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εκαληηθνί φξνη : Πξφγξακκα ειέγρνπ, Διεγθηηθά πξφηππα 

  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

ηελ Διιάδα φπσο θαη ζε πνιιά άιια αλεπηπγκέλα θξάηε ηνπ θφζκνπ, ν 
εμσηεξηθφο έιεγρνο κεγάισλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη κε, 
απνηειεί απαξαίηεηε λνκηθή ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Σα ηειεπηαία 17, 
πεξίπνπ, ρξφληα ην επάγγεικα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ ρψξα καο έρεη 
ραξαθηεξηζζεί σο «ειεχζεξν επάγγεικα», κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 
ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, εζληθνχο θαη κε, γηα ηελ 
νξζή θαηαλφεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο. 
 
Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη : (α) ν 
πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ «ειεγθηηθή», (β) ε παξνπζίαζε ησλ 
δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη (γ) 
ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε, σο παξάδεηγκα, ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
θπθιψκαηνο ησλ «πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» κηαο εηαηξείαο κε ζθνπφ 
ηελ πξνζέγγηζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. 
 

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ην νπνίν παξαηίζεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα 
εξγαζία αθνξά πξφγξακκα έηζη φπσο ην ρεηξίδνληαη επαγγεικαηίεο ειεγθηέο. 
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1. Δηζαγσγή 

 

 

1.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Αξκνδίσλ Δπηηξνπώλ ηεο IFAC γηα ηελ 
Έθδνζε ησλ Γηεζλώλ Έιεγθηηθώλ Πξνηύπσλ. 

 

 

ΗCCAP : Δπηηξνπή Γηεζλνχο πληνληζκνχ ηνπ Λνγηζηηθνχ Δπαγγέικαηνο (International 

Coordination Commitee for the Accounting 

Profession)

 

 

IASC 

θνπφο ηεο ε εθπφλεζε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ    

IFAC : Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ  

(International Federation of Accountants)  

θνπφο : αλχςσζε 

Λνγηζηηθνχ θαη Διεγθηηθνχ Δπαγγέικαηνο 

 

 

 

 

IAPC : Δπηηξνπή Γηεζλνχο Διεγθηηθήο 

Πξαθηηθήο (International Auditing                                   Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθήο  

Practice Committee) Μνξθψζεσο 

 

 

   

    Δπηηξνπή Γενληνινγίαο 
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IAPC : Δπηηξνπή Γηεζλνχο Διεγθηηθήο 

Πξαθηηθήο (International Auditing                              

Practice Committee) : 

 

Δθδίδεη : 

 

 

 IAPS :Οδεγίεο δηεζλνχο 

 Διεγθηηθήο Πξαθηηθήο 

Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα     

 

 

Οδεγίεο πξνο ειεγθηέο 

Οδεγίεο              γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ 

γηα ηηο ειεγθηηθέο                   

ππεξεζίεο 

 

                         Οδεγίεο γηα ζπλαθείο Τπεξεζίεο 

 

Γηαδηθαζίεο έθδνζεο ΓΔΠ 

 Δπηινγή ζέκαηνο απφ IAPC 

 Αλάζεζε ζέκαηνο ζε ππνεπηηξνπή γηα κειέηε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ 

 Έγθξηζε ζρεδίνπ απφ IAPC θαη δηαλνκή ζηα ψκαηα Μέιε ηεο IFAC 

 Έγθξηζε νξηζηηθνχ ΓΔΠ 

 Απαξηία : 10 κέιε παξφληα 

 Έγθξηζε ΓΔΠ : απφ ¾ ησλ παξφλησλ κειψλ 

 

1.2 Πεξηερόκελν ηεο ειεγθηηθήο 

 

 

 Ζ ειεγθηηθή επηζηήκε πξαγκαηεχεηαη ηηο αξρέο , ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο 

πεξηνπζίαο. 
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 πλεπψο ε χιε ηεο Διεγθηηθήο δχλαηαη λα δηαηξεζεί ζηα εμήο ηξία κέξε : 

ην πξώην κέξνο εμεηάδνληαη ην αληηθείκελν θαη νη ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ , πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηη ειέγρεηαη , γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο , πνηνη ζθνπνί επηδηψθνληαη 

κε ηνλ έιεγρν θαη ηέινο πνηνη σθεινχληαη απφ ηνλ έιεγρν.  

 

ην δεύηεξν κέξνο , εμεηάδεηαη ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ , δειαδή ν ειεγθηήο. 

Αλαιπηηθφηεξα : πνηα πξφζσπα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν , πνηα πξέπεη λα είλαη ηα 

πξνζφληα ηνπο θαη ην ζεκαληηθφηεξν πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο , ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη απφιπηα ε ειεπζεξία 

εθθξάζεσο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο.  

 

Σέινο , ζην ηξίην κέξνο , ην νπνίν είλαη θαη ην κεγαιχηεξν , εμεηάδνληαη νη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γειαδή εμεηάδεηαη ε ηερληθή ηνπ ειέγρνπ (πσο 

δηελεξγείηαη ν έιεγρνο , κε πνηεο κεζφδνπο θ.ι.π.). 

 

1.3 Σν αληηθείκελν θαη νη ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ 

 

 

 Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηά θαλφλα , φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί 

παξαπάλσ , ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο μέλεο πεξηνπζίαο. 

 Χο μέλε πεξηνπζία ελλννχκε ηελ πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ πξνζψπνπ , 

έλαληη ησλ ηξίησλ πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη. Ζ πεξηνπζία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ , δειαδή 

κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη γεληθά κηαο νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο , ραξαθηεξίδεηαη σο 

μέλε πεξηνπζία έλαληη φισλ ησλ νξγάλσλ εθείλσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ιεηηνπξγία 

ηεο , φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην , ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη θπζηθά νη ππάιιεινί 

ηεο. Αθφκα θαη ζε κία αηνκηθή επηρείξεζε γίλεηαη δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο , φρη 

κφλν απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο απηήο αιιά θαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε – 

επηρεηξεκαηία , σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζήο ηνπ.  

 Όπσο είλαη απηνλφεην , γηα λα είλαη ν έιεγρνο εθηθηφο  πξέπεη ε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηεο μέλεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο λα απεηθνλίδεηαη ινγηζηηθψο , 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο. Καηά ζπλέπεηα , ε Λνγηζηηθή 

θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηηο πξάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ε Διεγθηηθή 

ηηο ειέγρεη. 

 Χο βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ , γεληθά , κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμήο :  

(α) Ζ πξφιεςε αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ θαη απαηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

απνθαινχκελν πξνιεπηηθό έιεγρν , ν νπνίνο δηελεξγείηαη πξν ή θαηά ηελ εθηέιεζε 
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ηεο δηαρεηξηζηηθήο πξάμεσο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηεο απεηθνλίζεσο θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα 

πξνιάβεη θαη λα απνηξέςεη ηε δηάπξαμε ησλ ζθαικάησλ θαη απαηψλ. Ο έιεγρνο απηφο 

δηελεξγείηαη , θαηά θχξην ιφγν , απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

(β) Ζ απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ ή απαηψλ.  

Πξφθεηηαη γηα ηνλ απνθαινχκελν θαηαζηαηηθό έιεγρν , ν νπνίνο δηελεξγείηαη κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πξάμεσο θαη ηεο ινγηζηηθήο ηεο απεηθνλίζεσο θαη ζηφρνο 

ηνπ είλαη ε απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή ησλ ζθαικάησλ θαη απαηψλ πνπ ηπρφλ λα έρνπλ 

δηαπξαρζεί. Ο έιεγρνο απηφο αζθείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

(γ) Σέινο , ε πηζηνπνίεζε , κεηά απφ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν , πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη 

εηιηθξίλεηαο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν έξγν απηφ αλήθεη απνθιεηζηηθά 

ζηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

 

Σνλίδεηαη φηη ε βαζηθή επηδίσμε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πιεξνθνξήζεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (κεηφρνπο , ηξίηνπο , πξνζσπηθφ , Κξάηνο) αλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο , ζαλ ζχλνιν , παξνπζηάδνπλ ηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ. 

 

1.4 Παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηελ ειεγθηηθή 

 

 

 Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ κηαο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο πεγάδεη 

απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο. Σα ιάζε θαη νη θαηαδνιηεχζεηο είλαη έκθπηα 

ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα , αθνχ ν άλζξσπνο γελληέηαη κε ηηο αηέιεηέο ηνπ 

θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Βεβαίσο , ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

επεξεάδνπλ κέρξη θάπνην βαζκφ , ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο αδπλακίεο απηέο , πνηέ φκσο 

δελ ηηο εμαθαλίδνπλ γηαηί είλαη κέζα ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ.  

 Σα ιάζε νθείινληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο θαη ε αλεηιηθξίλεηα 

ή νη απάηεο νθείινληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο εζηθήο. Καηά ζπλέπεηα , ην 

νινθιεξσηηθφ μεξίδσκα ησλ ιαζψλ , ησλ αηειεηψλ θαη ηεο αλεηιηθξίλεηαο απφ ηελ 

αλζξψπηλε θχζε είλαη αδχλαην , ζπλεπψο σο κνλαδηθή ιχζε πξνάγεηαη ε 

αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζε απηψλ κε ην νπζηαζηηθφ έξγν ελφο αλεμάξηεηνπ θαη 

ακεξφιεπηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Δπηπξφζζεηα , είλαη απαξαίηεηε ε ηαπηφρξνλε 

χπαξμε ελφο αληίζηνηρα πιήξνπο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ην 

νπνίν ζα ζπκπιεξψλεη ην έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ησλ απαηψλ θαη θαηαδνιηεχζεσλ πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε θαηάξηηζε αλεηιηθξηλψλ θαη αλαιεζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , κε ηηο νπνίεο 
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εκθαλίδεηαη αλαθξηβήο εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηαξζξψζεσο ηεο εηαηξείαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα εμαπαηψληαη νη ελδηαθεξφκελνη (κέηνρνη , πηζησηηθά ηδξχκαηα , θξάηνο , 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί , θ.ι.π.). 

 

1.5 Ο ξόινο ηνπ Δμσηεξηθνύ Διεγθηή ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία 

 

 

 χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, επηηαθηηθή πξνβάιιεη ε αλάγθε 

ιήςεο θαηάιιεισλ κέηξσλ , κε ηα νπνία λα δηαζθαιίδεηαη , αθελφο ε θαιή δηαρείξηζε 

ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ ε βησζηκφηεηα απηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα , ην ζπνπδαηφηεξν θαη ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ κέηξν είλαη ε 

νξγάλσζε νπζηαζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ , απφ πξφζσπα αλεπίιεπηνπ ήζνπο , 

άξηηαο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πείξαο θαη κε απφιπηα 

θαηνρπξσκέλε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλεμαξηεζία , ηα νπνία αζθνχλ ππεχζπλα , 

αληηθεηκεληθά θαη αλεπεξέαζηα ην έξγν ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαδεγκέλεο αξρέο ηεο Διεγθηηθήο. 

 Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο , ζε αληίζεζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή , δελ ζπλδέεηαη 

κε θακία ππαιιειηθή ζρέζε ή άιιε εμάξηεζε κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.  

Γειαδή , ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ηειείσο αδέζκεπηνο έλαληη ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο θαη ζπλεπψο λα κελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ηελ 

δηνίθεζε ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμνπδεηεξψλνληαη πιήξσο φια ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

πηζαλφηαηα λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή αθνχ ν ηειεπηαίνο βξίζθεηαη ζε 

ζρέζε κηζζψζεσο εξγαζίαο κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ  θσδηθνπνηεκέλν λφκν 2190 ηνπ 1920 , ε βαζηθή 

απνζηνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή (νξθσηνχ ειεγθηή) ζπλνςίδεηαη  ζηε δηαπίζησζε : 

 Δάλ ε δηαρείξηζε ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο δηεμάρζεθε νκαιά θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη , γεληθά , 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ρξεζηήο δηαρεηξίζεσο. 

 Δάλ γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο φιεο νηθνλνκηθήο 

δηαρεηξίζεσο αθνινπζήζεθαλ νη παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο. 

 Δάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο (ηζνινγηζκφο , θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο , πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ , πξνζάξηεκα , 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ) έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 2190/1920 θαη αλ εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα 

ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηαξζξψζεσο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο  ζέζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
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Δπίζεο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην λφκν , ν Οξθσηφο Διεγθηήο ππνρξενχηαη ζηελ 

γλσζηνπνίεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ δηαπηζηψζεψλ ηνπ , ζρεηηθά κε ηηο ζνβαξφηεξεο 

ειιείςεηο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ζηε 

ζαθήλεηα θαη εηιηθξίλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , κέζσ εηδηθήο έθζεζεο 

ειέγρνπ, ηελ νπνία ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Δπηπιένλ , ν Οξθσηφο Διεγθηήο ππνρξενχηαη , ζρεηηθά κε ηηο δεπηεξεχνπζεο 

δηαπηζηψζεηο ειιείςεσλ θαη αλεπάξθεηαο ινγηζηηθφ - νξγαλσηηθήο θχζεσο ή ζεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζε ηδηαίηεξε έθζεζή ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξείαο. Σέινο , φζεο δηαπηζηψζεηο αθνξνχλ παξαβάζεηο λφκνπ ή 

θαηαζηαηηθνχ ππνρξενχηαη λα ηηο γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αζθνχληα ηελ επνπηεία 

Τπνπξγφ Δκπνξίνπ. 

 Σέινο , πξέπεη λα ηνληζηεί φηη , ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ 

Οξθσηνχο Λνγηζηέο , δελ είλαη κφλν ε αλεχξεζε ζθαικάησλ , παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ 

ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ε παξάζεζή ηνπο ζηελ δεκνζηεπκέλε έθζεζε ειέγρνπ ή ε 

γλσζηνπνίεζε ηνπο ζηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ , αιιά θαη ε πξνεγνχκελε δηαηχπσζε 

ζρεηηθψλ ππνδείμεσλ ζηνπο αξκνδίνπο ηεο εηαηξείαο , γηα ηε δηφξζσζε θαη 

ηαθηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηαθηνπνηεζνχλ. Γειαδή , ν εηδηθά 

αλαγλσξηζκέλνο εμσηεξηθφο ειεγθηήο – θαη ηέηνηνο ζηε ρψξα καο είλαη ν Οξθσηφο 

Λνγηζηήο – ζέηεη ππφςε ησλ αξκνδίσλ ηεο εηαηξείαο φια φζα πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπ , ηα ζπδεηά καδί ηνπο , αθνχεη κε πξνζνρή ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην θαζέλα 

μερσξηζηά θαη ππνδεηθλχεη ηηο δηνξζψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηαθηνπνηεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ.  

 Ο ειεγθηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνλ «Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ 

Δπαγγεικαηηψλ Λνγηζηψλ πνπ εθδίδεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) : 

Οη αξρέο δενληνινγίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επαγγεικαηηθέο επζχλεο ηνπ ειεγθηή είλαη 

ε αλεμαξηεζία , ε αθεξαηφηεηα , ε αληηθεηκεληθφηεηα , ε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ε 

νθεηιφκελε πξνζνρή , ε εκπηζηεπηηθφηεηα , ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο ειεγθηήο 

νθείιεη λα δηελεξγεί ηνλ έιεγρφ ηνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. 

 

1.6 Ο Δμσηεξηθόο Έιεγρνο ζηε ρώξα καο 

 

 

 Μέρξη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (δειαδή 

κέρξη ην 1956) ζε θακία αλψλπκε εηαηξεία ηεο ρψξαο καο δε γηλφηαλ νπζηαζηηθφο 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο , γηαηί ν έιεγρνο πνπ πξνέβιεπε θαη πξνβιέπεη ν λφκνο 
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2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» είρε θαηαληήζεη ηππηθφο θαη ζθηψδεο θαη φινη νη 

Έιιελεο ζπγγξαθείο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ είραλ απνθαλζεί φηη : «ν έιεγρνο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο ζηε Υψξα καο είλαη πξάμε θαζαξψο ηππηθή , απνηεινχζα εηξσλεία 

έλαληη ηεο Πνιηηείαο φζνλ θαη έλαληη ησλ κεηφρσλ θαη ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ , δηφηη , 

φπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο , ζηελ πξάμε νη δηνξηδφκελνη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ειεγθηέο πεξηνξίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηελ ππνγξαθή ηεο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ εηνηκαζζείζεο δη' απηνχο εθζέζεσο».Ο μεπεζκφο απηφο ησλ ειεγθηψλ ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 δελ νθεηιφηαλ ζε λνκνζεηηθέο αηέιεηεο , αθνχ ν λφκνο ηνπο παξέρεη 

επξχηαηα δηθαηψκαηα θαη θαηνρπξψλεη ηνλ έιεγρν , αιιά νθεηιφηαλ ζην φηη , νη ειεγθηέο 

απηνί ππνδεηθλχνληαλ , δηνξίδνληαλ θαη ακείβνληαλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο , ηηο 

πξάμεηο ηεο νπνίαο θαινχληαη λα ειέγμνπλ. Απηνλφεην είλαη φηη ε εμάξηεζε απηή 

ππνηάζζεη απφιπηα ηνλ ειεγθηή ζηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο , ηνλ κεηαηξέπεη ζε 

άβνπιν φξγαλφ ηεο. 

 Ζ πνιηηεία γηα λα ζεξαπεχζεη ηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε θαη λα νξγαλψζεη 

νπζηαζηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζηελ αλψλπκε εηαηξεία , ζχζηεζε ην ψκα Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ κε ην Ν.Γ. 3329/1955 θαη έιαβε (καδί κε ην ηξνπνπνηεηηθφ Ν.Γ. 4107/1960) 

πνιιά βαζηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειεγθηψλ αιιά θαη κε εθείλεο ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Διεγθηψλ. 

 Σν ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Διεγθηψλ ιεηηνχξγεζε σο αλσηέξσ κέρξη θαη ην 

1992 θαη απφ ηελ πεξίνδν 1993 θαη κεηά θαηαξγήζεθε ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ σο 

κνξθή νξγαλψζεσο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ειεγθηηθέο εηαηξείεο. 

 

1.7 Κύξηα ηάδηα ηνπ Διέγρνπ 

 

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηάδηα ζηα νπνία κπνξεί λα αλαιπζεί ν έιεγρνο είλαη ηα 

αθφινπζα : 

 

Ζ κειέηε θαη εθηίκεζε ησλ ινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. ’ απηή 

πεξηιακβάλνληαη : 

Ζ εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ , ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο , 

θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

δηακφξθσζε γλψκεο γηα ην αλ ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ : 

 Σελ νξζή θαηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία 

ηεο , 
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 Σελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε θπζηθή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

, θαι 

 Σε δπλαηφηεηα ζχληαμεο αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ , 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί φηη ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

 

Ζ εθηίκεζε ηπρφλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ : 

 Ζ επίδξαζε ηνπο πάλσ ζην είδνο , ζην ρξφλν δηελέξγεηαο θαη ζηελ έθηαζε ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ,  

 Σα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ππφςε ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 

 Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ , ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

Μηα ηέηνηα πεξηγξαθή κπνξεί λα απνηειείηαη απφ νξγαλνγξάκκαηα θαη απφ έλα 

εξσηεκαηνιφγην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Δπίζεο ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθέο επαιεζεχζεηο γηα λα 

δηαπηζηψλεη θαηά πφζν απηή ε πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

αξθεηά αθξηβήο. Απφ ηελ επηζθφπεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ν ειεγθηήο ζα βξίζθεηαη ζε 

ζέζε λα κπνξεί λα εθηηκά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θπζηθά λα 

πξνζδηνξίδεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηεο έθηαζε , ην είδνο θαη ην ρξφλν ησλ ειεγθηηθψλ 

επαιεζεχζεσλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγήζεη θαη , επίζεο , λα ζπληάζζεη ηα αλάινγα 

πξνγξάκκαηα. 

 

Σέινο , εάλ απφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επαιεζεχζεηο ηνπ ειεγθηή απνθαιπθζεί φηη ηα 

ζπζηήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε , ηφηε νθείιεη λα απνθαζίζεη 

γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δηελεξγήζεη πεξηζζφηεξεο επαιεζεχζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

πξνζδηνξίζεη μαλά ην είδνο , ηελ έθηαζε θαη ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ επηπιένλ 

επαιεζεχζεσλ , πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί φηη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία απνηεινχλ 

αμηφπηζηε βάζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ , ν νπνίνο πεξηιακβάλεη : 

 Σελ εμαθξίβσζε φηη νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη 

παξαδεθηέο θαη εκθαλίδνληαη πάγηα , 
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 Σε ζπζρέηηζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ , ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο , 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί κέξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , κε ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία , 

 Σελ επαιήζεπζε ηεο θπξηφηεηαο , ηεο χπαξμεο , ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο 

νκαδνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο , θαζψο θαη ηεο 

αμίαο κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη απηά ζηνλ Ηζνινγηζκφ, 

Ζ επαιήζεπζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο : 

(α) Γεηγκαηνιεπηηθέο επαιεζεχζεηο ηεο χπαξμεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ , θαζψο θαη ηνπ φηη φια απηά αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη δεζκεπκέλα γηα αζθάιεηα ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ 

ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη , απφ ηνλ ειεγθηή , ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη φηη νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί θαη εκθαλίδνληαη νξζά. 

(β) Γεηγκαηνιεπηηθέο επαιεζεχζεηο ηεο νξζήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη ηεο 

θαηάιιειεο απνηίκεζεο ησλ πάγησλ θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ , θαζψο 

θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 

Ζ εξγαζία ηνπ ειεγθηή δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν κφλν ησλ 

βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε , ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη , λα πξνβαίλεη θαη ζε θπζηθή επαιήζεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , λα παξεπξίζθεηαη ζηηο απνγξαθέο θαη λα ιακβάλεη 

γξαπηέο επηβεβαηψζεηο , απεπζείαο απφ ηνπο ηξίηνπο , γηα ηα πνζά πνπ 

νθείινληαη  ζηελ επηρείξεζε , θαζψο θαη γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θπξηφηεηά ηεο , αιιά βξίζθνληαη ζε δεκφζηεο απνζήθεο ή ζε ηξίηνπο γηα θχιαμε. 

 Σελ επαιήζεπζε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ , πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηεο , είλαη πξαγκαηηθά , αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ νκαδνπνηεζεί νξζά , 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο επαιήζεπζεο ηνπ παζεηηθνχ είλαη λα δηαπηζησζεί φηη φιεο 

νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο , πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ , 

έρνπλ πξνβιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηαπίζησζε απηή 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο πξνβιέςεηο γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δελ εμνθιήζεθαλ , αιιά επίζεο θαη ηηο επαξθείο 

πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ γλσζηέο ή αλακελφκελεο δεκίεο. Καηά ηελ επαιήζεπζε  

ηνπ παζεηηθνχ ν ειεγθηήο πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ 
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έρνπλ πξνβιεθζεί , αληηπξνζσπεχνπλ βάζηκεο απαηηήζεηο θαηά ηεο 

επηρείξεζεο. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη επίζεο λα βεβαηψλεηαη φηη γηα ηηο νπζηψδεηο 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο , έρεη γίλεη πξφβιεςε ή ζρεηηθή κλεία , θαζψο επίζεο 

φηη θαη γηα ηα νπζηψδε γεγνλφηα , πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ , έρεη γίλεη θαηάιιειε απεηθφληζε , θαηά θαλφλα ζην Πξνζάξηεκα 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Σέινο , ν ειεγθηήο πξέπεη λα ιακβάλεη 

γξαπηέο επηβεβαηψζεηο , απεπζείαο απφ ηνπο ηξίηνπο , γηα ηηο ππνρξεψζεηο , 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ. 

 Σνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ , 

Σν θχξην κέιεκα ηνπ ειεγθηή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ κηαο επηρείξεζεο , φπσο απηνί εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο , είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε θαηάζηαζε απηή απεηθνλίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη φηη δελ πεξηιακβάλεη , ρσξίο θαηάιιειε 

γλσζηνπνίεζε , νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Σα ζέκαηα ζηα νπνία πξέπεη ν ειεγθηήο λα δψζεη έκθαζε είλαη ηα αθφινπζα : 

(1) φηη εκθαλίδνληαη νξζψο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεκαληηθά θνλδχιηα 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, (2) φηη ην θιείζηκν ησλ ινγαξηαζκψλ ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο έγηλε κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ 

δηαθφξσλ θνλδπιίσλ ζηε ζσζηή ρξήζε, (3) φηη ηα θνλδχιηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

απεηθνλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη δελ έρνπλ 

κεηαθεξζεί απεπζείαο ζηα απνζεκαηηθά, θαη ηέινο (4) φηη ηα ζπλήζε θνλδχιηα 

απφ ηηο ζπλαιιαγέο ή ηα αλφξγαλα θνλδχιηα απεηθνλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Δπηπξφζζεηα, ν ειεγθηήο πξέπεη επίζεο λα εμεηάδεη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο σο ζχλνιν θαη ζπγθξίλνληαο ηα κε ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηξέρνπζεο 

ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ , θαζψο θαη κε 

άιια βάζηκα κέζα ζχγθξηζεο , ψζηε λα πεηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη 

παξαδεθηά θαη παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ. 

 Δπηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε φηη 

απηέο είλαη ζχκθσλεο κε : 

 Με ην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο  

 Με ηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο 

 Με ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ επαγγεικαηηθψλ ζσκάησλ 

θαη ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ , φπνπ θπζηθά ζπληξέρεη πεξίπησζε.  
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Ο ειεγθηήο πξέπεη  λα θάλεη ζπζρεηίζεηο πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη φηη ηα 

θνλδχιηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ , ζην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο , ζην Πξνζάξηεκα θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ απνηειεί 

κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , απεηθνλίδνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα , φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Αζπλήζεηο πλαιιαγέο ή Γεγνλόηα 

 

 

 Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

ειεγθηή νηηδήπνηε ην νπνίν ηνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη δελ είλαη ζχλεζεο  θαη φηη 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα  , ζα πξέπεη απηφο λα εμεηάζεη ην ζέκα εηο βάζνο. Αλ ν 

ειεγθηήο , χζηεξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ , θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θάπνην γεγνλφο 

ή ζπλαιιαγή δελ έρεη απεηθνληζζεί ζσζηά ή φηη δελ είλαη έγθπξε , ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ζηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπδεηήζεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ θαη λα 

απνθαζίζεη εάλ ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζεη επηθχιαμε ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ. 

 

Έθζεζε Διέγρνπ 

 

 

 Ο ειεγθηήο έρεη ην θαζήθνλ θαη ηελ επζχλε λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο , ηηο νπνίεο έρεη ειέγμεη. Ζ γλψκε ηνπ ειεγθηή 

δηαηππψλεηαη κε γξαπηφ θείκελν. 

 

1.8 ρεδηαζκόο ηνπ Διέγρνπ 

 

 

 Γηα λα κπνξέζεη ν ειεγθηήο λα ελεξγήζεη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν , κε ηξφπν 

απνδνηηθφ θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα , ζα πξέπεη λα θάλεη ζρεδηαζκφ ηεο 

εξγαζίαο ηνπ , ν νπνίνο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα φζα γλσξίδεη ν ειεγθηήο γηα ηελ 

επηρείξεζε ηνπ πειάηε. 

Ο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη κεηαμχ άιισλ : 

 ηελ θαηαηφπηζε ηνπ ειεγθηή γηα ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν πειάηεο , θαζψο θπζηθά θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ , 
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 ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη φηη ν έιεγρνο ζα κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ είδνπο , ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο θαη 

ηεο έθηαζεο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ , θαη 

 ηέινο ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα γίλεη. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ , ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ή θαη λα 

αλαζεσξείηαη , φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 

Ο ειεγθηήο είλαη αλάγθε λα γλσξίδεη, σο έλα βαζκφ, ηελ επηρείξεζε ηνπ πειάηε θαη 

ηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο , πξάγκα πνπ ζα ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζεκαίλεη γεγνλφηα, ζπλαιιαγέο θαη ρεηξηζκνχο πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, κπνξεί λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Μηα ηέηνηα ελεκέξσζε ηνπ 

ειεγθηή κπνξεί λα γίλεη απφ : 

 πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ,  

 εζσηεξηθέο εθζέζεηο ή απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο γηα ηελ ηξέρνπζα 

θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεηο , 

 ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ,  

 ζπδεηήζεηο κε ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηνπ πειάηε ,  

 νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά  , 

 εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ επηδξάζεψλ ηεο ζηελ επηρείξεζε ,  

 επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο ησλ δηνηθεηηθψλ παξαγσγηθψλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πειάηε. 

 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ζπληάμεη έλα γξαπηφ πξφγξακκα ειέγρνπ, ζην νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ειέγρνπ. Σν πξφγξακκα κπνξεί , επίζεο , λα πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ 

μερσξηζηά γηα ην θάζε ειεγθηηθφ αληηθείκελν , θαζψο θαη επαξθείο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ σο νδεγίεο πξνο ηνπο βνεζνχο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηνλ έιεγρν. Καηά 

ηελ ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ , ν ειεγθηήο έρνληαο θαηαλνήζεη ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , κπνξεί λα ζειήζεη λα 

βαζηζηεί ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζεη ην είδνο , ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο θαη ηελ απαηηνχκελε έθηαζε ησλ δηθψλ 

ηνπ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο ειεγθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξίλεη θαηά πφζν είλαη 

απνδνηηθφο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ηνπ , βαζηδφκελνο ζε νξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή αλ δελ είλαη απαξαίηεην γηαηί ππάξρνπλ άιινη πην 
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απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη ζπγθέληξσζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. Δπίζεο , ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ ειέγρνπ θαη ην ζρεηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη κε ηελ πξφνδν ηνπ 

ειέγρνπ. Ζ επαλεμέηαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ειεγθηή κε βάζε ηελ 

επηζθφπεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ αξρηθή ηνπ εθηίκεζε γηα ηνλ έιεγρν , 

θαζψο βέβαηα θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ νπζηαζηηθήο 

επαιήζεπζεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ζπληάζζεη έλα κλεκφλην ζηξαηεγηθήο 

ειέγρνπ ην νπνίν ζα πεξηέρεη ζε γεληθέο γξακκέο ην ηζηνξηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ 

επξφθεηην λα ειέγμεη. (δειαδή ηελ επσλπκία, ηνπο ζθνπνχο θαη ην αληηθείκελν 

εξγαζηψλ ηεο). Δπίζεο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ειεγθηή απνηειεί θαη ε δηαπίζησζε 

ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη (π.ρ. κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη), θαζψο θαη ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα. Δπηπιένλ, κέζα ζε απηφ ην κλεκφλην 

επηβάιιεηαη λα ππάξρεη ν νξηζκφο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα γίλεηαη γλσζηφ γηα ην εάλ ε 

εηαηξεία είλαη φκηινο, θαηά ζπλέπεηα απφ πνηεο ζπγαηξηθέο απνηειείηαη ν φκηινο απηφο ή 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ ηπρφλ λα ελνπνηνχληαη θαη ηέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ζα νινθιεξσζεί ν έιεγρνο θαζψο θαη πνηα ζα είλαη ε νκάδα 

εξγαζίαο πνπ ζα δηεηειέζεη ηνλ έιεγρν. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη έλα ζπλνπηηθφ κλεκφλην 

ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζαξκνζκέλν θαηάιιεια 

ζηηο αλάγθεο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδνο: 

 

ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  XXXXXXXX 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

χληνκν ηζηνξηθφ ηεο εηαηξείαο (Δπσλπκία, ζθνπνί, αληηθείκελν εξγαζηψλ) 

Οηθνλνκηθή εμέιημε ηεο εηαηξείαο (π.ρ. αλ είλαη πξσηνπφξνο ζηνλ θιάδν ηεο) 

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ΔΡΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΥΡΟΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

Οξηζκφο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή (εκεξνκελία, πξαθηηθφ) 

Αλ ππάξρνπλ ζπγαηξηθέο ή ζπγγελείο πνπ ελνπνηνχληαη 

Οινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ (ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα νινθιεξσζεί ν έιεγρνο)  
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Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ : 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Χο θχξην πξφγξακκα ειέγρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξφγξακκα ειέγρνπ ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο ,  ηεο IFAC  θαη ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

πλνπηηθά νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζα αθνξνχλ: (ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΑ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΚΟΝΓΤΛΗΑ). 

 

 Απνζηνιή επηζηνιψλ ζε δηθεγφξνπο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ιήςε επηζηνιήο 

παξαζηάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 Έιεγρνο εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ. 

 Δπηβεβαίσζε- ησλ ππνινίπσλ ηξαπεδψλ θαηαζέζεηο - δάλεηα κέζσ ησλ κεληαίσλ 

βεβαηψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ  θαζψο θαη  απνζηνιή επηβεβαησηηθψλ  επηζηνιψλ. 

 Δπηζθφπεζε ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ - πξνκεζεπηψλ κε ζπλνιηθφ έιεγρν 

ζπκθσλίαο ππνινίπσλ κε γεληθή ινγηζηηθή , εκέξεο θίλεζεο , επηζθφπεζε 

θαηαζηάζεσλ αλνηθηψλ ππνινίπσλ , cut off .( Θα απνζηαινχλ κέζσ αιιεινγξαθίαο 

επηζηνιέο επηβεβαίσζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ππνινίπσλ, κε εκεξνκελία ηελ 

31/12/20ΥΥ. 

 Έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ (απνηίκεζε ,έιεγρνο  αγνξψλ, αθίλεηα απνζέκαηα) 

 Δθηίκεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Έιεγρνο ησλ παγίσλ (πξνζζήθεο-κεηψζεηο,) 

 Καηακεηξήζεηο δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο (Σακείν, Δπηηαγέο) 

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηάδην ηνπ 

ηειηθνχ ειέγρνπ θαζψο δηακνξθψλεηαη πην νινθιεξσκέλε άπνςε φζνλ αθνξά ην χςνο 

ησλ θνλδπιίσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ειέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζα κπνξνχζε ζπλνπηηθά λα 

δηαρσξηζηεί ζε θπθιψκαηα κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ σο εμήο : 
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ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

 Δπηζηνιή αλάζεζεο ειέγρνπ πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

 Αξρηθή ζπδήηεζε ησλ ειεγθηψλ κε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. π.ρ : 

Αμηφινγεο κεηαβνιέο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ζηνπο ηνκείο: 

α) Σεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

β) ηηο επελδχζεηο παγίσλ 

γ) ηα πξντφληα – εκπνξεχκαηα 

δ) ηνπο πειάηεο 

ε) ηνπο πξνκεζεπηέο 

ζη) ηα δάλεηα 

δ) ηηο ηηκέο αγνξψλ 

ε) ηηο ηηκέο πψιεζεο 

ζ) ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ 

Οπζηψδεηο κεηαβνιέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο 

Μεηαβνιέο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ή ζην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πκκφξθσζε κε ηα φζα είραλ ππνδεηρζεί θαηά ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν 

Υξφλνο δηεμαγσγήο ησλ θαηακεηξήζεσλ ησλ απνζεκάησλ 

Υξφλνο απνζηνιήο ησλ επηβεβαησηηθψλ επηζηνιψλ 

Πξνβιεπφκελνο ρξφλνο ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 ηξαηεγηθή ηνπ ειέγρνπ 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ. π.ρ : 

Γηαπίζησζε χπαξμεο εληνιήο ειέγρνπ 

Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, απνζηνιή επηζηνιήο πξνο ηελ επηρείξεζε, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ 

Γηεμαγσγή ηεο αξρηθήο ζπδήηεζεο κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο επηρείξεζεο 

πκπιήξσζε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο απαζρφιεζεο θαη ζχγθξηζε κε ην 

ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο πνζνχ 

ρεδηαζκφο ηνπ δείγκαηνο αγνξψλ - εμφδσλ - πσιήζεσλ 

ρεδηαζκφο ηνπ δείγκαηνο ππνινίπσλ απαηηήζεσλ - ππνρξεψζεσλ 

Γηαπίζησζε φηη ιήθζεθαλ ππφςε ηα ζέκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην 

θάθειν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

Δπίζθεςε ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηεο επηρείξεζεο 

 Πξνυπνινγηζκφο ειέγρνπ 

 Απνινγηζκφο ειέγρνπ 
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ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΔΠΙΠΔΓΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 Δξσηεκαηνιφγην θαη εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (γίλεηαη 

αλαθνξά απηνχ παξαθάησ) 

 Πξνζδηνξηζκφο επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 

 

ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 Γ.Η Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 Γ.ΗΗ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 Γ.ΗΗΗ Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ζπκκεηνρέο 

 Γ.Η Απνζέκαηα 

 Γ.ΗΗ Απαηηήζεηο 

 Γ.ΗΗΗ Υξεφγξαθα 

 Γ.IV Γηαζέζηκα 

 Δ. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 

 Α. Ίδηα θεθάιαηα 

 Β. Πξνβιέςεηο – ππνρξεψζεηο γηα παξνρή ζπληαμηνδφηεζεο 

 Γ.Η Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 Γ.ΗΗ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 Γ.ΗΗΗ Φνξνινγία 

 Γ. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 

 Δ. Γεζκεχζεηο θαη πηζαλέο ππνρξεψζεηο 

  Μηζζνδνζία 

 Λνηπέο δαπάλεο 

 Πσιήζεηο θαη θφζηνο πσιεζέλησλ 

 Άιια έζνδα 

 

Γηα φια ηα παξαπάλσ θπθιψκαηα ζα πξέπεη ν ειεγθηήο λα ζπληάζζεη πξσηφθπιια 

ειέγρνπ, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο 

κε πξνεγνχκελε ρξήζε θαη ηα ζεκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

αλαιχεηαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ, δειαδή φιεο εθείλεο ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ επξφθεηην λα αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα θπθιψκαηα θαη 

ηέινο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη φια ηα ππνζηεξηρηεθά θχιια ειέγρνπ ηα νπνία 

ζα ζπκπιεξψλνπλ ηα αλσηέξσ θχιια ειέγρνπ θαη ζα απνδεηθλχνπλ θαη εληζρχνπλ 

ην έξγν ηνπ ειεγθηή. 
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Παξάιιεια Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη κηα επηιεγκέλε ζεηξά γεληθά 

παξαδεγκέλσλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ θαη Μεζφδσλ , πνπ ζαλ ζθνπφ ηνπο έρνπλ ηελ 

θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εθδψζεη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο πνπ απνηεινχλ ηα δηθά ηεο 

Λνγηζηηθά Πξφηππα , ζχκθσλα κε ηα νπνία έρεη πξνζαξκφζεη ε Διιάδα , φπσο θαη 

φιεο νη ρψξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ηηο ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο πεξί εηαηξεηψλ. Δπνκέλσο απνηειεί εχινγε ζπλέπεηα ην γεγνλφο φηη ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα έρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα , νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζε θαλφλεο απνηηκήζεσο ελψ αληίζεηα 

ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θπξίαξρε ζεκαζία έρεη ε νξζή πιεξνθφξεζε ησλ 

επελδπηψλ. Ζ ΔΔ , πξνθεηκέλνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ησλ ρσξψλ – κειψλ , πνπ νη κεηνρέο 

ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην , λα είλαη ζπγθξίζηκεο ζε θνηλνηηθφ θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν , απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπο απφ 1.1.2005. Δίλαη απαξαίηεην λα 

αλαθεξζεί φηη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα 

ηνπιάρηζηνλ εθαξκνζζεί θαζνιηθά απφ θακία ρψξα – κέινο ηεο ΔΔ , παξά κφλν απφ 

θάπνηεο κεγάιεο εηαηξείεο θπξίσο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα πηνζεηεκέλα απφ ηελ ΔΔ θαη ηζρχνληα 

ηελ 1.7.2009 , ΓΛΠ , ΓΠΥΠ θαη νη δηεξκελείεο ηνπο : 

 

 ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (αλαζεσξεκέλν 2007) 

ΓΛΠ 2 Απνζέκαηα (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 7 Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ (αλαζεσξεκέλν 1992) 

ΓΛΠ 8 Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη Μέζνδνη , Μεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη 

Λάζε (αλαζεσξεκέλν 2003)  

ΓΛΠ 10 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 11 πκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ (αλαζεσξεκέλν 1993) 

ΓΛΠ 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο (αλαζεσξεκέλν 2000) 

ΓΛΠ 16 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (αλαζεωξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 17 Μηζζψζεηο (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 18 Έζνδα (αλαζεσξεκέλν 1993) 

ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ( αλαζεσξεκέλν 2002) 

ΓΛΠ 20 Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο 
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ππνζηήξημεο ( αλαζεσξεκέλν 1994) 

ΓΛΠ 21 Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο (αλαζεσξεκέλν 

2003) 

ΓΛΠ 23 Κφζηνο δαλεηζκνχ (αλαζεσξεκέλν 1997) 

ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεκέλσλ κεξψλ (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 26 Λνγηζηηθή θαη πιεξνθφξεζε γηα ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία (αλαζεσξεκέλν 1994) 

ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 29 Υξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο 

(αλαζεσξεκέλν 1994) 

ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 32 Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα : Παξνπζίαζε (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 33 Κέξδε θαηά κεηνρή (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε (1998) 

ΓΛΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (2004) 

ΓΛΠ 37 Πξνβιέςεηο , ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (1998) 

ΓΛΠ 38 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αλαζεωξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 39 Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα : Καηαρψξεζε θαη απνηίκεζε (αλαζεσξεκέλν 

2003) 

ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα (αλαζεσξεκέλν 2003) 

ΓΛΠ 41 Γεσξγία (2001) 

 ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΓΠΥΠ 1 Πξψηε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (2003) 

ΓΠΥΠ 2 Πιεξσκέο βαζηδφκελεο ζε αμία κεηνρψλ (2004)  

ΓΠΥΠ 3 Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ (αλαζεσξεκέλν 2008) 

ΓΠΥΠ 4 Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα (2004) 

ΓΠΥΠ 5 Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε 

θαη δηαθνπείζεο εθκεηαιιεχζεηο  (2004) 

ΓΠΥΠ 6 Έξεπλα θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πνξψλ  

ΓΠΥΠ 7 Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα : Γλσζηνπνηήζεηο 

ΓΠΥΠ 8 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο (2006) 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη αλαθνξά θαη αλάιπζε ηεο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 
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ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία αιιά θαη ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα. 

2. Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαηά ηα Διιεληθά Πξόηππα 

 

 

2.1 Δηζαγσγηθά 

 

 

 ην πάγην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ , αμηψλ θαη 

δηθαησκάησλ , ηα νπνία πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ καθξνρξφληα θαη κε ηελ ίδηα 

πεξίπνπ κνξθή ζηελ  επηρείξεζε , κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πάγην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ : 

 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Λνγαξηαζκνί Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ θσδηθνί : 10 - 15)  , ηα νπνία είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ απνθηά ε 

επηρείξεζε κε ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο κέζα δξάζεψο ηεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία ζίγνπξα πξνζδηνξίδεηαη κεγαιχηεξε 

ηνπ έηνπο. 

 Άπια πάγηα ζηνηρεία ή αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  (Λνγαξηαζκνί Διιεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θσδηθνί : 16.00-16.09) . ε απηή ηελ θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη ηα δεθηηθά ρξεκαηηθήο απνηηκήζεσο άυια νηθνλνκηθά αγαζά 

(π.ρ. δηθαηψκαηα , ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο). Δίλαη ηα αζψκαηα νηθνλνκηθά αγαζά 

πνπ απνθηψληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νπσζδήπνηε κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο. 

 Έμνδα εγθαηαζηάζεσο ή πνιπεηνχο απφζβεζεο ( Λνγαξηαζκνί Διιεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θσδηθνί : 16.10 - 16.19 ). Πξφθεηηαη γηα έμνδα πνπ γίλνληαη 

θαηά ηελ ίδξπζε θαη αξρηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, ηελ απφθηεζε δηαξθψλ 

κέζσλ εθκεηαιιεχζεψλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαδηνξγάλσζή 

ηεο, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα ρξνληθή πεξίνδν 

κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη 

ηζφπνζα. 

 πκκεηνρέο (Λνγαξηαζκφο Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θσδηθφο : 18). 

Πεξηιακβάλνληαη νη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ , ηα εηαηξηθά κεξίδηα Δ.Π.Δ. 
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θαη νη εηαηξηθέο κεξίδεο εηαηξεηψλ, νη νπνίεο απνθηψληαη απφ ηελ επηρείξεζε κε 

ζθνπφ ηε δηαξθή θαηνρή ηνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο επηξξνήο ζηηο αληίζηνηρεο 

εηαηξείεο. Οη ζπκκεηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κνξθή πάγηαο επελδχζεσο 

θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (Λνγαξηαζκφο Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ 

θσδηθφο : 18). Δίλαη νη θαηά ηξίησλ απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο , γηα ηηο νπνίεο ε 

πξνζεζκία εμνθιήζεσο ιήγεη κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεσο.  

 

2.2 Δπέθηαζε, Πξνζζήθε, Βειηίσζε, πληήξεζε θαη Δπηζθεπή 
Δλζώκαησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ. 

 

 

Δπέθηαζε ή πξνζζήθε θηηξίνπ, θηηξηαθήο εγθαηαζηάζεσο θαη ηερληθνχ έξγνπ είλαη 

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

γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηά θαλφλα δνκηθψλ πιηθψλ. 

  

Δπέθηαζε ή πξνζζήθε κεραλήκαηνο, ηερληθήο εγθαηαζηάζεσο θαη κεραλνινγηθνχ 

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

θαη θαηά θαλφλα ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα.  

 

Βειηίσζε ελζψκαηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη θάζε κεηαβνιή πνπ 

γίλεηαη ζ’ απηφ κεηά απφ ηερλνινγηθή επέκβαζε θαη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, είηε ηελ 

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

είηε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπ.  

 

πληήξεζε ελζψκαηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ηερλνινγηθή 

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

ηθαλφηεηα γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Δπηζθεπή ελζψκαηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ή ε 

επηδηφξζσζε κεξψλ απηνχ, πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή ππνζηεί βιάβε, κε ζθνπφ ηελ 

επαλαθνξά ηεο παξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ή ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην 

επίπεδν πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ή ηε βιάβε  
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Σν θφζηνο ησλ επεθηάζεσλ, πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ πξνζαπμάλεη ηελ αμία 

θηήζεσο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαρσξείηαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

  

Γηα έμνδα ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

θφζηνο ηξέρνπζαο κνξθήο θαη θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ 

θαη’ είδνο ηεο νκάδαο 6 .  

 

2.3 Οη Απνζβέζεηο ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ  

 

 

Ι. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί  

Απφζβεζε είλαη ε ρξνληθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ηνπ πάγηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη, 

ζπλαθφινπζα, ε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ν θαηαινγηζκφο ηεο ζε θαζεκηά ρξήζε. Οη 

απνζβέζεηο θάζε ρξήζεσο βαξχλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ή απεπζείαο ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ πξφθεηηαη γηα απνζβέζεηο πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Σν πνζφ ηεο εηήζηαο απνζβέζεσο αληηπξνζσπεχεη ηε κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ, πνπ επέξρεηαη ιφγσ ηεο ρξήζεψο ηνπ, ηεο παξφδνπ ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ απαμηψζεσο.  

 

Απνζβέζηκν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ελζψκαην ή άυιν πάγην ζηνηρείν 

πνπ απνθηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα δηαξθή παξαγσγηθή ρξήζε θαη έρεη 

σθέιηκε δηάξθεηα δσήο πεξηνξηζκέλε, πάλησο κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο.  

 

Χθέιηκε δηάξθεηα δσήο είλαη, είηε ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ππνινγίδεηαη 

φηη ην απνζβέζηκν πάγην ζηνηρείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη παξαγσγηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα, είηε ε νιηθή πνζφηεηα παξαγσγήο ή ην νιηθφ έξγν ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

επηηχρεη ή νηθνλνκηθή κνλάδα απφ ην πάγην απηφ ζηνηρείν (π.ρ. σθέιηκε δηάξθεηα δσήο 

κεραλήκαηνο κεηξεκέλε ζε παξαγσγηθέο ψξεο)  

 

Απνζβεζηέα αμία ελφο απνζβέζηκνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην 

ηζηνξηθφ θφζηνο ηνπ ή άιιν πνζφ πνπ αληηθαηάζηεζε λνκφηππα ην ηζηνξηθφ θφζηνο 

(π.ρ. αμία αλαπξνζαξκνγήο πνπ επηβιήζεθε απφ ην λνκφ ή αμία πνπ έρεη πξνθχςεη 

απφ εθηίκεζε ιφγσ ζπγρσλεχζεσο), κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ, 

εθφζνλ απηή είλαη αμηφινγε. "Αλ ή ππνιεηκκαηηθή άμία δελ είλαη αμηφινγε, δε 
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ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνζβεζηέαο αμίαο. Ζ θξίζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε απηή αθήλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.  

 

Τπνιεηκκαηηθή αμία ελφο απνζβέζηκνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ή 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ, πνπ ππνινγίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ηέινο 

ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο ηεο δσήο ηνπ.  

 

ΙΙ. Γεληθέο αξρέο ινγηζκνύ ηωλ απνζβέζεωλ  

 

Ζ απνζβεζηέα αμία ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαλέκεηαη ζε θάζε 

ινγηζηηθή ρξήζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε νκνηφκνξθν ηξφπν. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ εθαξκφδεηαη ή κέζνδνο ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο 

θαη παξέρεηαη ε επρέξεηα λα κελ ιακβάλεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία εθφζνλ , θαηά ηελ 

θξίζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο , δελ είλαη αμηφινγε. ηελ πξάμε δελ ιακβάλεηαη ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία  γηαηί δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Οη 

απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

ζπληειεζηέο εηήζηαο ηαθηηθήο απνζβέζεσο γηα θάζε θαηεγνξία απνζβέζηκσλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ. Οη ζπληειεζηέο απηνί, θαηά ηεθκήξην, θαιχπηνπλ ηε θπζηθή θζνξά απφ ηε 

ρξήζε θαη απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ησλ 

νηθείσλ ζηνηρείσλ. Απφ ηε ρξήζε 1998 πηνζεηήζεθε θαη ε θζίλνπζα κέζνδνο 

απφζβεζεο. Απφ ην 1998 εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο ηνπ Π.Γ. 100/1998 

θαη απφ ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ 1/1/2003 θαη κεηά εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ 

Π.Γ 299/2003. Γελ επηηξέπεηαη ν ινγηζκφο απνζβέζεσλ κε ζπληειεζηέο κεγαιχηεξνπο 

απφ εθείλνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ν 

ινγηζκφο απνζβέζεσλ κε ζπληειεζηέο κηθξφηεξνπο απφ ηνχο ειάρηζηνπο ζπληειεζηέο, 

πνπ ε θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη σο ππνρξεσηηθνχο. Ζ δηελέξγεηα απνζβέζεσλ γηα 

θάζε έηνο κε ηνπο ζεζπηζκέλνπο ειάρηζηνπο ζπληειεζηέο είλαη ππνρξεσηηθή, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ε κε θεξδψλ. Ζ δηελέξγεηα απνζβέζεσλ δηαθφπηεηαη απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ησλ δηελεξγεκέλσλ απνζβέζεσλ γηα θάζε απνζβέζηκν 

ζηνηρείν γίλεη ίζν κε ηελ απνζβεζηέα αμία απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ (κείνλ κηαο κνλάδαο), 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ εμαθνινπζεί ή παξαγσγηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ.  

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ γίλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πάγην ζηνηρείν 

αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ή λα ιεηηνπξγεί. Αλ ν ρξφλνο απηφο δε ζπκπίπηεη κε ηελ 

έλαξμε ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεσο, ε απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζε ηφζα δσδέθαηα ηεο 

εηήζηαο απνζβέζεσο, φζνη είλαη νη κήλεο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεσο, ζηνπο νπνίνπο 
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πεξηιακβάλεηαη θαη ν κήλαο κέζα ζηνλ φπνην ην πάγην ζηνηρείν αξρίδεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ή λα ιεηηνπξγεί.  

 

Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηα φπνηα παξακέλνπλ ζε αδξάλεηα γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ζπλέρεηα πέξα απφ έμη κήλεο ππνινγίδνληαη, γηα ην 

δηάζηεκα απηφ, κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο. Σν πνζνζηφ κεηψζεσο θαζνξίδεηαη, θαηά 

θιάδνπο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ή θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ, ζπγρξφλσο κε ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ εηήζησλ ζπληειεζηψλ ηαθηηθψλ απνζβέζεσλ.  

 

ΙΙΙ. Άιια γεληθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο απνζβέζεηο  

 

Οη απνζβέζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζε θάζε ινγηζηηθή ρξήζε θαηαινγίδνληαη ζ’ 

απηή, κε ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ 66 «απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ελζσκαησκέλεο 

ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο» θαη 85 "απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ κε ελζσκαησκέλεο ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο" θαη κε πίζησζε ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ 

ρέδην, αληίζεησλ ινγαξηαζκψλ 10.99 , 11.99 , 12.99 , 13.99 , 14.99 θαη 16.99 . Απφ 

ηηο απνζβέζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζε θάζε ρξήζε, νη ηαθηηθέο, πνπ ζεσξείηαη φηη 

αθνξνχλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (δειαδή ηε ιεηηνπξγία παξαγσγήο, ηε δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο θαη ηε ιεηηνπξγία δηαζέζεσο) 

θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 66 θαη, ηειηθά, κεηαθέξνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 80.00 ηεο Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσο. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, κε ηε κνξθή αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ, πξφζζεηεο 

(επηηαρπλφκελεο) απνζβέζεηο θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 85 θαη, 

ηειηθά, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ( ινγαξηαζκφο 86.03 ).  

 

2.4 Μεηξών Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ  

 

 

Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή παξαθνινχζεζε θάζε πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη γηα ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο θηήζεσο θαη ησλ απνζβέζεσλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηεο ηχρεο 

ηνπ, ηεξείηαη ππνρξεσηηθά κεηξψν παγίσλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν απνηειεί ηελ ηειεπηαία 

αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ινγαξηαζκνί ηξίηνπ ή 

ηέηαξηνπ θιπ. βαζκνχ). Απφ ην κεηξψν παγίσλ ζηνηρείσλ, νη ιεπηνκέξεηεο θαη ν 

ηξφπνο ηεξήζεσο ηνπ νπνίνπ αθήλνληαη ζηελ θξίζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πξέπεη 

λα πξνθχπηνπλ ηνπιάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  
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 Σα ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ ην είδνο ηνπ παγίνπ (νλνκαηνινγία δηαθξηηηθά 

ζηνηρεία).  

 Σα ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο ηνπ εληάμεσο (ηίηινη θαη θσδηθνί αξηζκνί ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο).  

 Ζ αηηηνινγία θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θηήζεσο, ε αξρηθή αμία θηήζεσο θαη νη 

κεηαβνιέο απηήο (πξνζζήθεο, βειηηψζεηο, κεηψζεηο ) 

 Ο ηφπνο εγθαηαζηάζεσο ή ν ηξίηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ ηπρφλ 

βξίζθεηαη.  

 Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία άξρηζε ε ρξεζηκνπνίεζε ή ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο 

θαη ε εκεξνκελία πνπ ηπρφλ ηέζεθε ζε αδξάλεηα.  

 Ζ ηπρφλ θηήζε ηνπ κε επεξγεηηθή θνξνινγηθή δηάηαμε. Ζ ηπρφλ χπαξμε βαξψλ 

πάλσ ζ’ απηφ (π.ρ. είδνο βάξνπο, αηηία, πνζφ).  

 Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνζβέζεσλ.  

 Οη ινγηζκέλεο απνζβέζεηο (ζπληειεζηήο θαη πνζά) θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο εγγξαθήο (α/α παξαζηαηηθνχ, εκεξνκελία), θαζψο θαη νη 

αληηινγηζκέλεο απνζβέζεηο, π.ρ. ζε πεξίπησζε πσιήζεσο ή θαηαζηξνθήο 

απηνχ.  

 Σα ζηνηρεία θαη ε αηηία ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δσήο (π.ρ. 

εθπνίεζε, δηάιπζε ε θαηαζηξνθή).  

 

(απφζπαζκα απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ηνπ Θεφδσξνπ Γξεγνξάθνπ) 

 

2.5 Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 

 

2.5.1 Λνγαξηαζκόο 10 «Δδαθηθέο Δθηάζεηο»  

 

 

Δδαθηθέο εθηάζεηο είλαη ηα νηθφπεδα, γήπεδα, αγξνηεκάρηα, δάζε, νξπρεία, 

κεηαιιεία, ιαηνκεία, νη θπηείεο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε έθηαζε γεο ηεο νπνίαο ε 

θπξηφηεηα αλήθεη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δηαθξίλνληαη ζ’ εθείλεο 

πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, φπσο π.ρ. είλαη ηα νηθφπεδα, γήπεδα 

ή ηα αγξνηεκάρηα, θαη ζ’ απηέο πνπ ε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε αμία ηνπο είλαη απνζβεζηέα. ηελ ηειεπηαία απηή 

θαηεγνξία αλήθνπλ π.ρ. ηα νξπρεία, κεηαιιεία θαη ιαηνκεία.  
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Χο εδαθηθέο εθηάζεηο λννχληαη απηέο ζηηο νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη 

νξγαλσζεί ηα εξγνζηάζηα ή εξγνηάμηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή έρνπλ αλεγεξζεί 

ινηπά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απηήο (π.ρ. γηα γξαθεία, θαηαζηήκαηα ή θαηνηθίεο), 

θαζψο θαη εθείλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε παξφκνησλ ζθνπψλ.  

 

Οη εδαθηθέο εθηάζεηο παξαθνινπζνχληαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 

10 κε θαηαρψξεζε ζ’ απηνχο ηεο αμίαο θηήζεψο ηνπο (αγνξάο, εθηηκήζεσο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζπγρψλεπζε ή εηζθνξά ζε είδνο) ή ηεο αμίαο ε νπνία πξνθχπηεη έπεηηα 

απφ λφκηκε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο θηήζεσο.  

 

Σα έμνδα θηήζεσλ ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ (π.ρ. θφξνη κεηαβηβάζεσο 

ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη κεζηηηθά) θαηαρσξνχληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκφ 

παγίσλ , θαινχκελνο  «έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ». 

  

Σα έμνδα δηακνξθψζεσλ ησλ γεπέδσλ θαη άιισλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, ηα 

νπνία πξνζδίλνπλ αμία ζ’ απηέο επεηδή ηα ζρεηηθά έξγα (π.ρ. εθβξαρηζκνί ή 

ηζνπεδψζεηο) δε θζείξνληαη , νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο αμίαο θηήζεψο ηνπο. Αλ ηα έξγα 

απηά θζείξνληαη , ηφηε απνζβέλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα θαηαρσξνχληαη σο πάγην 

ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο μερσξηζηά απφ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

ζρεηηθά έμνδα δελ έρνπλ πεξηιεθζεί νχηε ζην θφζηνο θηηξίσλ ή ηερληθψλ έξγσλ ζαλ 

θφζηνο ππνδνκήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

Σα γήπεδα- νηθφπεδα θαη άιιεο εδαθηθέο εθηάζεηο δε θζείξνληαη απφ ηε ρξήζε 

ηνπο ή ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ απνζβέλνληαη. Όηαλ φκσο γηα 

ηηο εδαθηθέο απηέο εθηάζεηο ππάξρεη θίλδπλνο νηθνλνκηθήο απαμηψζεσο θαη 

ππνηηκήζεσο, γηα ηηο εηδηθέο απηέο πεξηπηψζεηο, ζρεκαηίδεηαη εηδηθή πξφβιεςε, ε νπνία 

θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 44.10 «πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ» κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 83.10 .  

 

2.5.2 Λνγαξηαζκόο 11 «Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ - Σερληθά έξγα»  

 

 

Κηίξηα είλαη νη νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο πνπ γίλνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

δνκηθψλ πιηθψλ θαη πξννξίδνληαη γηα θαηνηθίεο , βηνκεραλνζηάζηα , απνζήθεο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε εθκεηάιιεπζε ή δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 
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Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ είλαη πξφζζεηεο εγθαηαζηάζεηο , φπσο ειεθηξηθέο , 

πδξαπιηθέο , κεραλνινγηθέο , θιηκαηηζηηθέο , ηειεπηθνηλσληαθέο , απνρεηεχζεσο θαη 

άιιεο , νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην θηίξην θαηά ηέηνην ηξφπν , ψζηε ν 

απνρσξηζκφο ηνπο λα κελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη εχθνια θαη ρσξίο βιάβε ηνπ θηηξίνπ.  

 

Σερληθά έξγα είλαη κφληκεο , θαηά θαλφλα , ηερληθέο θαηαζθεπέο κε ηηο νπνίεο 

ηξνπνπνηείηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (π.ρ. δξφκνη , πιαηείεο , ιηκάληα , θξάγκαηα , ιίκλεο , 

δηψξπγεο , πεξηθξάμεηο , ζήξαγγεο , γέθπξεο , αεξνδξφκηα ή ζηάδηα). 

 

ην ινγαξηαζκφ «Κηίξηα – Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Σερληθά έξγα» , 

πεξηιακβάλνληαη νη ππνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ , δειαδή νη 

δαπάλεο δηακνξθψζεσο γεπέδσλ θαη άιισλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ , φηαλ ζπληξέρνπλ νη 

εμήο δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο α) νη δαπάλεο απηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί 

ζην θφζηνο θηηξίσλ ή ηερληθψλ έξγσλ ζαλ θφζηνο ππνδνκήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη 

β) νη δηακνξθψζεηο λα θζείξνληαη θαη γηα ην ιφγν απηφ λα απνζβέλνληαη.  

 

Δπίζεο ζηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη ηα θηίξηα θαη ηερληθά έξγα 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη ζε αθίλεηα θπξηφηεηαο ηξίησλ, 

φηαλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη δηθαίσκα ρξήζεσο γηα νξηζκέλν ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη 

ζπκβαηηθά, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ηα ελ ιφγσ έξγα (π.ρ. θηίξηα ή δηακνξθψζεηο) 

πεξηέρνληαη ζηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο αληάιιαγκα. ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο 

θαηαρσξνχληαη: α) ην θφζηνο αλεγέξζεσο θηηξίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ, β) ην θφζηνο 

δηακνξθψζεσλ, βειηηψζεσλ θαη πξνζζεθψλ πάλσ ζε θηίξηα θαη ηερληθά έξγα θαη γ) ηα 

έμνδα δηακνξθψζεσο εδαθηθψλ εθηάζεσλ.  

 

Σα θηίξηα θαη ηα ηερληθά έξγα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

ζε αθίλεηα ηξίησλ , θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γη’ απηά , 

απνζβέλνληαη αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο ζπκβαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο , κε ηνλ 

φξν φηη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ρξφλν 

ρξεζηκνπνηήζεσο δε ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

νκνεηδή ηδηφθηεηα πάγηα ζηνηρεία.  

Σα θηίξηα - εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ θαη ηα ηερληθά έξγα παξαθνινπζνχληαη ζηνπο 

νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11 έπεηηα απφ θαηαρψξεζε ζ’ απηνχο: α) ηεο αμίαο 

θηήζεψο ηνπο (αγνξάο, εθηηκήζεσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρψλεπζε ή εηζθνξά ζε 

είδνο) ή ηεο αμίαο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ λφκηκε αλαπξνζαξκνγή βάζεη ηνπ Ν. 

2065/1992 ηεο αμίαο θηήζεσο θαη β) ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
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ηδηνθαηαζθεπέο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην ινγαξηαζκφ «θηίξηα – εγθαηαζηάζεηο 

θηηξίσλ – ηερληθά έξγα ππφ εθηέιεζε». 

  

Σα έμνδα θηήζεσο ησλ θηηξίσλ - ηερληθψλ έξγσλ (π.ρ θφξνη κεηαβηβάζεσο, 

ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη κεζηηηθά) θαηαρσξνχληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκφ 

παγίσλ «έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ».  

 

Ζ αμία θηήζεσο ησλ θηηξίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ πξνζαπμάλεηαη κε ηελ αμία ησλ 

επεθηάζεσλ ή πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ πνπ γίλνληαη θάζε θνξά.  

 

2.5.3 Λνγαξηαζκόο 12 «Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο - Λνηπόο 
κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο» . 

 

 

ην ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο , δειαδή νη κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο , κφληκα εγθαηεζηεκέλεο ή θηλεηέο , νη 

νπνίεο ρξεζηκεχνπλ γηα λα απνζπνχλ απφ ηε θχζε , λα επεμεξγάδνληαη ή λα 

κεηαζρεκαηίδνπλ πιηθά αγαζά ή γηα λα παξάγνπλ ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηεο.  

 

Δπίζεο παξαθνινπζνχληαη νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο , 

δειαδή ηερληθέο θαηαζθεπέο θαη γεληθά ηερλνινγηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηε 

κφληκε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο ζην παξαγσγηθφ θχθισκά ηεο. 

ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη θαη νη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο , νη νπνίεο , ρσξίο λα ζπζρεηίδνληαη κε ηα κεραλήκαηα , έρνπλ 

ζρέζε κε ην παξαγσγηθφ θαη γεληθά κε ην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα ηεο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο 

ζεξκάλζεσο, πδξαπιηθέο θαη ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ή απνζεθεπηηθέο δεμακελέο), 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη ζπλδεκέλεο κε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή είλαη 

ζπλδεκέλεο κε απηέο , αιιά θαηά ηξφπν πνπ ν απνρσξηζκφο ηνπο είλαη δπλαηφ λα 

ζπληειεζηεί εχθνια θαη ρσξίο βιάβε ηεο νπζίαο ηνπο ή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

  

Δπίζεο ν ινγαξηαζκφο παγίσλ «Μεραλήκαηα – Σερληθέο Δγθαηαζηάζεηο & 

Λνηπφο εμνπιηζκφο» πεξηιακβάλεη ηα θνξεηά κεραλήκαηα «ρεηξφο» , δειαδή ηα 

θνξεηά κηθξνκεραλήκαηα πνπ έρνπλ παξαγσγηθή δσή κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο θαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ παξαγσγηθή δσή ησλ κεραλεκάησλ. 
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Σα κεραλήκαηα, νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν ινηπφο κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο παξαθνινπζνχληαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 12 έπεηηα απφ 

θαηαρψξεζε ζ’ απηνχο: α) ηεο αμίαο θηήζεψο ηνπο (αγνξάο , εθηηκήζεσο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζπγρψλεπζε ή εηζθνξά ζε είδνο) , ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηα εηδηθά 

έμνδα αγνξάο , φπσο ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλαξκνινγήζεσο (κέρξη λα ηεζνχλ 

ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο) ή ηεο αμίαο ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ λφκηκε 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο θηήζεσο θαη β) ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπο , φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηδηνθαηαζθεπέο , ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην ινγαξηαζκφ «κεραλήκαηα - 

ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο - ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε» θαη ην 

νπνίν πξνζαπμάλεηαη κε ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλαξκνινγήζεψο ηνπο.  

 

Ζ παξαπάλσ αμία θηήζεσο πξνζαπμάλεηαη κε ηελ αμία ησλ επεθηάζεσλ ή πξνζζεθψλ 

θαη βειηηψζεσλ πνπ γίλνληαη θάζε θνξά.  

 

2.5.4 Λνγαξηαζκόο 13 «Μεηαθνξηθά κέζα». 

  

 

ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 13 παξαθνινπζνχληαη ηα θάζε είδνπο 

νρήκαηα κε ηα νπνία ε νηθνλνκηθή κνλάδα δηελεξγεί κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ ηεο (π.ρ. εκπνξεπκάησλ , εηνίκσλ πξντφλησλ ή 

πιηθψλ) , είηε κέζα ζηνπο ρψξνπο εθκεηαιιεχζεσο , είηε έμσ απφ απηνχο.  

 

2.5.5 Λνγαξηαζκόο 14 «Έπηπια θαη Λνηπόο εμνπιηζκόο». 

  

 

ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 14 παξαθνινπζνχληαη ηα έπηπια θαη ν 

ινηπφο εμνπιηζκφο ησλ δηαθφξσλ θηηξηαθψλ ρψξσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (π.ρ. 

γξαθείσλ , εξγνζηαζίσλ , εξγαζηεξίσλ , θαηαζηεκάησλ ή απνζεθψλ).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνινγαξηαζκφ «έπηπια» παξαθνινπζνχληαη ηα θηλεηά 

αληηθείκελα ή εθείλα πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα αιιά είλαη δπλαηφ λα απνρσξηζηνχλ 

εχθνια , θαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηνλ θαιισπηζκφ ησλ 

θηηξηαθψλ ρψξσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη , θαηά θαλφλα , απφ ην πξνζσπηθφ ηεο νη-

θνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.  
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ηνλ ππνινγαξηαζκφ «ζθεχε» παξαθνινπζνχληαη ηα δηάθνξα είδε εζηηάζεσο 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ εζηηαηνξίσλ , θπιηθείσλ , 

μελνδνρείσλ θιπ. (π.ρ. ςχθηεο λεξνχ , ςπγεία , ειεθηξηθνί θνχξλνη ή ζθεχε θνπδίλαο).  

 

ηνλ ππνινγαξηαζκφ  «κεραλέο γξαθείσλ» παξαθνινπζνχληαη νη θάζε είδνπο 

κεραληθέο κεραλέο γξαθείσλ (π.ρ. ινγηζηηθέο , αξηζκνκεραλέο ή γξαθνκεραλέο) ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

 

ηνλ ππνινγαξηαζκφ «ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα» 

παξαθνινπζνχληαη ηα θάζε είδνπο ειεθηξνληθά κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο , φπσο π.ρ. νη δηεξεπλεηέο, νη ειεθηξνληθέο 

ινγηζηηθέο κεραλέο , νη ειεθηξνληθέο νζφλεο , νη δηαηξεηηθέο κεραλέο.  

 

Σέινο αθνινπζνχλ θαη άιινη ππνινγαξηαζκνί νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ κέζα 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο , επηζηεκνληθά φξγαλα , εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 

φπσο ηειεθσληθά θέληξα ή ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θιπ.  

 

2.5.6 Λνγαξηαζκόο 15 «Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη Πξνθαηαβνιέο 
θηήζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ» . 

 

 

ην ινγαξηαζκφ 15 παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά ηα νπνία δηαζέηνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ , θαζψο θαη ηα πνζά ηα νπνία 

πξνθαηαβάιινληαη γηα ηελ αγνξά φκνησλ ζηνηρείσλ. Σν θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 15 απεηθνλίδεη ην κε νινθιεξσκέλν θφζηνο 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ , ηα νπνία , κέρξη ηελ ήκεξα εθείλε , δελ είραλ παξαιεθζεί ή δελ 

είρε ζπληειεζηεί ή απνπεξάησζε ηνπο. 

  

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κε δηθά ηεο κέζα παξαθνινπζείηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο παξαγσγήο ηεο νκάδαο 9 , ή ππνινγίδεηαη εμσινγηζηηθά, αλ ή νηθνλν-

κηθή κνλάδα δελ εθαξκφδεη ζχζηεκα αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εθκεηαιιεχζεσο. Σν 

θφζηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ησλ νηθείσλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 15 , κε πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78.00 . 

Σν θφζηνο απηφ παξακέλεη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15 θαη θαηά ηελ 

επφκελε ρξήζε , θαηά ηελ νπνία πξνζαπμάλεηαη θαη κε ην θφζηνο πνπ 
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πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηε λέα απηή ρξήζε , θαη νχησ θαζεμήο , κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο , νπφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ πάγηνπ 

ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15 ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ( 11- 14 θαη 16 ).  

 

Αλ ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ νινθιεξψλεηαη κέζα ζηε ρξήζε πνπ 

άξρηζε ε θαηαζθεπή απηή, ην θφζηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

παξαγσγήο ηεο νκάδαο 9 ή εμσινγηζηηθά είλαη δπλαηφ λα θαηαρσξείηαη απεπζείαο 

ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ( 11-14 θαη 16 ), κε πίζησζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78.00 .  

 

2.6 Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 

 

2.6.1 Λνγαξηαζκόο 16 «Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο θαη Έμνδα Πνιπεηνύο 
Απόζβεζεο» . 

 

 

Ι. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (άϋια πάγηα ζηνηρεία).  

 

Άυια πάγηα ζηνηρεία (αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο) είλαη ηα αζψκαηα εθείλα 

νηθνλνκηθά αγαζά ηα νπνία είλαη δεθηηθά ρξεκαηηθήο απνηηκήζεσο θαη είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο , είηε απηά κφλα , είηε καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα. Σα άυια πάγηα ζηνηρεία απνθηψληαη κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξαγσγηθά γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (δειαδή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο), 

δηαθξίλνληαη δε ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο:  

α. δηθαηψκαηα, φπσο π.ρ. δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο , εκπνξνβηνκεραληθά ζήκαηα ή 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία,  

β. πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο , ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο , φπσο π.ρ. ε πειαηεία , ε θήκε , ε 

πίζηε , ε θαιή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή ε εηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή 

νξηζκέλσλ αγαζψλ. ηε δεχηεξε απηή θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπλζέηνπλ, θαηά θχξην ιφγν, ηελ έλλνηα ηνπ γλσζηνχ φξνπ ηεο «ππεξαμίαο» ή «θήκεο 

θαη πειαηείαο» (Goodwill, Fonds de Commerce) ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηα νπνία 

πξνζδίλνπλ ζηε κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ζπλνιηθή αμία κεγαιχηεξε απφ 

εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  
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Σα άυια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη απφ ηξίηνπο 

θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16 κε ηελ αμία θηήζεσο ηνπο, 

ελψ εθείλα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα απεηθνλίδνληαη ινγηζηηθά , 

κφλν φηαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη έμνδα θαη εθφζνλ ηα έμνδα απηά 

απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη φρη εθάπαμ κέζα ζε έλα ρξφλν. 

  

ηνλ ππνινγαξηαζκφ «ππεξαμία επηρεηξήζεσο (Goodwill) παξαθνινπζείηαη ε 

ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη πνπ είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο αγνξάο θαη 

ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε 

ζπγρσλεχζεσο ε πξαγκαηηθή αμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 . Ζ ππεξαμία ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξαγκαηνπνηεί πςειά 

θέξδε ιφγσ θπξίσο ηεο θαιήο θήκεο , ηεο εθηεηακέλεο πειαηείαο , ηεο κεγάιεο 

πίζηεσο ζηελ αγνξά , ηεο θαιήο νξγαλψζεσο , ηεο ηδηαίηεξήο ηεο εμεηδηθεχζεσο ζηελ 

παξαγσγή νξηζκέλσλ αγαζψλ , ηεο θαιήο πξννπηηθήο αλαπηχμεσο ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη , ησλ εμαηξεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζέζεσο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε 

, ηεο πςειήο ζηάζκεο ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνιεί (επηζηεκνληθή θαηάξηηζε , 

εκπεηξία) θαη ηνπ θχξνπο, δπλακηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

δηεπζπληηθνχ ηεο κεραληζκνχ.  

 

Ζ ππεξαμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απνζβέλεηαη, είηε εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά 

θαη ηζφπνζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα 

ππεξβαίλνπλ ηα πέληε έηε.  

  

ΙΙ. Έμνδα πνιπεηνύο απνζβέζεωο  

 

Έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο είλαη εθείλα πνπ γίλνληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη 

αξρηθή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ απφθηεζε δηαξθψλ κέζσλ 

εθκεηαιιεχζεσο, θαζψο θαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαδηνξγάλσζή ηεο. Σα έμνδα απηά 

εμππεξεηνχλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν- νπσζδήπνηε 

κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο - θαη γηα ην ιφγν απηφ απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά.  

 

2.7 Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο . 
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2.7.1 Λνγαξηαζκόο 18 «πκκεηνρέο θαη Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο 
Απαηηήζεηο» . 

 

 

ηνπο ινγαξηαζκνχο «ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο» θαη  

«ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» παξαθνινπζνχληαη νη κεηνρέο αλψλπκσλ 

εηαηξηψλ , ηα εηαηξηθά κεξίδηα Δ.Π.Δ. θαη νη εηαηξηθέο κεξίδεο ησλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο 

εηαηξεηψλ , πνπ ε δηαξθήο θαηνρή ηνπο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο , θπξίσο γηαηί ηεο εμαζθαιίδεη άζθεζε επηξξνήο ζηηο 

αληίζηνηρεο εηαηξείεο. Οη ζπκκεηνρέο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κνξθή πάγηαο επελδχζεσο 

φηαλ θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο ππάξρεη ζθνπφο γηα δηαξθή θαηνρή ηνπο θαη επί πιένλ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θεθαιαίνπ θάζε εηαηξείαο. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ρξεφγξαθα θαη παξαθνινπζνχληαη ζην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ. ρεηηθά κε ηε δηάθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ 18.00 θαη 18.01 ηζρχνπλ ηα εμήο:  

Οη ζπκκεηνρέο θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο κε ηελ αμία 

θηήζεψο ηνπο. Αμία θηήζεσο είλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη, είηε απεπζείαο ζηελ 

εηαηξεία θαηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο , είηε γηα ηελ αγνξά ηεο ζπκκεηνρήο , 

θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ ηίηισλ πνπ δίλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ρσξίο 

αληάιιαγκα ιφγσ λφκηκεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο ή θεθαιαηνπνηήζεσο απνζεκαηηθψλ ηεο.  

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

 Οη ζπκκεηνρέο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο , θαζψο θαη νη κεηνρέο αλψλπκσλ 

εηαηξεηψλ θαη νη θάζε θχζεσο ηίηινη ρξενγξάθσλ κε ραξαθηήξα 

αθηλεηνπνηήζεσλ, απνηηκνχληαη καδί κε ηα ρξεφγξαθα ζηε ζπλνιηθά 

ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ ηξέρνπζα ηηκή , απηή ζεσξείηαη γηα ηε λέα ρξήζε 

ζαλ ηηκή θηήζεσο.  

Χο ηξέρνπζα ηηκή νξίδεηαη:  

α) Γηα ηνπο εηζεγκέλνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ηίηινπο (κεηνρέο, νκνινγίεο 

θιπ.) , ν κέζνο φξνο ηεο επίζεκεο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο 

ρξήζεσο.  

β) Γηα ηνπο κε εηζεγκέλνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ηίηινπο:  

 Αλ πξφθεηηαη γηα κεηνρέο αλψλπκσλ εηαηξηψλ, ε εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο, 

γηα ηηο κεηνρέο ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα γίλεη ε απνηίκεζε.  

 Αλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ινηπνχο , εθηφο απφ ηηο κεηνρέο , ηίηινπο , ε ηηκή 

θηήζεψο ηνπο.  
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 Αλ πξφθεηηαη γηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ , ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο 

ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο.  

 Όηαλ ε ζπλνιηθή ηξέρνπζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

θηήζεσο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ηεο εηαηξείαο.  

 Οη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο 

εηαηξείαο, θαη νη ηπρφλ ηίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ , απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή , κεηαμχ ηεο ηηκήο 

θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο. Χο ηξέρνπζα ηηκή νξίδεηαη ε εζσηεξηθή 

ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηεο επηρεηξήζεσο, 

γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα γίλεη ε απνηίκεζε.  

 Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ηεο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσο θαηαρσξνχληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο 

εηαηξείαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο δεκνζηεπκέλνο ηζνινγηζκφο, κε βάζε ηνλ 

νπνίν έγηλε ε απνηίκεζε ησλ κε εηζαγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ ή 

ζπκκεηνρψλ , δελ έρεη ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θαηά λφκν νξθσηφ ειεγθηή 

ινγηζηή , ζην θάησ κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ έρεη 

ηηο ζπκκεηνρέο θαη ηα ρξεφγξαθα αλαγξάθεηαη ζεκείσζε πνπ αλαθέξεη φηη , 

ζηηο ζπκκεηνρέο θαη ζηα ρξεφγξαθα πεξηιακβάλνληαη θαη κεηνρέο αλψλπκσλ 

εηαηξηψλ ή ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ Α.Δ.) επηρεηξήζεηο , αμίαο θηήζεσο (ή 

απνηηκήζεσο) € .......... θαη ………, αληίζηνηρα, κε εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην, θαη φηη ν ηζνινγηζκφο , κε βάζε ηνλ φπνην έγηλε ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ ησλ κεηνρψλ θαη 

ζπκκεηνρψλ , δελ έρεη ειεγρζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θαηά ην λφκν νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή.  

 Σα θάζε θχζεσο ρξεφγξαθα θαη ηίηινη, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο 

θαηαζέζεσο θαη δελ είλαη εηζεγκέλα ζην ρξεκαηηζηήξην , φπσο είλαη ηα έληνθα 

γξακκάηηα δεκνζίνπ , απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο παξνχζα αμία ηνπο θαηά ηελ 

εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην 

εηήζην επηηφθην ηνπ θάζε ρξενγξάθνπ ή ηίηινπ. 

  

ηνπο ππφινηπνπο ππνινγαξηαζκνχο παξαθνινπζνχληαη νη καθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (δειαδή νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία 

εμνθιήζεσο ιήγεη κεηά απφ ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεσο.) Οη ινηπέο απαηηήζεηο 

(δειαδή εθείλεο ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εμνθιήζεσο ιήγεη κέρξη ην ηέινο ηεο 

επφκελεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζεσο), παξαθνινπζνχληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ.  



 

 34 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ησλ Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ 

ρεδίσλ, ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη αθφινπζεο:  

α. Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαηξηθή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε ζρέζε απηή, ε ζπγαηξηθή επηρείξεζε είλαη ζπλδεκέλε 

κε ηε κεηξηθή θαη ε κεηξηθή είλαη ζπλδεκέλε κε ηε ζπγαηξηθή.  

ρέζε κεηξηθήο επηρεηξήζεσο πξνο ζπγαηξηθή ππάξρεη φηαλ κία επηρείξεζε (κεηξηθή):  

 Έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

επηρεηξήζεσο (ζπγαηξηθήο) , έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη χζηε-

ξα απφ ζπλππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηξί-

ηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο επηρεηξήζεσο ή έρεη απνθηεζεί χζηεξα απφ 

ζπκθσλία κε άιιν κέηνρν ή εηαίξν ηεο ζπγαηξηθήο απηήο επηρεηξήζεσο, ή  

 πκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρεηξήζεσο θαη έρεη ην δηθαίσκα , είηε 

άκεζα , είηε κέζσ ηξίησλ , λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο απηήο (ζπγαηξηθήο ), ή  

 Αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή).  

 Γεζπφδνπζα επηξξνή ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηαζέηεη, άκεζα ή 

έκκεζα , ηνπιάρηζην ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζπ-

γαηξηθήο θαη αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεπ-

ηαίαο.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαπάλσ πιεηνςεθίαο ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ, ζην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο επηρεηξήζεσο ζε κηα άιιε 

επηρείξεζε πξνζηίζνληαη θαη ηα πνζνζηά ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο 

άιιεο απηήο επηρεηξήζεσο , πνπ θαηέρνληαη απφ άιιε ή άιιεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο.  

β. Οη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο θαη θάζε κία απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο ή ηηο ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ ζπλδεκέλσλ απηψλ επηρεηξήζεσλ.  

γ. Οη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ , άζρεηα αλ κεηαμχ 

ηνπο δελ ππάξρεη απεπζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο.  

 

Τέλος ακολοσθούν και άλλοι σπολογαριαζμοί οι οποίοι περιλαμβάνοσν 

μακροπρόθεζμα γραμμάηια ειζπρακηέα , δοζμένες εγγσήζεις ζε ΔΕΗ , ΟΤΕ , κλπ , 

οθειλόμενο κεθάλαιο δηλαδή οι, μεηά ηο ηέλος ηης επόμενης ηοσ ιζολογιζμού 

τρήζεως, καηαβληηέες δόζεις ηοσ οθειλόμενοσ κεθαλαίοσ ηης οικονομικής μονάδας , 

λοιπές μακροπρόθεζμες απαιηήζεις καθώς και λοιπές μακροπρόθεζμες ηοποθεηήζεις 

κεθαλαίοσ. 

 



 

 35 

3. Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαηά ηα Γηεζλή Πξόηππα  

 

 

3.1 Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ (ζύκθσλα κε ην 
δηεζλέο ινγηζηηθό πξόηππν 16)   

 

 

3.1.1  θνπόο  

 

 

 Ο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (αθίλεηα , 

κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ), νχησο ψζηε νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επέλδπζε ηεο 

νληφηεηαο ζηα πιηθά πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ ελ ιφγσ επέλδπζε. 

 Σα θχξηα ζέκαηα ζηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

είλαη : 

 ε αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , 

 ν θαζνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο , θαη 

 ν θαζνξηζκφο ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζήο ηνπο. 

 Οη πξφλνηεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα φια ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο εθηφο εάλ ππάξρεη επηηξεπφκελνο ή 

ππνρξεσηηθφο ελαιιαθηηθφο ρεηξηζκφο , γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν , ν νπνίνο 

νξίδεηαη απφ θάπνην άιιν ινγηζηηθφ πξφηππν. 

 Σν πξφηππν απηφ δελ θαιχπηεη πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ηαμηλνκνχληαη 

σο «θαηερφκελα γηα πψιεζε» , βηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο , ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ 

ζε εμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε πεγψλ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηέινο δηθαηψκαηα 

εμεξεχλεζεο θαη εμφξπμεο πεηξειαίνπ , νξπθηψλ , θπζηθνχ αεξίνπ. Αληίζεηα , ην ΓΛΠ 

16 θαιχπηεη αθίλεηε ηδηνθηεζία , κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ αλάπηπμε ή ζπληήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

 Σα πιηθά πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ζηνηρεία κε θπζηθή ππφζηαζε , ηα 

νπνία θαηέρνληαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ή πξνζθνξά πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ , γηα 

εθκίζζσζε ζε ηξίηνπο ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο , θαη αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηφδνπο. 
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 Παξαθάησ παξαζέηνληαη θάπνηνη νξηζκνί γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

πξνηχπνπ : 

Σηνηρείν ελεξγεηηθνύ είλαη έλαο πφξνο πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο 

απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ζε εηζξνή κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πξνο ηελ επηρείξεζε. 

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

πνζψλ : 

- ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ θφζηε πψιεζεο 

- ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ 

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

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

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

ηακεηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ φηαλ γίλεη δηαθαλνληζκφο κηαο 

ππνρξέσζεο. 

Απόζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ελφο ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ. 

Απνζβεζηέν πνζό είλαη ην θφζηνο ελφ παγίνπ , ή άιιν πνζφ πνπ αληηθαζηζηά ην 

θφζηνο κείνλ ε ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. 

Δύινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα 

αληαιιαρζεί (ή κηα ππνρξέσζε λα δηεπζεηεζεί) κεηαμχ πιεξνθνξεκέλσλ , πξφζπκσλ 

κεξψλ ζε κηα «ζπλαιιαγή ίζσλ απνζηάζεσλ». 

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

ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε ηνπ αμία. 

Κόζηνο είλαη ην πνζφ ησλ κεηξεηψλ ή ηζνδχλακσλ κεηξεηψλ πνπ πιεξψζεθαλ ή ε 

εχινγε αμία άιινπ αληηηίκνπ πνπ δφζεθε γηα ηελ απφθηεζε ή θαηαζθεπή ηνπ ή, φπνπ 

εθαξκφδεηαη , ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη ζην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ αξρηθή 

ηνπ αλαγλψξηζε. 

Λνγηζηηθή αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ 

απνκείσζεο. 

Υπνιεηκκαηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ε ππνινγηδφκελε αμία ηελ νπνία 

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

αθαίξεζε ησλ ππνινγηδφκελσλ θφζησλ εθπνίεζεο , εάλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ήηαλ 

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

 Ωθέιηκε δωή είλαη : 

- ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αλακέλεηαη φηη ζα 

είλαη δηαζέζηκν γηα ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ νληφηεηα ή 
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- ν αξηζκφο κνλάδσλ πνπ αλακέλεηαη λα παξάγεη ην ζηνηρείν γηα ηελ 

νληφηεηα.  

 

3.1.2 Αλαγλώξηζε Κόζηνπο Πάγηνπ ηνηρείνπ Δλεξγεηηθνύ  

 

 

Σν θφζηνο ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο πάγην 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κόλνλ φηαλ αλακέλνληαη κειινληηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ θαη 

φηαλ θπζηθά ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. 

Σν θφζηνο ελφο πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ζπκπεξηιακβάλεη :  

 ην θφζηνο αγνξάο , ηνπο θφξνπο εηζαγσγήο (εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε) , άιινπο κε επηζηξεπηένπο θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κείνλ 

νπνηεζδήπνηε εκπνξηθέο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. 

 νπνηαδήπνηε θφζηε άκεζα απνδνηέα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα θέξνπλ ην 

ζηνηρείν ζε ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα λα θαηαζηεί ηθαλφ λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδεη ε δηεχζπλζε (παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

θφζησλ είλαη αξρηθά θφζηε παξάδνζεο , θφζηε εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπλαξκνιφγεζεο , επαγγεικαηηθέο ακνηβέο θιπ) θαη 

 ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ θφζησλ θαηεδάθηζεο/αρξήζηεπζεο θαη απφζπξζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ θαη κεηέπεηηα απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ φπνπ είρε εγθαηαζηαζεί ην 

πάγην. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ θφζησλ ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ζηακαηά φηαλ ην ζηνηρείν είλαη ζηε ζέζε θαη θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη. Χο εθ ηνχηνπ , ηα θφζηε ρξήζεο ή κεηάηαμεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ π.ρ. : 

 θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ πνπ , ελψ ην 

ζηνηρείν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδεη ε δηεχζπλζε , ην 

ζηνηρείν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή ππνιεηηνπξγεί. 

 αξρηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο π.ρ. κέρξη λα δεκηνπξγεζεί ηθαλνπνηεηηθή δήηεζε 

γηα ην πξντφλ , θαη 

 θφζηε κεηεγθαηάζηαζεο ή αλαδηνξγάλσζεο κέξνπο ή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

νληφηεηαο. 

 

 

3.1.3 Δπηκέηξεζε Κόζηνπο κεηά ηελ αλαγλώξηζε απηνύ 

 



 

 38 

 

 Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κεηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε κπνξεί λα γίλεη εθαξκφδνληαο είηε ην κνληέιν θφζηνπο είηε ην 

κνληέιν επαλεθηίκεζεο : 

 

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

 

 

Μνληέιν Κφζηνπο Μνληέιν επαλεθηίκεζεο 

 

 

 

Κφζηνο 

κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  

θαη ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο  

απνκείσζεο 

Δπαλεθηηκεκέλν πνζφ 

κείνλ κεηαγελέζηεξεο 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο  

δεκίεο απνκείσζεο 

 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα επηιέμεη σο ινγηζηηθή πνιηηηθή είηε ην κνληέιν θφζηνπο 

είηε ην κνληέιν επαλεθηίκεζεο θαη λα εθαξκφδεη ηελ επηιεγείζα πνιηηηθή ζε φιε ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. 

 

Μνληέιν θόζηνπο 

 

 Μεηά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ , έλα πιηθφ πάγην ζηνηρείν 

πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζην θφζηνο ηνπ κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 

 

Μνληέιν επαλεθηίκεζεο 

 

 Μεηά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ , έλα πιηθφ πάγην ζηνηρείν 

ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη 

ζην επελεθηηκεκέλν πνζφ , ην νπνίν είλαη ε εχινγε ηνπ αμία ηελ εκεξνκελία ηεο 

επαλεθηίκεζεο κείνλ νπνηεζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο απζβέζεηο θαη 

κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 
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 Όηαλ γίλεη ε αξρηθή επαλεθηίκεζε ηφηε πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη άιιεο 

επαλεθηηκήζεηο κε επαξθή ζπρλφηεηα , έηζη ψζηε ε εθάζηνηε ινγηζηηθή αμία λα κε 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ παγίνπ θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο. 

 Οη θαλνληζκνί επαλεθηίκεζεο έρνπλ σο εμήο : 

 ε εχινγε αμία ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη απφ ελδείμεηο ηεο 

αγνξάο κέζσ εθηίκεζεο πνπ ζπλήζσο γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο 

εθηηκεηέο. Ζ εχινγε αμία είλαη ζπλήζσο ε αγνξαία αμία κε βάζε ηελ εθηίκεζε. 

Δάλ , γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο απφ ηελ 

αγνξά ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ιφγσ ηνπ φηη ην ζηνηρείν 

ζπάληα πσιείηαη , εθηφο σο κέξνο κίαο ελ ιεηηνπξγία επηρείξεζεο , ηφηε ε 

νληφηεηα ίζσο ρξεηαζηεί λα ππνινγίζεη εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο 

εηζνδεκαηηθή πξνζέγγηζε ή κηα πξνζέγγηζε απνζβεζκέλνπ θφζηνπο 

αληηθαηάζηαζεο. 

 ε ζπρλφηεηα ησλ επαλεθηηκήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επαλεθηηκάηαη. Όηαλ ε εχινγε αμία ελφο 

επαλεθηηκεκέλνπ ζηνηρείνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ινγηζηηθή αμία , 

ρξεηάδεηαη θαηλνχξηα επαλεθηίκεζε. Δάλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαη αζηαζείο 

κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ρξεηάδεηαη εηήζηα επαλεθηίκεζε ελψ φηαλ νη 

κεηαβνιέο είλαη αζήκαληεο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη επαλεθηίκεζε κφλν θάζε 3 ή 5 

έηε. 

 φηαλ απνθαζηζηεί ε επαλεθηίκεζε ελφο παγίνπ , ηφηε πξέπεη λα γίλεη 

επαλεθηίκεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία π.ρ. γε , 

γε θαη θηίξηα , κεραλήκαηα , νρήκαηα θ.ι.π. 

 ηα ζηνηρεία κέζα ζε κία θαηεγνξία παγίσλ επαλεθηηκνχληαη ηαπηνρξφλσο νχησο 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε επηιεθηηθή επαλεθηίκεζε θαη ε αλαθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο , πνζψλ πνπ απνηεινχλ θφζηε θαη αμίεο δηαθνξεηηθψλ 

εκεξνκεληψλ. Όκσο , κία θαηεγνξία ζηνηρείσλ κπνξεί λα επαλεθηηκάηαη ζε 

θπιηφκελε βάζε λννπκέλνπ φηη ε επαλεθηίκεζε ηεο θαηεγνξίαο ζπκπιεξψλεηαη 

κέζα ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λννπκέλνπ φηη νη επαλεθηηκήζεηο 

γίλνληαη ηαθηηθά. 

 νη ηπρφλ επηπηψζεηο κίαο επαλεθηίκεζεο ζηε θνξνινγία θαη αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ινγηζηηθφ πξφηππν 12 . 

 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο κεηαμχ κνληέινπ θφζηνπο 

θαη κνληέινπ επαλεθηίκεζεο πνπ δίλεη ην δηεζλέο ινγηζηηθφ πξφηππν 16 , γίλεηαη 
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αληηθείκελν θαηάρξεζεο απφ νξηζκέλεο νληφηεηεο γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» : 

 νληφηεηεο πνπ επηζπκνχλ λα δείρλνπλ «δηνγθσκέλα θέξδε» δελ επηιέγνπλ ηελ 

επαλεθηίκεζε έηζη ψζηε νη απνζβέζεηο λα ππνινγίδνληαη πάλσ ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο (κηθξφηεξεο απνζβέζεηο = κεγαιχηεξα θέξδε) , θαη 

 νληφηεηεο πνπ ζέινπλ λα δείρλνπλ «ηζρπξή Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο» θαη «ρακειφ δείθηε δαλείσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» επηιέγνπλ λα 

επαλεθηηκνχλ (δεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ απφ επαλεθηίκεζε). 

 

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο επαλεθηίκεζεο 

 

 Τπάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ρεηξηζκνχ : 

 

Μέζνδνο 1 – Μεδεληζκόο Σπζζωξεπκέλωλ Απνζβέζεωλ : 

Υξέσζε :  

 «πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο» (έηζη ψζηε λα κεδεληζηνχλ νη ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο ηνπ παγίνπ) 

 «Κφζηνο παγίνπ» (εάλ ε εχινγε αμία είλαη κεγαιχηεξε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο) 

ε Πίζησζε : 

 «Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο ή Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ» (θαζαξή αχμεζε) 

 «Κφζηνο Παγίνπ» (εάλ ε εχινγε αμία είλαη κηθξφηεξε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο) 

 

Μέζνδνο 2 – Καη’ αλαινγία Αύμεζε Κόζηνπο θαη Σπζζωξεπκέλωλ Απνζβέζεωλ : 

Υξέσζε :  

 «Κφζηνο Παγίνπ» 

ε Πίζησζε : 

 «πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο» 

 «Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο ή Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ» 

 

Σν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Σν 

απνζεκαηηθφ απηφ ζεσξείηαη θέξδνο πνπ αλαγλσξίζζεθε αιιά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

(unrealized profit) θαη ζε πάξα πνιιέο ρψξεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πιεξσκή κεξηζκάησλ. Σν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο κπνξεί (πξναηξεηηθά) λα 
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κεηαθεξζεί ζηα θέξδε φηαλ ην θέξδνο επαλεθηίκεζεο «πξαγκαηνπνηεζεί». Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί είηε κε ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ είηε κε ηελ ηειηθή πψιεζε/εθπνίεζε 

απηνχ. Καηά ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ ε δηαθνξά ηεο απφζβεζεο κε βάζε ηελ 

επαλεθηηκεκέλε ηνπ αμία θαη ηεο απφζβεζεο πνπ ζα θαηαρσξηδφηαλ πάλσ ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε σο 

«θίλεζε ζηα απνζεκαηηθά» (φρη κέζσ ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο). ε ελδερφκελε 

πψιεζε/εθπνίεζε ηνπ παγίνπ ην ππφινηπν ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο 

κεηαθέξεηαη ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε σο θίλεζε ζηα απνζεκαηηθά. 

 

3.1.4  Απνζβέζεηο 

 

 

 Με βάζε ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο «ζπζρέηηζεο» , ε απφζβεζε αληηθαηνπηξίδεη ην 

θφζηνο ρξήζεο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ζπζρεηίδεη ην θφζηνο απηφ κε ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. Απφζβεζε θαηαρσξείηαη έζησ θαη εάλ ε 

εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο. 

  Οη θαλνληζκνί ηεο απφζβεζεο είλαη νη εμήο : 

 θάζε κέξνο ελφο πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ην νπνίν έρεη θφζηνο ην 

νπνίν είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην νιηθφ θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ , ζα πξέπεη λα 

απνζβέλεηαη μερσξηζηά , 

 ε νληφηεηα θαηαλέκεη ην αξρηθφ πνζφ (ην νπνίν αλαγλψξηζε ζε ζρέζε κε έλα 

πιηθφ πάγην ζηνηρείν) ζηα δηάθνξα ζεκαληηθά ηνπ κέξε θαη ην απνζβέλεη 

μερσξηζηά π.ρ. κεραλέο θαη ππφινηπν κέξνο ελφο αεξνπιάλνπ. Δάλ θάπνηα 

ζεκαληηθά κέξε έρνπλ ηελ ίδηα σθέιηκε δσή θαη εθαξκφδεηαη ε ίδηα κέζνδνο 

απφζβεζεο , απηά κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζβεζεο , 

 εάλ κία επηρείξεζε απνθηήζεη , σο εθκηζζσηήο , έλα πιηθφ πάγην ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε , ίζσο ρξεηαζηεί λα 

απνζβέζεη μερσξηζηά θάπνηα πνζά ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

ηνπ αλ ιφγσ ζηνηρείνπ ηα νπνία είλαη απνδνηέα ζε επλντθνχο ή δπζκελείο φξνπο 

κίζζσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο ,  

 ζην βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε απνζβέλεη μερσξηζηά νξηζκέλα κέξε ελφο πιηθνχ 

πάγηνπ ζηνηρείνπ , απνζβέλεη επίζεο μερσξηζηά ην ππφινηπν κέξνο. Σν 

ππφινηπν κέξνο απνηειείηαη απφ ηα κέξε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά 

απφ κφλα ηνπο. Δάλ ε επηρείξεζε έρεη δηάθνξεο εθηηκήζεηο γηα ηα 
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πξναλαθεξφκελα κέξε ηνπ παγίνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηάιιειεο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα απνζβεζηεί ην ππφινηπν κέξνο , 

 ε επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα απνζβέλεη μερσξηζηά ηα κέξε ελφο 

ζηνηρείνπ ησλ νπνίσλ ην θφζηνο δελ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ ,  

 ε απφζβεζε θάζε πεξηφδνπ αλαγλσξίδεηαη ζην θέξδνο ή δεκία , 

 ε απφζβεζε ελφο πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαηαρσξείηαη ζηε 

ινγηζηηθή αμία ελφο άιινπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ π.ρ. απνζέκαηα , ελφο άιινπ 

πιηθνχ παγίνπ ή ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ , φηαλ ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ πιηθνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ απνξξνθνχληαη ζηελ θαηαζθεπή 

άιισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.   

 

Απνζβεζηέν Πνζό θαη Πεξίνδνο Απόζβεζεο 

 

 Σν απνζβεζηέν πνζφ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ παγίνπ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ 

θαηαλνκήο ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ζα πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε νη ρξεψζεηο γηα 

απφζβεζε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ξνή ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

παγίνπ (αξρή ηεο ζπζρέηηζεο). 

 Ζ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε ρξήζε ηνπο 

ζηελ νληφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ , ε σθέιηκε δσή κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηνπ παγίνπ. 

 

Τπνιεηκκαηηθή Αμία 

 

 Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ελφο ζηνηρείνπ πξέπεη λα 

αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζην ζην ηέινο θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ έηνπο θαη , εάλ νη λέεο 

εθηηκήζεηο δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο , νη κεηαβνιέο πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη σο κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.  

 Οη απνζβέζεηο αλαγλσξίδνληαη αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ε εχινγε αμία 

ελφο ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία , λννπκέλνπ φηη ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δελ είλαη κεγαιχηεξε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο. Οη 

επηδηνξζψζεηο θαη ε ζπληήξεζε ελφο ζηνηρείνπ δελ θαηαξγνχλ ηελ αλάγθε γηα 

απφζβεζε ηνπ ζηνηρείνπ. 

 Σν απνζβεζηέν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο ηνπ αμίαο. ηελ πξάμε , ε ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ είλαη 

αζήκαληε θαη , σο εθ ηνχηνπ , αγλνείηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ. Ζ 
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ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο παγίνπ κπνξεί λα απμεζεί ζε πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ηε 

ινγηζηηθή ηνπ αμία. Δάλ ζπκβεί απηφ ην πνζφ ηεο απφζβεζεο είλαη κεδέλ εθηφο εάλ , θαη 

κέρξη , ε ππνιεηκκαηηθή αμία , ζε θάπνην κεηαγελέζηεξν ζηάδην , κεησζεί ζε πνζφ 

ρακειφηεξν ηεο ινγζηηηθήο αμίαο. 

 

Έλαξμε θαη Γηαθνπή Απόζβεζεο θαη Χθέιηκε Εσή 

 

 Ζ απφζβεζε ελφο ζηνηρείνπ αξρίδεη φηαλ είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε , δειαδή 

φηαλ είλαη ζε ζέζε θαη θαηάζηαζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ππνινγίδεη ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ απφζβεζε δηαθφπηεηαη ην λσξίηεξν απφ ηηο εμήο δχν εκεξνκελίεο : 

 ηελ εκεξνκελία φπνπ ην πάγην ραξαθηεξίδεηαη σο «θαηερφκελν πξνο πψιεζε» 

, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 5 θαη 

 ηελ εκεξνκελία πνπ ην ζηνηρείν απναλαγλσξίδεηαη. 

Χο εθ ηνχηνπ , ε απφζβεζε δε δηαθφπηεηαη φηαλ ην πάγην παξακέλεη ζε αδξάλεηα ή 

απνζχξεηαη απφ ηελ ελεξγφ ρξήζε , εθηφο εάλ είλαη πιήξσο απνζβεζζέλ. Όκσο , 

ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο απφζβεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε κνλάδεο παξαγσγήο/ρξήζεο 

, ε απφζβεζε ηνπ παγίνπ ζε θαηάζηαζε κε ρξήζεο κπνξεί λα είλαη κεδέλ. 

 Σα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζε έλα ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ θαηαλαιψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θπξίσο κέζα ζηε ρξήζε ηνπ. Όκσο , 

άιινη παξάγνληεο , φπσο ε ηερληθή ή ε εκπνξηθή απαμίσζε θαη θζνξά φηαλ ην ζηνηρείν 

παξακέλεη ζε αδξάλεηα , ζπλήζσο νδεγνχλ ζηελ απνκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθνκηζηεί απφ ην πάγην απηφ. Χο εθ ηνχηνπ , φινη νη πην 

θάησ παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ 

: 

 ε αλακελφκελε ρξήζε (ζπλήζσο κε βάζε ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ή ηε 

θπζηθή παξαγσγή) ,  

 ε αλακελφκελε θζνξά θαη παιαίσζε πνπ βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθνχο 

παξάγνληεο θαζψο θαη ζπληήξεζε ηνπ παγίνπ φηαλ παξακέλεη ζε αδξάλεηα , 

 ε ηερληθή ή ε εκπνξηθή απαμίσζε ,  

 νη λνκηθνί ή άιινη πεξηνξηζκνί ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

Γε θαη Κηίξηα 

 

 Ζ γε θαη ηα θηίξηα είλαη δηαρσξηζηέα ζηνηρεία θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη μερσξηζηά , 

αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απνθηεζεί καδί. Δθηφο απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο 

(π.ρ. νξπρεία) ε γε έρεη απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη , σο εθ ηνχηνπ , δελ 
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απνζβέλεηαη. Ζ αχμεζε ζηελ αμία ηεο γεο ζηελ νπνία είλαη θηηζκέλν έλα θξίξην δελ 

επεξεάδεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ησλ θηηξίσλ. 

 Δάλ ην θφζηνο ηεο γεο ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο θαηεδάθηζεο/αρξήζηεπζεο , 

απφζπξζεο θαη απνθαηάζηαζεο , ην πνζφ ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο γεο απνζβέλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ απνθνκίδνληαη νθέιε απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ θφζησλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε γε έρεη ζπγθεθξηκέλε σθέιηκε δσή , ηφηε απνζβέλεηαη κε 

ηξφπν πνπ λα αληαλαθιά ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ απηή. 

 

Μέζνδνη Καηαλνκήο Απνζβεζηένπ Πνζνύ 

 

 Ζ κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα αληαλαθιά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν απνθνκίδνληαη ηα κειινληηθά νθέιε απφ ην πιηθφ πάγην ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

 Ζ κέζνδνο ηεο απφζβεζεο πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζην ζην ηέινο θάζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ έηνπο θαη , εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνλ αλακελφκελν 

ηξφπν απνθφκηζεο ησλ κειινληηθψλ νθειψλ , ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη 

γηα λα αληαλαθιά ην κεηαβιεζέληα ηξφπν απνθφκηζεο νθειψλ. Ζ κεηαβνιή 

ινγηζηηθνπνηείηαη σο κεηαβνιή ζηε ινγηζηηθή εθηίκεζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη απφζβεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα θαηαλεκεζεί ην απνζβεζηέν πνζφ ηνπ ζηνηρείνπ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ θαηά ηξφπν 

ζπζηεκαηηθφ. Ζ επηρείξεζε επηιέγεη ηε κέζνδν ε νπνία αληαλαθιά , θαηά ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν , ηελ αλακελφκελε απνθφκηζε ησλ κειινληηθψλ νθειψλ πνπ εκπεξηθιείνληαη 

ζην ζηνηρείν. Ζ επηιεγείζα κέζνδνο εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν 

εθηφο εάλ ππάξμεη κεηαβνιή ζηνλ αλακελφκελν ηξφπν απνθφκηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ. 

 

Οη ηξεηο πην ζπρλέο κέζνδνη απφζβεζεο είλαη νη εμήο : 

 

(α) Δπζεία Μέζνδνο 

 Δάλ εθαξκνζηεί απηή ε κέζνδνο ην πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα 

είλαη ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ. 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο απφζβεζεο πνπ ζα θαηαρσξηζηεί θάζε έηνο 

γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν : 

 

Πνζφ απφζβεζεο αλά πεξίνδν ρξήζεο = Κφζηνο – Τπνιεηκκαηηθή αμία 
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Χθέιηκε Εσή 

 

(β) Μέζνδνο Φζίλνληνο Τπνινίπνπ 

 Δάλ εθαξκνζηεί απηή ε κέζνδνο , ην πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη ζηα 

απνηειέζκαηα κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ. Απηφ 

γίλεηαη δηφηη ζε νξηζκέλα πάγηα ζηνηρεία ε ρξήζε θαηά ηα πξψηα έηε είλαη πην 

απνδνηηθή απφ ηα κεηαγελέζηεξα (π.ρ. έρεη ιηγφηεξα έμνδα ζπληήξεζεο , ή 

ππάξρεη ηερλνινγηθή απαμίσζε πνπ απνδπλακψλεη ηελ παξαγσγή). 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ηεο απφζβεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ππνινγηζηεί ην πνζφ ηεο απφζβεζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν : 

 

                                   Χθέιηκε  

                                          δσή 

Πνζνζηφ (%)  =   1   -                 ππνιεηκκαηηθή αμία* / θφζηνο 

 

* = ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη κεδέλ ηφηε εμηζψλεηαη κε 1. 

 

 Σν πην πάλσ πνζνζηφ εθαξκφδεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία θάζε έηνπο γηα λα 

ππνινγηζηεί ην πνζφ ηεο απφζβεζεο πνπ ζα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο. 

 

(γ) Καηά Παξαγφκελε Μνλάδα Μέζνδνο 

 Σν πνζφ ηεο απφζβεζεο πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηέιεζκαηα ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ παξαγσγήο (π.ρ. αξηζκφ παξαγφκελσλ 

κνλάδσλ). 

 

Αλαζεώξεζε ηεο Μεζόδνπ Απόζβεζεο 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ , ε κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζην ζην ηέινο θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ έηνπο θαη , εάλ 

ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ αλακελφκελν ξπζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαηά ηελ 

ππφινηπε δσή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ , ηφηε ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη 

αλαιφγσο. 

 Ζ κεηαβνιή ζηε κέζνδν απφζβεζεο ζεσξείηαη κεηαβνιή ζε ινγηζηηθή εθηίκεζε 

(θαη φρη κεηαβνιή ζε ινγηζηηθή πνιηηηθή). Χο εθ ηνχηνπ , κεηαβάιινληαη νη δαπάλεο 

απφζβεζεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη γηα ηηο κειινληηθέο ρξήζεηο. 
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Αλαζεώξεζε ηεο Χθέιηκεο Εσήο 

 

 Ζ σθέιηκε δσή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζην ζην 

ηέινο θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ έηνπο θαη , εάλ νη εθηηκήζεηο δηαθέξνπλ απφ ηηο αξρηθέο 

, ηφηε πξέπεη λα γίλεηαη αλαζεψξεζε. 

 ε απηή ηελ πεξίπησζε νη δαπάλεο απφζβεζεο πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη 

ηφζν γηα ηελ ηξέρνπζα φζν θαη γηα ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. 

 εκεηψλεηαη φηη ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 16 απνθιείεη ηελ πεξίπησζε λα 

ππάξρεη ζηα ινγηζηηθά βηβιία έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε πιήξε απφζβεζε ην νπνίν 

αθφκα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

3.1.5 Απναλαγλώξηζε 

 

 

 Οη θαλνληζκνί απναλαγλψξηζεο είλαη νη εμήο : 

α) ε ινγηζηηθή αμία ελφο πιηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα απναλαγλσξίδεηαη : 

 ηελ εθπνίεζε , ή 

 Όηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ ή ηελ 

εθπνίεζή ηνπ 

(β) ην θέξδνο ή δεκία απφ ηελ απναλαγλψξηζή ηνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

θέξδνο ή δεκία φηαλ ην ζηνηρείν απναλαγλσξηζηεί. 

(γ) ηα θέξδε δελ πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο έζνδα. 

 

3.1.6 Γλσζηνπνηήζεηο 

 

 

 Γηα θάζε θαηεγνξία πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη ηα εμήο : 

1) Ζ βάζε επηκέηξεζεο ηεο κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο (πξηλ απφ ηηο απνζβέζεηο). 

2) Οη κέζνδνη απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

3) Οη σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ ή νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο. 

4) Ζ κηθηή ινγηζηηθή αμία θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαηά ηελ έλαξμε θαη 

ην ηέινο πεξηφδνπ. 

5) πκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ λα 

παξνπζηάδεη : 

 Πξνζζήθεο 
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 ηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο «θαηερφκελα γηα πψιεζε» ή 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε κία θαηεγνξία εθπνίεζεο πνπ ηαμηλνκήζεθε σο 

«θαηερφκελε γηα πψιεζε» , θαζψο θαη άιιεο εθπνηήζεηο 

 Απνθηήζεηο κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλελψζεσλ 

 Απμήζεηο/κεηψζεηο απφ επαλεθηηκήζεηο , απνκεηψζεηο ή αλαζηξνθέο 

απνκεηψζεσλ  

 Απφζβεζε 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαηξνπήο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο εθκεηάιιεπζεο εμσηεξηθνχ ζην 

λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο αλαθέξνπζαο νληφηεηαο θαη 

 Άιιεο κεηαβνιέο. 

6) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηνχλ : 

 Σελ χπαξμε θαη ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο , 

θαη ηα πιηθά πάγηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί σο εγγχεζε γηα ππνρξεψζεηο 

 Σα πνζά ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο πιηθνχ 

πάγηνπ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο  

 Σα πνζά ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ γηα αγνξά πιηθψλ πα΄γησλ ζηνηρείσλ 

7) Γηα πιηθά πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ επαλεθηηκεζεί πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη : 

 Ζ εκεξνκελία επαλεθηίκεζεο  

 Δάλ ε επαλεθηίκεζε έγηλε απφ αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν εθηηκεηή 

 Οη κέζνδνη θαη νη ζεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

εχινγσλ αμηψλ 

 Ζ έθηαζε ζηελ νπνία νη εχινγεο αμίεο θαζνξίζηεθαλ ακεζα κε αλαθνξά ζε 

ηηκέο ζε ελεξγφ αγνξά ή πξφζθαηεο «ζπλαιιαγέο ίζσλ απνζηάζεσλ» ή 

ππνινγίζζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο άιιεο κεζφδνπο απνηίκεζεο 

 Γηα θάζε θαηεγνξία πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη επαλεθηηκεζεί , ε 

ινγηζηηθή αμία πνπ ζα αλαγλσξίδεην εάλ δελ είρε γίλεη επαλεθηίκζε θαη 

ρξεζηκνπνηείην ην κνληέιν θφζηνπο 

 Σν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο , ππνδεηθλχνληαο ηε ρξέσζε γηα ηελ πεξίνδν 

θαη νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηε δηάζεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ 

επαλεθηίκεζεο πξνο ζηνπο κεηφρνπο 
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3.2 Αζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ (ζύκθσλα κε ην 
δηεζλέο ινγηζηηθό πξόηππν 38)   

 

 

3.2.1 Δηζαγσγηθά 

 

 

 Με ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αζρνιείηαη ην ΓΛΠ 38. Χο άυιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν νξίδνπκε εμαηνκηθεπκέλν κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν δελ 

έρεη πιηθή κνξθή θαη ην νπνίν κπνξεί λα δηαρσξίδεηαη ψζηε λα πσιείηαη , λα 

κεηαβηβάδεηαη , λα ελνηθηάδεηαη ή λα αληαιιάζζεηαη. Έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

κπνξεί επίζεο λα πξνθχςεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο. 

 Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο : 

 ηα εμσηεξηθψο απνθηψκελα 

 ηα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα. 

Δμσηεξηθψο απνθηψκελα είλαη εθείλα ηα πάγηα ηα νπνία ε εηαηξεία ηα απέθηεζε 

απφ ηξίηνπο , φπσο ινγηζκηθφ , ηίηινη , άδεηεο θαη δηθαηψκαηα θιπ. Απηά ηα άυια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο , φπσο 

αθξηβψο θαη κε ηα ππφινηπα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Χο θφζηνο απφθηεζεο λνείηαη 

ε ηηκή αγνξάο πξνζαπμεκέλε κε νπνηνδήπνηε άκεζν επηξξηπηέν θφζηνο νχησο ψζηε 

ην πάγην λα θαηαζηεί θαηάιιειν γηα ρξήζε.  

Σα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα είλαη πάγηα πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε εηαηξεία 

απφ κφλε ηεο. Σα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηηξέπεηαη 

λα θαηαρσξνχληαη σο ηέηνηα κφλν εθφζνλ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο. Σνπ ζηαδίνπ ηεο αλάπηπμεο πξνεγείηαη ην ζηάδην ηεο έξεπλαο. Όιεο νη 

δαπάλεο πνπ γίλνληαη απφ κηα εηαηξεία θαηά ην ζηάδην ηεο έξεπλαο , θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Χο αλάπηπμε λνείηαη ε εθαξκνγή ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ή άιιεο γλψζεο  , ελψ σο έξεπλα λνείηαη ε πξσηαξρηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέαο 

επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο γλψζεο. Σα δχν απηά ζηάδηα ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη 

επθξηλψο , δηφηη εάλ δελ ζπκβαίλεη απηφ θηλδπλεχεη ε εηαηξεία λα πξνβεί ζε ιαλζαζκέλν 

ρεηξηζκφ θαηαρψξεζεο ησλ δαπαλψλ. 

 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 38 ζέηεη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο 

κηαο εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελεο γλψζεο σο άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν : 

 ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ψζηε λα 

θαηαζηεί έηνηκν γηα ρξήζε ή πψιεζε. 
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 Δπηζπκία ηεο εηαηξείαο λα νινθιεξψζεη ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί πάγην ζηνηρείν πξνο ρξήζε ή πψιεζε. 

 Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ απφ ηελ εηαηξεία. 

 Απνδείμεηο φηη ην άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε. Θα 

πξέπεη , ε εηαηξεία λα απνδείμεη φηη ην πάγην ζηνηρείν απεπζχλεηαη ζε κία 

ελεξγφ αγνξά εάλ πξννξίδεηαη πξνο πψιεζε ή λα απνδείμεη ηελ ρξεζηκφηεηα 

ηνπ παγίνπ εάλ απηφ πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε. 

 Δπάξθεηα ησλ ηερληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. 

 Ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα απνηηκά αμηφπηζηα ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ην 

εζσηεξηθψο απνθηψκελν πάγην θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο. 

  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ πιεξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ηφηε ην θφζηνο ηνπ 

άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ θαηαρσξείηαη κππνξεί λα πεξηιακβάλεη φια ηα 

άκεζα θφζηε φπσο πιηθά , ππεξεζίεο , ζρεηηθέο ακνηβέο πξνζσπηθνχ , αζθάιηζηξα , 

ελνίθηα θιπ.  

 

3.2.2 Μεηαγελέζηεξε Απνηίκεζε 

 

 

 Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη κεηέπεηηα είηε ζην θφζηνο θηήζεσο 

είηε ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νξζήο απνηίκεζεο ησλ παγίσλ 

απηψλ απαηηείηαη ν δηαρσξηζκφο απηψλ ζε πάγηα κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή θαη ζε 

πάγηα πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή. 

 Με ηελ κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ηα πάγηα απνηηκψληαη σο εμήο : 

 εάλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή , απνζβέλνληαη κέζα ζηελ σθέιηκε δσή 

ηνπο κε ηηο κεζφδνπο απφζβεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 16 «Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο». 

 Δάλ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη παξά εμεηάδνληαη 

εηεζίσο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 36.  

 

Με ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο 

κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ή ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο θαη 

κφλν απζηεξά εάλ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά , ε νπνία ζα παξέρεη ηέηνηεο πξαγκαηηθέο 

αμίεο.  
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Χο ελεξγφο αγνξά ραξαθηεξίδεηαη ε αγνξά εθείλε γηα ηελ νπνία ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθψο ηα θαησηέξσ : 

 Σα αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελή. 

 Τπάξρνπλ αγνξαζηέο θαη πσιεηέο αλά πάζα ζηηγκή. 

 Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο ηηκέο πξνο ην θνηλφ. 

 

3.2.3 Γλσζηνπνηήζεηο 

 

 

Γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κε ηελ 

δηάθξηζε ζε εμσηεξηθψο θαη εζσηεξηθψο απνθηψκελα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη : 

 Δάλ ηα πάγηα απηά έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη ηηο 

σθέιηκεο δσέο απηψλ θαηά ζπλέπεηα ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο (απηψλ πνπ 

έρνπλ πεξηνξηζκέλε δσή). 

 Οη κέζνδνη απφζβεζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε 

δσή. 

 Οη ινγηζηηθέο αμίεο θαηά ηελ αξρηθή θαη ην ηέινο κηαο πεξηφδνπ. 

 Οη πξνζζήθεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο. 

 Απηά ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε. 

 Οη αλαπξνζαξκνγέο απηψλ. 

 Σπρφλ απνκεηψζεηο. 

 Σπρφλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ κεηαηξνπή 

ηέηνησλ ζηνηρείσλ. 

 Σέινο ινηπέο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο εάλ θπζηθά ππάξρνπλ. 
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4. Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Γηαθνξέο Γηεζλώλ Πξνηύπσλ - 
Διιεληθώλ Πξνηύπσλ 

 

 

4.1 Γεληθά 

 

 

 Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ 16 & 38 θαη 

ησλ Διιεληθψλ πξνηχπσλ (Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη Κ.Ν. 2190/1920) , 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο : 

 ηα έμνδα θηήζεσο αθηλήησλ (θφξνο κεηαβηβάζεσο , ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα 

θαη κεζηηηθά έμνδα , ακνηβέο δηθεγφξσλ θ.ι.π.) ζεσξνχληαη εηδηθά έμνδα 

θηήζεσο αθηλήηνπ θαη πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεσο απηνχ , ζε αληίζεζε κε 

ηνλ θσδ. Ν. 2190/1920 (άξζξν 43 παξ. 5 πεξ. β΄ θαη παξ. 3 πεξ. α΄) θαη ην 

Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

(θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 16.14 θαη απνζβέλνληαη , είηε εθάπαμ ζην 

έηνο ηεο πξαγκαηνπνηήζεσο είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία 

πεληαεηία). 

 νη ηφθνη ησλ δαλείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 23 

«Κφζηνο Γαλεηζκνχ» (πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα 

πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ απφθηεζε κε άκεζα 

εθκεηαιιεχζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) ηφηε πξνζαπμάλνπλ ηελ αξρηθή αμία 

ηνπ παγίνπ. 

 ζχκθσλα κε ην πξφηππν , ε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε απνηίκεζε ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε κε ηε βαζηθή κέζνδν (ε νπνία 

ζπκπίπηεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ειιεληθά πξφηππα , δειαδή απνηίκεζε ζην 

θφζηνο θηήζεσο , κεησκέλν κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο (ή απνκείσζε θαηά ην πξφηππν 16) , είηε κε ηελ 

ελαιιαθηηθή κέζνδν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αμία ηνπ παγίνπ 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλά ηξία κε πέληε έηε , ζηελ πξαγκαηηθή αμία , ε νπνία ζηηο 

εδαθηθέο εθηάζεηο θαη ηα θηίξηα είλαη εθηηκψκελε απφ επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο , 

ελψ ζηα κεραλήκαηα θαη ινηπφ εμνπιηζκφ ε εχινγε αμία ηνπο ή ην 

αλαπφζβεζην θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπο.  

 Ζ έλλνηα ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά 

Πξφηππα δελ δηαθέξεη αμηφινγα απφ ηελ έλλνηα πνπ ην Πξφηππν πηνζεηεί. 
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Οπζηαζηηθέο δηαθνξέο πθίζηαληαη ζηηο απνζβέζεηο θαη ζηελ απνηίκεζε ησλ 

άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

4.2. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία 

 

 

 Mε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο , ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο , αζρνιείηαη ην 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». Χο γλσζηφλ , θάζε ρψξα 

ζεζπίδεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξεηψλ , επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν πξνο θαηαβνιή θφξνο 

εηζνδήκαηνο κε ζηαζεξνχο ζπλήζσο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Οη θαλφλεο 

απηνί δηαθέξνπλ απφ ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο , κε δεδνκέλν φηη , νη θνξνινγηθνί 

θαλφλεο έρνπλ ηακεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε αληίζεζε κε ηνπο ινγηζηηθνχο , νη νπνίνη 

βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. πλεπψο , πξνθχπηνπλ 

δηαθνξέο , νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο : 

1) ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο , δειαδή δηαθνξέο πνπ κέζσ ηεο αλάθηεζεο ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ θαηαιήγνπλ 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ζε πιεξσηέα ή εθπεζηέα 

πνζά. 

2) ηηο κφληκεο δηαθνξέο , πνπ παξακέλνπλ εηο ην δηελεθέο. 

 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ππνινγίδνληαη αλαβαιιφκελνη θφξνη (απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο) νη νπνίνη αληηζηξέθνληαη κε ηελ κειινληηθή ζχγθιηζε ησλ θνξνινγηθψλ 

θαη ινγηζηηθψλ αμηψλ. ηηο κφληκεο δηαθνξέο δελ ππνινγίδεηαη αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία, αθνχ δελ πθίζηαληαη πεξίπησζε αληηζηξνθήο ησλ δηαθνξψλ απηψλ ζην 

κέιινλ , ιφγσ κε ζχγθιηζεο ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ αμηψλ. 

 Δπνκέλσο, ζην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πξνθχπηεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία σο εμήο : 

1) ζηηο απνζβέζεηο πνπ ινγίδεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα. Οη εηαηξείεο δηελεξγνχλ 

απνζβέζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα , κε βάζε ηελ σθέιηκε 

δσή ηνπ παγίνπ , ελψ ε θνξνινγηθή αξρή κπνξεί λα ζέηεη ζηαζεξνχο 

ζπληειεζηέο απφζβεζεο αλά θαηεγνξία παγίσλ. Καηά ζπλέπεηα , πξνθχπηεη 

δηαθνξά ζηελ κέζνδν απφζβεζεο. 

2) Γηαθνξά ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ κεηαβάιιεηαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ , 
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αλαπξνζαξκνγή απηήο ζε εχινγε αμία , ε νπνία δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ 

θνξνινγηθή αξρή. 

3)   

Καζίζηαληαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά παξαδεηγκάησλ γηα θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά. 

Καηά ζπλέπεηα ζηελ πξψηε πεξίπησζε φπνπ ε δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ηελ κέζνδν 

απφζβεζεο παξαηίζεηαη ην θαησηέξσ παξάδεηγκα : 

Δηαηξεία αγνξάδεη κεράλεκα ηελ 1.1.200Υ κε αμία θηήζεωο 10.000,00 €. Η ωθέιηκε 

δωή ηνπ παγίνπ πξνζδηνξίζηεθε ζε 5 έηε , ελώ ζύκθωλα κε ηελ θνξνινγηθή αξρή 

απαηηείηαη απόζβεζε απηνύ ζε 4 έηε. Δπνκέλωο : 

 

 ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΒΑΖ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝ

Ο ΦΟΡΟ 25% 

01.01.200Υ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

31.12.200Υ 
2.000,00 2.500,00   

 8.000,00 7.500,00 500,00 125,00 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

31.12.200Υ+1 
2.000,00 2.500,00   

 6.000,00 5.000,00 1.000,00 250,00 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

31.12.200Υ+2 
2.000,00 2.500,00   

 4.000,00 2.500,00 1.500,00 375,00 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

31.12.200Υ+3 
2.000,00 2.500,00   

 2.000,00 0,00 2.000,00 500,00 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

31.12.200Υ+4 
2.000,00 0,00   

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

31.12.200Υ :  

Δγγξαθή θαηά ηελ θνξνινγηθή βάζε : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)  1.875,00 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο  1.875,00  

 

Δγγξαθή ζύκθωλα κε ηα ΓΛΠ : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)  2.000,00 
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   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο              1.875,00 

   Πίζησζε : Αλαβα/λε ππνρξέσζε     125,00 

 

31.12.200Υ+1 :  

Δγγξαθή θαηά ηελ θνξνινγηθή βάζε : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)  1.250,00 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο  1.250,00  

 

Δγγξαθή ζύκθωλα κε ηα ΓΛΠ : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)  1.500,00 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο              1.250,00 

   Πίζησζε : Αλαβα/λε ππνρξέσζε     250,00 

 

31.12.200Υ+2 :  

Δγγξαθή θαηά ηελ θνξνινγηθή βάζε : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)    625,00 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο  625,00  

 

Δγγξαθή ζύκθωλα κε ηα ΓΛΠ : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)  1.000,00 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο                 625,00 

   Πίζησζε : Αλαβα/λε ππνρξέσζε     375,00 

 

31.12.200Υ+3 :  

Δγγξαθή θαηά ηελ θνξνινγηθή βάζε : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)      0,00 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο    0,00  

 

Δγγξαθή ζύκθωλα κε ηα ΓΛΠ : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)      500,00      

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο                     0,00 

   Πίζησζε : Αλαβα/λε ππνρξέσζε     500,00 

 

 ηε δεχηεξε πεξίπησζε , φπνπ κπνξεί λα πξνθχςεη δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεο , ζηελ αμία θηήζεο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ , 

παξαηίζεηαη ην εμήο παξάδεηγκα : 
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Δηαηξεία θαηέρεη νηθόπεδν αμίαο θηήζεωο 10.000,00 €. Αλαπξνζαξκόδεηαη γηα 

ινγηζηηθνύο ζθνπνύο (ζύκθωλα κε ηα ΓΛΠ) ζηελ εύινγε αμία ηωλ 15.000,00 €.  

Δπνκέλωο : 

 

Αξρηθή εγγξαθή αλαπξνζαξκνγήο : 

Υξέσζε :  Οηθφπεδν    5.000,00 

  Πίζησζε :  Ίδηα θεθάιαηα   5.000,00 

 

Δγγξαθή ζχκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή βάζε : 

Υξέσζε :  Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν) 2.500,00 

  Πίζησζε :  Πιεξσηένο θφξνο  2.500,00 

 

Δγγξαθή ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν) 3.750,00 

  Πίζησζε :  Πιεξσηένο θφξνο  2.500,00 

  Πίζησζε : Αλαβαι/λε ππνρξέσζε  1.250,00 

 

4.3 Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 

 

 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη θαη ε θαηάξηηζε ελφο εηδηθνχ θαηά 

πεξίπησζε πξνγξάκκαηνο , δειαδή εηδηθψλ νδεγηψλ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηδηνκνξθία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σν πξφγξακκα 

απηφ ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο πνπ ην εθάξκνζαλ θαη λα ηίζεληαη 

ζην θάθειν ειέγρνπ ηεο ρξήζεσο πνπ αθνξά.  

 Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ απνηειείηαη ηα «θχιια εξγαζίαο» , ηνλ 

«θάθειν ειέγρνπ» θαη ηνλ «κφληκν θάθειν». 

 Σα «θχιια εξγαζίαο» έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

 πληάζζνληαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα 

 πζρεηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε 

 Πιεξνθνξνχλ ην κέγεζνο θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ ειέγρεηαη θαζψο λα 

αλαθέξνπλ ην αληίζηνηρν δείγκα ειέγρνπ 

 Αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν ειέγρνπ γηα ην νπνίν ζπληάρζεθε ην θχιιν 

 Φέξεη κνλνγξαθή ηνπ ειεγθηή θαη αξίζκεζε 
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 Σίζεηαη ζε απηφ εκεξνκελία ζπληάμεσο 

 Δπεμεγεί ηα ζχκβνια ειέγρνπ πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ειέγρνπ 

 Γηαηππψλεη θαη ζπγθεληξψλεη κε θφθθηλν κειάλη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο , 

δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ ειέγρνπ. 

 

Ο «θάθεινο ειέγρνπ» πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

 ηελ εμσηεξηθή ηνπ φςε ηελ επσλπκία ηεο ειεγρφκελεο κνλάδνο , ηε ρξήζε 

πνπ αθνξά ν έιεγρνο θαη ην φλνκα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή – ινγηζηή 

 Σελ εληνιή ειέγρνπ  

 Σελ έθζεζε ειέγρνπ θαη ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 Αλαθεθαιαησηηθφ ζεκείσκα ησλ πνξηζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν  

 Βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ 

 Δπηζηνιέο ηεο εηαηξείαο , ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ θ.ι.π. 

 Ηζνδχγηα 

 Σα «θχιια εξγαζίαο θαηά ηε ζεηξά ηνπ Ηζνινγηζκνχ , Λνγαξηαζκψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

 Δπηζηνιέο επηβεβαίσζεο ππνινίπσλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

 

Ο «κφληκνο θάθεινο» πεξηιακβάλεη : 

 Δμσηεξηθέο ελδείμεηο : επσλπκία ειεγρφκελνπ , φλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή 

Λνγηζηή 

 Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πιήξσο ελεκεξσκέλν 

 χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Κπξηφηεξνη κέηνρνη , εμαξηεκέλεο  , κεηέξεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο 

 Πξνλνκηαθέο ζπκβάζεηο , εγθξηηηθέο πξάμεηο , ππνπξγηθέο απνθάζεηο  

 Σεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ζεσξεκέλα θαη κε 

 Λνγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζρέδην 

 Οξγαλφγξακκα 

 εκεηψζεηο απφ εθζέζεηο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

 Δθηίκεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνθχπηεη αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ πνπ αθνξά ηα πάγηα ζηνηρεία κηαο εηαηξείαο. Δπνκέλσο θαη ζχκθσλα κε ηα 
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Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα , νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδνο αλαιχνληαη σο εμήο : 

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ επί ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο εμήο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο : 

- Καηάξηηζε ελφο ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα κεηαβνιήο παγίσλ ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη 

θαηά πξσηνβάζκην ινγαξηαζκφ (βιέπε πξφγξακκα ειέγρνπ) : 

o ηα ππφινηπα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 

o ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ – πξνζζεθψλ ησλ παγίσλ 

o ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ – δηαγξαθψλ ησλ παγίσλ 

o ην ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ηέινπο ρξήζεσο 

o ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεσο  

o νη απνζβέζεηο πνπ αθνξνχλ ηε θιεηφκελε ρξήζε 

o ηπρφλ δηαγξαθέο απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο ή δηαγξαθήο παγίνπ 

o ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηέινπο ρξήζεσο 

o ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ παγίσλ 

- πκθσλία ησλ ππνινίπσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα κε ηα αληίζηνηρα ππφινηπα ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

- Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ παγίσλ ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδεη ην ΔΓΛ (γίλεηαη αλαθνξά αλσηέξσ). 

- Δπαιήζεπζε θαη έιεγρνο αγνξψλ θαη ηπρφλ ηδηνθαηαζθεπψλ παγίσλ , βάζεη λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο επηρεηξήζεσο. 

Έιεγρνο ηηκνινγίσλ , δειηίσλ απνζηνιήο , εγθξίζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα κία 

κεγάιε επέλδπζε ζε πάγην εμνπιηζκφ θιπ. 

- Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ηεξήζεσο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ θαηά ηελ αγνξά ησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ , φπσο π.ρ. ιήςε πξνζθνξψλ , παξαγγειίεο , εθηέιεζε αγνξάο , 

παξαιαβή παγίσλ θιπ. 

- Γηαπίζησζε ηεο κε χπαξμεο δαπαλψλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσο παγίσλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο παγίσλ ζηνηρείσλ 

- Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ  ππαρζεί ζε θάπνην αλαπηπμηαθφ λφκν. Έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή εκθάληζε 

ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο θαη επαιήζεπζε ηνπ νξζνχ 

ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ επί ησλ επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

- Γηαπίζησζε ηεο νξζήο ηεξήζεσο ηνπ κεηξψνπ παγίσλ θαζψο θαη ζπκθσλία απηνχ κε 

ηα ινγηζηηθά βηβιία 

- Δπαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/03. 

- Γηαπίζησζε ηεο κε κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 
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- Έιεγρνο ησλ πσιήζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο θαζψο θαη επαιήζεπζε ηνπ νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο 

(θέξδνπο  ή δεκίαο) πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ παγίνπ. 

Δπαιήζεπζε ηνπ ζσζηνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ ΦΠΑ παγίσλ (π.ρ. πεληαεηήο 

δηαθαλνληζκφο ΦΠΑ ζε πεξίπησζε πψιεζεο παγίνπ , κε έθπησζε ΦΠΑ Η.Υ. 

απηνθηλήησλ θιπ). 

- Δπαιήζεπζε νξηζκέλσλ παγίσλ κε θπζηθή απνγξαθή. 

- Γηαπίζησζε ππάξμεσο ή κε παγίσλ ζηνηρείσλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο θαη έιεγρνο 

ρεηξηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνησλ παγίσλ. 

- Δπαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρσξήζεσο ησλ παγίσλ , θαηά αμία θηήζεο , αμία 

απνζβέζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα αλαπφζβεζηεο αμίαο απηψλ , ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

- Δμαθξίβσζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ νηθνπέδσλ θαη αθηλήησλ (έιεγρνο δπκβνιαίσλ 

αγνξάο , πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο θιπ). 

- Δμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο ή κε βαξψλ θαη ππνζεθψλ επί ησλ νηθνπέδσλ θαη 

αθηλήησλ. 

- Δπαιήζεπζε ηεο χπαξμεο πιήξνπο αζθαιηζηηθήο θαιχςεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο έλαληη δηαθφξσλ θηλδχλσλ. 

 

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ επί ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο αλσηέξσ ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

ηελ δηαθνξά φηη ζα πξέπεη ζηελ πεξίπησζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα 

δηαπηζηψλεηαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πεξί κε δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο , ζε πεξίπησζε πνπ ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο 

δελ θαιχπηεηαη απφ πξναηξεηηθά απνζεκαηηθά. 

 

Γήπεδα – Κηίξηα – Μεραλήκαηα – Έπηπια θαη Μεηαθνξηθά Μέζα  

  

Καηαξηίδεηαη πίλαθαο βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ , δειαδή ηεο αμίαο 

θηήζεσο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ζπλ ηηο πξνζζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 

, κείνλ ηηο δηαγξαθέο , φπνπ θαηαιήγνπκε ζηελ αμία θηήζεσο ηεο ρξήζεο πνπ 

ειέγρνπκε. Καηά φκνην ηξφπν ζπληάζζεηαη έλαο πίλαθαο θαη κε ηηο απνζβέζεηο. 

Γειαδή ππφινηπν απνζβέζεσλ  πξνεγνχκελεο ρξήζεο , πιένλ απνζβέζεηο ρξήζεο , 

κείνλ αλάθιεζε απνζβέζεσλ , φπνπ θαηαιήγνπκε ζην ππφινηπν απνζβέζεσλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ ειέγρεηαη. 

 Μεηέπεηηα γίλνληαη ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο κε ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο (π.ρ. 

ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ , ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ , εκεξνιφγην , κεηξψν 
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παγίσλ , βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ).  Δπίζεο , παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ 

πξνζζεθψλ κε πιήξε ή δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ , 

έιεγρνο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ εάλ ε εηαηξεία ππάγεηαη ζε ηέηνηνπο ή ησλ 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ αληίζηνηρα. Παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ δηαγξαθψλ , εάλ αθνξά 

πψιεζε παγίνπ γίλεηαη έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ θαη έιεγρνο ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ 

ηνπο θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ ηπρφλ λα πξνέθπςε απφ ηελ πψιεζε ηνπ παγίνπ. 

Φπζηθά θαη απηή ε πεξίπησζε απαηηεί πξνζνρή γηα ην θαηά πφζν ηα πάγηα πνπ 

δηαγξάθεζαλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

 Δπίζεο , ν ειεγθηήο πξέπεη λα ιακβάλεη έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο δηαγξαθέο πνπ ιάβαλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο ρξήζεσο.  

 Σέινο , πξέπεη λα ειέγρεηαη εάλ ππάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε , ηπρφλ βάξε πνπ 

επηβαξχλνπλ ηα θηίξηα ή ηα αθίλεηα κηαο εηαηξείαο (ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ηζνινγηζκφ ππφ ηελ κνξθή ζεκεηψζεσο). ε πεξίπησζε ηδηνθαηαζθεπήο 

παγίσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ην θφζηνο απηήο.  

  Πξνθχπηνπλ θάπνηα θνξνινγηθά ζέκαηα , ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ : 

1. Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ είλαη ππνρξεσηηθέο , επνκέλσο εάλ θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ρξήζεσο ε εηαηξεία έρεη ππνινγίζεη κηθξφηεξεο απνζβέζεηο ηφηε ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί ε δηαθνξά θαη λα γίλεη αλαθνξά εάλ απηή είλαη κεγάιε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί κεγαιχηεξεο απνζβέζεηο απφ απηέο πνπ 

νξίδεη ν λφκνο ή ππνινγίζζεθαλ απνζβέζεηο γηα πάγηα πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφηε απηέο νη επηπιένλ απνζβέζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη 

θνξνινγηθά. 

2. Δάλ ε εηαηξεία δελ αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο λα δηελεξγεί απνζβέζεηο ζηα πάγηα 

απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ , φπσο νξίδεη ν λφκνο , ηφηε ράλεη ην 

δηθαίσκα δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ ζε κεηέπεηηα πεξίνδν απφ απηή πνπ έπξεπε 

λα δηελεξγήζεη. 

3. Οη απνζβέζεηο επί κέξνπο ππεξαμίαο παγίσλ , ιφγσ κεηαηξνπήο ή 

ζπγρσλεχζεσο θαη παξνκνίσλ πεξηπηψζεσλ δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. 

 

Υξεόγξαθα - πκκεηνρέο 

 

 Καηαξηίδεηαη πίλαθαο αλά θαηεγνξία θαη είδνο ρξενγξάθσλ (αληίζηνηρα αμία 

θηήζεσο ρξενγξάθσλ πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο πιένλ πξνζζήθεο , κείνλ δηαγξαθέο , 

φπνπ θαηαιήγνπκε ζην λέν ππφινηπν). Αθνινπζνχλ ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο κε ηζνδχγηα 

αλαιπηηθνχ θαη γεληθνχ θαζνιηθνχ. Γίλεηαη έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ  θαη 
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ινγηζηηθνπνηήζεσο ησλ πξνζφδσλ. Δάλ ππάξρνπλ δηαγξαθέο ηφηε ειέγρνληαη θαη 

απηέο.  
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5. Πξόγξακκα Διέγρνπ ηνπ Κπθιώκαηνο ησλ Πάγησλ 
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ 

 

 

5.1. Δηζαγσγηθά 

 

 
 Αξρηθά ν θάθεινο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη έλαλ 

ηέηνην ζρεδηαζκφ ψζηε λα πξνθχπηνπλ κέζα απφ απηφλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηα ηειηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγιηή ινγηζηή. 

πλνπηηθά αλαθέξεηαη ε νξζή δνκή ηνπ ελφο θαθέινπ ειέγρνπ : 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ  

 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο – Απνηειέζκαηα – Πίλαθαο 

Γηάζεζεο – Έθζεζε Γηαρείξηζεο - Πξνζάξηεκα – ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο 

ΓΛΠ Notes) 

 

ΤΜΦΧΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 πκθσλία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κε ηειηθφ ηζνδχγην 

 Ηζνδχγην ηειηθφ. 

 

Δθαξκνγή ΓΛΠ 

 Ηζνδχγην ηειηθφ κε βάζε ην ΔΓΛ 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο 

 Ηζνδχγην ηειηθφ ΓΛΠ 

 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο – Απνηειέζκαηα – 

Πίλαθαο Γηάζεζεο – Έθζεζε Γηαρείξηζεο - Πξνζάξηεκα – ζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ΓΛΠ Notes) 

 Δγγξαθέο ελνπνίεζεο 

 Πίλαθαο ζπκθσλίαο ελνπνίεζεο  

 Πξφγξακκα ειέγρνπ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 Δξσηεκαηνιφγην ινηπψλ ειεγθηψλ νκίινπ. 

 Δπηζηνιή επηβεβαίσζεο ειέγρνπ (confirmation letter) 

 Δπηζηνιή αλεμαξηεζίαο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή (independence letter). 
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ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 εκαληηθά ζέκαηα ππφςε Οξθσηνχ Διεγθηή 

 Αλαιπηηθφ κλεκφλην ειέγρνπ (ζπγθξίζεηο Ηζνινγηζκψλ, Απνηειεζκάησλ, 

δείθηεο) 

 πλνπηηθφ κλεκφλην ειέγρνπ 

 Λαλζαζκέλεο εγγξαθέο  

 Οινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ (Checklist) 

 Δθθξεκή ζέκαηα 

 Δξσηεκαηνιφγην πνηνηηθήο επηζθφπεζεο ηνπ ειέγρνπ 

 

ΔΠΗΣΟΛΔ & ΛΟΗΠΑ  

 Δπηζηνιή Γηνίθεζεο  

 Δπηζηνιή Ννκηθνχ πκβνχινπ 

 Πεξίιεςε πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη Γεληθψλ πλειέπζεσλ 

 Οςηγελή γεγνλφηα 

 πλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο  

 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 Δπηζηνιή αλάζεζεο ειέγρνπ 

 Αξρηθή ζπδήηεζε κε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο   

 ηξαηεγηθή ειέγρνπ 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ 

 Πξνυπνινγηζκφο ειέγρνπ 

 Απνινγηζκφο ηνπ ειέγρνπ 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΔΠΗΠΔΓΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 Δξσηεκαηνιφγην θαη εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο  

 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 

Γ.Η ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 
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 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.ΗΗ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.ΗΗΗ ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.Η ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.ΗΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

ΓΗΗΗ. ΥΡΔΧΓΡΑΦΑ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 
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 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.IV ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

 

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ 

 Πξσηφθπιιν  

 

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.Η  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
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 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.ΗΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ.ΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

E. ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΠΗΘΑΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

  

 

ΔΞΟΓΑ- ΓΑΠΑΝΔ 
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Α. ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Β. ΓΑΠΑΝΔ  

 

ΠΧΛΖΔΗ- ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ 

 

Α. ΠΧΛΖΔΗ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

Β. ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ 

 Πξσηφθπιιν  

 Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε θνλδπιίσλ θιεηφκελεο κε πξνεγνχκελε ρξήζε 

 εκαληηθά πνξίζκαηα ειέγρνπ 

 Πξφγξακκα ειέγρνπ 

 Τπνζηεξίρηεθα θχιια 

 

5.2 Αξηζκεηηθό Παξάδεηγκα ειέγρνπ ηνπ Κπθιώκαηνο ησλ Παγίσλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο «ΑΒΓ Α.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 

 

5.2.1 Γεληθά 
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 ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε αλάιπζε ηνπ θπθιψκαηνο ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αξηζκεηηθή παξάζεζε ειέγρνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία 

δξαζηεξινπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

 Αξρηθά παξαηίζεηαη νιφθιεξν ην ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ην βηβιίν εθείλν ην νπνίν 

πεξηέρεη αλαιπηηθά φινπο ηνπο πηζαλνχο ινγαξηαζκνχο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα 

επηρείξεζε, ζπκπιεξσκέλν κε ηα ππφινηπα πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ηηο θηλήζεηο ηεο 

ρξήζεο θαη ηα ηειηθά ππφινηπα 31/12/200Υ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

    Πξνεγνύκελε 
ρξήζε 

Κίλεζε Πεξηόδνπ Σξέρνπζα 
ρξήζε 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ Υξέσζε Πίζησζε 

10 ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 80.600,00 0,00 0,00 80.600,00 

10.00 Γήπεδα - Οηθφπεδα 80.600,00 0,00 0,00 80.600,00 

10.01 Οξπρεία       0,00 

10.02 Μεηαιιεία       0,00 

10.03 Λαηνκεία       0,00 

10.04 Αγξνί       0,00 

10.05 Φπηείεο       0,00 

10.06 Γάζε       0,00 

10.10 Γήπεδα - Οηθφπεδα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.11 Οξπρεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.12 Μεηαιιεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.13 Λαηνκεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.14 Αγξνί εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.15 Φπηείεο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.16 Γάζε εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

            

10.99 Απνζβεζκέλεο εδαθηθέο εθηάζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.99.01 Απνζβεζκέλα Οξπρεία       0,00 

10.99.02 Απνζβεζκέλα Μεηαιιεία       0,00 

10.99.03 Απνζβεζκέλα Λαηνκεία       0,00 

10.99.05 Απνζβεζκέλεο Φπηείεο       0,00 

10.99.06 Απνζβεζκέλα Γάζε       0,00 

10.99.11 Απνζβεζκέλα Οξπρεία  
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.99.12 Απνζβεζκέλα Μεηαιιεία  
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.99.13 Απνζβεζκέλα Λαηνκεία εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.99.15 Απνζβεζκέλεο Φπηείεο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

10.99.16 Απνζβεζκέλα Γάζε εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 
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11 ΚΣΗΡΗΑ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  
ΚΣΗΡΗΧΝ 50.290,00 0,00 -6.909,00 43.381,00 

11.00 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ       0,00 

11.01 Σερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο κεηαθνξψλ       0,00 

11.02 Λνηπά ηερληθά έξγα       0,00 

11.03 Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο 
γεπέδσλ       0,00 

11.07 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ ζε αθίλεηα 
ηξίησλ 138.180,00     138.180,00 

11.08 Σερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο κεηαθνξψλ ζε 
αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

11.09 Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

11.10 Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο 
γεπέδσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

11.14 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.15 Σερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο κεηαθνξψλ 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.16 Λνηπά ηερληθά έξγα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.17 Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο 
γεπέδσλ εθηφο εθκεηαι/ζεσο       0,00 

11.21 Κηίξηα - Δγθαη/ζεηο Κηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.22 Σερληθά έξγα εμππεξεηήζ. κεηαθνξψλ ζε 
αθίλ. ηξίησλ εθηφο εθκεη/ζεσο       0,00 

11.23 Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.24 Τπνθείκελεο ζε απφζβ. δηακνξθ. γεπέδσλ 
ζε αθίλ. ηξίησλ εθηφο εθκ/ζεσο       0,00 

            

11.99 Απνζβεζκέλα θηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 
- Σερληθά έξγα 87.890,00 0,00 6.909,00 94.799,00 

11.99.00 Απνζβεζκέλα θηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο 
Κηηξίσλ       0,00 

11.99.01 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο 
κεηαθνξψλ       0,00 

11.99.02 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα       0,00 

11.99.03 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ       0,00 

11.99.07 Απνζβεζκέλα θηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο 
Κηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 87.890,00 0,00 6.909,00 94.799,00 

11.99.08 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο 
κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα. ηξίησλ       0,00 

11.99.09 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα 
ηξίησλ       0,00 

11.99.10 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ 
ηξίησλ       0,00 

11.99.14 Απνζβεζκέλα θηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο 
Κηηξίσλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.99.15 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο 
κεηαθνξψλ εθηφο εθκ/ζεσο       0,00 

11.99.16 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 
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11.99.17 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.99.21 
Απνζβεζκέλα θηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο 
Κηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.99.22 
Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο 
κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

11.99.23 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα 
ηξίησλ εθηφο εθκεηαιεχζεσο       0,00 

11.99.24 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ 
ηξίησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

            

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ - ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΛΟΗΠΟ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 275.490,00 0,00 -70.650,00 204.840,00 

12.00 Μεραλήκαηα 382.280,00     382.280,00 

12.01 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο       0,00 

12.02 Φνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο"       0,00 

12.03 Δξγαιεία       0,00 

12.04 Καινχπηα - Ηδηνζπζθεπέο       0,00 

12.05 Μεραλνινγηθά φξγαλα       0,00 

12.06 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο       0,00 

12.07 Μεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

12.08 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

12.09 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε 
αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

12.10 Μεραλήκαηα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.11 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.12 Φνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο" εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.13 Δξγαιεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.14 Καινχπηα - Ηδηνζπζθεπέο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.15 Μεραλνινγηθά φξγαλα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.16 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.17 Μεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.18 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.19 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε 
αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.20 (Μεραλήκαηα Ν. 1828/89 επελδχζεσλ)       0,00 

12.90 Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ζηνλ 
ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε       0,00 

            

12.99. 
Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα - ηερληθέο 
εγθαηαζηάζεηο - θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο 106.790,00 0,00 70.650,00 177.440,00 

12.99.00 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 106.790,00   70.650,00 177.440,00 
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12.99.01 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο       0,00 

12.99.02 Απνζβεζκέλα θνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο"       0,00 

12.99.03 Απνζβεζκέλα εξγαιεία       0,00 

12.99.04 Απνζβεζκέλα θαινχπηα - Ηδηνζπζθεπέο       0,00 

12.99.05 Απνζβεζκέλα κεραλνινγηθά φξγαλα       0,00 

12.99.06 Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο       0,00 

12.99.07 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα ζε αθίλεηα 
ηξίησλ       0,00 

12.99.08 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε 
αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

12.99.09 Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ       0,00 

12.99.10 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.11 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.12 Απνζβεζκέλα θνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο" 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.13 Απνζβεζκέλα εξγαιεία εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.14 Απνζβεζκέλα θαινχπηα - Ηδηνζπζθεπέο 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.15 Απνζβεζκέλα κεραλνινγηθά φξγαλα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.16 Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο εθηφο εθκεη/ζεσο       0,00 

12.99.17 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα ζε αθίλεηα 
ηξίησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.18 Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε 
αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.19 
Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλνιηθφο 
εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

12.99.20 (Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα Ν. 1828/89)       0,00 

            

13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 85.770,00 0,00 -8.324,00 77.446,00 

13.00 Απηνθίλεηα ιεσθνξεία       0,00 

13.01 Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 87.500,00     87.500,00 

13.02 Απηνθίλεηα θνξηεγά - Ρπκνχιθεο - Δηδηθήο 
ρξήζεσο 4.500,00     4.500,00 

13.03 ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα       0,00 

13.04 Πισηά κέζα       0,00 

13.05 Δλαέξηα κέζα       0,00 

13.06 Μέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ       0,00 

13.07 Γίθπθια κνηνπνδήιαηα       0,00 

13.09 Λνηπά κέζα κεηαθνξάο 5.300,00     5.300,00 

13.10 Απηνθίλεηα ιεσθνξεία εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.11 Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.12 Απηνθίλεηα θνξηεγά - Ρπκνχιθεο - Δηδηθήο 
ρξήζεσο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 
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13.13 ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.14 Πισηά κέζα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.15 Δλαέξηα κέζα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.16 Μέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.19 Λνηπά κέζα κεηαθνξάο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.90 Μεηαθνξηθά κέζα ζηνλ ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε       0,00 

            

13.99. Απνζβεζκέλα κέζα κεηαθνξάο 11.530,00 0,00 8.324,00 19.854,00 

13.99.00 Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα ιεσθνξεία       0,00 

13.99.01 Απνζβεζκέλα ινηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 7.980,00   7.000,00 14.980,00 

13.99.02 Απνζβεζκέλα θνξηεγά - Ρπκνχιθεο - 
Δηδηθήο ρξήζεσο 850,00   900,00 1.750,00 

13.99.03 Απνζβεζκέλα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα       0,00 

13.99.04 Απνζβεζκέλα πισηά κέζα       0,00 

13.99.05 Απνζβεζκέλα ελαέξηα κέζα       0,00 

13.99.06 Απνζβεζκέλα κέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ       0,00 

13.99.07 (Απνζβεζκέλα δίθπθια κνηνπνδήιαηα)       0,00 

13.99.09 Απνζβεζκέλα ινηπά κέζα κεηαθνξάο 2.700,00   424,00 3.124,00 

13.99.10 Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα ιεσθνξεία εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.99.11 Απνζβεζκέλα ινηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.99.12 Απνζβεζκέλα απηνθ. θνξηεγά - Ρπκνχιθεο - 
Δηδηθήο ρξήζεσο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.99.13 Απνζβεζκέλα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.99.14 Απνζβεζκέλα πισηά κέζα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.99.15 Απνζβεζκέλα ελαέξηα κέζα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.99.16 Απνζβεζκέλα κέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

13.99.19 Απνζβεζκέλα ινηπά κέζα κεηαθνξάο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

            

14 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 1.433.570,00 612.500,00 -458.560,00 1.587.910,00 

14.00 Έπηπια 225.300,00 60.600,00   285.900,00 

14.01 θεχε       0,00 

14.02 Μεραλέο γξαθείσλ       0,00 

14.03 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα 1.928.000,00 530.000,00   2.458.000,00 

14.04 Δξγαιεία - Όξγαλα       0,00 

14.05 Δπηζηεκνληθά φξγαλα       0,00 

14.06 Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε       0,00 

14.07 Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο       0,00 

14.08 Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 70.420,00 700,00   71.120,00 

14.09 Λνηπφο εμνπιηζκφο 210.000,00 21.400,00   231.400,00 

14.10 Έπηπια εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 
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14.11 θεχε εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.12 Μεραλέο γξαθείσλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.13 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.14 Μέζα απνζεθεχζεσο θαη κεηαθνξάο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο        0,00 

14.15 Δπηζηεκνληθά φξγαλα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.16 Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.18 Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.19 Λνηπφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.20 Έπηπια Ν. 1828/89 επελδχζεσλ       0,00 

14.90 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ζηνλ ΟΓΓΤ 
γηα εθπνίεζε       0,00 

            

14.99 Απνζβεζκέλα έπηπια θαη απνζβεζκέλνο 
ινηπφο εμνπιηζκφο 1.000.150,00 200,00 458.560,00 1.458.510,00 

14.99.00 Απνζβεζκέλα έπηπια 88.900,00   30.800,00 119.700,00 

14.99.01 Απνζβεζκέλα ζθεχε       0,00 

14.99.02 Απνζβεζκέλεο κεραλέο γξαθείσλ       0,00 

14.99.03 Απνζβεζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη 
ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 765.800,00 200,00 390.200,00 1.155.800,00 

14.99.04 Απνζβεζκέλα κέζα απνζεθεχζεσο θαη 
κεηαθνξάο       0,00 

14.99.05 Απνζβεζκέλα επηζηεκνληθά φξγαλα       0,00 

14.99.06 Απνζβεζκέλα δψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε       0,00 

14.99.07 Απνζβεζκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο       0,00 

14.99.08 Απνζβεζκέλνο εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 40.700,00   8.600,00 49.300,00 

14.99.09 Απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο 104.750,00   28.960,00 133.710,00 

14.99.10 Απνζβεζκέλα έπηπια εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.11 Απνζβεζκέλα ζθεχε εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.12 Απνζβεζκέλεο κεραλέο γξαθείσλ εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.13 
Απνζβεζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & 
ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.14 Απνζβεζκέλα κέζα απνζεθεχζεσο θαη 
κεηαθνξάο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο        0,00 

14.99.15 Απνζβεζκέλα επηζηεκνληθά φξγαλα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.16 Απνζβεζκέλα δψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.18 Απνζβεζκέλνο εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 
εθηφο εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.19 Απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο       0,00 

14.99.20 Απνζβεζκέλα έπηπια Ν. 1828/89 
επελδχζεσλ       0,00 
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15. 
ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΣΖΔΧ ΠΑΓΗΧΝ 
ΣΟΗΥΔΗΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.00 Αξρηθέο εξγαζίεο       0,00 

15.01 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ - Σερληθά 
έξγα ππφ εθηέιεζε       0,00 

15.02 
Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο - 
Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ππφ 
εθηέιεζε       0,00 

15.03 Μεηαθνξηθά κέζα ππφ εθηέιεζε       0,00 

15.04 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε       0,00 

15.09 Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο πάγησλ ζηνηρείσλ       0,00 

            

16. ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ 
ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΖ 11.743.883,00 6.592.500,00 

-
5.661.290,00 12.675.093,00 

16.00 Τπεξαμία επηρεηξήζεσο (Goodwill)       0,00 

16.01 Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 26.700.000,00 5.696.400,00   32.396.400,00 

16.02 Γηθαηψκαηα εθκεηαιιεχζεσο νξπρείσλ - 
κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ       0,00 

16.03 Λνηπέο παξαρσξήζεηο   273.000,00   273.000,00 

16.04 Γηθαηψκαηα ρξήζεσο ελζψκαησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ       0,00 

16.05 Λνηπά δηθαηψκαηα 24.820,00     24.820,00 

16.10 Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο 1.500,00     1.500,00 

16.11 Έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ - κεηαιιείσλ  - 
ιαηνκείσλ       0,00 

16.12 Έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ       0,00 

16.13 Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσο 
νκνινγηαθψλ δαλείσλ 24.800,00     24.800,00 

16.14 Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ       0,00 

16.15 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο 
θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ       0,00 

16.16 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο 
θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ       0,00 

16.17 Έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο 3.678.200,00 623.100,00   4.301.300,00 

16.18 Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ       0,00 

16.19 Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο 460.000,00     460.000,00 

16.27 (Λνγηζηηθά πξνγξάκκαηα εθηφο 
εθκεηαιιεχζεσο)       0,00 

16.90 Έμνδα κεηεγθαηαζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο       0,00 

16.96 Ηδηνπαξαγσγή δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο       0,00 

16.98 Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ       0,00 

            

16.99. 
Απνζβεζκέλα αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο & 
απνζβεζκέλα έμνδα πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 19.145.437,00 0,00 5.661.290,00 24.806.727,00 

16.99.00 Απνζβεζκέλε ππεξαμία επηρεηξήζεσο 
(Goodwil)       0,00 

16.99.01 Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 16.900.000,00   4.720.050,00 21.620.050,00 
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16.99.02 Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα εθκεη/ζεσο 
νξπρείσλ - κεηαιιείσλ - ιαηνκείσλ       0,00 

16.99.03 Απνζβεζκέλεο ινηπέο παξαρσξήζεηο     54.600,00 54.600,00 

16.99.04 Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα ρξήζεσο 
ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ       0,00 

16.99.05 Απνζβεζκέλα ινηπά δηθαηψκαηα 24.769,00     24.769,00 

16.99.10 Απνζβεζκέλα έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο 
εγθαηαζηάζεσο 1.468,00     1.468,00 

16.99.11 Απνζβεζκέλα έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ - 
κεηαιιείσλ  - ιαηνκείσλ       0,00 

16.99.12 Απνζβεζκέλα έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ       0,00 

16.99.13 Απνζβεζκέλα έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ 
θαη εθδφζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 23.200,00   440,00 23.640,00 

16.99.14 Απνζβεζκέλα έμνδα θηήζεσο 
αθηλεηνπνηήζεσλ       0,00 

16.99.16 Απνζβεζκέλεο δηαθνξέο εθδφζεσο θαη 
εμνθιήζεσο νκνινγηψλ       0,00 

16.99.17 Απνζβεζκέλα έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο 1.920.000,00   794.200,00 2.714.200,00 

16.99.18 Απνζβεζκέλνη ηφθνη δαλείσλ 
θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ       0,00 

16.99.19 Απνζβεζκέλα ινηπά έμνδα πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 276.000,00   92.000,00 368.000,00 

16.99.50 
Απνζβεζκέλεο δεκίεο απφ πψιεζε ή 
απνηίκεζε ρξενγξάθσλ άξζξν 37 λ. 
2874/2000       0,00 

16.99.51 Απνζβεζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
YEN       0,00 

16.99.90 Απνζβεζκέλα έμνδα κεηεγθαηαζηάζεσο ηεο 
επηρεηξήζεσο       0,00 

            

18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 731.700,00 40.000,00 0,00 771.700,00 

18.00 πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 720.000,00 40.000,00   760.000,00 

18.01 πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 300,00     300,00 

18.02 Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 
ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε €       0,00 

18.03 Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 
ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε Ξ.Ν.       0,00 

18.04 
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ 
ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ 
ζε €       0,00 

18.05 
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ 
ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ 
ζε Ξ.Ν.       0,00 

18.06 Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά εηαίξσλ       0,00 

18.07 Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα καθξνπξφζεζκα ζε 
€       0,00 

18.08 Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα καθξνπξφζεζκα ζε 
Ξ.Ν.       0,00 

18.09 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ 
εηζπξαθηέσλ καθξνπξφζεζκσλ ζε €       0,00 

18.10 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ 
εηζπξαθηέσλ καθξνπξφζεζκσλ ζε Ξ.Ν.       0,00 
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18.11 Γνζκέλεο εγγπήζεηο 11.400,00     11.400,00 

18.12 Οθεηιφκελν θεθάιαην       0,00 

18.13 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζε €       0,00 

18.14 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζε Ξ.Ν.       0,00 

18.15 Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ ζε €       0,00 

18.16 Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ ζε 
Ξ.Ν.       0,00 

            

66. 
ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ ΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 0,00 6.205.733,00 0,00 6.205.733,00 

66.00 Απνζβέζεηο εδαθηθψλ εθηάζεσλ       0,00 

66.01 Απνζβέζεηο θηηξίσλ - εγθαηαζηάζεσλ 
θηηξίσλ - ηερληθψλ έξγσλ   6.909,00   6.909,00 

66.02 
Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ - ηερληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ - ινηπνχ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ   70.650,00   70.650,00 

66.03 Απνζβέζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ   8.324,00   8.324,00 

66.04 Απνζβέζεηο επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ   458.560,00   458.560,00 

66.05 Απνζβέζεηο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ & 
εμφδσλ πνιπεηνχο απνζβέζεσο   5.661.290,00   5.661.290,00 

66.97 (Αληίζεηνο ινγ/ζκφο απνζβέζεσλ)       0,00 

 

 Σν ππφινηπν 31/12/200Υ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πξνθχπηεη απφ ην ππφινηπν 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 31/12/200Υ-1 πιένλ ηελ ρξέσζε ηεο πεξηφδνπ, κείνλ ηελ 

πίζησζε ηεο πεξηφδνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο αληίζεηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ παγίσλ, δειαδή ζε εθείλνπο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο απνζβέζεηο 

απηψλ ην αληίζηνηρν ππφινηπν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πξνθχπηεη απφ ην ππφινηπν ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο πιένλ ηελ πίζησζε ηεο πεξηφδνπ, κείνλ ηελ ρξέσζε ηεο 

πεξηφδνπ. Δπίζεο φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ν ινγαξηαζκφο ησλ γεπέδσλ – νηθνπέδσλ 

δελ απνζβέλεηαη. Σέινο ν ινγαξηαζκφο 66 είλαη απνηειεζκαηηθφο ινγαξηαζκφο, ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ζπγθεληξψλεη ην 

ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ ηεο ρξήζεο. 

 

5.2.2 Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε Ηζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο «ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 

 

 Απφ ην Ηζνδχγην πξνθχπηεη ν Ηζνινγηζκφο ηεο 31/12/200Υ, ν νπνίνο 

επηζπλάπηεηαη νιφθιεξνο, έηζη φπσο δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο, ζπκπιεξσκέλνο 

ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κφλν κε ηα ππφινηπα ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ : 
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(Απφ ην νπνίν έρεη θιεζεί λα θαηαβιεζεί κεηά I. Μεηνρηθό Κεθάιαην

ην πέξαο ηεο επφκελεο ρξήζεσο πνζφ δξρ. ….) 0,00 0,00 (……... κεηνρέο ησλ ….. επξψ)

1. Καηαβιεκέλν 0,00 0,00 

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 2. Οθεηιφκελν (απφ ην νπνίν έρεη θιεζεί λα

1. Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαη/ζεσο (Λνγ. 16.10) 1.500,00 1.468,00 32,00 1.500,00 1.468,00 32,00 θαηαβιεζεί πνζφ επξψ ……………..) 0,00 0,00 

2. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ γηα 3. Απνζβεζκέλν 0,00 0,00 

θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ (Λνγ. 16.15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζη. πεξηφδνπ (Λνγ. 16.18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο (Λνγ. 16.13-14, 16.17, 4.786.100,00 3.105.840,00 1.680.260,00 4.163.000,00 2.219.200,00 1.943.800,00 IΗ. Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 0,00 0,00 

16.19, 16.90) 4.787.600,00 3.107.308,00 1.680.292,00 4.164.500,00 2.220.668,00 1.943.832,00 IΗα. Γηαθνξά από εθπνίεζε ή αθύξωζε ηδίωλ κεηνρώλ 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

I. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο IΗΗ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο - Δπηρνξεγήζεηο

1. Έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο (Λνγ. 16.11-12) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δπελδύζεωλ

2. Έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο 1. Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (Λνγ. 16.01-03) 32.669.400,00 21.674.650,00 10.994.750,00 26.700.000,00 16.900.000,00 9.800.000,00 ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 

3. Τπεξαμία επηρεηξήζεσο (Goodwill) (Λνγ. 16.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1α. Τπεξαμία απφ ρξεκαηηζηεξηαθή πψιεζε 

4. Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αζψκαησλ θαη απζεκεξφλ επαλαγνξά κεηνρψλ 0,00 0,00 

αθηλεηνπνηήζεσλ (Λνγ. 16.98) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ

5. Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (Λνγ. 16.04-05) 24.820,00 24.769,00 51,00 24.820,00 24.769,00 51,00 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 

32.694.220,00 21.699.419,00 10.994.801,00 26.724.820,00 16.924.769,00 9.800.051,00 3. Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ 0,00 0,00 

4. Αμία αθηλήησλ θαη ινηπψλ παγίσλ απνθηεζέλησλ δσξεάλ 0,00 0,00 

II. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 5. Τπεξαμία απφ κεηαηξνπή ή ζπγςψλεπζε ζπγαηξηθήο

1. Γήπεδα - νηθφπεδα (Λνγ. 10) 80.600,00 0,00 80.600,00 80.600,00 0,00 80.600,00 ή εηζθνξάο είδνπο ζε άιιε Α.Δ. 0,00 0,00 
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη 0,00 0,00 

ππνηηκήζεσλ (Λνγ. 44.10) 0,00 0,00 

2. Οξπρεία-Μεηαιιεία-Λαηνκεία-Αγξνί-Γάζε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα (Λνγ. 11) 138.180,00 94.799,00 43.381,00 138.180,00 87.890,00 50.290,00 1. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 0,00 0,00 

4. Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαη/ζεηο 1α. Μείνλ: Εεκία απφ πψιεζε ή ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 

θαη ινηπφο κεραλνι/θφο εμνπιηζκφο (Λνγ. 12) 382.280,00 177.440,00 204.840,00 382.280,00 106.790,00 275.490,00 θαη ρξενγξάθσλ πξνο ζπκςεθηζκφ 0,00 0,00 

5. Μεηαθνξηθά κέζα (Λνγ. 13) 97.300,00 19.854,00 77.446,00 97.300,00 11.530,00 85.770,00 2. Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ 0,00 0,00 

6. Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο (Λνγ. 14) 3.046.420,00 1.458.510,00 1.587.910,00 2.433.720,00 1.000.150,00 1.433.570,00 3. Δηδηθά απνζεκαηηθά 0,00 0,00 

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο (Λνγ. 15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Έθηαθηα απνζεκαηηθά 0,00 0,00 

3.744.780,00 1.750.603,00 1.994.177,00 3.132.080,00 1.206.360,00 1.925.720,00 5. Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ 

χλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ 36.439.000,00 23.450.022,00 12.988.978,00 29.856.900,00 18.131.129,00 11.725.771,00 δηαηάμεσλ λφκσλ 0,00 0,00 

6. Απνζεκαηηθφ γηα ίδηεο κεηνρέο 0,00 0,00 

III. Σπκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο 0,00 0,00 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο

1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο (Λνγ. 18.00) 760.000,00 720.000,00 V. Απνηειέζκαηα εηο λέν

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο (Λνγ. 18.01) 300,00 760.300,00 300,00 720.300,00 Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεσο εηο λέν 0,00 0,00 

Μείνλ: Οθεηιφκελεο δφζεηο (Λνγ. 53.06) 0,00 0,00 Τπφινηπν δεκηψλ ρξήζεσο εηο λέν 0,00 0,00 

Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο (Λνγ. 18.99) 0,00 0,00 760.300,00 0,00 0,00 720.300,00 Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 

3. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 0,00 0,00 

ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (Λνγ. 18.02-03) 0,00 0,00 

4. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ VI. Πνζά πξννξηζκέλα γηα αύμεζε θεθαιαίνπ

ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ (Λνγ. 18.4-05) 0,00 0,00 1. Καηαζέζεηο κεηφρσλ ή εηαίξσλ 0,00 0,00 

5. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο (Λνγ. 18.07-08) 0,00 0,00 2. Γηαζέζηκα κεξίζκαηα ρξήζεσο γηα αχμεζε

Μείνλ: Με δνπιεπκέλνη ηφθνη (Λνγ. 18.09-10) 0,00 0,00 0,00 0,00 κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 

6. Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ (Λνγ. 18.15-16) 0,00 0,00 3. Απνζεκαηηθά δηαηηζέκελα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ 0,00 0,00 

7. Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (Λνγ. 18.11, 18.06, 18.13-14) 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 

771.700,00 731.700,00 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 0,00 0,00 

χλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 13.760.678,00 12.457.471,00 

Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ

I. Απνζέκαηα ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 0,00 0,00 

1. Δκπνξεχκαηα 0,00 0,00 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 0,00 0,00 

2. Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή - Τπνπξντφληα θαη Τπνιείκκαηα 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Παξαγσγή ζε εμέιημε 0,00 0,00 

4. Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο - Αλαιψζηκα πιηθά - Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο 0,00 0,00 I. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 0,00 0,00 1. Οκνινγηαθά δάλεηα 0,00 0,00 

0,00 0,00 2. Γάλεηα Σξαπεδψλ 0,00 0,00 

II. Απαηηήζεηο 3. Γάλεηα Σακηεπηεξίνπ 0,00 0,00 

1. Πειάηεο 0,00 0,00 4. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο

Μείνλ: Πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 

2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 5. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπέο

-- Υαξηνθπιαθίνπ (κείνλ ηα ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 

πξνεμνθιεκ.-κεηαβηβαζκέλα €) 0,00 0,00 6. Σξάπεδεο ι/. βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ

-- ηηο Σξάπεδεο γηα είζπξαμε 0,00 0,00 κε εγγχεζε γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 0,00 0,00 

-- ηηο Σξάπεδεο ζε εγγχεζε 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Γξακκάηηα πιεξσηέα καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο 0,00 0,00 

Μείνλ: Με δνπιεπκέλνη ηφθνη 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείνλ: Με δνπιεπκέλνη ηφθνη 0,00 0,00 

2α. Τπνζρεηηθέο επηζηνιέο θαη ινηπνί ηίηινη 0,00 0,00 8. Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 

3. Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 0,00 0,00 0,00 0,00 

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 0,00 0,00 

3β. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 0,00 0,00 II. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

4. Κεθάιαην εηζπξαθηέν ζηελ επφκελε ρξήζε 0,00 0,00 1. Πξνκεζεπηέο 0,00 0,00 

5. Βξαρππξ. απαηηήζεηο θαηά ζπλδεκέλσλ επηρ/ζεσλ 0,00 0,00 2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο 0,00 0,00 

6. Βξαρππξ. απαηη. θαηά ινηπψλ ζπκκεη. ελδηαθέξνληνο επηρ/ζεσλ 0,00 0,00 Μείνλ: Με δνπιεπκέλνη ηφθνη 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ δηνηθήζεσο 0,00 0,00 2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0,00 0,00 

8. Γεζκεπκέλνη ι/ζκνί θαηαζέζεσλ 0,00 0,00 3. Σξάπεδεο - ι/ζκνί βξαρππξ. ππνρξεψζεσλ 0,00 0,00 

9. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο εηζπξαθηέεο ζηελ επφκ. ρξήζε 0,00 0,00 4. Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 0,00 0,00 

10. Δπηζθαιείο-Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 0,00 0,00 5. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 0,00 0,00 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 0,00 0,00 

11. Υξεψζηεο δηάθνξνη 0,00 0,00 7. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο

12. Λνγ/ζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ 0,00 0,00 ζηελ επφκελε ρξήζε 0,00 0,00 

0,00 0,00 8. Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 

IΗΗ. Χξεόγξαθα 9. Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ

1. Μεηνρέο 0,00 0,00 ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 

2. Οκνινγίεο 0,00 0,00 10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 0,00 0,00 

3. Λνηπά ρξεφγξαθα 0,00 0,00 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 0,00 0,00 

4. Ίδηεο κεηνρέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείνλ: Οθεηιφκελεο δφζεηο 0,00 0,00 χλνιν ππνρξεψζεσλ 0,00 0,00 

Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Γηαζέζηκα

1. Σακείν 0,00 0,00 

2. Λεγκέλα ηνθνκεξίδηα εηζπξαθηέα 0,00 0,00 

3. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 0,00 0,00 

0,00 0,00 

χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 0,00 0,00 

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

1. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 1. Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0,00 0,00 

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγ/ζκνί ελεξγεηηθνχ 0,00 0,00 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 0,00 0,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 0,00 0,00 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ

1. Αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 1. Γηθαηνχρνη αιιφηξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 

2. Υξεσζηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 0,00 0,00 2. Πηζησηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 0,00 0,00 

3. Απαηηήζεηο απφ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο 0,00 0,00 3. Τπνρξεψζεηο απφ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο 0,00 0,00 

4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 0,00 0,00 4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

εκεηώζεηο:

ΚΑΣΑΣΑΖ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  ΥΡΖΔΧ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 200Υ (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 200Υ-1 - 31  ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 200Υ) Πνζά  θιεηφκελ. Πνζά  πξνεγνχκ.

Πνζά θιεηφκελεο ρξήζεσο 200Υ Πνζά πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 200Υ-1 ρξήζεσο 200Υ ρξήζεσο 200Υ-1

I. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ρξήζεσο 0,00 0,00 

Κχθινο εξγαζηψλ (Πσιήζεηο) 0,00 0,00 Τπφινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) πξνεγ. ρξήζεσλ

Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ 6.205.733,00 0,00 Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεχζεσο 0,00 0,00 Απνζεκαηηθά πξνο δηάζεζε

Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 0,00 0,00 Εεκίεο απφ πψιεζε & απνηίκεζε Υξενγξάθσλ κεηαθεξφκελεο

χλνιν 0,00 0,00 ζηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (Άξζξ. 37 λ. 2874/2000)

ΜΔΗΟΝ: χλνιν 0,00 0,00 

1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 0,00 0,00 ΜΔΗΟΝ:

2. Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ-αλαπηχμεσο 0,00 0,00 1. Φφξνο εηζνδήκαηνο 0,00 0,00 

3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 0,00 0,00 2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ

4. Έμνδα ιεηηνπξγ. παξαγ. κε θνζηνι/ζέληα 0,00 0,00 θφζηνο θφξνη 0,00 0,00 

5. Απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν θφζηνο 0,00 0,00 Κέξδε πξνο δηάζεζε 0,00 0,00 

6. Γηαθνξέο ελζσκαηψζεσο θαη θαηαινγηζκνχ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεχζεσο 0,00 0,00 Ζ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη σο εμήο:

ΜΔΗΟΝ: 1. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

1. Έζνδα ζπκκεηνρψλ 0,00 0,00 1α. Απνζεκαηηθφ ρξενγξάθσλ

2. Έζνδα ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 2. Πξψην κέξηζκα

3. Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 3. Πξφζζεην κέξηζκα

4. Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 3α. Μεξίζκαηα γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Μείνλ: 4. Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ

1. Πξνβιέςεηο ππνηηκήζ. ζπκκεη. & ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 5. Δηδηθά θαη έθηαθηα απνζεκαηηθά

2. Έμνδα & δεκίεο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 -- Απνζεκαηηθφ άξζξνπ 23β΄ Ν. 2234/1994

3. Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκεηαιιεχζεσο 0,00 0,00 -- Ν. 2601/1998

ΗΗ. ΠΛΔΟΝ: Έθηαθηα απνηειέζκαηα -- Ν. 3220/2004

1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 0,00 0,00 6α. Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκ. ηεο θνξνινγίαο έζνδα

2. Έθηαθηα θέξδε 0,00 0,00 -- Απνζεκαηηθά άξζξνπ 110 Ν. 2238/1994

3. Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 -- Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ άξζξνπ 105 Ν. 2238/1994

4. Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκ. ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 6β. Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγ. θαη΄ εηδ. ηξφπν

Μείνλ: 6γ. Απνζεκαηηθά απφ θέξδε ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ επηρ/ζεσλ

1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 0,00 0,00 7. Ακνηβέο απφ πνζνζηά κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ

2. Έθηαθηεο δεκίεο 0,00 0,00 8. Τπφινηπν (δεκηψλ) θεξδψλ εηο λέν

3. Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) 0,00 0,00 

ΜΔΗΟΝ: χλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 6.205.733,00 0,00 

Μείνλ: Οη απφ απηέο ελζσκαησκέλεο

ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 6.205.733,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέξδε ή δεκίεο) ΥΡΖΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 0,00 0,00 

Η. ΗΟΛΟΓΗΜΟ

31.12.200Υ 31/12/200Υ-1
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Ηζνινγηζκφο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ έρεη πην ζπλνπηηθή 

κνξθή απεηθφληζεο ζε αληίζεζε κε ηα ΔΛΠ, ν νπνίνο είλαη πεξηιεπηηθφο.  

 

Παξαηίζεηαη θαη ν Ηζνινγηζκφο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, ν νπνίνο έρεη σο εμήο : 

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ    
  31.12.200Υ  31/12/200Υ-1 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.994.177,00  1.925.720,00 
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα    
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.994.801,00  9.800.051,00 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο 
επηρεηξήζεηο 760.300,00   720.300,00  
Λνηπέο απαηηήζεηο  11.400,00  11.400,00 
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο     
     
Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Απνζέκαηα     
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο    
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα    
       

χλνιν ελεξγεηηθνχ     
      
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ    
Μεηνρηθφ Κεθάιαην      

Τπέξ ην άξηην     
Λνηπά απνζεκαηηθά    
Απνηειέζκαηα εηο λένλ    
χλνιν θαζαξήο ζέζεο κεηφρσλ εηαηξείαο (α)    
       

χλνιν θαζαξήο ζέζεο (γ) = 
(α)+(β)     
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα      

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο    
Λνηπέο καθξνπξφζεκεο ππνρξεψζεηο    
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο    
Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ    
       

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο     
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο    
Τπνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο      

Λνηπέο ππνρξεψζεηο    
Έζνδα επφκελεο ρξήζεο    
     
χλνιν ππνρξεψζεσλ (δ)    
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χλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεψζεσλ 
(γ)+(δ)      

     
ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ    
Πσιήζεηο     
Κφζηνο πσιεζέλησλ      

Μηθηφ θέξδνο     
Άιια έζνδα       
Έμνδα δηνηθήζεσο    
Έμνδα δηαζέζεσο     

Λνηπά έμνδα - έζνδα (θαζαξά)    
Απνηειέζκαηα (θέξδε) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - έζνδα (θαζαξά)    
Κέξδε πξν θφξσλ    
Φφξνο εηζνδήκαηνο      

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (Α)     
Απνδηδφκελν ζε     
Μεηφρνπο κεηξηθήο    
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο      

     
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ 
(Β)    
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 
(Α+Β)    
Απνδηδφκελν ζε    
Μεηφρνπο κεηξηθήο      

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο      
     
     
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή      

     
 

5.2.3 Πίλαθαο Μεηαβνιήο Παγίσλ ηεο εηαηξείαο «ΑΒΓ Α.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 

 

 Ο πίλαθαο κεηαβνιήο παγίσλ ζπληάζζεηαη κε ζθνπφ λα παξάζρεη 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαζψο επίζεο 

εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο ζηε ρξήζε ή εάλ έγηλαλ εθπνηήζεηο παγίσλ. 

Δπίζεο ζηνλ πίλαθα κεηαβνιήο θαίλνληαη αλαιπηηθά θαη νη απνζβέζεηο αλά θαηεγνξία 

παγίνπ. Ο πίλαθαο απηφο θαηά ηα ΔΛΠ επηζπλάπηεηαη ζην «Πξνζάξηεκα», ελψ θαηά ηα 

ΓΛΠ γλσζηνπνηείηαη καδί κε άιιεο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξείαο. 
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Πεξίνδνο (ρξήζε) : 1/1/200Υ-31/12/200Υ

Δπσλπκία ειεγρόκελνπ : "ΑΒΓ Α.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ"

Όλνκα Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή :

Τπόινηπν Τπόινηπν ΑΝΑΠΟΒΔΣΟ

Δλάξμεσο Λήμεσο ύλνιν 

Έλαξμεο

Απνζβέζεηο 

ρξήζεο

Αληηινγηζκόο

Απνζβέζεσλ

ύλνιν 

Λήμεο
ΤΠΟΛΟΗΠΟ

10 Φ Ηπ  80.600,00 Δ  -  - β  80.600,00 Φ Ηπ  - Δ  - Δ  - β  - Η  80.600,00

11 Φ Ηπ  138.180,00 Δ  -  - β  138.180,00 Φ Ηπ  87.890,00 Δ  6.909,00 Δ  - β  94.799,00 Η  43.381,00

12 Φ Ηπ  382.280,00 Δ  -  - β  382.280,00 Φ Ηπ  106.790,00 Δ  70.650,00 Δ  - β  177.440,00 Η  204.840,00

13 Φ Ηπ  97.300,00 Δ  -  - β  97.300,00 Φ Ηπ  11.530,00 Δ  8.324,00 Δ  - β  19.854,00 Η  77.446,00

14 Φ Ηπ  2.433.720,00 Δ  612.700,00  - β  3.046.420,00 Φ Ηπ  1.000.150,00 Δ  458.560,00 Δ  200,00 β  1.458.510,00 Η  1.587.910,00

16 Φ Ηπ  30.889.320,00 Δ  6.592.500,00  - β  37.481.820,00 Φ Ηπ  19.145.437,00 Δ  5.661.290,00 Δ  - β  24.806.727,00 Η  12.675.093,00

 34.021.400,00  7.205.200,00  -  41.226.600,00  20.351.797,00  6.205.733,00  200,00  26.557.330,00  14.669.270,00

Φ  = πκθσλεί κε ππφινηπν ελάξμεσο ινγαξηαζκνχ θαη Φ.Δ. πξνεγ. πεξηφδνπ (ρξήζεσο) 

β = πκθσλεί κε ππφινηπν ιήμεσο ινγαξηαζκνχ

 Δ  =  Διεγρνο ρξεψζεσο θαη πηζηψζεσο ζηα Φ.Δ.

 Η   = πκθσλεί κε Ηζνινγηζκφ ρξήζεσο

 Ηπ = πκθσλεί κε Ηζνινγηζκφ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο

Λνγαξηαζκνί 

Δδαθηθέο Δθηάζεηο Κηίξηα - Δγθαη/ζεηο Κηηξίσλ -

Σερληθά ΈξγαΜερ/ηα - Σερληθέο Δγθαη/ζεηο -

ινηπφο κεραλ/θφο εμνπιηζκφο 

ΑΠΟΒΔΔΗ

θ.α.

Αγνξέο Μεηώζεηο

ΤΝΟΛΟ

Μεηαθνξηθά κέζα

Δπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφοΑζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο -     

'Δμνδα Πνιπεηνχο Απνζβέζεσο
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5.2.4 Φύιια Διέγρνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΒΓ Α.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 

 

5.2.4.1 Πξσηόθπιια 

 

 

 ηνλ έιεγρν ησλ θπθισκάησλ (ζηελ παξνχζα εξγαζία ην θχθισκα πνπ 

εμεηάδεηαη είλαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) αξρηθά είλαη ηα πξσηφθπιια, ηα νπνία 

ζπγθεληξψλνπλ ηα πνξίζκαηα ειέγρνπ αλά ινγαξηαζκφ θαζψο θαη ην ηειηθφ ππφινηπν 

ηεο ρξήζεο, πνπ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνλ ηζνινγηζκφ.  

 ην αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα ηεο εξγαζίαο ηα πξσηφθπιια αλά ινγαξηαζκφ 

έρνπλ σο εμήο : 

 

Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) 
Δπσλπκία 

Διεγρφκελνπ 
Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζκεξνκελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ 
Διέγρνπ 

10 

       

θ.α. 10 Λνγαξηαζκφο : Δδαθηθέο Δθηάζεηο Υ.Τ: 31/12/200Υ 80.600,00 € 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

10.00 Γήπεδα- 
Οηθφπεδα 

80.600,00 0,00 0,00 80.600,00 0,00% 

 ύλνιν 80.600,00 0,00 0,00 80.600,00 0,00% 

       

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό :  Υξήζε 200Υ Υξήζε 200Υ-1 

Αμία θηήζεσο Γ.ΗΗ.1 80.600,00  80.600,00  
Μείνλ : απνζβέζεηο Γ.ΗΗ.1 0,00  0,00  

Αλαπφζβεζηε αμία Γ.ΗΗ.1 0,00  0,00  

       
Αμία θηήζεσο Γ.ΗΗ.2 0,00  0,00  
Μείνλ : απνζβέζεηο Γ.ΗΗ.2 0,00  0,00  

Αλαπφζβεζηε αμία Γ.ΗΗ.2 0,00  0,00  
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Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) 
Δπσλπκία 

Διεγρφκελνπ 
Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζκεξνκελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ 
Διέγρνπ 

11 

       

θ.α. 11 Λνγαξηαζκφο : 
Κηίξηα- Δγθαηαζηάζεηο 
θηηξίσλ- Σερληθά έξγα 

Υ.Τ: 31/12/200Υ 41.830,00 € 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

11.07 

Κηίξηα - 
Δγθαηαζηάζεηο 
Κηηξίσλ ζε 
αθίλεηα ηξίησλ 

138.180,00  0,00 0,00 138.180,00  0% 

11.99 

Απνζβεζκέλα 
θηίξηα - 
Δγθαηαζηάζεηο 
θηηξίσλ - Σερληθά 
έξγα 

87.890,00  0,00 8.460,00 96.350,00 9,63% 

11.99.07 

Απνζβεζκέλα 
θηίξηα - 
Δγθαηαζηάζεηο 
Κηηξίσλ ζε 
αθίλεηα ηξίησλ 

87.890,00  0,00 8.460,00 96.350,00  9,63% 

 ύλνιν 50.290,00  0,00 8.460,00 41.830,00  -16,82% 

       

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό :  Υξήζε 200Υ Υξήζε 200Υ-1 

Αμία θηήζεσο Γ.ΗΗ.3 138.180,00  138.180,00  
Μείνλ : απνζβέζεηο Γ.ΗΗ.3 96.350,00  87.890,00  

Αλαπφζβεζηε αμία Γ.ΗΗ.3 41.830,00  50.290,00  
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Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) 
Δπσλπκία 

Διεγρφκελνπ 
Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζκεξνκελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ Διέγρνπ 12 

       

θ.α. 12 Λνγαξηαζκφο : 
Μεραλήκαηα- Σερληθέο εγθ.- 

Λνηπφο κερ. Δμνπιηζκφο 
Υ.Τ: 31/12/200Υ 204.840,00 € 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

12.00 Μεραλήκαηα 382.280,00 0,00 0,00 382.280,00 0% 

12.99 

Απνζβεζκέλα 
κεραλήκαηα- 
Σερλ. εγθ. & 
ινηπφο κερ. 
Δμνπιηζκφο 

106.790,00 0,00 70.650,00 177.440,00 66,16% 

12.99.00 
Απνζβεζκέλα 
κεραήκαηα 

106.790,00 0,00 70.650,00 177.440,00 66,16% 

 ύλνιν 275.490,00 0,00 70.650,00 204.840,00 -25,65% 

       

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό :  Υξήζε 200Υ Υξήζε 200Υ-1 

Αμία θηήζεσο Γ.ΗΗ.4 382.280,00  382.280,00  
Μείνλ : απνζβέζεηο Γ.ΗΗ.4 177.440,00  106.790,00  

Αλαπφζβεζηε αμία Γ.ΗΗ.4 204.840,00  275.490,00  
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Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) 
Δπσλπκία 

Διεγρφκελνπ 
Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζκεξνκελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ Διέγρνπ 13 

       

θ.α. 13 Λνγαξηαζκφο : Μεηαθνξηθά κέζα Υ.Τ: 31/12/200Υ 75.180,00 € 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

13.01 
Λνηπά επηβαηηθά 
απηνθίλεηα 

87.500,00 0,00 0,00 87.500,00 0,00% 

13.02 
Απηνθίλεηα 
θνξηεγά- 
ξπκνχιθεο 

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00% 

13.09 
Λνηπά 
κεηαθνξηθά κέζα 

5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00% 

13.99 
Απνζβεζκέλα 
κεηαθνξηθά κέζα 

11.530,00 0,00 10.590,00 22.120,00 91,85% 

13.99.01 
Απνζβεζκέλα 
ινηπά επηβαηηθά 
απηνθίλεηα 

7.980,00 0,00 9.600,00 17.580,00 120,30% 

13.99.02 

Απνζβεζκέλα 
θνξηεγά - 
Ρπκνχιθεο - 
Δηδηθήο ρξήζεσο 

850,00 0,00 450,00 1.300,00 52,94% 

13.99.09 
Απνζβεζκέλα 
ινηπά κέζα 
κεηαθνξάο 

2.700,00 0,00 540,00 3.240,00 20,00% 

 ύλνιν 85.770,00 0,00 10.590,00 75.180,00 12,35% 

       

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό :  Υξήζε 200Υ Υξήζε 200Υ-1 

Αμία θηήζεσο Γ.ΗΗ.5 97.300,00  97.300,00  
Μείνλ : απνζβέζεηο Γ.ΗΗ.5 22.120,00  11.530,00  

Αλαπφζβεζηε αμία Γ.ΗΗ.5 75.180,00  85.770,00  
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Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) Δπσλπκία Διεγρφκελνπ Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζ/κελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ Διέγρνπ 14 

       

θ.α. 14 Λνγαξηαζκφο : Έπηπια & Λνηπφο εμνπιηζκφο Υ.Τ: 31/12/200Υ 
1.587.910,00 

€ 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

14.00 Έπηπια 225.300,00  60.600,00  0,00  285.900,00  26,90% 

14.03 

Ζιεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο θαη 
ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα  1.928.000,00  530.000,00  0,00  2.458.000,00  27,49% 

14.08 
Δμνπιηζκφο 
ηειεπηθνηλσληψλ  70.420,00  700,00  0,00  71.120,00  0,99% 

14.09 
Λνηπφο 
εμνπιηζκφο  210.000,00  21.400,00  0,00  231.400,00  10,19% 

14.99 

Απνζβεζκέλα 
έπηπια θαη 
απνζβεζκέλνο 
ινηπφο 
εμνπιηζκφο 1.000.150,00  200,00  458.560,00  1.458.510,00  45,83% 

14.99.00 
Απνζβεζκέλα 
έπηπια 88.900,00  0,00  30.800,00  119.700,00  34,65% 

14.99.03 

Απνζβεζκέλνη 
ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο  
& ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα  765.800,00  200,00  390.200,00  1.155.800,00  50,93% 

14.99.08 
Απνζβεζκέλνο 
εμνπιηζκφο 
ηειεπηθνηλσληψλ  40.700,00  0,00  8.600,00  49.300,00  21,13% 

14.99.09 Απνζβεζκέλνο 
ινηπφο 
εμνπιηζκφο  104.750,00  0,00  28.960,00  133.710,00  27,65% 

 ύλνιν 1.433.570,00  612.900,00  458.560,00  1.587.910,00  10,77% 

       

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό :  Υξήζε 200Υ Υξήζε 200Υ-1 

Αμία θηήζεσο Γ.ΗΗ.6 3.046.420,00  2.433.720,00  
Μείνλ : απνζβέζεηο Γ.ΗΗ.6 1.458.510,00  1.000.150,00  

Αλαπφζβεζηε αμία Γ.ΗΗ.6 1.587.910,00  1.433.570,00  
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Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) Δπσλπκία Διεγρφκελνπ Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζ/κελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ Διέγρνπ 16 

       

θ.α. 16 Λνγαξηαζκφο : 
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο & έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο 
Υ.Τ: 31/12/200Υ 

10.994.801,00 
€ 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

16.01 
Γηθαηψκαηα 
βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

26.700.000,00  5.696.400,00  0,00  32.396.400,00  21,33% 

16.03 
Λνηπέο 
παξαρσξήζεηο 

0,00  273.000,00  0,00  273.000,00  #ΓΗΑΗΡ/0! 

16.05 Λνηπά δηθαηψκαηα 24.820,00  0,00  0,00  24.820,00  0,00% 

16.10 
Έμνδα ηδξχζεσο 
θαη πξψηεο 
εγθαηαζηάζεσο 

1.500,00  0,00  0,00  1.500,00  0,00% 

16.13 

Έμνδα απμήζεσο 
θεθαιαίνπ θαη  
εθδφζεσο 
νκνινγηαθψλ 
δαλείσλ 

24.800,00  0,00  0,00  24.800,00  0,00% 

16.17 
Έμνδα 
αλαδηνξγαλψζεσο 

3.678.200,00  623.100,00  0,00  4.301.300,00  16,94% 

16.19 
Λνηπά έμνδα 
πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 

460.000,00  0,00  0,00  460.000,00  0,00% 

16.99 

Απνζβεζκέλα 
αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο &  
απνζβεζκέλα 
έμνδα πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 

191.458.437,00  0,00  5.661.290,00  24.806.727,00  -87,04% 

16.99.01 Απνζβεζκέλα 
δηθαηψκαηα 
βηνκεραληθήο  
ηδηνθηεζίαο 

16.900.000,00  0,00  4.720.050,00  21.620.050,00  27,93% 

16.99.03 Απνζβεζκέλεο 
ινηπέο 
παξαρσξήζεηο 

0,00  0,00  54.600,00  54.600,00  #ΓΗΑΗΡ/0! 

16.99.05 Απνζβεζκέλα 
ινηπά δηθαηψκαηα 

24.769,00  0,00  0,00  24.769,00  0,00% 

16.99.10 Απνζβεζκέλα 
έμνδα ηδξχζεσο  
θαη πξψηεο 
εγθαηαζηάζεσο 

1.468,00  0,00  0,00  1.468,00  0,00% 

16.99.13 Απνζβεζκέλα 
έμνδα απμήζεσο  
θεθαιαίνπ θαη 
εθδφζεσο 
νκνινγηαθψλ 
δαλείσλ 

23.200,00  0,00  440,00  23.640,00  1,90% 
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16.99.17 Απνζβεζκέλα 
έμνδα 
αλαδηνξγαλψζεσο 

1.920.000,00  0,00  794.200,00  2.714.200,00  41,36% 

16.99.19 Απνζβεζκέλα 
ινηπά έμνδα 
πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 

276.000,00  0,00  92.000,00  368.000,00  33,33% 

 ύλνιν 11.743.883,00  6.592.500,00  5.661.290,00  12.675.093,00  7,93% 

  
     

  ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΛΖΞΔΧ 

ΓΛΠ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ 
ΗΟΛΟΓΗΜΟ

 
 

θ.α. Αλάιπζε ΔΛΠ Υξέσζε Πίζησζε ΓΛΠ  

16.01 
Γηθαηψκαηα 
βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

32.396.400,00  0,00 0,00 32.396.400,00   

16.03 
Λνηπέο 
παξαρσξήζεηο 

273.000,00  0,00 0,00 273.000,00   

16.05 Λνηπά δηθαηψκαηα 24.820,00  0,00 0,00 24.820,00   

16.10 
Έμνδα ηδξχζεσο 
θαη πξψηεο 
εγθαηαζηάζεσο 

1.500,00   1.500,00 0,00  

16.13 

Έμνδα απμήζεσο 
θεθαιαίνπ θαη  
εθδφζεσο 
νκνινγηαθψλ 
δαλείσλ 

24.800,00   24.800,00 0,00  

16.17 
Έμνδα 
αλαδηνξγαλψζεσο 

4.301.300,00   4.301.300,00 0,00  

16.19 
Λνηπά έμνδα 
πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 

460.000,00   460.000,00 0,00  

16.99.01 Απνζβεζκέλα 
δηθαηψκαηα 
βηνκεραληθήο  
ηδηνθηεζίαο 

21.620.050,00  0,00 0,00 21.620.050,00   

16.99.03 Απνζβεζκέλεο 
ινηπέο 
παξαρσξήζεηο 

54.600,00  0,00 0,00 54.600,00   

16.99.05 Απνζβεζκέλα 
ινηπά δηθαηψκαηα 

24.769,00  0,00 0,00 24.769,00   

16.99.10 Απνζβεζκέλα 
έμνδα ηδξχζεσο  
θαη πξψηεο 
εγθαηαζηάζεσο 

1.468,00  1.468,00  0,00  

16.99.13 Απνζβεζκέλα 
έμνδα απμήζεσο  
θεθαιαίνπ θαη 
εθδφζεσο 
νκνινγηαθψλ 
δαλείσλ 

23.640,00  23.640,00  0,00  

16.99.17 Απνζβεζκέλα 
έμνδα 
αλαδηνξγαλψζεσο 

2.714.200,00  2.714.200,00  0,00  

16.99.19 Απνζβεζκέλα 
ινηπά έμνδα 
πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 

368.000,00  368.000,00  0,00  

 Νέν ύλνιν 12.675.093,00 3.107.308,00 4.787.600,00 10.994.801,00  
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Πξνζαξκνγή από ηα ΔΛΠ ζε ΓΛΠ : Οη ινγαξηαζκνί 16.10, 16.13, 16.17, 16.19  ζύκθσλα κε ηα ΓΛΠ επηβαξύλνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Δπνκέλσο νη πξνζζήθεο ηεο ρξήζεο ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ ζα επηβαξύλνπλ ηνπο 
ινγαξηαζκνύο εμόδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξνθύςεη από ηελ δηαθνξά απηή αλαβαιιόκελε θνξνινγία. Οη ίδηεο 
αλαπξνζαξκνγέο - αληηινγηζκνί πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηηο απνζβέζεηο απηώλ ησλ ινγαξηαζκώλ. 
    

ΔΛΠ  
  

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό : 
Υξήζε 200Υ 

 Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε Αμία 

Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο 
εγθαη/ζεσο 

Β.1 1.500,00 1.468,00 32,00 
 

Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο Β.4 4.786.100,00 3.105.840,00 1.680.260,00  
Έμνδα εξεπλψλ & αλαπηχμεσο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

Γ.Η.2. 32.669.400,00 21.674.650,00 10.994.750,00 
 

Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Γ.Η.5. 24.820,00 24.769,00 51,00  

  37.481.820,00 24.806.727,00 12.675.093,00  

  
  

 
 

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό : 
Υξήζε 200Υ-1 

 Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε Αμία 

Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο 
εγθαη/ζεσο 

Β.1 1.500,00 1.468,00 32,00 
 

Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο Β.4 4.163.000,00 2.219.200,00 1.943.800,00  

Έμνδα εξεπλψλ & αλαπηχμεσο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

Γ.Η.2. 26.700.000,00 16.900.000,00 9.800.000,00 
 

Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Γ.Η.5. 24.820,00 24.769,00 51,00  

  30.889.320,00 19.145.437,00 11.743.883,00  

ΓΛΠ     

 

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό : 
Υξήζε 200Υ 

 Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε Αμία 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία :      
Έμνδα εξεπλψλ & αλαπηχμεσο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο Γ.Η.2. 

32.669.400,00 21.674.650,00 10.994.750,00  

Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Γ.Η.5. 24.820,00 24.769,00 51,00  
  32.694.220,00 21.699.419,00 10.994.801,00  

      

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό : 
Υξήζε 200Υ-1 

 Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε Αμία 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία :      
Έμνδα εξεπλψλ & αλαπηχμεσο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο Γ.Η.2. 26.700.000,00 16.900.000,00 9.800.000,00 

 

Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Γ.Η.5. 24.820,00 24.769,00 51,00  
  26.724.820,00 16.924.769,00 9.800.051,00  
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Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) 
Δπσλπκία 

Διεγρφκελνπ 
Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζ/κελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ Διέγρνπ 18 

       

θ.α. 18 Λνγαξηαζκφο : 
πκκεηνρέο θαη ινηπέο 

καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
Υ.Τ: 31/12/200Υ 771.700,00 € 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

18.00 
πκκεηνρέο ζε 
ζπλδεκέλεο 
επηρεηξήζεηο 

720.000,00  40.000,00  0,00  760.000,00 5,56% 

18.01 
πκκεηνρέο ζε 
ινηπέο επηρεηξήζεηο 

300,00  0,00 0,00  300,00 0,00% 

18.11 Γνζκέλεο εγγπήζεηο 11.400,00  0,00  0,00  11.400,00 0,00% 

 ύλνιν 731.700,00  40.000,00  0,00 771.700,00 5,47% 

 
    

  
  

Δκθάληζε ζην Δλεξγεηηθό :  Υξήζε 200Υ Υξήζε 200Υ-1 

      
πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο 
επηρεηξήζεηο 

Γ.ΗΗΗ.1. 760.000,00 720.000,00  
 

πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο Γ.ΗΗΗ.2. 300,00 300,00   

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Γ.ΗΗΗ.7. 11.400,00 11.400,00   

  771.700,00 731.700,00   
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Δπσλπκία 
Διεγθηηθήο 
Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο (ρξήζε) Δπσλπκία Διεγρφκελνπ Όλνκα Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγαξηαζκφο 

Ζ/κελία 1/1–31/12/200Υ 
«ΑΒΓ Α.Δ. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ-
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

Όλνκα πληάθηε Φχιινπ Διέγρνπ 66 

       

θ.α. 66 Λνγαξηαζκφο : 
Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 

ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ 
θφζηνο 

Υ.Τ: 31/12/200Υ 6.205.733,00 € 

       

θ.α. Αλάιπζε Τπφινηπν 
Δλάξμεσο 

Υξέσζε Πίζησζε 
Τπφινηπν 
Λήμεσο 

Πνζνζηφ 
Μεηαβνιήο 

66.00 
Απνζβέζεηο εδαθηθψλ 
εθηάζεσλ 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00% 

66.01 
Απνζβέζεηο θηηξίσλ - 
εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ 
- ηερληθψλ έξγσλ 

0,00 6.909,00  0,00 6.909,00  0,00% 

66.02 

Απνζβέζεηο 
κεραλεκάησλ - 
ηερληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ - 
ινηπνχ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ 

0,00 70.650,00  0,00 70.650,00  0,00% 

66.03 
Απνζβέζεηο 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

0,00 8.324,00  0,00 8.324,00  0,00% 

66.04 
Απνζβέζεηο επίπισλ 
θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

0,00  458.560,00  0,00  458.560,00  0,00% 

66.05 

Απνζβέζεηο αζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ & 
εμφδσλ πνιπεηνχο 
απνζβέζεσο 

0,00  5.661.290,00  0,00  5.661.290,00  0,00% 

 ύλνιν 0,00  6.205.733,00 0,00 6.205.733,00 0,00% 

 
Δκθάληζε ζηελ Καηάζηαζε 
Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 
: 

 Υξήζε 200Υ Υξήζε 200Υ-1 

      
Κφζηνο πσιήζεσλ  6.205.733,00 0,00   
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  0,00 0,00   

Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ-αλαπηχμεσο  0,00 0,00   
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο  0,00 0,00   

  6.205.733,00 0,00   

  ΚΑΗ   

χλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ  6.205.733,00    

Αθαηξεηηθά : νη απφ απηέο ελζσκαησκέλεο 
ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

 6.205.733,00    

  0,00    
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5.2.4.2 Φύιια Διεγθηηθώλ Γηαδηθαζηώλ ηεο εηαηξείαο «ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα θχιια ειέγρνπ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, αλά θχθισκα, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, πξνθεηκέλνπ ν έιεγρνο λα 

ραξαθηεξηζζεί σο νινθιεξσκέλνο. ηα ζπγθεθξηκέλα θχιια ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη : 

 Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ επξφθεηην λα ελεγρζεί 

 Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν 

 Σα ζηνηρεία ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαη ησλ βνεζψλ ηνπ πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν 

 Ζ πεξίνδνο πνπ ειέγρεηαη 

 Σν θχθισκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

Καηά ζπλέπεηα ηα θχιια ειέγρνπ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηξηψλ θπθισκάησλ, 

αζψκαηεο θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο έρνπλ σο 

εμήο : 

 

Δηαηξεία : 
«ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ – 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 Ολνκαηεπψλπκν Ζκεξνκελία Δπσλπκία 

Διεγθηηθήο 

Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο 
ειέγρνπ : 

1/1 – 31/12/200Υ 
Δηνηκάζζεθε 
απφ : 

  

Θέκα : 
Γ.Η. Αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο 

Διέγρζεθε 
απφ : 

  

 

Α/Α Πεξηγξαθή Διεγθηηθψλ Γηαδηθαζηψλ Φχιια 
Διέγρνπ 

Ναη Όρη 

1 Γηελεξγήζαηε ζπκθσλία ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  
έλαξμεο κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 
πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

6 √  

2 Αλαιχζηε ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
αλσηέξσ θπθιψκαηνο θαη ζπγθξίλαηε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

6 √  

3 ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ πξνζζεθψλ εμεηάζηε ηε 
λνκηκφηεηα απηψλ θαη φηη είλαη ζχκθσλεο κε ηα φζα νξίδεη ην 
ΔΓΛ. 

6 √  

4 Δμεηάζηε γηα ηελ χπαξμε δαπαλψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο 
αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ βξέζεθαλ 
έγηλε κεηαθνξά απηψλ ζηα απνηειέζκαηα? ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε λα γξαθεί ζηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

6 √  

5 Δμεηάζηε φηη νη απνζβέζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηα φζα νξίδεη 
ην ΔΓΛ. 

6 √  

6 ε πεξηπηψζεηο χπαξμεο ηφθσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, 
εμεηάζηε αλ νη ηφθνη απηνί είλαη ζχκθσλνη κε ηα φζα νξίδεη ην 
ΔΓΛ. Δπίζεο, εμεηάζηε ηελ πεξίνδν έλαξμεο απνζβέζεσλ. 

6 √  
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7 Δμεηάζηε ηελ χπαξμε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζε μέλν 
λφκηζκα.  

6 √  

8 Δμεηάζηε κεγάιεο απμνκεηψζεηο ησλ θνλδπιίσλ ηεο 
θιεηφκελεο ρξήζεο ζε ζράζε κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο 
πξνεγνχκελεο. ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ δηαθνξψλ 
αηηηνινγήζηε απηέο.  

6 √  

9 Γηελεξγήζηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκψλ αζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

6 √  

10 ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηα ΓΛΠ εμεηάζηε φηη 
ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ζχκθσλα κε ηα φζα 
νξίδεη ην ΓΛΠ 38. 

6 √  

11 ε πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 
εμεηάζηε ηελ νξζή κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
ρξήζεο ή ζε ινγαξηαζκνχο νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ. 

6 √  

12 Δμεηάζηε ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ 
θαη δηελεξγήζηε ζπκθσλία απηψλ. 

Βιέπε 
θχιιν 

ειέγρνπ 
αλαβ. 

θνξνινγί
αο 

√  

 

 

Δηαηξεία : 
«ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ – 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 Ολνκαηεπψλπκν Ζκεξνκελία Δπσλπκία 

Διεγθηηθήο 

Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο 
ειέγρνπ : 

1/1 – 31/12/200Υ 
Δηνηκάζζεθε 
απφ : 

  

Θέκα : 
Γ.ΗΗ. Δλζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο 

Διέγρζεθε 
απφ : 

  

 

Α/Α Πεξηγξαθή Διεγθηηθψλ Γηαδηθαζηψλ Φχιια 
Διέγρνπ 

Ναη Όρη 

1 Γηελεξγήζαηε ζπκθσλία ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  
έλαξμεο κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 
πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

1-5 √  

2 Αλαιχζηε ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
αλσηέξσ θπθιψκαηνο θαη ζπγθξίλαηε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

1-5 √  

3 ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ πξνζζεθψλ εμεηάζηε ηε 
λνκηκφηεηα απηψλ θαη φηη είλαη ζχκθσλεο κε ηα φζα νξίδεη ην 
ΔΓΛ. 

1-5 √  

4 ε πεξηπηψζεηο κεηψζεσλ θαηαξηίζαηε πίλαθα κεηψζεσλ θαη 
ζπκθσλήζαηε ηπρφλ θέξδνο ή δεκηά. 

1-5 √  

5 Καηαξηίζαηε πίλαθα θαη εμεηάζηε φηη ν ππνινγηζκφο ησλ 
απνζβέζεσλ είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 
ΠΓ299/2003 ή ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη ηα ΓΛΠ 
είλαη ζχκθσλνη κε ηηο σθέιηκεο δσέο πνπ έρεη απνθαζίζεη ε 
Γηνίθεζε. 

1-5 √  

6 Καηαξηίζηε πίλαθα ζπκθσλίαο αλάκεζα ζην Μεηξψν 
Παγίσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο 
Λνγηζηηθήο. 

1-5 √  
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7 Δμεηάζηε κεγάιεο απμνκεηψζεηο ησλ θνλδπιίσλ ηεο 
θιεηφκελεο ρξήζεο ζε ζράζε κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο 
πξνεγνχκελεο. ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ δηαθνξψλ 
αηηηνινγήζηε απηέο. 

1-5 √  

8 ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ 
ηεο εηαηξείαο κε βάζε ην Ν.2065/1992, εθαξκφζηεθαλ νη 
δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.  

1-5 √  

9 πληάμαηε πίλαθα κεηαβνιψλ παγίσλ θαη δηεμάγεηε 
ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. 

Βιέπε 
πίλαθα 

κεηαβνιήο 
παγίσλ 

√  

10 Γηελεξγήζηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκψλ ελζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

1-5 √  

11 Διέγμαηε ην πνζφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ ελζψκαησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.  

1-5 √  

12 ηείιηε επηζηνιή ζην λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 
θπξηφηεηα ησλ αθηλήησλ θαη ηελ χπαξμε εκπξάγκαησλ 
βαξψλ . 

1-5 √  

13 ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηα ΓΛΠ εμεηάζηε φηη 
ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ζχκθσλα κε ηα φζα 
νξίδεη ην ΓΛΠ 16 

1-5 √  

14 ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη επαλεθηηκήζεηο ησλ 
νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ, εμεηάζηε κήπσο ζπληξέρνπλ 
ζπλζήθεο απνκείσζεο. 

1-5 √  

15 Δμεηάζηε ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ 
θαη δηελεξγήζηε ζπκθσλία απηψλ. 

1-5 √  

 

 

Δηαηξεία : 
«ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ – 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 Ολνκαηεπψλπκν Ζκεξνκελία 
Δπσλπκία 

Διεγθηηθήο 

Δηαηξείαο 

Πεξίνδνο 
ειέγρνπ : 

1/1 – 31/12/200Υ 
Δηνηκάζζεθε 
απφ : 

  

Θέκα : 
Γ.ΗΗΗ. 
Μαθξνπξφζεζκεο 
Απαηηήζεηο 

Διέγρζεθε 
απφ : 

  

 

Α/Α Πεξηγξαθή Διεγθηηθψλ Γηαδηθαζηψλ Φχιια 
Διέγρνπ 

Ναη Όρη 

1 Γηελεξγήζαηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλσηέξσ 
θπθιψκαηνο έλαξμεο κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

7 √  

2 Αλαιχζηε ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
αλσηέξσ θπθιψκαηνο θαη ζπγθξίλαηε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

7 √  

3 Καηαξηίζηε πίλαθα ησλ εγγπήζεσλ κε ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ αλαιπηηθά νη εγγπήζεηο ηηο εηαηξείαο. 

7 √  

4 ε πεξηπηψζεηο απμήζεσλ ησλ εγγπήζεσλ ιάβεηε ηα 
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη ελεκεξψζηε ην κφληκν θάθειν. 

7 √  

5 Δπαιήζεπζε ησλ κεηψζεσλ εμεηάδνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο έγηλαλ νη κεηψζεηο (π.ρ. ιήμε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ) 

7 √  



 

 93 

 ΤΜΜΔΣΟΥΔ    

6 Δπηβεβαίσζε ζπκκεηνρψλ, έιεγμε ηα θαηαζηαηηθά ζχζηαζεο ή 
άιια λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (θπζηθνχο ηίηινπο θ.ιπ) πνπ 
επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ελεκεξψζηε 
ην κφληκν θάθειν. 

7 √  

7 Καηαξηήζηε πίλαθα απνηίκεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ θαη εμεηάζηε 
φηη ζε πεξηπηψζεηο κεηψζεσλ έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο 
εγγξαθέο.  

7 √  

8 πγθεληξψζηε θαη θαηαξηίζηε πίλαθα κε ηα ελδνεηαηξηθά 
ππφινηπα. 

7 √  

9 ε πεξίπησζε ελνπνίεζεο εμεηάζηε φηη ηα ελδνεηαηξηθά 
ππφινηπα έρνπλ δηαγξαθεί.  

7 √  

10 ηείιαηε επηζηνιέο ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελήο εηαηξείεο γηα 
επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ηνπο. 

7 √  

11 Δμεηάζηε ηελ χπαξμή δαλείσλ ζε ζπγαηξηθέο ή ζπγγελήο 
επηρεηξήζεηο. Λάβεηε απνθάζεηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
ελεκεξψζαηε ην κφληκν θάθειν θαη εμεηάζηε ηελ απνπιεξσκή 
απηψλ. 

7 √  

12 Γηελεξγήζαηε ζπκθσλία ησλ ππνινίπσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 
κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

7 √  

 

5.2.4.3 Τπνζηεξηρηεθά Φύιια Διέγρνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 

 

 Σα ππνζηεξηρηεθά θχιια ειέγρνπ παξέρνπλ κηα ιεπηνκεξέζηεξε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ έιεγρν πνπ 

δηεμήρζεζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Δπίζεο, ηα θχιια απηά ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο, ηα ζηνηρεία ηνπ ειεγθηή 

θαη ησλ βνεζψλ πνπ δηελέξγεζαλ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία, ηελ πεξίνδν ειέγρνπ, ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ θαη θπζηθά ην θχθισκα πνπ αθνξνχλ. Σέινο ζα 

πξέπεη ηα ππνζηεξηρζεθά θχιια λα ζπλδένληαη κε ηα πξσηφθπιια θαη ηα θχιια ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα ππάξρεη αιιεινπρία θαη 

νξγάλσζε ζηνλ θάθειν ειέγρνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ππνζηεξηρζεθά θχιια ειέγρνπ 

αξηζκνχληαη θαη γίλεηαη παξαπνκπή ζηα θχιια ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Τπνζηεξερζεθά θχιια ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη θαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

ιακβάλεη ν ειεγθηήο απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηνλ 

έιεγρφ ηνπ θαη ηα πνξίζκαηά ηνπ, φπσο π.ρ. παξαζηαηηθά αγνξψλ παγίσλ, ηηκνιφγηα 

πψιεζεο παγίσλ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη εθπνίεζε απηνχ, ζπκβφιαηα αγνξάο 

νηθνπέδσλ ή θηηξίσλ θιπ. 
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ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

Διεγρφκελε Δηαηξία : «ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Δηνηκάζζεθε απφ 
: 
 

Διέγρζεθε 
απφ : 
 

 
Αλώλπκε Δηαηξία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ -
Λνγηζηώλ 

Θέκα : Λνγ. 10.  Δδαθηθέο εθηάζεηο.   

 Πεξίνδνο :  01/01 – 31/12/200Υ  Ζκεξνκελία : Ζκεξνκελία : 

 

 
 

Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 80.600,00 

Πιένλ : αγνξέο ρξήζεο 200Υ Γ 0,00 
Μείνλ : πσιήζεηο ρξήζεο 200Υ  0,00 
Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 200Υ Β β ζ 80.600,00 

 
 

Αλάιπζε Λνγαξηαζκνχ 
     
Ο ινγαξηαζκφο πεξηιακβάλεηο ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

         Γελ ππήξμε θακία κεηαβνιή ζηνλ ινγαξηαζκφ θαηά ηελ ειεγρφκελε ρξήζε. 
 
 
 
 
 

Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 
 

Β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ». 
β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ». 
ζ πκθσλία ηεο ινγηζηηθήο κε ην βηβιίν «κεηξψν παγίσλ». 
 Έιεγρνο ππνινγηζκνχ πσιήζεσο πάγηνπ ζηνηρείνπ ηεο εηαηξείαο. 

Γ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 
Φ πκθσλία ππνινίπνπ κε θάθειν ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 95 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

Διεγρφκελε Δηαηξία : «ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Δηνηκάζζεθε απφ 
: 
 

Διέγρζεθε 
απφ : 
 

 
Αλώλπκε Δηαηξία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ  
-Λνγηζηώλ 

Θέκα : Λνγ.  11. Κηίξηα – Δγθαηαζηάζεηο 
θηηξίσλ – Σερληθά έξγα. 

  

 Πεξίνδνο :  01/01 – 31/12/200Υ Ζκεξνκελία : 
 

Ζκεξνκελία : 
 

 
 

Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 138.180,00 

Πιένλ : αγνξέο ρξήζεο 200Υ Γ 0,00 
Μείνλ : πσιήζεηο ρξήζεο 200Υ  0,00 
Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 200Υ Β β ζ 138.180,00 

 
Αλσηέξσ αλαιχεηαη ε αμία θηήζεσο ησλ θηηξίσλ , θαζψο επίζεο ηπρφλ πξνζζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ειεγρφκελεο ρξήζεο θαη ηπρφλ πσιήζεηο θηηξίσλ. 
 

 
Απνζβέζεηο : 

 

Πηζησηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 87.890,00 

Πιένλ :απνζβέζεηο ρξήζεο 200Υ √ 6.909,00 
Μείνλ : αληηινγηζκφο απνζβέζεσλ 200Υ  0,00 
Πηζησηηθφ Τπφινηπν 200Υ β ζ 94.799,00 

 
 

Αλσηέξσ αλαιχνληαη νη απνζβέζεηο. χκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003  νξίδεηαη σο αλψηεξνο ζπληειεζηήο 
απφζβεζεο ησλ θηηξίσλ ην πνζνζηφ ησλ 8% θαη σο θαηψηεξνο ην πνζνζηφ 5%.  
χκθσλα κε ηα ΓΛΠ πξνζδηνξίδεηαη ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα πξνθχπηεη βάζεη απηήο 
θαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο. Δάλ είλαη δηαθνξεηηθφο ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 
νξίδεη ην Π.Γ. 299/2003 ηφηε πξνθχπηνπλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 
ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία πνπ εμεηάδεηαη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο κεηαμχ 
Διιεληθψλ Πξνηχπσλ θαη Γηεζλψλ. Ζ εηαηξεία έρεη νξίζεη σο ζπληειεζηή απφζβεζεο ησλ θηηξίσλ ηεο 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηνλ θαηψηεξν, ήηνη 5% θαη σθέιηκε δσή ηα 20 έηε. 
 
Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 

 
Β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ». 
β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ». 
ζ πκθσλία ηεο ινγηζηηθήο κε ην βηβιίν «κεηξψν παγίσλ». 
 Έιεγρνο αληηινγηζκνχ απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο παγίνπ ζηνηρείνπ. 

Γ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ. 

Φ πκθσλία ππνινίπνπ κε θάθειν ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 
√ Έιεγρνο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003. 
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Δηνηκάζζεθε απφ : 
 

Διέγρζεθε απφ 
: 
 

Αλώλπκε Δηαηξία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ 
-Λνγηζηώλ 

Θέκα : Λνγ.  12. Μεραλήκαηα – 
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο. 

  

 Πεξίνδνο :  01/01 – 31/12/200Υ Ζκεξνκελία : 
 

Ζκεξνκελία : 
6/12/2011 8:19 
πκ 

 
 

Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 382.280,00 

Πιένλ : αγνξέο ρξήζεο 200Υ Γ 0,00 
Μείνλ : πσιήζεηο ρξήζεο 200Υ  0,00 
Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 200Υ Β β ζ 382.280,00 

 
 

Αλσηέξσ αλαιχεηαη ε αμία θηήζεσο ησλ κεραλεκάησλ , θαζψο επίζεο ηπρφλ πξνζζήθεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο θαη ηπρφλ πσιήζεηο απηψλ. 

 
 
Απνζβέζεηο : 

 

Πηζησηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 106.790,00 

Πιένλ :απνζβέζεηο ρξήζεο 200Υ √ 70.650,00 
Μείνλ : αληηινγηζκφο απνζβέζεσλ 200Υ  0,00 
Πηζησηηθφ Τπφινηπν 200Υ β ζ 177.440,00 

 
 

Αλσηέξσ αλαιχνληαη νη απνζβέζεηο. χκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003  νξίδεηαη σο αλψηεξνο ζπληειεζηήο 
απφζβεζεο ησλ κεραλεκάησλ ην πνζνζηφ ησλ 20% θαη σο θαηψηεξνο ην πνζνζηφ 15%.  
Οκνίσο, ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ κεραλεκάησλ ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θνηλνχο ζπληειεζηέο θαηά ζπλέπεηα 
δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ θαη Γηεζλψλ. Ζ εηαηξεία έρεη νξίζεη σο ζπληειεζηή 
απφζβεζεο ησλ κεραλεκάησλ ηεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηνλ αλψηεξν, ήηνη 20% θαη σθέιηκε δσή ηα 5 έηε. 

 
Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 

 
Β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ». 

β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ». 
ζ πκθσλία ηεο ινγηζηηθήο κε ην βηβιίν «κεηξψν παγίσλ». 

 Έιεγρνο αληηινγηζκνχ απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο παγίνπ ζηνηρείνπ. 

Γ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ. 

Φ πκθσλία ππνινίπνπ κε θάθειν ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

√ Έιεγρνο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003. 
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Δηνηκάζζεθε 
απφ : 
 

Διέγρζεθε απφ : 
 

Αλώλπκε Δηαηξία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ 
-Λνγηζηώλ 

Θέκα : Λνγ.  13. Μεηαθνξηθά Μέζα   

 Πεξίνδνο :  01/01 – 31/12/200Υ Ζκεξνκελία : 
 

Ζκεξνκελία : 
 

 

Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 97.300,00 

Πιένλ : αγνξέο ρξήζεο 200Υ Γ 0,00 
Μείνλ : πσιήζεηο ρξήζεο 200Υ  0,00 
Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 200Υ Β β ζ 97.300,00 

 
Αλσηέξσ αλαιχεηαη ε αμία θηήζεσο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ έρεη ππφ ηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξεία , 

θαζψο επίζεο ηπρφλ αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο θαη ηπρφλ πσιήζεηο απηψλ : 
Δπηβαηεγά απηνθίλεηα, € 87.500,00 
Φνξηεγά € 4.500,00 
Λνηπά κέζα κεηαθνξάο € 5.300,00 

 
Απνζβέζεηο : 

Πηζησηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 11.530,00 

Πιένλ :απνζβέζεηο ρξήζεο 200Υ √ 8.324,00 
Μείνλ : αληηινγηζκφο απνζβέζεσλ 200Υ  0,00 
Πηζησηηθφ Τπφινηπν 200Υ β ζ 19.854,00 

 
Αλσηέξσ αλαιχνληαη νη απνζβέζεηο. χκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003  νξίδεηαη σο αλψηεξνο ζπληειεζηήο 
απνζβέζεσο ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ην πνζνζηφ ησλ 20% θαη σο θαηψηεξνο ην πνζνζηφ 15%. 
Γηα ηα επηβαηεγά θαη ινηπά κεηαθνξηθά κέζα , ην Π.Γ. 299/2003 νξίδεη σο αλψηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο 
ην πνζνζηφ 12% θαη σο θαηψηεξν 8%.  
Οκνίσο θαη ζε απηφλ ηνλ ινγαξηαζκφ ε εηαηξεία δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο 
απφζβεζεο, νη νπνίνη είλαη γηα ηα θνξηεγά ν αλψηεξνο ζπληειεζηήο, ήηνη 20% θαη γηα ηα ππφινηπα κέζα ν 
θαηψηεξνο, δειαδή 8%.  
Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 
Β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ». 

β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ». 

ζ πκθσλία ηεο ινγηζηηθήο κε ην βηβιίν «κεηξψν παγίσλ». 
 Έιεγρνο αληηινγηζκνχ απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο παγίνπ ζηνηρείνπ. 

Γ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ. 

Φ πκθσλία ππνινίπνπ κε θάθειν ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

√ Έιεγρνο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003. 
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Διεγρφκελε Δηαηξία : «ΑΒΓ Α.Δ. 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Δηνηκάζζεθε 
απφ : 
 

Διέγρζεθε απφ : 
 

Αλώλπκε Δηαηξία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ 
-Λνγηζηώλ 

Θέκα : Λνγ.  14. Έπηπια θαη ινηπόο 
εμνπιηζκόο 

  

 Πεξίνδνο :  01/01 – 31/12/200Υ Ζκεξνκελία : 
 

Ζκεξνκελία : 

 

Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 2.433720,00 

Πιένλ : αγνξέο ρξήζεο 200Υ Γ 612.700,00 
Μείνλ : πσιήζεηο ρξήζεο 200Υ  0,00 
Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 200Υ Β β ζ 3.046.420,00 

 
 

Αλσηέξσ αλαιχεηαη ε αμία θηήζεσο ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, π.ρ. έπηπια, ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο θιπ, πνπ έρεη ππφ ηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξεία , θαζψο επίζεο ηπρφλ αγνξέο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο θαη ηπρφλ πσιήζεηο απηψλ. 
ηε θιεηφκελε ρξήζε ε εηαηξεία πνπ εμεηάδεηαη πξαγκαηνπνίεζε αγνξέο επίπισλ γηα ηελ ελίζρπζε        ησλ 
γξαθείσλ ηεο, ππνινγηζηψλ, εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 
 

Απνζβέζεηο : 

Πηζησηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 1.000.150,00 

Πιένλ :απνζβέζεηο ρξήζεο 200Υ √ 458.560,00 
Μείνλ : αληηινγηζκφο απνζβέζεσλ 200Υ  200,00 
Πηζησηηθφ Τπφινηπν 200Υ β ζ 1.458.510,00 

 
Αλσηέξσ αλαιχνληαη νη απνζβέζεηο ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Αλψηεξνο ζπληειεζηήο 
απφζβεζεο ησλ επίπισλ , ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003 , νξίδεηαη ην πνζνζηφ 20% θαη θαηψηεξνο ην 
πνζνζηφ 15%. 
Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηέη σο ζπληειεζηή απφζβεζεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003 ηνλ θαηψηεξν 15% θαη 
έρεη νξίζεη σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ απηψλ ηα 6 έηε. Σν πνζφ ησλ 200,00 €, ην νπνίν παξεηεξείηαη ζηελ 
πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνζβέζεσλ είλαη αληηινγηζκφο απνζβέζεσλ ιφγσ ιαλζαζκέλεο εγγξαθήο ζηα 
βηβιία ηεο εηαηξείαο. 
 
Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 

 
Β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ». 

β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ». 

ζ πκθσλία ηεο ινγηζηηθήο κε ην βηβιίν «κεηξψν παγίσλ». 
 Έιεγρνο αληηινγηζκνχ απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο παγίνπ ζηνηρείνπ. 

Γ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ. 

Φ πκθσλία ππνινίπνπ κε θάθειν ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 
√ Έιεγρνο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003. 
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Δηνηκάζζεθε 
απφ : 
 

Διέγρζεθε απφ : 
 

Αλώλπκε Δηαηξία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ 
-Λνγηζηώλ 

Θέκα : Λνγ.  16. Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο   

 Πεξίνδνο :  01/01 – 31/12/200Υ Ζκεξνκελία : 
 

Ζκεξνκελία : 
 

 

Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 30.429.320,00 

Πιένλ : αγνξέο ρξήζεο 200Υ Γ 6.592.500,00 
Μείνλ : πσιήζεηο ρξήζεο 200Υ  0,00 
Υξεσζηηθφ Τπφινηπν 200Υ Β β ζ 37.021.820,00 

 
ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ ε εηαηξεία θαηαρσξεί θπξίσο έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ιφγνπο έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ηειεπηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα παγηνπνηνχληαη ακνηβέο εξγαδνκέλσλ πνπ 
απαζρνινχληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ακνηβέο κειεηεηψλ θαη εξεπλεηψλ, ελνίθηα Internet 
θιπ. 

 
Απνζβέζεηο : 

 

Πηζησηηθφ Τπφινηπν 31/12/200Υ-1 Φ 19.145.437,00 

Πιένλ :απνζβέζεηο ρξήζεο 200Υ √ 5.661.290,00 
Μείνλ : αληηινγηζκφο απνζβέζεσλ 200Υ  0,00 
Πηζησηηθφ Τπφινηπν 200Υ β ζ 24.806.727,00 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ Πξνηχπσλ νη νπνίεο 
εληνπίδνληαη εμίζνπ θαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηηο απνζβέζεηο απηψλ. Σα 
έμνδα εγθαηαζηάζεσο, ήηνη ινγαξηαζκνί 16.10, 16.13, 16.17, 16.19 δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηα Γηεζλή 
Πξφηππα σο πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ζπλέπεηα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ 
νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Δίλαη εχινγν ην ζπκπέξαζκα φηη θαη ε ηκεκαηηθή απφζβεζε απηψλ ησλ αμηψλ δελ 
πξέπεη θαηά ηα Γηεζλή Πξφηππα λα επηβαξχλεη ηηο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο. Απφ ηηο δηαθνξέο απηέο πξνθχπηεη 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ε νπνία αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ θχιιν ειέγρνπ. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί σο 
ζπληειεζηή απφζβεζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 20%, ζχκθσλν κε ην Π.Γ. 299/2003, ν νπνίνο 
νξίδεη φηη ν ινγαξηαζκφο 16 απνζβελχεηαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία. 

 
Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 

 
Β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ». 

β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ». 

ζ πκθσλία ηεο ινγηζηηθήο κε ην βηβιίν «κεηξψν παγίσλ». 

 Έιεγρνο αληηινγηζκνχ απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο παγίνπ ζηνηρείνπ. 
Γ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ. 
Φ πκθσλία ππνινίπνπ κε θάθειν ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 
√ Έιεγρνο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 299/2003. 
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Δηαηξεία: ΑΒΓ AE ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Δηνηκάζζεθε 
απφ : 
 

Διέγρζεθε απφ : 
 

Αλώλπκε Δηαηξία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ 
-Λνγηζηώλ 

Θέκα: Λνγ. 18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

  

 Πεξίνδνο : 01/01-31/12/200Υ Ζκεξνκελία : 
 

Ζκεξνκελία : 
 

Αλάιπζε Λνγαξηαζκνχ 
Ο ινγαξηαζκφο ζπληίζεηαη απφ ηα παξαθάησ ππφινηπα: 

Λνγαξηαζκφο Πεξηγξαθή 
Υξ. Τπφινηπν 

31.12.0Υ-1 
Πξνζζήθεο 

Υξήζεο 
Μεηψζεηο 
Υξήζεο 

Υξ. Τπφινηπν 
31.12.200Υ 

18.00.001 
Μεηνρέο κε εηζεγκέλσλ ζην 
Υξεκαηηζηήξην Δηαηξηψλ 
Δζση. 

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 

18.00.002 Μεηνρέο ζε «ΒΓΓ Α.Δ» 605.000,00 40.000,00 0,00 645.000,00 

18.01.000 «ΓΓΔ Α.Δ.» 300,00 0,00 0,00 300,00 

18.11.003 
Δγγχεζε Μίζζσζεο Leasing 
Μεηαθ Μέζσλ  

2.466,00 0,00 0,00 2.466,00 

18.11.005 
Δγγχεζε Μίζζσζεο Leasing 
Μεηαθ Μέζσλ 

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 

18.11.006 Δγγχεζε ελνηθίνπ Άξηαο 360,00 0,00 0,00 360,00 

18.11.007 
Δγγχεζε ελνηθίνπ 
Υαιαλδξίνπ 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

18.11.008 
Δγγχεζε Μίζζσζεο Leasing 
Μεηαθ Μέζσλ  

1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 

18.11.009 Δγγχεζε ΓΔΖ 624,00 0,00 0,00 624,00 

   χλνιν: 731.700,00 42.142,00 2.142,00 771.700,00 

 
Ο ινγαξηαζκφο 18.00.002 θηλήζεθε κε ηελ θαηαβνιή πνζνχ € 40.000,00 γηα ηελ θάιπςε ηνπ Μεηνρηθνχ 
Κεθαιαίνπ ηεο «ΒΓΓ Α.Δ». 
ην ινγαξηαζκφ 18.00.001 απεηθνλίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΑΒΓ AE ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ζε 
ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο. 
 

Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο 
 
Β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ». 

β πκθσλία κε ην βηβιίν «ηζνδχγην αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ». 

Γ Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ. 

Φ πκθσλία ππνινίπνπ κε θάθειν ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 
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5.3 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία ηεο εηαηξείαο «ΑΒΓ Α.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ- 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» 

 

 

 
ΓΛΠ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΒΑΖ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

ΦΟΡΟ 25% 

01.01.200Υ 32.694.220,00 37.481.820,00   

Απνζβέζεηο3

1.12.200Υ 
21.699.419,00 24.806.727,00   

 10.994.801,00 12.675.093,00 1.680.292,00 420.073,00 

 

31.12.200Υ :  

Δγγξαθή θαηά ηελ θνξνινγηθή βάζε : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)  3.168.773,25 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο  3.168.773,25  

 

Δγγξαθή ζύκθωλα κε ηα ΓΛΠ : 

Υξέσζε : Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν)  2.748.700,25 

Υξέσζε : Αλαβαιιφκελε απαίηεζε       420.073,00 

   Πίζησζε : Πιεξσηένο θφξνο  3.168.773,25 
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6 Δθηίκεζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ Κπθιώκαηνο ησλ Πάγησλ 
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ. 

 

 

 Παξαθάησ παξαηίζεηαη εξσηεκαηνιφγην εθηίκεζεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο θπξίσο γηα ην θχθισκα ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με απηφ ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο λα εθηηκήζεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη λα ην ιάβεη 

ζνβαξά ππφςε ηνπ ζρεηηθά κε ην δείγκα ειέγρνπ πνπ επξφθεηην λα επηιέμεη. 

6.1 Γεληθό Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

1. Σν Λνγηζηήξην είλαη επαξθψο επαλδξσκέλν κε θαηάιιειν θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθφ; 

2. Οη ππάιιεινη ηνπ Λνγηζηεξίνπ είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο 

ηεο Δηαηξείαο; 

3. Σα ηεξνχκελα Λνγηζηηθά βηβιία είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν θαη 

ελεκεξσκέλα εκπξφζεζκα; 

4. Γηελεξγνχληαη θαηά κήλα ζπκθσλίεο κεηαμχ Γεληθνχ Καζνιηθνχ θαη Αλαιπηηθψλ 

Καζνιηθψλ; 

5. Ζ επηρείξεζε ηεξεί βηβιίν αδεηψλ θαη νη ππάιιεινη ιακβάλνπλ θαλνληθά ηελ 

άδεηά ηνπο; 

6. Οη αξκνδηφηεηεο δηεπζπληψλ θαη ππαιιήισλ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαη 

ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θαηάρξεζεο, απάηεο θαη 

θαηαδνιηεχζεσο; 

7. Τπάξρεη νξγαλσκέλε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη αλαθέξεηαη απ’ 

επζείαο ζηε Γηνίθεζε; 

8. πληάζζνληαη ιεπηνκεξή πξνγξάκκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα Οηθνλνκηθψλ Δθζέζεσλ ηφζν 

γηα ην Κεληξηθφ φζν θαη γηα  ηα  Τπνθαηαζηήκαηα; 

9. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εθηίζεληαη γξαπηψο απ΄επζείαο ζηε 

Γηνίθεζε; 

10.   Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ιακβάλνπλ αληίγξαθα απηψλ ησλ εθζέζεσλ θαη 

αμηνινγνχλ ηα αζζελή ζεκεία πνπ απνθαιχπηνληαη ζε απηέο; 
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6.2 Δηδηθό Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

Μεραλνγξαθηθή Τπνζηήξημε-Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 

 

1. Γηαζέηεη ε Δηαηξεία δηθνχο ηεο Πξνγξακκαηηζηέο θαη Υεηξηζηέο, επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνπο; 

2. Τθίζηαηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

θαηαρψξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ; 

3. Οη έιεγρνη εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ησλ δεδνκέλσλ; 

4. Τπάξρεη εμαζθάιηζε φηη είλαη αδχλαηε ε παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ζ/Τ 

θαη ε ρσξίο έγθξηζε ιεηηνπξγία ηνπ; 

5. Πξνζηαηεχνληαη επαξθψο ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ είλαη 

εχθνιν λα επαλαδεκηνπξγεζνχλ κεηά απφ θαηαζηξνθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ή 

απφ βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο; 

6. Ζ ηξνθνδνζία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεμάγεηαη εχθνια αθφκε θαη απφ ρεηξηζηέο κε 

εμνηθεησκέλνπο κε ην αξρηθφ πξφγξακκα; 

7. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο εγθξίλεηαη αξκνδίσο θαη 

θαηαρσξείηαη; 

8. Δρεη δεηεζεί ε γλψκε ηνπ Λνγηζηεξίνπ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Ζ/Τ; 

9. πκβνπιεχεηαη ε Δηαηξεία ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ηεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ ππνινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ ζηνλ Ζ/Τ; 

10. Τπάξρεη κεραληζκφο πνπ απνηξέπεη ηελ επέκβαζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηνλ 

Ζ/Τ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

επέκβαζεο ησλ ρεηξηζηψλ Ζ/Τ ζηα πξνγξάκκαηα; 

 

6.3 Δλζώκαηεο θαη Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 

 

Αγνξέο Πάγηωλ Σηνηρείωλ 

1. Δθαξκφδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία πνιηηηθή ηθαλή λα  ειέγμεη ηηο αγνξέο ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα απηά;  

2. Τπάξρνπλ εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζηελ εηαηξεία ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο παγίσλ 

ζηνηρείσλ; Δίλαη δηαζέζηκνη θαη θαηάιιεινη έηζη ψζηε λα θαηεπζχλνπλ θαη λα 

ειέγμνπλ ηηο αγνξέο απηέο; 
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Αίηεζε αγνξάο παγίωλ 

1. Τπάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αίηεζε/ θφξκα ε νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αγνξά λέσλ παγίσλ; 

2. Πνηνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ζπκπιεξψζεη απηή ηελ αίηεζε; 

3. Πφζα αληίγξαθα εθδίδνληαη θαη ζε πνηνπο δηαλέκνληαη; 

4.  Ζ αίηεζε απηή έρεη θάπνηα αξίζκεζε; 

5.  Ση είδνπο πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε ηεο αγνξάο ησλ 

παγίσλ; 

6.  Έρεη αλαιπζεί/ πεξηγξαθεί ε ρξεζηκφηεηα/ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 

γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο; 

7.  Έρνπλ πεξηγξαθεί κε ιεπηνκέξεηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παγίνπ θαη απφ πνηφλ έρεη γίλεη απηή ε πεξηγξαθή; 

8.  Πνηνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα εγθξίλεη (ππνγξάςεη) ηελ αίηεζε αγνξάο ηνπ 

παγίνπ κε ζθνπφ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία; 

9.  Ση ηδηαηηεξφηεηεο ππάξρνπλ φηαλ ε αγνξά γίλεηαη κε ηε κέζνδν Leasing; 

 

Δληνιή αγνξάο 

1. Πψο ζπλελλνείηαη (επηθνηλσλεί) ε εηαηξεία κε ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ αγνξά 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ; 

2. Δηνηκάδεηαη θάπνην επίζεκν έγγξαθν/ αίηεζε (εληνιή αγνξάο) θαη απφ πνηφλ; 

3. ε πφζα αληίηππα ηππψλεηαη ε αίηεζε θαη πνχ απνζηέιιεηαη; 

4. Έρεη ην έληππν απηφ θάπνηα ηδηαίηεξε αξίζκεζε; 

5. Ση είδνπο πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ' απηφ ην έγγξαθν; 

6. Πνηνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ην εγθξίλεη; 

7. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ εληνιψλ αγνξάο 

(αηηήζεσλ); 

8. Ση κέηξα ιακβάλνληαη ζηελ πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο 

αγνξάο; 

 

Μεηαθνξά θαη Αζθάιεηα 

1. Ση ζπκθσλίεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ παγίσλ ζηελ εηαηξεία; 

2. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα δηεπζχλεη ηηο παξαπάλσ ζπκθσλίεο; 

3. Πψο θαηαλέκεηαη (πνηνπο επηβαξχλεη) ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο θαη αζθάιεηαο 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ; 

 

Γηαδηθαζία παξαιαβήο παγίωλ ζηνηρείωλ 
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1. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ παξαγγειζεί; 

2. Πψο ελεκεξψλεηαη ην ηκήκα πνπ έρεη δεηήζεη ηα πάγηα ζηνηρεία γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπο; 

3. Ση έγγξαθα εθδίδεη ε εηαηξεία θαη  ηη ιακβάλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ; 

4. Ση κέηξα ιακβάλνληαη έηζη ψζηε λα επηβεβαησζεί φηη ηα παξαιακβαλφκελα 

πάγηα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηά ε 

Δηαηξεία; 

Δθδίδεηαη θάπνην έγγξαθν πνπ λα επηβεβαηψλεη ηνπο δεηνχκελνπο φξνπο; 

5. Πνηνο ππνγξάθεη ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη πνχ δηαβηβάδνληαη απηά ζηε 

ζπλέρεηα; 

6. Πψο ελεκεξψλεηαη ην ινγηζηήξην γηα ηελ παξαιαβή ησλ παγίσλ; 

7. Ση δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη κεηά ηελ παξαιαβή ελφο παγίνπ ην νπνίν δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα δεηνχκελα θαη ζηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο; 

8. Πψο ελεκεξψλεηαη ε δηεχζπλζε ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ παξαιαβή; 

9. Πψο παξαιακβάλεηαη ην ηηκνιφγην θαη πνηνο καο δηαβεβαηψλεη φηη απηφ 

ζπκθσλεί κε ηα άιια παξαζηαηηθά αγνξάο πνπ ην ζπλνδεχνπλ (Γειηίν 

απνζηνιήο); 

10. Πνηνο εγθξίλεη ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ; 

Τπάξρνπλ φξηα ζηηο εγθξίζεηο; 

 

Δγγξαθή παγίωλ ζηνηρείωλ 

1. Γηαηεξεί ε εηαηξεία κεηξψν παγίσλ; 

2. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εγγξαθέο ζην κεηξψν παγίσλ; 

3. Πνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν παγίσλ; 

4. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη ηηο εγγξαθέο απηέο; 

5. Πνηα κέζνδνο απφζβεζεο αθνινπζείηαη; 

6. Αληαπνθξίλεηαη απηή ε κέζνδνο ζηηο ζχγρξνλεο επηηξεπηέο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο; 

7. Πσο δηαβεβαηψλεηαη φηη έρνπλ ππνινγηζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζηνπο ζσζηνχο  

ινγαξηαζκνχο νη ζσζηέο απνζβέζεηο; 

8. Έρνπλ εγθξηζεί θαη ηεθκεξησζεί νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ παγίσλ ή νη αιιαγέο ζηηο 

κεζφδνπο απφζβεζεο; 

9. Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο;  

10. Γίλεηαη ζπκθσλία ηνπ κεηξψνπ παγίσλ κε ην γεληθφ θαζνιηθφ (Γεληθή 

Λνγηζηηθή); 

11. Πσο παξαθνινπζνχληαη ηα πάγηα πνπ έρνπλ αγνξαζηεί κε ηε κέζνδν Leasing; 
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Πξνζηαζία  θαη Αζθάιεηα Παγίωλ 

1. Φπιάζζνληαη φια ηα πάγηα θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο; 

2. Δίλαη φιν ην πξνζσπηθφ ελήκεξν θαη ππεχζπλν λα δηαθπιάζζεη θαη λα 

πξνζηαηεχεη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ; 

3. Τθίζηαληαη θαηαγεγξακκέλνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί γηα επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο (πρ. Φσηηά, πιεκκχξα) ; 

4. Ση πξνιεπηηθά κέηξα ιακβάλνληαη ψζηε λα απνθεπρζεί ε θινπή ελφο παγίνπ; 

5. Δίλαη ην κέξνο φπνπ θπιάζζνληαη/ βξίζθνληαη ηα πάγηα θαηάιιεια 

αζθαιηζκέλν (αζθάιεηα, ππξαζθάιεηα) ; 

6. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παγίσλ; 

7. Δίλαη θάζε πάγην ρξεσκέλν ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε; 

8. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη ε ρξέσζε ησλ παγίσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο; 

9. Δίλαη φια ηα πάγηα αζθαιηζκέλα; 

10. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηελ πνιηηηθή/ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

αζθάιηζε ησλ παγίσλ; 

11. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα θέξεη εηο πέξαο ηηο αζθάιεηεο ηεο εηαηξείαο θαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηεο αζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

εηαηξείαο; 

12. Πσο ελεκεξψλεηαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ηελ θηήζε ελφο λένπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ; 

13. Δρεη αλαηεζεί ζε θάπνην ππάιιειν λα παξαθνινπζεί ππεχζπλα ηελ εμέιημε ηεο 

εηζαγσγήο λέσλ παγίσλ; 

14. Δίλαη θάπνηνο ππάιιεινο ππεχζπλνο λα ελεκεξψλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

γηα ηελ εηζαγσγή (αγνξά) λέσλ παγίσλ; 

15. Πνηνη θίλδπλνη θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία; 

16. Δίλαη φια ηα πάγηα αζθαιηζκέλα γηα ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο;   

 

Διεγρνο Παγίωλ Σηνηρείωλ  

1. Πσο ειέγρνληαη ηα πάγηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο; 

2. Διέγρεηαη ηαθηηθά ε θαηάζηαζε ησλ παγίσλ θαη πφζν ζπρλά; 

3. Ο αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πάγην κεηαθέξεηαη/ θαηαγξάθεηαη θαη ζην 

κεηξψν παγίσλ; 

4. Έρνπλ φια ηα πάγηα πξνζθνιιεκέλεο εηηθέηεο κε αληίζηνηρνπο αξηζκνχο; 

5. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα θέξεη εηο πέξαο απηή ηε δνπιεηά; 
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6. πληάζζεηαη θάπνην ζρεηηθφ έγγξαθν γηα ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ησλ παγίσλ; 

7. Πνπ δηαβηβάδεηαη απηφ ην έγγξαθν; 

8. πγθξίλεηαη απηφ ην έγγξαθν κε ην κεηξψν παγίσλ; 

9. Γίλεηαη θπζηθή απνγξαθή ησλ παγίσλ θαη θάζε πφηε; 

 

Σπληήξεζε παγίωλ ζηνηρείωλ 

1. Όηαλ ε εηαηξεία αγνξάδεη έλα πάγην ζπληάζζεηαη θάπνην ζρέδην ζπληήξεζεο 

ηνπ παγίνπ απηνχ; 

2. πληάζζεηαη έλα ζρέδην ζπληήξεζεο γηα φια ηα πάγηα;  

3. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα εηνηκάζεη απηφ ην ζρέδην; 

4. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα θέξεη εηο πέξαο ην ζρέδην ζπληήξεζεο; 

5. Πψο ελεκεξψλεηαη ε δηεχζπλζε γηα φιεο ηηο ζπληεξήζεηο πνπ γίλνληαη; 

6. Ση δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη έηζη ψζηε λα επηβεβαησζεί φηη ζπγθεθξηκέλα 

αληαιιαθηηθά (θαζνξηζηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παγίνπ)  ζα είλαη δηαζέζηκα 

φηαλ ηα έρνπκε αλάγθε; 

7. Δηνηκάδεηαη θάπνην έγγξαθν φηαλ ε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο έρεη νινθιεξσζεί; 

8. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ; 

9. Ση είδνπο πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν; 

10. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα ην εγθξίλεη; 

11. Πνηα ηκήκαηα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά;  

12. Τπφθεηληαη ηα πάγηα ζε ηαθηηθνχο ειέγρνπο ;  

13. Παξαθνινπζνχληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπο;  

14. Πσο αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ζπληήξεζεο ελφο παγίνπ;  

15. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα δηαθξίλεη απηή ηελ αλάγθε;  

16. Λεηηνπξγεί κέζα ζηελ εηαηξεία θάπνην ηκήκα ππεχζπλν λα δηαθξίλεη ηελ αλάγθε 

ζπληήξεζεο ησλ παγίσλ;  

17. Οη άλζξσπνη πνπ ην ζηειερψλνπλ  έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο;  

18. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνινπζνχληαη 

φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε ζπληήξεζεο θάπνηνπ παγίνπ;  

19. πληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εηαηξείαο, θάπνην επίζεκν έγγξαθν ζην 

νπνίν λα αλαιχνληαη νη ιφγνη ζπληήξεζεο ηνπ παγίνπ;  

20. Πνηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην ζπληάμεη;  

21. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα ην εγθξίλεη (ππνγξάςεη);  

22. Ση δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ εγγξάθνπ;  

23. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα θέξεη εηο πέξαο ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο;  

24. πληάζζεηαη θάπνην έγγξαθν φηαλ ε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο έρεη νινθιεξσζεί;  

25. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ;  
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26. Ση είδνπο πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν;  

27. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ην εγθξίλεη;  

28. Τθίζηαληαη ζπκβφιαηα/ ζπκθσλίεο κε εζσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο/ ζπληεξεηέο ή 

πξνκεζεπηέο θαη πνηα είλαη απηά; 

 

Πωιήζεηο/θαηαζηξνθέο Παγίωλ Σηνηρείωλ 

1. Πψο έρεη ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηελ θαηαζηξνθή/ πψιεζε ελφο παγίνπ; 

2. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ/ εζσηεξηθψλ 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πψιεζε/ θαηαζηξνθή παγίσλ; 

3. Ση είδνπο έγγξαθα ζπληάζζνληαη; 

4. Ση είδνπο πιεξνθνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα έγγξαθα; 

5. Πνχ πξνσζνχληαη απηά ηα έγγξαθα; 

6. Γίλεηαη κηα πιήξεο αλάιπζε ησλ ιφγσλ πψιεζεο/ θαηαζηξνθήο ησλ παγίσλ; 

7. Αμηνινγείηαη/ πξνζδηνξίδεηαη ε θαζαξή αμία εθπνίεζεο ηνπ παγίνπ απφ ην 

ινγηζηήξην; 

8. Πνηνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα πάξεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ πψιεζε ή 

ηελ  θαηαζηξνθή ηνπ παγίνπ; 

9. Πνηα δηαθνξεηηθά επίπεδα εμνπζηνδνηήζεσλ/ εγθξίζεσλ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πψιεζε/ θαηαζηξνθή ελφο παγίνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αμία θαη ην είδνο; 

10. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμέιημε ηεο πψιεζεο ελφο παγίνπ; 

11. Ση εζσηεξηθνί θαλνληζκνί αθνινπζνχληαη; 

12. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα θέξεη εηο πέξαο ηελ θαηαζηξνθή ελφο παγίνπ; 

13. Πψο παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο ελφο παγίνπ; 

14. Δίλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνχλ νη Αξρέο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα πάγην πξφθεηηαη λα θαηαζηξαθεί; 

15. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα ην θάλεη; 

16. Δλεκεξψλεηαη ε δηεχζπλζε γηα ηελ ηειηθή  έθβαζε ηεο θαηαζηξνθήο; 

17. Θα κπνξνχζε έλα πάγην λα θαηαζηξαθεί ρσξίο λα ελεκεξσζεί πξνεγνπκέλσο 

ε δηεχζπλζε ή ρσξίο λα αθνινπζεζνχλ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί; 

18. Πψο ελεκεξψλεηαη ην ινγηζηήξην γηα ηελ πψιεζε/ θαηαζηξνθή ελφο παγίνπ; 

19. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή; 

20. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο θαη πσο 

απηφ επαιεζεχεηαη; 

21. Πνηνο είλαη ππεχζπλνο λα δηαγξάςεη ην πάγην απφ ην κεηξψν παγίσλ; 

 

Απόθηεζε Παγίνπ κε ηε κέζνδν Leasing 

1. Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη φηαλ ιήμεη ε κίζζσζε; 
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2. Πνηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ παγίνπ ζην Μεηξψν Παγίσλ ηεο 

εηαηξείαο; 
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