

εθηηκψληαη ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο (αιιά πεξηιακβάλνπλ κειινληηθέο 

ζπγθεθξηκέλεο απμήζεηο ή κεηψζεηο ηηκψλ).  
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4.10 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΜΗΑ ΕΖΜΗΑ 

ΑΠΟΜΔΗΧΖ 

 

Όηαλ θαη κφλν φηαλ, ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ απηνχ 

ζηνηρείνπ, ζα κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. Απηή ε κείσζε νλνκάδεηαη 

δεκία απνκείωζεο. 

 

Μία δεκία απνκείσζεο ζα αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ζχκθσλα κε άιιν Πξφηππν (γηα παξάδεηγκα, 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π 16 Δλζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο). Κάζε δεκία απνκείσζεο ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα αληηκεησπίδεηαη σο κία κείσζε αλαπξνζαξκνγήο, 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16. 

 

Όηαλ ην εθηηκψκελν πνζφ γηα κία δεκία απνκείσζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε αλ θαη κφλνλ αλ, απηφ επηβάιιεηαη απφ έλα άιιν 

Πξφηππν δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα θηάλεη κέρξη ην χςνο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ηνπ ζηνηρείνπ. Οη απνζβέζεηο ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη λα 

ππνινγίδνληαη επί ηνπ αλακνξθσκέλνπ πνζνχ. 

 

Αλ κία δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη, νπνηεζδήπνηε αλαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο θφξνπ ή ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
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Γ.Λ.Π 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο κε ζχγθξηζε ηεο αλαζεσξεκέλεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηε θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξεζνχλ. 

 

4.11 ΜΟΝΑΓΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

(Μ.Γ.Σ.Ρ.) 

 

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ νη ηακηαθέο γηα έλα κεκνλσκέλν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, δηφηη ην ζηνηρείν απηφ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηακηαθέο ξνέο 

αλεμάξηεηα απφ άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή νη ηακηαθέο ξνέο ηνπ δελ 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αθξίβεηα. Σα ζηνηρεία απηά δελ ιεηηνπξγνχλ 

απηφλνκα αιιά παξάγνπλ ηακηαθέο ξνέο ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεηά ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

 

Ζ κηθξφηεξε αλαγλσξίζηκε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγεί 

ηακηαθέο εηζξνέο απφ ηε ρξήζε, νη νπνίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο ηακηαθέο εηζξνέο απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νκάδεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νλνκάδεηαη Μνλάδα Γεκηνπξγίαο Σακηαθώλ Ρνώλ 

(Μ.Γ.Σ.Ρ.)  

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Μία αθηνπιντθή εηαηξία παξέρεη ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε κία ζχκβαζε κε ην 

ππνπξγείν, εθηειεί ηαμίδηα ζε δηαθφξνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο(πρ. 
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Κπθιάδεο, Λέζβνο, άκνο, θηι) κε ηνλ φξν λα εθηειεί θαη θάπνηα δξνκνιφγηα ζε 

λεζηά ηεο άγνλεο γξακκήο. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαζρνινχληαη ζε θάζε 

δηαδξνκή θαη νη ηακηαθέο ξνέο απφ θάζε δηαδξνκή κπνξεί λα αλαγλσξίδνληαη 

μερσξηζηά. Σα δξνκνιφγηα φκσο ηεο άγνλεο γξακκήο ιεηηνπξγνχλ κε ζεκαληηθή 

δεκία. Δπεηδή φκσο ε επηρείξεζε δελ έρεη ηελ επηινγή λα πεξηθφςεη ηα 

δεκηνγφλα δξνκνιφγηα , ην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ αλαγλσξίζηκσλ ηακηαθψλ 

εηζξνψλ πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο απφ ηηο ηακηαθέο εηζξνέο, απφ 

άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είλαη νη ηακηαθέο 

εηζξνέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ φια ηα δξνκνιφγηα καδί. Ζ κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ γηα θάζε δξνκνιφγην είλαη ε αθηνπιντθή εηαηξία 

ησλ σο έλα ζχλνιν.  

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Ζ επηρείξεζε ΔΦΗΛΟΝ είλαη ηδηνθηήηξηα ελφο νξπρείνπ. Ζ εηαηξεία επίζεο έρεη 

θαηαζθεπάζεη κηα ηδησηηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή γηα λα κεηαθέξεη ηελ 

παξαγσγή ηεο. Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή δελ παξάγεη απφ κφλε ηεο ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ε αμία ρξήζεο ηεο θαζψο θαη ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη καδί κε ην νξπρείν κηα εληαία Μ.Γ.Σ.Ρ. 

 

Αλ κία ελεξγφο αγνξά ππάξρεη γηα ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απηφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα εμαηνκηθεχεηαη σο κηα κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ, αθφκε θαη αλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ πξντφληνο 
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ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ επηρείξεζε σο ελδηάκεζν πξντφλ . Αλ νη 

ηακηαθέο ξνέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ επεξεάδεηαη απφ εζσηεξηθέο ηηκέο 

κεηαβίβαζεο (εζσηεξηθή ηηκνιφγεζε), ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο ηηκέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ ζε κία ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ:  

 ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ  

 ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ εθξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κνλάδσλ 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο ηηκέο 

κεηαβίβαζεο.  

 
Οη κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κε 

ζπλέπεηα, απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, γηα ην ίδην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηχπνπο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο αλ κία κεηαβνιή δηθαηνινγείηαη.  

 

4.12 ΑΝΑΚΣΖΗΜΟ ΠΟΟ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΖ 

Μ.Γ.Σ.Ρ. 

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη  γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην αλαθηήζηκν πνζφ 

κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ, είλαη ην πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ  
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ηεο εχινγεο αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο 

ιφγσ ρξήζεο απηήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο Μ.Γ.Σ.Ρ. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ζα πξνζδηνξίδεηαη 

ζε βάζε πνπ είλαη ζπλεπή πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδεηαη. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ:  

 πεξηιακβάλεη ηε ινγηζηηθή αμία, κφλν εθείλσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ή θαηαλέκνληαη πάλσ ζε κία ινγηθή 

θαη ζηαζεξή βάζε ζηε Μ.Γ.Σ.Ρ.  θαη ηα νπνία ζα δεκηνπξγνχλ ηηο 

κειινληηθέο ηακηαθέο εηζξνέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ.   

 δελ πεξηιακβάλεη ηε ινγηζηηθή αμία νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο 

ππνρξέσζεο, εθηφο αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ.  δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε απηή ε ππνρξέσζε. 

 

4.13 ΤΠΔΡΑΞΗΑ 

 

Καηά ηελ εμέηαζε  γηα ηελ χπαξμε απνκείσζεο, ε ππεξαμία πνπ απνθηάηαη ζε 

πεξίπησζε ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ ζα επηκεξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζεο ζε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ή νκάδεο κνλάδσλ 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ζε κηα ινγηθή βάζε. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα 

θαηαλέκνληαη ζηηο Μ.Γ.Σ.Ρ  ηνπ αγνξαζηή  πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ 
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ηηο ζπλεξγίεο ηεο ζπλέλσζεο, Κάζε κνλάδα ή νκάδα κνλάδσλ ζηελ νπνία 

επηκεξίδεηαη ππεξαμία φπσο πξναλαθέξζεθε: 

 ζα αληηπξνζσπεχεη ην ρακειφηεξν επίπεδν εληφο ηεο επηρείξεζεο, ζην 

νπνίν παξαθνινπζείηαη ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εζσηεξηθήο 

δηνίθεζεο  

 δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ έλαλ ηνκέα αλαθνξάο. 

 

Αλ ε ππεξαμία έρεη επηκεξηζηεί ζε Μ.Γ.Σ.Ρ. θαη ε επηρείξεζε δηαζέζεη θάπνηα 

εθκεηάιιεπζε ηεο κνλάδαο απηήο, ε ππεξαμία πνπ ζπζρεηίδεηαη κε απηή ζα: 

 πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηεο δηάζεζεο  

 κεηξάηε βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ηεο δηαηεζείζαο εθκεηάιιεπζεο θαη 

ηνπ παξαθξαηεζέληνο ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο Μ.Γ.Σ.Ρ., εθηφο αλ ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα απνδείμεη φηη θάπνηα άιιε κέζνδνο αληηθαηνπηξίδεη 

θαηά θαιχηεξν ηξφπν ηελ ππεξαμία πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε δηαηεζείζα 

εθκεηάιιεπζε.  

 

Αλ ε επηρείξεζε αλαδηνξγαλψζεη ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηεο, θαηά 

ηξφπν πνπ κεηαβάιιεη ηε ζχλζεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Μ.Γ.Σ.Ρ. ζηηο νπνίεο 

έρεη επηκεξηζηεί ε ππεξαμία, ε ππεξαμία ζα επηκεξηζηεί εθ λένπ ζηηο κνλάδεο 

πνπ επεξεάζηεθαλ. 

 

Όηαλ ππάξρεη ππεξαμία πνπ έρεη ζρέζε κε πεξηζζφηεξεο απφ κία Μ.Γ.Σ.Ρ ζηηο 

νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί, ηφηε φιεο νη Μ.Γ.Σ.Ρ. ζα πξέπεη λα παίξλνπλ απφ 

έιεγρν ζε εηήζηα βάζε. Απηφο ν εηήζηνο έιεγρνο κηαο Μ.Γ.Σ.Ρ ζηελ νπνία έρεη 
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θαηαλεκεζεί ππεξαμία, κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε ππνινγηζκνχο πξνγελέζηεξσλ 

ρξήζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε 

Μ.Γ.Σ.Ρ. δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά. 

 ην αλαθηήζηκν πνζφ πνπ ππνινγίζηεθε είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ηε 

ινγηζηηθή αμία 

 είλαη κηθξή ε πηζαλφηεηα ην αλαθηήζηκν πνζφ λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηε 

ινγηζηηθή αμία βαζηδφκελνη ζηηο ελδείμεηο θαη ζηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν. 

 

Σα εηαηξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πεξηιακβάλνπλ νκάδεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο, 

ηέηνηα φπσο ην θεληξηθφ θηίξην ηεο επηρείξεζεο, ηνλ εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ή έλα θέληξν έξεπλαο. Δπεηδή ηα εηαηξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δελ δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξεο ηακηαθέο εηζξνέο, ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο 

κεκνλσκέλνπ εηαηξηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

ππνινγηζηεί, παξά κφλν θαηά ηελ πψιεζε. πλεπψο  αλ ππάξρεη κία έλδεημε φηη 

έλα εηαηξηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, ην αλαθηήζηκν 

πνζφ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηε Μ.Γ.Σ.Ρ. ζηελ νπνία ην εηαηξηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν αλήθεη, ζπγθξηλφκελν κε ηε ινγηζηηθή αμία απηήο ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ.. 

 

Καηά ηελ εμέηαζε γηα απνκείσζε κηαο Μ.Γ.Σ.Ρ., ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

εμαηνκηθεχεη φια ηα εηαηξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ππφ 

εμέηαζε Μ.Γ.Σ.Ρ. Αλ κέξνο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο εηαηξηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ:  
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 κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζε ινγηθή θαη ζπλεπή βάζε ζε εθείλε ηε κνλάδα, ε 

επηρείξεζε ζα ζπγθξίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κνλάδαο απηήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κέξνπο ηεο ινγηζηηθή αμίαο ηνπ εηαηξηθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ έρεη επηκεξηζηεί ζηε κνλάδα, κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο. 

 δελ κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζε ινγηθή θαη ζπλεπή βάζε ζηε κνλάδα απηή, 

ηφηε ε επηρείξεζε ζα: 

1. ζπγθξίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κνλάδαο, εμαηξψληαο ην εηαηξηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο θαη ζα αλαγλσξίζεη 

θάζε δεκία απνκείσζεο,  

2. εμαηνκηθεχεη ηε κηθξφηεξε νκάδα Μ.Γ.Σ.Ρ., πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππφ 

εμέηαζε Μ.Γ.Σ.Ρ.  θαη ζηελ νπνία κέξνο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

εηαηξηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζε κία ινγηθή 

θαη ζηαζεξή βάζε θαη  

 

 ζπγθξίλεη ηε ινγηζηηθή αμία εθείλεο ηεο νκάδαο Μ.Γ.Σ.Ρ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κέξνπο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ εηαηξηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ επηκεξίζηεθε ζε εθείλε ηελ νκάδα κνλάδσλ, 

κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο νκάδαο ησλ κνλάδσλ. 

 

4.14 ΕΖΜΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΜΗΑ Μ.Γ.Σ.Ρ. 

 

Μία δεκία απνκείσζεο ζα αλαγλσξίδεηαη γηα κηα Μ.Γ.Σ.Ρ (ηελ κηθξφηεξε νκάδα 

Μ.Γ.Σ.Ρ ζηελ νπνία έρεη επηκεξηζηεί ππεξαμία ή εηαηξηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν), 

φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο είλαη κηθξφηεξν απφ ηε 
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ινγηζηηθή αμία ηεο κνλάδαο. Ζ δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα επηκεξίδεηαη γηα λα 

κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ., κε ηελ 

παξαθάησ ζεηξά:  

 πξψηα, γηα λα κεηψζεη ηε ινγηζηηθή αμία νπνηαζδήπνηε ππεξαμίαο έρεη 

επηκεξηζηεί ζηε Μ.Γ.Σ.Ρ., 

 ζηε ζπλέρεηα, ζηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ.  θαη’ αλαινγία 

βάζεη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο κνλάδαο. 

 

Καηά ηνλ επηκεξηζκφ κηαο δεκίαο απνκείσζεο, ε επηρείξεζε δελ ζα πξέπεη λα 

κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θάησ απφ ηελ πςειφηεξε 

αμία κεηαμχ ησλ παξαθάησ κεγεζψλ: 

 ηεο εχινγεο αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο (αλ 

πξνζδηνξίδεηαη) δειαδή ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ,  

 ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ (αλ πξνζδηνξίδεηαη), 

 ηνπ κεδέλ. 

 

Οπνηαδήπνηε κε θαηαλεκεκέλε δεκηά απνκείσζεο ιφγσ ηνπ πην πάλσ 

πεξηνξηζκνχ, ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε 

αλαινγία κε ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. 

 

 

 

 



 109 

4.15 ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΜΗΑ ΕΖΜΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΖ 

 

4.15.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ζ επηρείξεζε ζα εθηηκά ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κία δεκία απνκείσζεο, πνπ 

αλαγλσξίζηεθε γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη πιένλ ή κπνξεί λα έρεη κεησζεί. Αλ κία ηέηνηα έλδεημε 

ππάξρεη, ε επηρείξεζε ζα  πξέπεη λα ππνινγίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Δλδείμεηο γηα αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ 

δηάθνξεο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο, νη νπνίεο είλαη νη 

εμήο: 

 

Δμωηεξηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο  

1. ε αγνξαία αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.  

2. ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κε έλα επλντθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε 

έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ή ζα ιάβνπλ ρψξα ζην 

εγγχο κέιινλ, ζηελ ηερλνινγία, ηελ αγνξά, ην νηθνλνκηθφ ή λνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή ζηελ αγνξά ζηελ νπνία 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εληάζζεηαη. 

3. Αγνξαία επηηφθηα ή άιια αγνξαία πνζνζηά απφδνζεο επελδχζεσλ, 

έρνπλ κεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απηέο νη κεηψζεηο 
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κπνξνχλ πηζαλψο λα επεξεάδνπλ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ην αλαθηήζηκν πνζφ. 

 

Δζωηεξηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο  

1. ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, κε επλντθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε έρνπλ 

ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ή αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ρψξα 

ζην εγγχο κέιινλ, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ή ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

2. απφδεημε είλαη δηαζέζηκε, απφ εζσηεξηθή αλαθνξά, πνπ δείρλεη φηη ε 

νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ή ζα είλαη, 

θαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε.  

 

4.15.2 ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΕΖΜΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ (γηα ην νπνίν είρε θαηαρσξεζεί 

δεκηά απνκείσζεο) ζα απμεζεί ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

 

Ζ απμεκέλε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθηφο ππεξαμίαο, πνπ 

νθείιεηαη ζε κία αλαζηξνθή κηαο δεκίαο απνκείσζεο, δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία, πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε 

αλαγλσξηζηεί θακία δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελα έηε.  
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Μία αλαζηξνθή δεκίαο απνκείσζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα αλαγλσξίδεηαη 

άκεζα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εθηφο αλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο). Κάζε αλαζηξνθή 

δεκίαο απνκείσζεο αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα 

αληηκεησπίδεηαη σο κία αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο, ζχκθσλα κε εθείλν ην 

Πξφηππν. 

 

Μεηά ηελ αλαζηξνθή κηαο δεκίαο απνκείσζεο, νη απνζβέζεηο γηα ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε κειινληηθέο 

πεξηφδνπο. Θα πξέπεη λα βαζίδνληαη πάλσ ζηελ θαηλνχξγηα ινγηζηηθή ηνπ αμία 

έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ θαηαλνκή ηεο λέαο αμίαο ζηε ελαπνκέλνπζα 

σθέιηκε δσή ηνπ. 

 

4.15.3 ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΕΖΜΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΜΗΑ Μ.Γ.Σ.Ρ. 

 

Όηαλ έρνπκε κηα αλαζηξνθή κηαο δεκίαο απνκείσζεο γηα κία Μ.Γ.Σ.Ρ., ηφηε 

απηή ζα θαηαλέκεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ., εθηφο ηεο 

ππεξαμίαο. Ζ αχμεζε απηή ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηε ινγηζηηθή αμία θάζε 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηε Μ.Γ.Σ.Ρ. Απηέο νη απμήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο, 

ζα αληηκεησπίδνληαη φπσο νη αλαζηξνθέο δεκηψλ απνκείσζεο γηα κεκνλσκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
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Καηά ηελ θαηαλνκή κίαο αλαζηξνθήο δεκίαο απνκείσζεο γηα κία Μ.Γ.Σ.Ρ, ε 

ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε 

ρακειφηεξε αμία απφ ηα παξαθάησ κεγέζε: 

 αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ ζηνηρείνπ (εάλ είλαη πξνζδηνξηζηέν) 

 ινγηζηηθή αμία, πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί (θαζαξή απνζβέζεσλ), αλ δελ 

είρε αλαγλσξηζηεί θακία δεκία απνκείσζεο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

 

Λφγσ ηνπ παξαπάλσ πεξηνξηζκνχ ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο πνπ ζα είρε 

δηαθνξεηηθά επηκεξηζηεί ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζα πξέπεη λα επηκεξηζηεί ζηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ, εθηφο ππεξαμίαο, ζε κία αλαινγηθή βάζε.  

 

Εεκία απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ππεξαμία δελ ζα αληηζηξέθεηαη ζε 

επφκελεο πεξηφδνπο.  

 

4.16 ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ 

 

Γηα θάζε θαηεγνξία ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο ηα παξαθάησ: 

1. ην πνζφ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη ζηελ νπνία απηέο νη δεκίεο απνκείσζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη.  
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2. ην πνζφ ησλ αλαζηξνθψλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

θαη ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη ζηελ νπνία απηέο νη δεκίεο απνκείσζεο 

αλαζηξέθνληαη.  

3. ην πνζφ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο γηα αλαπξνζαξκνζκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (ίδηα 

θεθάιαηα) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

4. ην πνζφ ησλ αλαζηξνθψλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο γηα 

αλαπξνζαξκνζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίζηεθε θαη’ 

επζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 14 Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα, ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα γηα θάζε ηνκέα βαζηδφκελε ζηνλ πξσηεχνληα ηχπν 

αλαθνξάο ηεο επηρείξεζεο: 

1. ην πνζφ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ. 

2. ην πνζφ ησλ αλαζηξνθψλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη άκεζα ζηελ θαζαξή ζέζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

Δπηπιένλ εάλ ε δεκία απνκείσζεο ελφο κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο ή κηαο Μ.Γ.Σ.Ρ. πνπ 
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αλαγλσξίζηεθε ή αλαζηξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ είλαη ζεκαληηθή ε 

επηρείξεζε ζα γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα: 

 ηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ή ηελ 

αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο.  

 ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ή αλαζηξάθεθε. 

 γηα έλα κεκνλσκέλν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ: 

1. ηε θχζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

2. αλ ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα ζχκθσλα 

κε ην Γ.Λ.Π. 14, ηνλ ηνκέα πξνο αλαθνξά ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

 γηα κία κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ: 

1. κία πεξηγξαθή ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ. 

2. ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ή 

αλαζηξάθεθε θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη, αλ ε 

επηρείξεζε παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα ζχκθσλα κε ην 

Γ.Λ.Π. 14. 

3. νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ Μ.Γ.Σ.Ρ. ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαζψο επίζεο θαη ην θξηηήξην 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ Μ.Γ.Σ.Ρ. γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ.) είλαη 

ε εχινγε αμία ηνπ απνκεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ή ε αμία 

ιφγσ ρξήζεο ηνπ. 
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1. εάλ ην αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ απνκεησκέλε θαηά ην 

θφζηνο ηεο πψιεζεο, ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο (γηα παξάδεηγκα αλ ε εχινγε αμία πξνζδηνξίζηεθε 

κε παξαπνκπή ζε κία ελεξγφ αγνξά).  

2. εάλ ην αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ε αμία ιφγσ ρξήζεο, ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηξέρνπζα εθηίκεζε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε εθηίκεζε ηεο. 

 

Δάλ δελ γλσζηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε 

επηρείξεζε ζα γλσζηνπνηεί ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλνιηθέο δεκίεο 

απνκείσζεο θαη ηηο ζπλνιηθέο αλαζηξνθέο δεκηψλ απνκείσζεο πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 

 ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ 

δεκίεο απνκείσζεο θαη ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ επεξεάδνληαη απφ αλαζηξνθέο δεκηψλ απνκείσζεο. 

 ηα θχξηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε 

απηψλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο θαη αλαζηξνθψλ δεκηψλ απνκείσζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 38 ΆΤΛΑ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 38 (Γ.Λ.Π. 

38) Άπια ζηνηρεία  ηνπ Δλεξγεηηθνχ  (I.A.S. 38, INTANGIBLE ASSETS ). 

Σν παξφλ Πξφηππν αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 38 (1998) Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη:  

 θαηά ηελ απφθηεζε ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη ζε 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ε εκεξνκελία ζπκθσλίαο ησλ νπνίσλ είλαη 

ηελ ή κεηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2004.  

 ζε φια ηα ππφινηπα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2004.  

 

Οη αιιαγέο ζην Γ.Λ.Π 38 κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ. 

 

5.2 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία δελ αζρνιήζεθε ηδηαηηέξσο 

έλα άιιν Πξφηππν. Σν ελ ιφγσ Πξφηππν θαζνξίδεη ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 
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πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη έηζη ψζηε κία επηρείξεζε λα αλαγλσξίζεη έλα άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν Πξφηππν επίζεο θαζνξίδεη πψο λα επηκεηξάηαη ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απαηηεί νξηζκέλεο 

θαζνξηζκέλεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο, νη νπνίεο 

ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο επηρείξεζεο. 

 

5.3 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Σν πξφηππν απηφ ζα εθαξκφδεηαη ζηε ινγηζηηθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ εθηφο απφ: 

1. άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο άιινπ 

πξνηχπνπ  

2. ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π. 39 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε,  

3. ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε (Γ.Π.Υ.Π. 6 Έξεπλα θαη 

Αμηνιφγεζε Οξπθηψλ Πφξσλ) θαη  

4. δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμφξπμε νξπθηψλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη φκνησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ.(φπσο ηξνπ. κε ηνλ 

1910/2005 (Γ.Π.Υ.Π. 6 )). 

 

Μεξηθά απφ ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα απνηεινχλ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο άιινπ πξνηχπνπ: 
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 ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηέρεη κία επηρείξεζε γηα 

πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρείξεζεο (Γ.Λ.Π. 2 Απνζέκαηα 

θαη Γ.Λ.Π. 11 πκβάζεηο Καηαζθεπήο).  

 ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (Γ.Λ.Π. 12 Φφξνη 

Δηζνδήκαηνο).  

 ζηηο κηζζψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 17 

Μηζζψζεηο.  

 ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο (Γ.Λ.Π. 19 Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο).  

 ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

Γ.Λ.Π. 39. Ζ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε θάπνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαιχπηεηαη απφ ην Γ.Λ.Π. 27 Δλνπνηεκέλεο θαη 

Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ην Γ.Λ.Π. 28 Δπελδχζεηο ζε 

πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη ην Γ.Λ.Π. 31 Γηθαηψκαηα ζε Κνηλνπξαμίεο. 

 ζηελ ππεξαμία πνπ απνθηάηαη ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ (βιέπε 

Γ.Π.Υ.Π. 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ). 

 ζηα αλαβαιιφκελα θφζηε απφθηεζεο θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

ζχκθσλα κε αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 4 Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα.  

 ζε κε θπθινθνξνχληα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο 

θαηερφκελα πξνο πψιεζε (ή πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα 

δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε), ζχκθσλα κε 

ην Γ.Π.Υ.Π. 5 Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη 
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πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο. (Γ.Π.Υ.Π.5) 

 

Μεξηθά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζηνηρείν 

κε θπζηθή ππφζηαζε, ηέηνηα φπσο έλαο ςεθηαθφο δίζθνο καγλεηηθήο εγγξαθήο 

(ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγηζκηθνχ), κία λνκηθή ηεθκεξίσζε (ζηελ  

πεξίπησζε κηαο άδεηαο ή επξεζηηερλίαο) ή θηικ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελζσκαηψλεη ζπγρξφλσο άπια θαη πιηθά ζηνηρεία, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα εθηηκήζεη πνην ζηνηρείν είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ γηα 

απνθαζίζεη πσο πξέπεη λα ην αληηκεησπίζεη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο ή σο έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε 

απηφ ην Πξφηππν. Γηα παξάδεηγκα, ην ειεθηξνληθφ ινγηζκηθφ γηα έλα 

ειεθηξνληθά ειεγρφκελν κεραληθφ εξγαιείν, πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο 

απηφ ην εηδηθφ ινγηζκηθφ, είλαη έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ 

ελζψκαηνπ ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ θαη αληηκεησπίδεηαη σο πάγην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Σν ίδην ηζρχεη γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελφο ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Όηαλ ην ινγηζκηθφ δελ είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζρεηηθνχ 

ειεθηξνληθνχ ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ινγηζκηθφ αληηκεησπίδεηαη σο έλα 

άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 

5.4 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε εθηελή αλάιπζε ηνπ Γ.Λ.Π. 38 θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα θαζνξηζηνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ 

ην πξφηππν θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ. 
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Άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν είλαη έλα αλαγλσξίζηκν (δηαθξηηφ), κε ρξεκαηηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε, ην νπνίν θαηέρεηαη πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, γηα λα 

κηζζσζεί ζε άιινπο ή γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Υξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ρξήκαηα πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε θαζψο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εηζπξάηηνληαη ζε θαζνξηζκέλα 

ή πξνθαζνξηζκέλα πνζά ρξεκάησλ.  

 

Δλεξγόο αγνξά είλαη κία αγνξά φπνπ φιεο νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο 

ζπληξέρνπλ:  

1. ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αληηθείκελν εκπνξίνπ κέζα ζηελ αγνξά είλαη 

νκνηνγελή. 

2. πξφζπκνη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο κπνξεί θαλνληθά λα βξεζνχλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

3. νη ηηκέο είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 

 

Ζ εκεξνκελία ηεο ζπκθωλίαο γηα κία ζπλέλωζε επηρεηξήζεωλ είλαη ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κία νπζηαζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

ζπλελσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ε εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα ζην επελδπηηθφ θνηλφ. ηελ 

πεξίπησζε επηζεηηθήο αγνξάο εηαηξίαο, ε εκεξνκελία ζπκθσλίαο είλαη  ε 

λσξίηεξε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ ζπλελσκέλσλ κεξψλ, θαηά ηελ νπνία επαξθήο αξηζκφο ησλ 
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ηδηνθηεηψλ ηεο απνθηψκελεο έρνπλ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά ηνπ απνθηψληνο 

ψζηε ν απνθηψλ λα απνθηά ησλ έιεγρν. (Γ.Π.Υ.Π. 3) 

 

Απόζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ελφο άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

Απνζβεζηέν πνζό είλαη ην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή άιιν πνζφ 

πνπ ππνθαζηζηά ην θφζηνο κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ.  

 

Χθέιηκε δωή είλαη: 

1. ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε 

2. ην πιήζνο ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ κνλάδσλ πνπ ε επηρείξεζε 

αλακέλεη λα απνθηήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

 

  

Κόζηνο είλαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζε κεηξεηά ή ηακηαθά ηζνδχλακα ή ε 

εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δφζεθε γηα λα απνθηεζεί έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξνζδηνξηδφκελε θαηά ην ρξφλν ηεο απφθηεζεο ή ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

Δηδηθή γηα ηελ επηρείξεζε αμία είλαη ε παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηηο 

νπνίεο ε επηρείξεζε αλακέλεη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλερηδφκελε ρξήζε 

ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ εθπνίεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 
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δσήο ηνπ ή νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ φηαλ γίλεη 

δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο. 

 

Δύινγε αμία είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε 

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

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ. 

 

Τπνιεηκκαηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην εθηηκψκελν πνζφ, ην 

νπνίν κηα επηρείξεζε ζα ιάκβαλε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε απφ ηελ δηάζεζε ελφο 

παγίνπ, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ εθηηκσκέλσλ εμφδσλ δηάζεζεο, εθφζνλ ην 

πάγην ήηαλ ζε ηέηνηα θαηάζηαζε θαη ρξνληθή ζηηγκή φπσο απηή πνπ αλακέλεηαη 

ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

Εεκία απνκείωζεο είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

 

Αλάπηπμε είλαη ε εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ή άιιεο γλψζεο ζε 

έλα πξφγξακκα ή ζρέδην γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ 

πιηθψλ, ζπζθεπψλ, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ή ρξήζεο.  

 

Έξεπλα είλαη ε πξσηφηππε θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε, ε 

νπνία αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέαο επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο 

γλψζεο θαη αληίιεςεο.  
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5.5 ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη έλα 

αλαγλσξίζηκν (δηαθξηηφ), κε ρξεκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρσξίο θπζηθή 

ππφζηαζε, ην νπνίν θαηέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, γηα λα κηζζσζεί ζε άιινπο ή γηα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

Δπηπιένλ φκσο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή: 

 αλαγλωξηζηκόηεηα,  

 έιεγρν πάλω ζε έλα πόξν θαη  

 ύπαξμε κειινληηθώλ νηθνλνκηθώλ ωθειεηώλ.  

 

Αλ έλα ζηνηρείν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ δελ 

πιεξεί ηνλ νξηζκφ ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νη δαπάλεο γηα λα 

απνθηεζεί απηφ ή λα δεκηνπξγεζεί απηφ εζσηεξηθψο, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα, 

φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Όκσο, αλ ην ζηνηρείν απνθηάηαη ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ, απνηειεί κέξνο ηεο ππεξαμίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. 

 

5.5.1 ΑΝΑΓΝΧΡΗΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Σν Γ.Λ.Π  38 νξίδεη φηη έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην 

ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο φηαλ: 
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1. απνηειεί μερσξηζηφ ζηνηρείν, δειαδή δηαρσξίδεηαη, ή κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ή λα δηαηξεζεί απφ ηελ επηρείξεζε θαη λα πσιεζεί, 

κεηαβηβαζηεί, παξαρσξεζεί, ελνηθηαζηεί ή αληαιιαρζεί, είηε κεκνλσκέλα 

είηε σο κέξνο ελφο ζπκβνιαίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ 

παζεηηθνχ  

2. πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα, άζρεηα αλ ηα 

δηθαηψκαηα απηά είλαη κεηαβηβάζηκα ή δηαρσξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε 

ή απφ άιια δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.  

 

Ο νξηζκφο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απαηηεί έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν λα είλαη αλαγλσξίζηκν, ψζηε λα κε ζπγρέεηαη κε ηελ ππεξαμία. Ζ 

ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ φπσο απηή 

εκθαλίδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 3. 

 

Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα πθίζηαηαη φηαλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα μερσξίδεη ηα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

5.5.2 ΔΛΔΓΥΟ  

 

Ζ επηρείξεζε ειέγρεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλ έρεη ηε δχλακε λα ιακβάλεη 

ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη λα απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε άιισλ ζε απηά ηα νθέιε. 
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Ζ δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο  λα ειέγρεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ 

έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απέξξεε θαλνληθά απφ λφκηκα δηθαηψκαηα 

(copyrights) πνπ είλαη εθηειεζηέα δηθαζηηθψο.  Καηά ηελ απνπζία λνκηθψλ 

δηθαησκάησλ, είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν λα απνδεηρηεί ν έιεγρνο. Όκσο, ην 

δηθαζηηθψο εθηειεζηέν ελφο δηθαηψκαηνο δελ είλαη πάληα απαξαίηεην γηα ηνλ 

έιεγρν, δηφηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε κε θάπνηνλ άιινλ ηξφπν. (π.ρ. έμνδα κε ηα νπνία έρνπλ 

εμεπξεζεί ελαιιαθηηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ή know –how, πνπ ε  

επηρείξεζε δηαηεξεί απφξξεηα). 

 

5.5.3 ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΟΦΔΛΖ 

 

Έλα  άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ φηη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα εηζξεχζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε. 

Σα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ή άιια νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρξήζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε κία παξαγσγηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα  

κεηψζεη ηα κειινληηθά θφζηε παξαγσγήο κάιινλ παξά λα απμήζεη ηα 

κειινληηθά έζνδα.  
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5.6 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ ΑΤΛΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

Ζ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ σο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ  απαηηεί φπσο 

κία επηρείξεζε απνδεηθλχεη φηη ην ζηνηρείν πιεξεί:  

1. ηνλ νξηζκφ ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη  

2. ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

 

Ζ απαίηεζε απηή ηζρχεη γηα ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξρηθά γηα ηελ 

απφθηεζε ή ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο 

θαη γηα ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα γηα ηε ζπκπιήξσζε, 

ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή ηε ζπληήξεζε ηνπ.  

 

Ζ θχζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ηέηνηα πνπ, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρνπλ πξνζζήθεο ηνπ ζηνηρείνπ ή αληηθαηαζηάζεηο 

ηκεκάησλ ηνπ. πλεπψο, νη πεξηζζφηεξεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είλαη πηζαλφ 

λα δηαηεξήζνπλ ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε πθηζηάκελν άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, αληί λα 

πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο πνπ ηίζεληαη ζην Γ.Λ.Π 38. Δπηπξφζζεηα, είλαη ζπρλά δχζθνιν λα 

απνδίδνληαη ηέηνηεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο απεπζείαο ζε έλα νξηζκέλν άπιν 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, παξά ζηελ επηρείξεζε σο έλα ζχλνιν, ζπλεπψο πνιχ 

ζπάληα ζα αλαγλσξηζηνχλ ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. 

 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 
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 πηζαλνινγείηαη φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

απνδίδνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε 

 ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.  

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ,  ρξεζηκνπνηψληαο ινγηθέο θαη βάζηκεο παξαδνρέο, νη 

νπνίεο ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ νξζή εθηίκεζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ην πιαίζην 

θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ. 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απνηηκάηαη αξρηθψο ζην θφζηνο.  

 

πγθεθξηκέλα ζε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηηο αθφινπζεο κνξθέο 

απφθηεζεο: 

1. Μεκνλσκέλε αγνξά 

2. Απφθηεζε θαηά ηελ ελνπνίεζε (ζπλέλσζε) επηρεηξήζεσλ. 

3. Απφθηεζε κε θξαηηθή επηρνξήγεζε. 

4. Απφθηεζε κε αληαιιαγή. 

5. Δζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

5.6.1 ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΖ ΚΣΖΖ ΆΤΛΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

Ζ κεκνλσκέλε θηήζε άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ  δελ δηαθέξεη απφ ηηο 

θηήζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Σν θφζηνο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
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πνπ απνθηάηαη μερσξηζηά κπνξεί ζπλήζσο λα κεηξάηε αμηφπηζηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη εηδηθά, φηαλ ην ηίκεκα ηεο αγνξάο είλαη κε ηε κνξθή κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Σν θφζηνο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθε μερσξηζηά 

εκπεξηέρεη:  

 ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ 

θαη ησλ κε επηζηξεπηέσλ θφξσλ αγνξάο, κεηά ηελ αθαίξεζε εκπνξηθψλ 

εθπηψζεσλ θαη κεηψζεσλ ηηκψλ,  

 θάζε άκεζα επηξξηπηέν θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ. 

 

Παξαδείγκαηα άκεζα επηξξηπηένπ θφζηνπο είλαη:  

1. ην θφζηνο ησλ παξνρψλ πξνο εξγαδνκέλνπο (θαζψο νξίδεηαη ζην 

Γ.Λ.Π. 19 Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο) πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα 

απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνηρείνπ.  

2. νη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνηρείνπ.  

3. ην θφζηνο ησλ δνθηκψλ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνηρείνπ.  

 

Παξαδείγκαηα δαπαλψλ πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  είλαη:  

I. ην θφζηνο παξνπζίαζεο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο δηαθήκηζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ 

πξνψζεζεο),  
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II. ην θφζηνο δηεμαγσγήο εξγαζηψλ ζε λέα ηνπνζεζία ή κε λέα θαηεγνξία 

πειαηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ),  

III. ηα δηνηθεηηθά θαη ηα άιια γεληθά θφζηε.  

 

Ζ εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δελ ζα αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά  νθέιε, αιιά απηέο δελ θαηαιήγνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο απηνχ ηνπ Γ.Λ.Π..38. Σέηνηεο δαπάλεο πεξηγξάθνληαη ζπρλά σο 

ζπκβάιινπζεο ζε εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία. Ζ εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελε ππεξαμία δελ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, γηαηί δελ 

είλαη κία αλαγλσξίζηκε πεγή πφξσλ (δειαδή δελ δηαρσξίδεηαη νχηε πξνθχπηεη 

απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα) πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ επηρείξεζε 

θαη κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα ζην θφζηνο. 

 

5.6.2 ΑΠΟΚΣΖΖ ΜΔΧ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ, αλ έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ απνθηάηαη ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ην θφζηνο απηνχ ηνπ 

άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο απφθηεζεο. Ζ εχινγε αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ αληαλαθιά 

ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηελ πηζαλφηεηα, φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε. πλεπψο, ην θξηηήξην ηεο πηζαλφηεηαο γηα 
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αλαγλψξηζε ζεσξείηαη πάληνηε φηη ηθαλνπνηείηαη γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ.  

Ζ εχινγε αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κπνξεί ζπλήζσο λα επηκεηξεζεί κε αξθεηή αμηνπηζηία 

ψζηε λα αλαγλσξηζηεί δηαθεθξηκέλα απφ ηελ εχινγε αμία. 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

κπνξεί λα δηαρσξίδεηαη, αιιά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθφ ελζψκαην πάγην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

ηίηινο πεξηνδηθνχ κπνξεί λα κελ κπνξεί λα πνπιεζεί μερσξηζηά απφ ηε 

ζρεηηδφκελε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ ή έλα εκπνξηθφ ζήκα γηα 

θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε πεγή θαη λα 

κελ κπνξεί λα πνπιεζεί μερσξηζηά απφ ηελ πεγή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν 

απνθηψλ αλαγλσξίδεη ηελ νκάδα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο έλα εληαίν 

ζηνηρείν δηαθεθξηκέλα απφ ηελ εχινγε αμία, αλ νη κεκνλσκέλεο εχινγεο αμίεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο δελ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ 

αμηφπηζηα.  

 

Με αλάινγν ηξφπν νη φξνη «εκπνξηθφ ζήκα» θαη «νλνκαζία πξντφληνο» ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκα ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ ζεκάησλ, Όκσο, ν 

πξψηνο είλαη γεληθά φξνο ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε νκάδα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο έλα εκπνξηθφ ζήκα (ή ζήκα 

ηερληθήο εμππεξέηεζεο) θαη ηε ζρεηηδφκελε εκπνξηθή επσλπκία, ηνπο ηχπνπο, 

ηηο ζπληαγέο θαη ηεο ηερληθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο. Ο απνθηψλ αλαγλσξίδεη σο 

εληαίν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κία νκάδα ζπκπιεξσκαηηθψλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ έλα ζήκα αλ νη κεκνλσκέλεο εχινγεο αμίεο ησλ  
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ζπκπιεξσκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ επηκεηξνχληαη αμηφπηζηα. Αλ νη 

κεκνλσκέλεο εχινγεο αμίεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ αμηφπηζηα, ν απνθηψλ κπνξεί λα ηηο αλαγλσξίζεη σο 

εληαίν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθφζνλ ηα κεκνλσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ 

παξφκνηεο σθέιηκεο δσέο.  

Ζ κφλε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί 

αμηφπηζηα ε εχινγε αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθε 

ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, είλαη φηαλ ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πξνθχπηεη απφ λνκηθά ή άιια ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα θαη είηε:  

 δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί είηε  

 κπνξεί λα δηαρσξηζηεί αιιά δελ ππάξρεη ηζηνξηθφ ή απφδεημε πξάμεσλ 

αληαιιαγήο γηα ηα ίδηα, ή παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε εθηίκεζε 

ηεο εχινγεο αμίαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζα νδεγνχζε ζε ρξήζε κε 

κεηξήζηκσλ κεηαβιεηψλ.  

 

Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε κηα ελεξγφο αγνξά παξέρνπλ ηελ πην αμηφπηζηε 

εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ θαηάιιειε 

αγνξαία ηηκή είλαη ζπλήζσο ε ηξέρνπζα ηηκή πξνζθνξάο. 

 

Αλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε εχινγε 

αμία ηνπ είλαη ην πνζφ πνπ ε επηρείξεζε ζα είρε πιεξψζεη γη’απηφ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ζε κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ 

κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, βαζηδφκελε 

ζηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηνχ ηνπ 
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πνζνχ, ε επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ην απνηέιεζκα ησλ πξφζθαησλ 

ζπλαιιαγψλ γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη ζηελ αγνξά θαη πψιεζε κνλαδηθψλ 

άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα έρνπλ αλαπηχμεη ηερληθέο γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ηνπο έκκεζα. ηηο ηερληθέο απηέο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε ρξήζε ζπληειεζηψλ πνιιαπιαζηαζκνχ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο ζε δείθηεο πνπ νδεγνχλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (φπσο έζνδα, κεξίδην αγνξάο 

θαη θέξδε εθκεηάιιεπζεο) ή ηα έζνδα απφ δηθαηψκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθηεζνχλ απφ ηελ παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε κία ζπλαιιαγή πνπ δηεμάγεηαη ζε 

θαζαξά εκπνξηθή βάζε (φπσο θαηά ηελ πξνζέγγηζε «απαιιαγή κέζσ 

δηθαησκάησλ») 

 ε πξνεμφθιεζε ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 

5.6.3 ΑΠΟΚΣΖΖ ΜΔ ΚΡΑΣΗΚΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα 

απνθηεζεί δσξεάλ ή έλαληη ελφο ελδεηθηηθνχ πνζνχ, κέζσ κηαο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, φηαλ ην θξάηνο κεηαβηβάδεη ή δηαζέηεη ζε 

κία επηρείξεζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηέηνηα φπσο δηθαηψκαηα 

πξνζγείσζεο ζε αεξνδξφκην, άδεηεο ιεηηνπξγίαο ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ 
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ζηαζκψλ, άδεηεο εηζαγσγήο ή πνζνζηψζεηο ή δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε 

άιινπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο.   

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 20 Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη 

Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα 

θαηαρσξήζεη ηφζν, ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ φζν θαη ηελ επηρνξήγεζε 

ζηελ εχινγε αμία αξρηθά. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Ζ επηρείξεζε ΓΔΛΣΑ έρεη ζηελ θαηνρή κηα άδεηα εμφξπμεο ελφο νξπθηνχ. Ζ 

άδεηα δφζεθε ζηελ επηρείξεζε απφ ην θξάηνο δσξεάλ, ρσξίο αληάιιαγκα, 

θαζψο κφλν ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζηε εμφξπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νξπθηνχ θαη ππφ ηνλ φξν φηη νη απνδφζεηο πξνο ην θξάηνο ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ κεηά ηελ έλαξμε εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο. 

Σελ 31/12/2007 ε επηρείξεζε ΚΑΠΠΑ απέθηεζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο 

επηρείξεζεο ΓΔΛΣΑ. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ΚΑΠΠΑ εθηηκά ‘φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε άδεηα αμίδεη €1.500.000. 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη εθφζνλ ε άδεηα είλαη δσξεάλ, ε αμία ηεο άδεηαο 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο ΓΔΛΣΑ ζα είλαη κεδεληθή. 

Όηαλ γίλεη ε ελνπνίεζε ησλ δχν εηαηξεηψλ ε άδεηα ζα εκθαληζηεί κε δηαθνξεηηθή 

αμία ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ΚΑΠΠΑ.  

Δθφζνλ  δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα ηελ άδεηα, ε αμία ηεο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί βαζηδφκελε ζε πιεξνθνξίεο απφ ηελ ελεξγφ αγνξά. Χζηφζν αλ ε 

αμία ηεο άδεηαο, πνζνχ € 1.500.000 έρεη ππνινγηζηεί βαζηδφκελε ζηελ 

πξνεμφθιεζε ησλ  κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, δειαδή κε αμηφπηζηε κέζνδν 
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ηφηε κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ην παξαπάλσ 

πνζφ. Αλ φκσο ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δελ είλαη 

αμηφπηζηε, ηφηε ζα ππνινγηζηεί ζηε ππεξαμία.  

 

5.6.4 ΑΠΟΚΣΖΖ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ 

 

Μπνξεί λα γίλεη αληαιιαγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κε κε ρξεκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ζηνηρεία ή ζπλδπαζκφ 

ρξεκαηηθψλ θαη κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Σν θφζηνο ελφο κε ρξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ ζε αληαιιαγή κε άιιν κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία εθηφο αλ: 

 ε ζπλαιιαγή αληαιιαγήο ζηεξείηαη εκπνξηθήο νπζίαο ή  

 δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα ε εχινγε αμία νχηε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ παξαιήθζεθε νχηε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ παξαρσξήζεθε.  

 

Αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε δελ κεηξάηε ζηελ εχινγε αμία, ηφηε 

ην θφζηνο ηνπ ζα κεηξεζεί ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ παξαρσξεζέληνο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
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5.6.5 ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΜΔΝΑ ΆΤΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

Δίλαη κεξηθέο θνξέο δχζθνιν λα εθηηκεζεί αλ θαη θαηά πφζν έλα εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελν άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ έρεη ηηο ηδηφηεηεο γηα 

αλαγλψξηζε επεηδή ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην:  

 λα δηαπηζησζεί αλ θαη πφηε ππάξρεη έλα αλαγλσξίζηκν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

 λα πξνζδηνξηζζεί ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αμηφπηζηα. ε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ εζσηεξηθά δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο ή ελίζρπζεο ηεο εζσηεξηθψο δεκηνπξγεκέλεο ππεξαμίαο ηεο 

επηρείξεζεο ή ησλ ηξερνπζψλ θαζεκεξηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

πλεπψο, επηπξφζζεηα πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αξρηθή επηκέηξεζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη θαη επηπιένλ απαηηήζεηο θαη νδεγίεο γηα 

φια ηα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

Ζ επηρείξεζε γηα λα εθηηκήζεη αλ έλα εζσηεξηθψο δεκηνπξγεκέλν άπιν ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα γηα αλαγλψξηζε, θαηαηάζζεη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε:  

1. κία θάζε έξεπλαο  

2. κία θάζε αλάπηπμεο.  
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Αλ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηε θάζε έξεπλαο απφ ηε θάζε 

αλάπηπμεο ελφο εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ε επηρείξεζε κεηαρεηξίδεηαη ηηο δαπάλεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζαλ λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφλν γηα ηε θάζε έξεπλαο. 

 

ΦΑΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνθχπηεη απφ έξεπλα (ή απφ ηε θάζε 

έξεπλαο ελφο εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο) δελ ζα αλαγλσξίδεηαη. Γαπάλεο 

έξεπλαο (ή θάζεηο έξεπλαο ελφο εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο) ζα αλαγλσξίδνληαη 

σο έμνδα, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

ηε θάζε έξεπλαο ελφο πξνγξάκκαηνο, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα απνδείμεη 

φηη ππάξρεη έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη 

πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. πλεπψο, απηέο νη δαπάλεο 

αλαγλσξίδνληαη πάληνηε σο έμνδα. 

 

Παξαδείγκαηα εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη:  

 δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ,  

 ε αλαδήηεζε, εθηίκεζε θαη ηειηθή επηινγή, εθαξκνγψλ πνξηζκάησλ 

έξεπλαο ή άιισλ γλψζεσλ,  

 ε αλαδήηεζε γηα ελαιιαθηηθά πιηθά, ζπζθεπέο, πξντφληα, δηαδηθαζίεο, 

ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο  

 ε δηακφξθσζε, ν ζρεδηαζκφο, ε αμηνιφγεζε θαη ε ηειηθή επηινγή ησλ 

δπλαηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα λέα ή βειηησκέλα πιηθά, ζπζθεπέο, 

πξντφληα, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο.  
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ΦΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ θάζε ηεο αλάπηπμεο αθνινπζεί ζε ζεηξά ηελ θάζε ηεο έξεπλαο θαη παξέρεη 

ζηε επηρείξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα απνδείμεη βάζηκα, φηη ζα 

δεκηνπξγεζεί έλα άπιν πάγην.  

 

Έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ αλάπηπμε (ή απφ ηε 

θάζε αλάπηπμεο ελφο εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο) ζα αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη 

κφλνλ φηαλ, ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνδείμεη φια ηα παξαθάησ:  

 ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε.  

 ηελ πξφζεζή ηεο λα νινθιεξψζεη ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ  κε 

ζθνπφ λα δηαηεζεί γηα πψιεζε ή ρξήζε. 

 ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα πνπιήζεη ην άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ.  

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα 

δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Μεηαμχ άιισλ, ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα απνδείμεη ηελ χπαξμε κηαο αγνξάο γηα ην πξντφλ 

ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  ή γηα ην ίδην ην άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ  ή, αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εζσηεξηθψο, ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

πφξσλ γηα λα νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα 

πνπιεζεί ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 
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 ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα απνηηκά αμηφπηζηα ηα έμνδα πνπ ζα απνδνζνχλ ζην 

άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ.  

 

Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο είλαη:  

 ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε δνθηκή πξν-παξαγσγήο ή πξν-

ρξεζηκνπνίεζεο πξσηνηχπσλ θαη πξνηχπσλ,  

 ν ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, θαινππηψλ θαη πξεζψλ πνπ 

εκπεξηθιείνπλ λέα ηερλνινγία,  

 ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία κηαο πηινηηθήο 

εγθαηάζηαζεο, κε νηθνλνκηθψο δπλαηήο γηα εκπνξηθή παξαγσγή  

 ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε δνθηκή κηαο επηιεγκέλεο ελαιιαθηηθήο 

ιχζεο γηα λέα ή βειηησκέλα πιηθά, ζπζθεπέο, πξντφληα, δηαδηθαζίεο, 

ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο.  

 

Γηα λα απνδείμεη ε επηρείξεζε πσο έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα 

δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, ε επηρείξεζε εθηηκά ηα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξφθεηηαη λα απνθνκίζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. Αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα δεκηνπξγήζεη 

νηθνλνκηθά νθέιε κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε 

επηρείξεζε εθαξκφδεη ηελ αξρή ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ 

Γ.Λ.Π. 36.  

 

Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ γηα νινθιήξσζε, ρξεζηκνπνίεζε θαη απφθηεζε ησλ 

σθειεηψλ απφ έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη, γηα 
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παξάδεηγκα, απφ έλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηνπο 

ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη άιινπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα εμαζθαιίζεη απηνχο ηνπο πφξνπο.  

 

Δζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα ζήκαηα, ηίηινη εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ηίηινη 

εθδφζεσλ, πειαηνιφγηα θαη ζηνηρεία φκνηα ζε νπζία δελ ζα αλαγλσξίδνληαη σο 

άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Γαπάλεο ζε εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα 

ζήκαηα, ηίηινπο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, εθδνηηθνχο ηίηινπο, πειαηνιφγηα 

θαη ζηνηρεία φκνηα ζε νπζία δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ηέηνηα ζηνηρεία δελ 

αλαγλσξίδνληαη σο άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

Σν θφζηνο ελφο εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

είλαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα πξψηε θνξά ηθαλνπνίεζε ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο. 

 

5.6.6 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΜΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

 

Γαπάλεο γηα έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα, 

φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη, εθηφο αλ:  

 απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.  

 ην ζηνηρείν απνθηάηαη κεηά απφ κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αλ απηφ 
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ζπκβαίλεη, νη δαπάλεο απηέο (νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ) ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ ππεξαμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο (Γ.Π.Υ.Π. 

3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ).  

 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη δαπάλεο γηα λα παξέρνπλ 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζε κία επηρείξεζε, αιιά θαλέλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ απνθηάηαη ή δεκηνπξγείηαη ην νπνίν 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη 

σο έμνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Άιια παξαδείγκαηα δαπαλψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα, φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηιακβάλνπλ:  

1. δαπάλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο εθθίλεζεο (δειαδή θφζηε εθθίλεζεο), εθηφο 

αλ απηέο νη δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ζηνηρείνπ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16 Δλζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο. Σα θφζηε εθθίλεζεο κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ 

θφζηε εγθαηάζηαζεο, φπσο λνκηθά θφζηε θαη θφζηε γξακκαηείαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, δαπάλεο γηα ην 

άλνηγκα λέαο εγθαηάζηαζεο ή επηρείξεζεο  ή δαπάλεο γηα ηελ εθθίλεζε 

λέσλ ιεηηνπξγηψλ ή ην ιαλζάξηζκα λέσλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ. 

2. δαπάλεο εθπαίδεπζεο.  

3. δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο.  

4. δαπάλεο γηα επαλεγθαηάζηαζε ή αλαδηνξγάλσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 

κηαο επηρείξεζεο.  
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Σν Γ.Λ.Π. 38 δελ απνθιείεη αλαγλψξηζε κηαο πξνπιεξσκήο σο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φηαλ ε πιεξσκή γηα ηελ παξάδνζε εκπνξεπκάησλ ή 

ππεξεζηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

Γαπάλεο, γηα έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αξρηθά είραλ αλαγλσξηζηεί 

σο έμνδα δελ ζα αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε κία κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία.  

 

5.6.7 ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ 

 

Οπνηαδήπνηε δαπάλε γίλεη ζε ζρέζε κε θάπνην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 Οη δαπάλεο απνηεινχλ πξνζαχμεζε ηνπ θφζηνπο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο (ζχκθσλα 

κε ην Γ.Λ.Π 38) 

 Πξφθεηηαη γηα άπιν ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε απφ ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ θαη ην νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ππεξαμία ηεο 

επηρείξεζεο, εμαηηίαο ηνπ φηη δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί μερσξηζηά. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζα 

πξνζαπμήζνπλ ην θφζηνο ηνπ άπινπ παγίνπ κφλν φηαλ: 
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 Δίλαη πηζαλφ φηη νη δαπάλεο απηέο ζα πξνζαπμήζνπλ ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα απνθέξεη ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη 

 Οη δαπάλεο απηέο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα απνδνζνχλ αμηφπηζηα 

ζην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο γηα λα δηαηεξεζεί ην 

άπιν πάγην ζην αξρηθφ εθηηκεζέλ πξφηππν ηεο απφδνζεο ηνπ, ηφηε απηέο νη 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα. 

 

5.7 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε επηρείξεζε έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ δχν 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηεο κεζφδνπ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο κεζφδνπ ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο . (Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην 

Γ.Λ.Π. 16).  

 

Μία θαηεγνξία άπισλ  ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη κία ζπγθέληξσζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φκνηαο θχζεο θαη ρξήζεο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο κηαο 

επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία κηαο θαηεγνξίαο άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

αλαπξνζαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα, γηα λα απνθεχγεηαη επηιεθηηθή 

αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε απεηθφληζε πνζψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνχ αληηπξνζσπεχνπλ έλα κείγκα θφζηνπο θαη αμηψλ 

ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο.  
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5.7.1 ΜΔΘΟΓΟ ΚΟΣΟΤ 

 

Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα άπιν ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ, κεησκέλν θαηά 

ην πνζφ ησλ  ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηνπ θαη νπνηεζδήπνηε 

ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 

 

5.7.2 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα 

απεηθνλίδεηαη ζε κία αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο κεησκέλε  κε ηηο κεηαγελέζηεξεο 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. Γηα ην ζθνπφ ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ζχκθσλα κε απηφ ην Γ.Λ.Π. 

38, ε εχινγε αμία ζα πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε κία ελεξγφο αγνξά. 

Αλαπξνζαξκνγέο πξέπεη λα γίλνληαη ηφζν ηαθηηθά ψζηε ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ λα κε δηαθέξεη 

νπζησδψο απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ.  

 

Ζ κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο δελ επηηξέπεη:  

 ηελ επαλεθηίκεζε άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δελ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε πνζά άιια 

εθηφο απφ ην θφζηνο.  
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Ζ κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο εθαξκφδεηαη εθφζνλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

έρεη αξρηθψο αλαγλσξηζηεί ζην θφζηνο. Όκσο, αλ κφλν κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο 

άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

γηα ην ιφγν φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

κέρξη ελφο ζεκείνπ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ε κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο κπνξεί 

λα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπίζεο, ε 

κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ είρε παξαιεθζεί κέζσ κηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη 

αλαγλσξηζηεί κε έλα ηεθκαξηφ πνζφ. 

 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ αλαπξνζαξκνγψλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε 

αμία ησλ ζηνηρείσλ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε 

αλαπξνζαξκνγή. Όηαλ ε εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη 

αλαπξνζαξκνζηεί δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, απαηηείηαη κηα 

πεξαηηέξσ αλαπξνζαξκνγή. Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο θαη άζηαηεο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία, θαη 

ζπλεπψο απαηηείηαη ε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπο. Σέηνηεο ζπρλέο 

αλαπξνζαξκνγέο δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ζηνηρεία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ κε επνπζηψδεηο κφλν κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία.  

 

Αλ έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε κηα θαηεγνξία αλαπξνζαξκνζκέλσλ 

άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί, γηα ην ιφγν 

φηη δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην 
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πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απεηθνλίδεηαη ζην θφζηνο ηνπ κείνλ θάζε 

ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη δεκία απνκείσζεο. 

Αλ ε εχινγε αμία ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

δελ κπνξεί εθεμήο λα πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε κία ελεξγφο αγνξά, ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη ε 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο 

αλαπξνζαξκνγήο, κε αλαθνξά ζηελ ελεξγφ αγνξά κείνλ θάζε κεηαγελέζηεξεο 

ζπζζσξεπκέλεο απφζβεζεο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίαο 

απνκείσζεο.  

 

ε φηη αθνξά ηε ινγηζηηθή ησλ αλαπξνζαξκνγψλ αθνινπζνχληαη νη ίδηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα ελζψκαηα πάγηα Γ.Λ.Π. 16.  

Αλαιπηηθφηεξα αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

απμάλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε αχμεζε ζα πηζηψλεηαη 

θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο. Όκσο, κηα 

αχμεζε ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαηά ηελ 

έθηαζε πνπ αλαζηξέθεη κία πξνεγνχκελε ππνηίκεζε ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ε νπνία είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα.  

Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κεηψλεηαη σο 

απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Όκσο, ε κείσζε ζα ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή  

ζέζε ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο θαηά ηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη 

πηζησηηθφ ππφινηπν ζην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο αλαθνξηθά κε ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ.  
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Σν ζπζζσξεπκέλν πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα θέξδε εηο λένλ, φηαλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαθνξά. Σν ζχλνιν ηεο δηαθνξάο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Όκσο, κέξνο ηεο δηαθνξάο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο 

δηαθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφζβεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαη ηεο απφζβεζεο πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ κεηαθνξά απφ ηα «πιενλάζκαηα αλαπξνζαξκνγήο» 

ζηα θέξδε εηο λένλ δελ γίλεηαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ.  

 

5.8 ΧΦΔΛΗΜΖ ΕΧΖ 

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, ε επηρείξεζε ππνινγίδεη αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ. πλεπψο ε επηρείξεζε θαζνξίδεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο γηα έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ βαζίδεηαη ζηελ σθέιηκε δσή 

ηνπ. Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή 

απνζβέλεηαη  θαη έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αφξηζηε σθέιηκε δσή 

δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. 
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Οη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα  ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη:  

1. ε πξνζδνθψκελε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ 

επηρείξεζε, 

2. νη θχθινη παξαγσγηθήο δσήο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε βάζε 

επξέσο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ εθηηκήζεηο σθέιηκεο δσήο 

παξφκνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

παξφκνην ηξφπν,  

3. νη ηερληθέο, ηερλνινγηθέο ή άιιεο κνξθέο απαμίσζεο,  

4. ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ιεηηνπξγεί θαη νη κεηαβνιέο ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο γηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πξνεξρφκελεο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,  

5. νη αλακελφκελεο ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ ή δπλεηηθψλ 

αληαγσληζηψλ,  

6. ην επίπεδν ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ιακβάλνληαη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα θαη πξφζεζε ηεο 

επηρείξεζεο λα θζάζεη ζε ηέηνην επίπεδν,  

7. ε πεξίνδνο ειέγρνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα λνκηθά ή φκνηα 

φξηα πνπ ηίζεληαη, φπσο νη εκεξνκελίεο ιήμεο ζρεηηθψλ κηζζψζεσλ  

8. ε έθηαζε θαηά ηελ νπνία ε σθέιηκε δσή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ σθέιηκε δσή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  
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Ο φξνο «αφξηζηε»(απξνζδηφξηζηε) σθέιηκε δσή δελ ζεκαίλεη «απεξηφξηζηε». Ζ 

σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ αληαλαθιά κφλνλ εθείλν ην 

επίπεδν ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη, γηα λα δηαηεξεζεί ην θαλνληθφ επίπεδν 

απφδνζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ην ρξφλν ηεο εθηίκεζεο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα θαη πξφζεζε ηεο επηρείξεζεο λα θζάζεη 

ζην επίπεδν απηφ. Σν ζπκπέξαζκα φηη ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ  είλαη αφξηζηε δελ ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο κειινληηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα δηαηεξεζεί ην 

επίπεδν ηεο απφδνζεο.  

 

Ζ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αλαθχπηεη απφ 

ζπκβαηηθά ή άιια λφκηκα δηθαηψκαηα δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν πνπ 

ηζρχνπλ ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα, αιιά κπνξεί λα είλαη 

ζπληνκφηεξε αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ε επηρείξεζε αλακέλεη 

λα θάλεη ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλ ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά 

δηθαηψκαηα κεηαβηβάδνληαη γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή ππφθεηληαη ζε 

αλαλέσζε, ηφηε ε σθέιηκε δσή ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο πεξηφδνπο αλαλέσζεο κφλν αλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ε 

αλαλέσζε κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

Ζ χπαξμε ησλ αθφινπζσλ παξαγφλησλ, κεηαμχ άιισλ, ππνδεηθλχεη φηη κία 

επηρείξεζε ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αλαλεψζεη ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά 

δηθαηψκαηα ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο αλ :  

 ππάξρεη απφδεημε, πηζαλψο εκπεηξηθή, φηη ηα ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά 

δηθαηψκαηα ζα αλαλεσζνχλ. Αλ ε αλαλέσζε εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαίλεζε 
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ελφο ηξίηνπ κέξνπο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απφδεημε φηη ην ηξίην κέξνο ζα 

ζπλαηλέζεη,  

 ππάξρεη απφδεημε φηη ζα ηθαλνπνηεζνχλ νπνηνηδήπνηε απαηηνχκελνη φξνη 

γηα ηελ αλαλέσζε θαη  

 ην θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε επηρείξεζε γηα ηελ αλαλέσζε δελ 

είλαη ζεκαληηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

αλακέλνληαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ αλαλέσζε.  

 

5.9 ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΔ ΧΦΔΛΗΜΔ ΕΧΔ 

 

5.9.1.  ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΠΟΒΔΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟΒΔΖ 

 

Σν απνζβεζηέν πνζφ ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  κε πεξηνξηζκέλε 

σθέιηκε δσή ζα θαηαλέκεηαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ. Ζ απφζβεζε ζα αξρίδεη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν 

πξνο ρξήζε, δειαδή φηαλ ζα βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ ε δηνίθεζε έρεη πξνζδηνξίζεη. Ζ απφζβεζε ζα 

παχεη θαηά ηε λσξίηεξε εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε, ζχκθσλα κε 

ην Γ.Π.Υ.Π. 5 Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά (Γ.Π.Υ.Π.5), θαη ηεο 

εκεξνκελίαο πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη.  
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Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απφζβεζε ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηνλ 

ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε αλακέλεηαη λα αλαισζνχλ 

απφ ηελ επηρείξεζε. Αλ απηφο ν ξπζκφο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί αμηφπηζηα 

ηφηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαζεξή κέζνδνο. 

 

Ζ δαπάλε ηεο απφζβεζεο γηα θάζε πεξίνδν ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα, εθηφο αλ απηφ ε άιιν πξφηππν επηηξέπεη ή απαηηεί απηή λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Μία πνηθηιία κεζφδσλ απφζβεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαλέκεηαη 

ην απνζβεζηέν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Απηέο νη κέζνδνη είλαη: 

 ε ζηαζεξή κέζνδνο, 

 ε κέζνδνο ηνπ θζίλνληνο ππνινίπνπ θαη 

 ε κέζνδνο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. 

 

 Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηιέγεηαη βαζηδφκελε ζηνλ πξνζδνθψκελν 

ξπζκφ αλάισζεο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη εθαξκφδεηαη ζηαζεξά απφ 

πεξίνδν ζε πεξίνδν, εθηφο αλ ππάξρεη κία κεηαβνιή ζηνλ πξνζδνθψκελν 

ξπζκφ αλάισζεο απηψλ ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. 

 

Ζ πεξίνδνο απφζβεζεο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο γηα άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ   κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή ζα επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Αλ ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή ηνπ 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο, ε 

πεξίνδνο απφζβεζεο ζα κεηαβάιιεηαη θαη’ αθνινπζία. Αλ έρεη ππάξμεη κία 

νπζηψδε κεηαβνιή ζηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε κέζνδνο 

απφζβεζεο πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ην δηακνξθσκέλν 

ξπζκφ. Σέηνηεο κεηαβνιέο ζα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ηεο 

ινγηζηηθήο εθηίκεζεο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8.  

 

5.9.2.  ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  κε πεξηνξηζκέλε 

σθέιηκε δσή ζα εθηηκάηαη φηη είλαη κεδεληθή, εθηφο αλ:  

1. ππάξρεη κία δέζκεπζε ηξίηνπ κέξνπο λα αγνξάζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ  

2. ππάξρεη κία ελεξγφο αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη:  

 ε ππνιεηκκαηηθή αμία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε παξαπνκπή ζε 

απηή ηελ αγνξά  

 πηζαλνινγείηαη φηη ηέηνηα αγνξά ζα ππάξρεη ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  
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5.10 ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔ ΑΟΡΗΣΔ 

ΧΦΔΛΗΜΔ ΕΧΔ 

 

Έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ  κε αφξηζηε σθέιηκε δσή δελ ζα 

απνζβέλεηαη. χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα εμεηάδεη ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα 

απνκείσζε ζπγθξίλνληαο ηα αλαθηήζηκα πνζά ηνπο κε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο  

 εηεζίσο,  

 φπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ  κπνξεί λα 

έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο.  

 

Ζ σθέιηκε δσή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  πνπ δελ απνζβέλεηαη ζα 

επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε πεξίνδν γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ ηα γεγνλφηα θαη νη 

ζπλζήθεο ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο γηα 

εθείλν ην ζηνηρείν. Αλ δελ ηελ ππνζηεξίδνπλ, ε κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηεο 

σθέιηκεο δσήο απφ αφξηζηε ζε πεξηνξηζκέλε ζα αληηκεησπίδεηαη σο κεηαβνιή 

ινγηζηηθήο εθηίκεζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8 Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο 

ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε.  

 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, ε επαλεθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο άπινπ 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  σο πεξηνξηζκέλεο αληί αφξηζηεο απνηειεί έλδεημε φηη 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο. πλεπψο, ε 

επηρείξεζε εμεηάδεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα απνκείσζε αμίαο ζπγθξίλνληαο 

ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, φπσο πξνζδηνξίζηεθε ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, κε 
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ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ θαη αλαγλσξίδνληαο νπνηαδήπνηε ζεηηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ην αλαθηήζηκν πνζφ σο δεκία απνκείσζεο.  

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Έζησ κηα άδεηα εθπνκπήο ε νπνία είλαη αλαλεψζηκε θάζε 10 έηε εθφζνλ ε 

επηρείξεζε παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο έλα κέζν επίπεδφ εμππεξέηεζεο θαη 

ζπκκνξθψλεηαη  κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέ δηαηάμεηο. Ζ άδεηα κπνξεί 

αλαλεψλεηαη επ΄ αφξηζηνλ κε ρακειφ θφζηνο θαη έζησ φηη έρεη αλαλεσζεί ήδε 

δχν θνξέο πξηλ ηελ ηειεπηαία απφθηεζε. Ζ επηρείξεζε ζθνπεχεη λα αλαλεψζεη 

ηελ άδεηα θαη ηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξάμεη αλαιφγσο. 

Ηζηνξηθά δελ έρεη ππάξμεη ιφγνο λα κελ αλαλεσζεί ε άδεηα. Ζ ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εθπνκπέο δελ αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιε 

ηερλνινγία ζην νξαηφ κέιινλ. πλεπψο, ε άδεηα αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηηο 

θαζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο ηεο επηρείξεζεο γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Ζ άδεηα εθπνκπήο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη αφξηζηε σθέιηκε δσή επεηδή 

αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηηο θαζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο ηεο επηρείξεζεο γηα 

αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, δελ ζα γίλεη απφζβεζε ηεο άδεηαο 

κέρξη ε σθέιηκε δσή λα ζεσξεζεί φηη είλαη πεξηνξηζκέλε. Θα γίλεηαη έιεγρνο 

ηεο άδεηαο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 θαη φπνηε 

ππάξρεη έλδεημε φηη κπνξεί λα έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο. 

 

Έζησ ηψξα φηη ε αξρή πνπ παξαρσξεί ηηο άδεηεο εθπνκπήο απνθαζίδεη ζην 

κέιινλ φηη ζα πάςεη λα αλαλεψλεη ηηο άδεηεο εθπνκπήο θαη ζα πξνβαίλεη ζε 

δεκνπξάηεζε. Τπνζέηνπκε επίζεο φηη φηαλ ε αξρή πνπ παξαρσξεί ηηο άδεηεο 
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εθπνκπήο ιακβάλεη ηελ απφθαζε απηή, ππνιείπνληαη ηξία έηε κέρξη ηε ιήμε ηεο 

άδεηαο εθπνκπήο ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε αλακέλεη φηη ε άδεηα ζα 

ζπλερίζεη λα ζπλεηζθέξεη ζηηο θαζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο ηεο επηρείξεζεο κέρξη 

λα ιήμεη. 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη επεηδή ε άδεηα εθπνκπήο δελ κπνξεί πιένλ λα 

αλαλεσζεί, ε σθέιηκε δσή ηεο δελ είλαη πιένλ αφξηζηε. πλεπψο ζα γίλεηαη 

απφζβεζε ηεο άδεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνχο σθέιηκεο δσήο πνπ 

απνκέλεη θαη ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 

36. 

 

5.11 ΑΠΟΤΡΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΔΗ 

 

Έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ  ζα δηαγξάθεηαη:  

 θαηά ηε δηάζεζε,  

 φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε 

δηάζεζε ηνπ ζηνηρείνπ.  

 

Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαγξαθή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ζα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο 

ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Θα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη 

(εθηφο αλ ην Γ.Λ.Π. 17 Μηζζψζεηο απαηηεί δηαθνξεηηθά ζε ζπλαιιαγή πψιεζεο 

θαη επαλακίζζσζεο). Σα θέξδε δελ ζα αλαγλσξίδνληαη ζηα έζνδα. 
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5.12  ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ 

 

Ζ επηρείξεζε ζα γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα γηα θάζε θαηεγνξία άπισλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, δηαθξίλνληαο κεηαμχ εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη άιισλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ:  

1. αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη σθέιηκεο δσέο ησλ 

παγίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη σθέιηκεο δσέο 

γλσζηνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

2. ηηο κεζφδνπο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα άπια ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ  κε πεξηνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο,  

3. ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία θαη νπνηαδήπνηε ζπζζσξεπκέλε 

απφζβεζε (ζπλαζξνηδνκέλσλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ 

απνκείσζεο) έλαξμεο θαη ηέινπο πεξηφδνπ,  

4. ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιην ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε απφζβεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ,  

5. κία ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηελ αξρή θαη ηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ πνπ δείρλεη:  

 ηηο πξνζζήθεο ηεο πεξηφδνπ, κε μερσξηζηή δηάθξηζε εθείλσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ εζσηεξηθά, εθείλσλ πνπ απνθηήζεθαλ μερσξηζηά 

θαη εθείλσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ,  

 ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε 

ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5, 

 απμήζεηο ή κεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ αλαπξνζαξκνγέο θαζψο θαη απφ δεκίεο 



 159 

απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ή αλαζηξάθεθαλ θαη’ επζείαλ 

ζηελ θαζαξή ζέζε ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ,  

 δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36,  

 δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηα απνηειέζκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 (αλ 

ππάξρνπλ),  

 θάζε απφζβεζε πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ,  

 ηηο θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην λφκηζκα 

ιεηηνπξγίαο, ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο θαη θαηά ηε 

κεηαηξνπή ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ζην λφκηζκα 

παξνπζίαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη  

 άιιεο κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ.  

 

Ζ επηρείξεζε γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ηα απνκεησκέλα άπια ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 επηπξφζζεηα ησλ παξαπάλσ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Μία θαηεγνξία άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ  είλαη κία ζπγθέληξσζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φκνηαο θχζεο θαη ρξήζεο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο κηαο 

επηρείξεζεο. Παξαδείγκαηα ηδηαίηεξσλ θαηεγνξηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

1. εκπνξηθά ζήκαηα,  
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2. ηίηινπο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαζψο θαη ηίηινπο έθδνζεο,  

3. ινγηζκηθφ,  

4. άδεηεο θαη παξαρσξήζεηο ρξήζεο δηθαησκάησλ, ζπγγξαθηθά 

δηθαηψκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη άιια δηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ππεξεζίεο θαη δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο,  

5. ζπληαγέο, ηχπνπο, ππνδείγκαηα, ζρέδηα θαη πξσηφηππα  

6. άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  ππφ αλάπηπμε.  

Οη θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δηαρσξίδνληαη ή ζπλαζξνίδνληαη ζε 

κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο αληίζηνηρα, αλ απηφ θαηαιήγεη ζε 

πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Σν Γ.Λ.Π. 8 απαηηεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην είδνο θαη ην πνζφ κηαο 

κεηαβνιήο ζηελ εθηίκεζε, πνπ είηε έρεη κία νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν είηε αλακέλεηαη λα έρεη κία νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηηο επφκελεο 

πεξηφδνπο. Σέηνηεο γλσζηνπνηήζεηο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ κεηαβνιέο:  

 ζηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ,  

 ζηε κέζνδν απφζβεζεο, 

 ζηελ ππνιεηκκαηηθή αμία.  

 

Ζ επηρείξεζε ζα γλσζηνπνηεί επίζεο ηα αθφινπζα:  

1. γηα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην νπνίν έρεη αμηνινγεζεί φηη 

έρεη αφξηζηε σθέιηκε δσή, ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ θαζψο θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αφξηζηεο σθέιηκεο 
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δσήο. Γλσζηνπνηψληαο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηνπο παξάγνληεο πνπ έπαημαλ έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ απφθαζε. 

2. κία πεξηγξαθή, ηε ινγηζηηθή αμία θαη ηελ απνκέλνπζα πεξίνδν 

απφζβεζεο θάζε άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην νπνίν είλαη 

νπζηαζηηθφ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

3. γηα ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ κίαο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη αξρηθψο αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ εχινγε 

αμία:  

 ηελ εχινγε αμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε,  

 ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο,  

 αλ κέηξηνπληαη κεηά ηελ αλαγλψξηζε κε ηε κέζνδν ηνπ 

θφζηνπο ή ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.  

4. ηελ χπαξμε θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ νπνίσλ ν ηίηινο θπξηφηεηνο είλαη ππφ φξνπο ή 

πνπ είλαη ελερπξηαζκέλα ζε εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ.  

5. ην πνζφ ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ απφθηεζε άπισλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

Αλ ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, 

ηφηε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

1. θαηά θαηεγνξία άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ:  

 ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο,  
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 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ,  

 ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί αλ είρε επηκεηξεζεί ε 

αλαπξνζαξκνζκέλε θαηεγνξία άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κεηά ηελ αλαγλψξηζε, κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο 

2. ην πνζφ ηνπ πιενλάζκαηνο αλαπξνζαξκνγήο πνπ αθνξά ζηα άπια 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ, ππνδεηθλχνληαο ηηο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκφ ζηε δηαλνκή ηνπ ππνινίπνπ 

ζηνπο κεηφρνπο θαη  

3. ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 

5.13 ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ( ΜΔΓ) 32 

 

ΘΔΜΑ 

 

Μία επηρείξεζε κπνξεί λα αλαιάβεη εζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο, γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξφζβαζε. 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ζρεδηαζκέλνο γηα εμσηεξηθή πξφζβαζε κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο, φπσο ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο, ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ ζρεδηάδεηαη γηα 

εζσηεξηθή πξφζβαζε, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 
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εηαηξηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ αξρείνπ πειαηψλ θαζψο θαη γηα ηελ αλαδήηεζε 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Σα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο 

εμήο: 

1. ρεδηαζκφο - πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, ηνλ 

νξηζκφ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ εθηίκεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ επηινγή πξνηηκήζεσλ. 

2. Αλάπηπμε ηεο Τπνδνκήο θαη ησλ Δθαξκνγψλ - πεξηιακβάλεη ηελ 

απφθηεζε νλφκαηνο ζην δηαδίθηπν, ηελ αγνξά θαη αλάπηπμε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηε δνθηκαζία αληνρήο. 

3. Αλάπηπμε ηνπ Γξαθηθνχ ρεδηαζκνχ - πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

εκθάληζεο ησλ δηθηπαθψλ ζειίδσλ. 

4. Αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ - πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, αγνξά, 

πξνεηνηκαζία θαη κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ είηε κε ηε κνξθή θεηκέλνπ 

είηε κε ηελ κνξθή γξαθηθψλ, ζην δηθηπαθφ ηφπν, πξνηνχ νινθιεξσζεί ε 

αλάπηπμε ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ είηε λα απνζεθεχνληαη ζε 

μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζην δηθηπαθφ 

ηφπν (ή είλαη πξνζπειάζηκεο κέζσ απηνχ) είηε λα έρνπλ θσδηθνπνηεζεί 

θαηεπζείαλ ζηηο δηθηπαθέο ζειίδεο. 

 

Μφιηο νινθιεξσζεί ή αλάπηπμε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, μεθηλάεη ην ζηάδην ηεο 

ιεηηνπξγίαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ε επηρείξεζε ζπληεξεί θαη 

βειηηψλεη ηηο εθαξκνγέο, ηελ ππνδνκή, ην γξαθηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηα 
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πεξηερφκελα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 

Ζ ινγηζηηθή ηεο εζσηεξηθήο δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ κηαο επηρείξεζεο γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξφζβαζε έρεη ηα 

εμήο ζέκαηα: 

 αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη έλα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελν άπιν 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ην νπνίν ππφθεηηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 

38,  

 ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο δαπάλεο απηήο. 

 

Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ εθαξκφδεηαη ζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία πιηζκηθνχ (π.ρ., δηαθνκηζηέο δηαδηθηχνπ, δηαθνκηζηέο 

«staging», δηαθνκηζηέο παξαγσγήο θαη ζπλδέζεηο δηαδηθηχνπ) πνπ αθνξνχλ 

δηθηπαθφ ηφπν. Οη δαπάλεο απηέο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16. 

Δπηπξνζζέησο, φηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πνπ θηινμελεί ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο επηρείξεζεο, 

ε δαπάλε αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 1.78 θαη ην Πιαίζην 

φηαλ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. 

Σν Γ.Λ.Π. 38 δελ εθαξκφδεηαη ζε άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρεη κία 

επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηεο (Γ.Λ.Π. 2, "απνζέκαηα", θαη Γ.Λ.Π. 11, "ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ") ή ζε 

κηζζψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 17, "κηζζψζεηο" 

(αλαζεσξεκέλν 1997). πλεπψο, ε Γηεξκελεία απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε 

δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε ή ηε ιεηηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ (ή ινγηζκηθνχ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε κία άιιε επηρείξεζε. Όηαλ ν 
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δηθηπαθφο ηφπνο κηζζψλεηαη ζχκθσλα κε κία ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, ν 

εθκηζζσηήο εθαξκφδεη ηελ παξνχζα Γηεξκελεία. Όηαλ έλαο δηθηπαθφο ηφπνο 

κηζζψλεηαη ζχκθσλα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ν κηζζσηήο εθαξκφδεη απηή 

ηε Γηεξκελεία κεηά απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. 

 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρείξεζεο ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ αλάπηπμε θαη 

πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξφζβαζε είλαη έλα εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν ππφθεηηαη ζηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ Γ.Λ.Π. 38. 

 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ αλάπηπμε πξέπεη λα 

θαηαρσξείηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλ θαη κφλνλ αλ, επηπξφζζεηα 

πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

Γ.Λ.Π. 38 γηα θαηαρψξεζε θαη αξρηθή απνηίκεζε, κία επηρείξεζε πιεξεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 38.  

Δηδηθά, κία επηρείξεζε κπνξεί λα πιεξεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφδεημεο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38 φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν δηθηπαθφο 

ηφπνο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη έζνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

άκεζσλ εζφδσλ απφ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο παξαγγειηψλ. 

 Μία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα απνδείμεη πσο έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ν νπνίνο 

έρεη αλαπηπρζεί κφλν ή θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο, ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νθέιε θαη 

ζπλεπψο φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 
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πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ αλαιακβάλνληαη. 

 

Οπνηαδήπνηε εζσηεξηθή δαπάλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38. 

Ζ θχζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία αλαιακβάλεηαη δαπάλε (π.ρ. ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ) θαη ην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ή κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη ψζηε λα θαζνξηζηεί ν θαηάιιεινο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο. 

  

Γηα παξάδεηγκα: 

 Σν ζηάδην ηνπ ρεδηαζκνχ έρεη παξφκνηα θχζε κε ην ζηάδην ηεο έξεπλαο 

θαηά ην Γ.Λ.Π. 38. Ζ δαπάλε ε νπνία αλαιακβάλεηαη θαηά ην ζηάδην 

απηφ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο έμνδν φηαλ αλαιακβάλεηαη. 

 Σα ζηάδηα ηεο Δθαξκνγήο θαη ηεο Γεκηνπξγίαο Τπνδνκήο, ηνπ Γξαθηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αλάπηπμεο ησλ Πεξηερνκέλσλ, ζηελ έθηαζε πνπ ην 

πεξηερφκελν αλαπηπρζεί γηα ιφγνπο εθηφο εθείλσλ ηεο πξνψζεζεο θαη 

δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, είλαη 

παξφκνηα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ Γ.Λ.Π. 38. Ζ δαπάλε πνπ 

αλαιακβάλεηαη θαηά ηα ζηάδηα απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην 

θφζηνο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ην νπνίν θαηαρσξείηαη σο άπιν ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. χκθσλα κε απηή ηελ Γηεξκελεία, φηαλ ε δαπάλε 

κπνξεί λα απνδίδεηαη απεπζείαο ή λα θαηαλέκεηαη πάλσ ζε κία ινγηθή 

θαη ζηαζεξή βάζε, ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κία δαπάλε γηα ηελ αγνξά ή 

δεκηνπξγία πεξηερνκέλσλ (εθηφο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαθεκίδεη θαη 
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πξνσζεί ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο), εηδηθά γηα έλα 

δηθηπαθφ ηφπν ή κία δαπάλε ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (π.ρ. κία ακνηβή γηα ηελ απφθηεζε κηαο άδεηαο γηα 

αλαπαξαγσγή) ζην δηθηπαθφ ηφπν, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην 

θφζηνο ηεο αλάπηπμεο φηαλ πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε απηή. Όκσο, 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38, ε δαπάλε γηα έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ην νπνίν θαηαρσξήζεθε αξρηθά σο έμνδν ζε πξνεγνχκελεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο κέξνο ηνπ 

θφζηνπο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία (π.ρ. φηαλ ηα θφζηε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

έρνπλ απνζβεζζεί πιήξσο θαη ην πεξηερφκελν δηαηίζεηαη κεηαγελέζηεξα 

ζην δηθηπαθφ ηφπν). 

  Γαπάλε ε νπνία αλαιήθζεθε θαηά ην ζηάδην Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ, 

ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ην ελ ιφγσ πεξηερφκελν αλαπηχρζεθε γηα ηε 

δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο (π.ρ. ςεθηαθέο εηθφλεο ησλ πξντφλησλ), ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν φηαλ αλαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο δαπάλεο γηα 

επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιήςε ςεθηαθψλ 

θσηνγξαθηψλ ησλ πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

παξνπζίαζήο ηνπο, ε δαπάλε ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο έμνδν 

δεδνκέλνπ φηη νη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ιακβάλνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη φηαλ νη ςεθηαθέο εηθφλεο εκθαλίδνληαη 

ζην δηθηπαθφ ηφπν. 
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 Tν ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο μεθηλά φηαλ ε αλάπηπμε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ 

έρεη νινθιεξσζεί. Ζ δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηάδην απηφ ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο αλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Λ.Π. 38.  

 Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ θαηαρσξείηαη σο άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηεξκελεία πξέπεη λα απνηηκάηαη 

κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Γ.Λ.Π. 38. Ζ νξζή εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ 

πξέπεη λα είλαη ζχληνκε. 

 

Απηή ε Γηεξκελεία ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε 25ε Μαξηίνπ 2002. Οη επηδξάζεηο 

ηεο πηνζέηεζεο απηήο ηεο Γηεξκελείαο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 38.  

 

πλεπψο, φηαλ έλαο δηθηπαθφο ηφπνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα γηα 

θαηαρψξεζε σο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά είρε θαηαρσξεζεί 

πξνεγνπκέλσο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην ζηνηρείν πξέπεη λα δηαγξαθεί 

θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Γηεξκελείαο. Όηαλ 

ππάξρεη δηθηπαθφο ηφπνο θαη ε δαπάλε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα γηα θαηαρψξεζε σο άπιν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, αιιά δελ είρε θαηαρσξεζεί πξνεγνπκέλσο σο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ην άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ πξέπεη λα θαηαρσξεζεί θαηά 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο απηήο ηεο Γηεξκελείαο. Όηαλ έλαο δηθηπαθφο 

ηφπνο ππάξρεη θαη ε δαπάλε αλάπηπμήο ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα γηα 

θαηαρψξεζε σο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ην νπνίν είρε πξνεγνπκέλσο 



 169 

θαηαρσξεζεί σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη είρε απνηηκεζεί αξρηθά ζην 

θφζηνο, ην πνζφ ην νπνίν είρε θαηαρσξεζεί αξρηθά, ζεσξείηαη φηη έρεη 

πξνζδηνξηζηεί θαηάιιεια.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Μεηά ηελ πξφζθαηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(Γ.Λ.Π./Γ.Π.Υ.Π.), ζηελ Διιάδα απφ 1.1.2005 ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα δχν 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κε φια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αληηθάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ φζνη ηα αθνινπζνχλ αιιά θαη φζνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα 

παξαθνινπζνχλ θαη ηα δχν. 

 

Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) - Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.), παξνπζηάδνληαη: α) ζηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, β) ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο επηρεηξεκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ελνπνίεζεο 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ εηαηξεηψλ. 

 

Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. πξνέθπςαλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Να 

ζεκεησζεί φηη γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ απαηηείηαη θαη ε κεηάθξαζε ηνπο 

απφ ηελ εθάζηνηε ρψξα, ε νπνία θξίλεηαη δπζρεξήο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα Γ.Π.Υ.Π. ρεηξίδνληαη ινγηζηηθά γεγνλφηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ φηη νξίδεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία (Κ.Ν. 2190/20 θαη Π.Γ 1123/1980) θαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο, νη εηαηξείεο θαηά ηελ πξψηε ηνπο εθαξκνγή αληηκεηψπηζαλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα ελαξκφληζεο, κέξνο ησλ νπνίσλ επηιχζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3301/2004. 
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Απηφο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηηο 

εθαξκνζηέο ινγηζηηθέο αξρέο, φζν κε ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο 

αλακθηζβήηεηα επηδξνχλ ζηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ ε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ε δηάθξηζε κεηαμχ θνξνινγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο είλαη ζαθήο. 

 

Δπίζεο, βαζηθφ πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. ήηαλ 

ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έθεξαλ ηελ 

ππνρξέσζε πηνζέηεζεο ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ ζρφιην - 

ζρεηηθά κε ην δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ-, είλαη απηνλφεην φηη 

νη επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο, 

δειαδή είηε κε Γ.Π.Υ.Π., είηε βάζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. 

 

Με ηνλ Νφκν 3301/2004 δφζεθε ε επρέξεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ ηνλ 

ηξφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο. Με ηελ ηήξεζε ησλ επίζεκσλ βηβιίσλ ζε 

Γ.Π.Υ.Π. ηεξήζεθαλ παξάιιεια θαη ηα Φνξνινγηθά Βηβιία. ρεηηθέο εγθχθιηνη 

ππεδείθλπαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

κεηαβαίλνπλ θαηά ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπο απφ Γ.Π.Υ.Π. ζηα θνξνινγηθά 

ηνπο θαη αληίζηξνθα. 

 

Γηα νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο ηα πξφηππα πξνβιέπνπλ ελαιιαθηηθνχο ρεηξηζκνχο 

ή εμαηξέζεηο θαηά ηελ πξψηε ηνπο εθαξκνγή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη 
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επηρεηξήζεηο πξνβιεκαηίζηεθαλ σο πξνο ηελ επηινγή ηνπο. 

 

Σα ζέκαηα ηεο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ 

θχθιν ζπδεηήζεσλ δεδνκέλνπ, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απνηίκεζεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη κεγάιε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δλ νιίγεο, ε έγλνηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ή αιιηψο 

ηνπ Fair Value ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πξνέθπςε ζρεδφλ ζε φια ηα 

εθαξκνζηέα πξφηππα θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π.. 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο δελ πεξηείραλ ηηο απαηηνχκελεο 

απφ ην Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» πιεξνθνξίεο θαη 

επεμεγήζεηο. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζηειέρε πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ δελ είραλ πιήξσο θαηαλνήζεη ηελ εξκελεία φισλ ησλ πξνηχπσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηα πξφηππα λα ζεκεησζεί φηη δηαθξίλνληαη απφ ζπλερείο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ηα ζηειέρε 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηνπο. 

 

εκαληηθή επίδξαζε παξαηεξήζεθε ηφζν ζηελ πεξηνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ 

φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ θιάδσλ. Μία ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ επηδξάζεσλ 
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ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ επηρεηξήζεσλ κε ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. είλαη ε αθφινπζε: 

- Με ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

απαηηήζεσλ θαζψο θαη κε ην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ γηα δηαθνξέο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ, επεξεάζζεθαλ 

ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

πνπ πξνέθπςαλ ζε γεληθέο γξακκέο είραλ κηθξή απφθιηζε κεηαμχ ηνπο. 

- χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 38 «Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ» νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα πξνβνχλ ζε δηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα 

πνπ ηίζεληαη, θαζψο θαη αλαζηξνθή ησλ απνζβέζεσλ ηνπο. Μεηά ηε δηαγξαθή 

απηψλ πξνέθπςαλ ζεκαληηθνχ χςνπο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο. 

- ε κηθξφηεξν βαζκφ επεξεάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ην ζρεκαηηζκφ επηζθαιψλ 

πξνβιέςεσλ. 

- Αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο είρακε θαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 3 «Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ» ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

Goodwill. 

- εκαληηθά ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο πξνέθπςε απφ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 

- Θεηηθή επίδξαζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ πξνέθπςε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

αμίαο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαζψο θαη απφ ηε δηαγξαθή εμφδσλ 

εγθαηάζηαζεο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη αλαζηξνθήο απνζβέζεσλ ηνπο. 

- Σέινο ζεηηθή επίδξαζε είρακε θαη φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο 
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Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα ίδηα θεθάιαηα νη επηδξάζεηο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: 

- Ζ κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνήιζε απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 

- εκαληηθά ζεηηθή επίδξαζε είρακε θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 3 

«Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ» ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο θαηά 

ηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ. 

- Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

εηεξνρξνληζκέλε αλαγλψξηζε δηάζεζεο θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2004 κε ηελ 

έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

- Μηα αθφκα ζεηηθή επίδξαζε πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε. 

- Ζ αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ θαη πξνβιέςεσλ επέθεξαλ ηφζν 

ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα. πγθξηηηθά νη ζεηηθέο 

ππεξηεξνχλ. 

- Οη θπξηφηεξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλαγλψξηζε παξνρψλ θαη πξνγξάκκαηα απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. 19 θαη Γ.Λ.Π. 26 θαζψο θαη απφ ηελ πξνζαξκνγή αμίαο 

απαηηήζεσλ. 

- Αξλεηηθή επίδξαζε πξνέθπςε επίζεο απφ ηελ δηαγξαθή εμφδσλ 

εγθαηάζηαζεο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ηελ αλαζηξνθή ησλ 

απνζβέζεσλ ηνπο. 

- Σέινο αξλεηηθή επίδξαζε πξνέθπςε απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 20. 
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χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγε ε ειεγθηηθή εηαηξεία Grant Thornton ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηψζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαηά ηελ πξψηε ηνπο εθαξκνγή, δηαπηζηψζεθαλ νη 

αθφινπζεο επηδξάζεηο ζην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην ΥΑ: 

-Σα ίδηα θεθάιαηα ησλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ εηαηξεηψλ σθειήζεθαλ θαηά πνζφ 

1.870 εθαη. επξψ. Απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 5%. 

-Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2004 σθειήζεθαλ θαηά πνζφ 182 εθαη. επξψ. 

Απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 4%. 

-Ζ θπξηφηεξε σθέιεηα πξνέθπςε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ζε εχινγεο αμίεο. 

-Ζ κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηα ίδηα θεθάιαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. 19 

θαη Γ.Λ.Π. 26 πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε παξνρψλ θαη πξνγξάκκαηα 

απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

-Ζ πςειφηεξε ζεηηθή επίδξαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2004 πξνήιζε 

απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη αληίζηνηρα ηελ κεγαιχηεξε επηβάξπλζε 

επέθεξε ε αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

πξνβιέςεσλ γηα ελδερφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. άιιαμε θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, ην 

νπνίν θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Έθζεζε Διέγρνπ. 

Πξηλ ηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο παξείρε ζηηο 

ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ην νπνίν ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πεξηείρε ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο, θαη ηειείσλε κε ηε θξάζε, 
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«…οη οηθολοκηθές θαηαζηάζεης οη οποίες προθύπηοσλ από ηα βηβιία θαη ζηοητεία 

ηες εηαηρείας, απεηθολίδοσλ, αθού ιεθζούλ σπόυε οη προαλαθερόκελες 

παραηερήζεης, ηελ περηοσζηαθή δηάρζρφζε θαη ηελ τρεκαηοοηθολοκηθή ζέζε ηες 

εηαηρείας θαηά ηελ 31ε Δεθεκβρίοσ 2ΧΧΧ». Δίλαη γεγνλφο φηη ην πνιχ 

επελδπηηθφ θνηλφ θαη γεληθφηεξα θάζε ελδηαθεξφκελνο δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

εξκελεχζεη θαη λα αλακνξθψζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ Οξθσηψλ, κε απνηέιεζκα λα κε γλσξίδεη ηελ 

πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. νη επηρεηξήζεηο αλαπφθεπθηα ελζσκάησζαλ 

ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. ε Έθζεζε Διέγρνπ - ή αιιηψο ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ φπσο ιεγφηαλ -, θαη πάιη κπνξεί λα πεξηέρεη θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ εμαηξέζεηο, πνπ φκσο δελ αιινηψλνπλ ηελ 

εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Δδψ έρνπκε Έθζεζε Διέγρνπ κε έκθαζε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θακία παξαηήξεζε ή εμαίξεζε  έρνπκε κία Έθζεζε 

Διέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιιψλ 

παξαηεξήζεσλ νδεγνχκαζηε ζε Άξλεζε Γλψκεο. Ζ ελζσκάησζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πνχκε εάλ ηα Γ.Π.Υ.Π. επεξεάδνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεδνκέλνπ φηη ηα πξφηππα επηδξνχλ 

δηαθνξεηηθά ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ. Δίλαη φκσο 
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ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο νη επηρεηξήζεηο είραλ ηελ 

επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ πξαγκαηηθά αμηφπηζηεο θαη δηαθαλείο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Σα Γ.Λ.Π.  ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ αμηνινγνχληαη πνιχ ζεηηθά απφ Διεγθηέο θαη Λνγηζηέο θαη ζηα ηέζζεξα 

βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: θαηαλνεηφηεηα, ζπλάθεηα, αμηνπηζηία θαη 

ζπγθξηζηκφηεηα θαη θαίλνληαη λα ππεξέρνπλ ησλ Δ.Λ.Π. Ζ πηνζέηεζε ηνπο 

επηδξά ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. ηαδηαθά 

νη ππφρξεεο εηαηξείεο επηδεηθλχνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα, παξά 

ηελ αξρηθή έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο πξνεηνηκαζίαο. Γηαπηζηψλνληαη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηε ζέζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά. 

 

Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ηα 

εμήο: 

-Με νινθιεξσκέλε ελαξκφληζε ζεζκηθνχ λνκνζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

-Με επαξθήο ελεκέξσζε Διεγθηψλ θαη Λνγηζηψλ γηα ηα Γ.Λ.Π. 

-Λφγσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο επαγγεικαηηθήο θξίζεο, αλαγλσξίδεηαη φηη ηα 

Γ.Λ.Π παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

-Οη αξκφδηεο αξρέο δελ παξέρνπλ επαξθή θαζνδήγεζε θαη ζπληνληζκφ νχηε 

παξεκβαίλνπλ έγθαηξα ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

ήκεξα ην αλαπάληεην εξψηεκα, θαη φρη κφλν ζηελ Διιάδα, είλαη αλ κπνξνχλ 

ηα Γ.Λ.Π. λα απνηεινχλ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 



 181 

Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο αξθεηψλ θξαηψλ λα 

πξνζαξκνζηεί ε εκπνξηθή ηνπο λνκνζεζία, ψζηε λα κελ ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια δχν ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ην εζληθφ θαη ην δηεζλέο. Τπάξρνπλ φκσο 

νξηζκέλα εκπφδηα πνπ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επξείαο 

απνδνρήο ησλ Γ.Λ.Π.. 
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14. ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
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