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ΠΡΟΛΟΓΟ 

  

 Τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα( επθρεαςμζνα ςε ςθμαντικό βακμό από τα 

Δ.Λ.Ρ) είναι κανόνεσ διεκνοφσ παραδοχισ και αναγνϊριςθσ, που περιγράφουν τα 

ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να παρατίκενται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ μιασ επιχείρθςθσ. Ακόμα κζτουν κανόνεσ αποτίμθςθσ των επιμζρουσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ, για ςκοποφσ 

ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ζτςι ϊςτε αυτζσ να παρουςιάηονται με 

τον πλζον ειλικρινι και ακριβι τρόπο. 

Θ εφαρμογι των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (ΕΛΡ) προκφπτει από 

τθν ανάγκθ για ενιαίο τρόπο παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςε 

διεκνζσ και εκνικό επίπεδο ϊςτε να επιτυγχάνεται διαφάνεια και ςυγκριςιμότθτα 

που κακιςτά τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιςςότερο αξιόπιςτεσ για τουσ 

χριςτεσ τουσ. Οι ενιαίοι κανόνεσ ςφνταξθσ και παρουςίαςθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων για τισ επιχειριςεισ , ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν εξαγωγι 

ςαφζςτερων και ακριβζςτερων ςυμπεραςμάτων για τθν οικονομικι κζςθ μιασ 

οντότθτασ. Αντίκετθ τακτικι , δθλαδι μθ εφαρμογι των ΕΛΡ , λειτουργεί 

αποτρεπτικά για τθν ειςροι ξζνων κεφαλαίων ςε μια επιχείρθςθ. 

Θ αλλαγι που επιλκε τα τελευταία χρόνια με τθν υποχρεωτικι ειςαγωγι των 

κατά κοινι ομολογία βελτίωςε τθν ςφνταξθ τουσ με αποτζλεςμα το επενδυτικό 

κοινό να απολαμβάνει υψθλότερου επιπζδου πλθροφόρθςθ. Θ διεκνοποίθςθ των 

Λογιςτικϊν Ρροτφπων  όμωσ, τα οποία από το 2005 είναι υποχρεωτικά για τισ 

ειςθγμζνεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, διαφζρουν ςε πολλά ςθμεία από τθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία όπωσ αυτι απεικονιηότανε  ςτο Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο.  

Σειρά άρκρων ζχει δει το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ, ωσ προσ τθ ςκοπιμότθτα 

ειςαγωγισ και υποχρεωτικισ εφαρμογισ των ΕΛΡ, των διαφορϊν τθσ με τθν 

προθγοφμενθ ςχετικι Ελλθνικι Νομοκεςία και τζλοσ, τθσ χρθςιμότθτασ τουσ. 

Πμωσ ειδικότερα, θ αρκρογραφία ωσ προσ το άρκρο 18 του ΕΛΡ το οποίο 

αντιμετωπίηει τθν καταγραφι του άυλου ενεργθτικοφ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ είναι αρκετά περιοριςμζνθ τουλάχιςτον ςε ότι αφορά τθν ελλθνικι 

πραγματικότθτα. 

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία κα μελετιςει, μζςα ςτα πλαίςια τθσ ελλθνικισ 

πραγματικότθτασ, τα ευεργετιματα που απορρζουν από τθν εφαρμογι του ΕΛΡ 

(άρκρο 18) «Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία» ςτο ςφγχρονο Ελλθνικό επιχειρθςιακό 

περιβάλλον. Είναι διάχυτθ ςτουσ περιςςότερουσ θ αντίλθψθ μζςα από τθν μελζτθ 

τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ πωσ θ υιοκζτθςθ των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 

Ρροτφπων από τισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ κα ςυνδράμει ουςιαςτικά ςτθν 

ακριβζςτερθ πλθροφόρθςθ των Ελλινων επενδυτϊν ι όλων όςων κζλουν να 

επενδφςουν ςτθν Ελλθνικι Κεφαλαιαγορά και κα διευκολφνει τισ Ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ να ανταγωνίηονται, ςε ιςότιμθ βάςθ, για τθν εξεφρεςθ πόρων τόςο 

ςτισ κοινοτικζσ όςο και ςτισ διεκνείσ αγορζσ. 
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Στθν ειςαγωγι παρουςιάηεται μία ςυνοπτικι αναφορά ςτα ΕΛΡ. Στα πζντε πρϊτα 

κεφάλαια εξετάηεται ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 

ςφμφωνα με το  Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο. Γίνεται μια επιμζρουσ ανάλυςθ 

για τον τρόπο και το πότε τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία καταχωροφνται ςτα 

λογιςτικά βιβλία, κακϊσ επίςθσ και με τον τρόπο με τον οποίο αποςβζνονται. 

Ακολουκοφν τα κεφάλαια 6-7 όπου εξετάηεται ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα κακϊσ 

επίςθσ και με τα Δ.Λ.Ρ .Ραρουςιάηεται ο τρόποσ καταχϊριςθσ των άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτα λογιςτικά βιβλία κακϊσ επίςθσ και οι μζκοδοι 

αποτίμθςθσ τουσ.  

Τζλοσ, ςτο κεφάλαιο 8-9 ςυνοψίηονται οι ομοιότθτεσ και διαφορζσ κατά τον 

λογιςτικό χειριςμό των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ και 

τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα κακϊσ επίςθσ και οι λογαριαςμοί του Ε.Γ.Λ.Σ που 

χριηουν προςαρμογισ ι όχι. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ λογιςτικι είναι μια καταγραφι των ςυναλλακτικϊν πράξεων ( 

λογιςτικϊν γεγονότων) με τθ ςειρά που ςυμβαίνουν. Θ καταγραφι αυτι γίνεται 

με μια ιδιότυπθ τεχνικι, τθ λογιςτικι τεχνικι, που διαςφαλίηει μια αξιοπιςτία ς ‘ 

αυτι τθ καταγραφι. Λογιςτικι ακόμθ είναι θ επεξεργαςία των λογιςτικϊν 

πράξεων, ϊςτε να ζχουμε τθν επικυμθτι πλθροφόρθςθ που είναι άλλωςτε ο 

ςκοπόσ τθσ λογιςτικισ. Θα ιταν ευχισ ζργο αυτι θ καταγραφι και επεξεργαςία να 

γίνεται με κανόνεσ κακολικισ αποδοχισ και παγκόςμιασ εμβζλειασ, ϊςτε όλοι οι 

χριςτεσ των λογιςτικϊν δεδομζνων να ζχουν μια κοινι γλϊςςα επικοινωνίασ και 

πλθροφόρθςθσ. Αυτόσ ο ρόλοσ ανατίκενται ςτθ λογιςτικι τυποποίθςθ. 

Θα μποροφςε κάποιοσ να ορίςει τθ λογιςτικι τυποποίθςθ ςαν το ςφνολο των 

ιδεϊν, αρχϊν και κανόνων, που όταν εφαρμοςκοφν αυξάνουν τθ ςθμαςία των 

λογιςτικϊν δεδομζνων κυρίωσ από τθν άποψθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 

χρθςιμότθτασ τουσ. Υπάρχουν δφο «ςχολζσ» για τθ λογιςτικι τυποποίθςθ. Αυτι 

που αρκείται ςτισ γενικζσ λογιςτικζσ αρχζσ και ςτισ ομοιόμορφεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ( αγγλοςαξονικι άποψθ) και αυτισ τθσ ολοκλθρωμζνθσ λογιςτικισ 

τυποποίθςθσ με βάςθ τα λογιςτικά ςχζδια (Γαλλία, Ελλάδα). 

Ιςτορικά εμφανίηεται πρϊτα θ προςπάκεια ομοιόμορφθσ εμφάνιςθσ των ετιςιων 

οικονομικϊν καταςτάςεων. Αργότερα διαπιςτϊνεται ότι δεν αρκεί θ ομοιόμορφθ 

εμφάνιςθ του Ιςολογιςμοφ και των Αποτελεςμάτων Χριςεωσ, αλλά μια ευρφτερθ, 

ποικίλθσ όμωσ εκτάςεωσ, τυποποίθςθ όςο αναφορά τθν ορολογία, τθν κατάταξθ 

των οικονομικϊν πράξεων, τθ λειτουργία των λογαριαςμϊν, τισ μεκόδουσ 

αποτιμιςεωσ κ.λπ. 

Θ λογιςτικι τυποποίθςθ δεν ςθμαίνει πάντα ομοιομορφοποίθςθ. Τείνει να 

ςυγκρίνει τθν ανάγκθ ενιαίασ παρουςίαςθσ των λογιςτικϊν δεδομζνων για 

γενικότερουσ ςκοποφσ με τθν ανάγκθ προςαρμογισ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και 

μζςα των επιμζρουσ οικονομικϊν μονάδων. Αυτό το δεφτερο ςτοιχείο υπερτερεί 

ςτισ ρυκμίςεισ που αφοροφν το κόςτοσ και γενικά τθν αναλυτικι λογιςτικι, με 

κυριότερο όργανο- οδθγό τουσ επαγγελματικοφσ λογιςτικοφσ οδθγοφσ. Ενϊ 

αντίκετα το πρϊτο ςτοιχείο υπερτερεί ςτθ γενικι λογιςτικι, με κυριότερο 

εργαλείο το γενικό λογιςτικό ςχζδιο. 

Θ τυποποίθςθ ενϊ ζχει ςαν βαςικό ςκοπό να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ που 

ςυνδζονται με τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ, δεν μπορεί 

να αγνοιςει και τουσ άλλουσ χριςτεσ των λογιςτικϊν δεδομζνων και 

ςυγκεκριμζνα : τθ Δθμόςια Διοίκθςθ  (αγορανομικοί – φορολογικοί ζλεγχοι, 

ανάγκεσ Εκνικϊν Λογαριαςμϊν), τισ Τράπεηεσ (πιςτοδοτικόσ ζλεγχοσ), τουσ 

αςχολοφμενουσ με τθν οικονομικι ζρευνα (ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, γραφεία 

ερευνϊν, τεχνικοφσ τθσ Λογιςτικισ), τουσ μετόχουσ, τουσ εργαηόμενουσ ςτθν 

επιχείρθςθ ι τουσ ςυναλλαςςόμενουσ με αυτιν, τουσ κατακζτεσ όταν πρόκειται 

για τισ τράπεηεσ, τουσ αςφαλιςμζνουσ όταν πρόκειται για τισ Αςφαλιςτικζσ 

Εταιρείεσ  κ.λπ. Αυτά τα διαφορετικά ςυμφζροντα, πολλζσ φορζσ αντιτικζμενα, 
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αλλά και θ πολυςχιδισ πραγματικότθτα, κάνουν πιο δφςκολθ τθ χάραξθ χρυςισ 

τομισ, όςο αφορά τθν ζκταςθ και το βακμό «ομοιομορφοποίθςθσ» των 

λογιςτικϊν δεδομζνων. 

 

Η Νομοκετικι Κακιζρωςθ και θ Εφαρμογι του Ελλθνικοφ χεδίου 

Λογιςτικοφ 

Το Ελλθνικό Λογιςτικό Σχζδιο ςαν κεςμόσ κακιερϊκθκε με το νόμο 1041/2.4.1980 

(άρκρα 47,48 και 49). Με αυτόν το νόμο, κακορίςτθκε θ ζννοια και ο ςκοπόσ του 

νζου κεςμοφ και οριοκετικθκαν τα πλαίςια μζςα ςτα οποία ζπρεπε να 

κακοριςτοφν τα περιεχόμενα του Ελλθνικοφ Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου και των 

Κλαδικϊν Λογιςτικϊν Σχεδίων. Με το προεδρικό διάταγμα 1123/1980 «περί 

οριςμοφ του περιεχομζνου και του χρόνου ζναρξθσ τθσ προαιρετικισ εφαρμογισ 

του Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου» κακιερϊνεται θ 1θ Ιανουαρίου του 1982 ωσ 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προαιρετικισ εφαρμογισ του, κακϊσ και το περιεχόμενο 

το οποίο περιλαμβάνει ζξι μζρθ. Κατόπιν, με το άρκρο 7 του νόμου 1882/1990 

ζγινε υποχρεωτικι κακιζρωςθ του Ελλθνικοφ Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου από 

όλεσ τισ εταιρείεσ που ελζγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Λογιςτι. 

Ο οριςμόσ των Ελλθνικών Λογιςτικών Προτφπων(επθρεαςμζνα ςε 

ςθμαντικό βακμό από τα Δ.Λ.Π) 

Στθν προςπάκεια να εξθγιςουμε με απλοποιθμζνο τρόπο τι είναι τα Ελλθνικά 

Λογιςτικά Ρρότυπα, κα λζγαμε ότι αποτελοφν μια ενιαία δζςμθ διεκνϊν 

λογιςτικϊν προτφπων υψθλισ ποιότθτασ, τα οποία βοθκοφν ςτθ ςφνταξθ 

ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ωσ ακολοφκωσ : 

• Ιςολογιςμόσ 

• Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 

• Κατάςταςθ μεταβολϊν Χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

• Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν 

• Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ 

Εάν όμωσ κζλαμε να δϊςουμε επίςθμο οριςμό κα βαςιηόμαςτε ςτο άρκρο 2 

του κανονιςμοφ αρικ.1606/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 19θσ Ιουλίου 2002 το οποίο αναφζρει : «Ωσ Διεκνι Λογιςτικά 

Ρρότυπα νοοφνται τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα (ΕΛΡ), τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (ΔΡΧΡ) και οι ςυναφείσ ερμθνείεσ 

(ερμθνείεσ τθσ SIC- ΔΡΧΡ), οι μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ των εν λόγω 

προτφπων και ςυναφϊν ερμθνειϊν κακϊσ και τα μελλοντικά πρότυπα και 

ςυναφείσ ερμθνείεσ που κα εκδϊςει ι κα δθμοςιεφςει ςτο μζλλον ο Οργανιςμόσ 

Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων». 
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Ο βαςικόσ ςκοπόσ των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων αναφζρεται ςτθν 

παράγραφο 4 του κανονιςμοφ 1606/2002 : «Ο παρϊν κανονιςμόσ ενιςχφει τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των κεφαλαίων ςτθν εςωτερικι αγορά και βοθκά τισ 

κοινοτικζσ εταιρείεσ να ανταγωνίηονται ςε ιςότιμθ βάςθ για τθν εξεφρεςθ 

διακζςιμων χρθματοοικονομικϊν πόρων τόςο ςτισ κοινοτικζσ όςο και ςτισ 

διεκνείσ κεφαλαιαγορζσ». 

Αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ είναι θ ομαλι και εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ κεφαλαιαγοράσ, θ προςταςία του επενδυτικοφ κοινοφ και θ 

δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. Συνοπτικά, 

κα λζγαμε ότι ζνα υγιζσ χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα αντικατοπτρίηεται από μια 

ομαλι και αποδοτικι λειτουργία τθσ κεφαλαιαγοράσ, που χαίρει διεκνοφσ 

αποδοχισ μζςα από τα γενικά αποδεκτά λογιςτικά πρότυπα. 

Επιπλζον, πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα 

ςτοχεφουν ςτθν περιφροφρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των κοινοτικϊν 

κεφαλαιαγορϊν. Θ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαιτεί τθν ςφγκλιςθ των 

προτφπων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ευρϊπθ για τθν κατάρτιςθ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων, με διάφορα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, που κα 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν παγκοςμίωσ για τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ ι 

τθν ειςαγωγι ςε χρθματιςτθριακι αγορά οπουδιποτε ςτο κόςμο. 

Εν κατακλείδι, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ ουςία τθσ αποςτολισ των 

Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων είναι θ κακοριςτικι και ουςιαςτικι ςυμβολι 

τουσ ςε μια πραγματικι και αμερόλθπτθ απεικόνιςθ τθσ χρθματοοικονομικισ 

κατάςταςθσ και των αποτελεςμάτων μιασ επιχείρθςθσ κατά τθν εφαρμογι τουσ. 

Ιςτορικι αναδρομι 

Τον Ιοφνιο του 1973 ζγινε θ πρϊτθ προςπάκεια κοινισ ςφγκλιςθσ των οργανιςμϊν 

λογιςτικισ τθσ Αυςτραλίασ, των ΘΡΑ, του Ενωμζνου Βαςιλείου, τθσ Ιρλανδίασ, των 

Κάτω Χωρϊν, τθσ Γαλλίασ, του Καναδά, τθσ Ιαπωνίασ, τθσ Γερμανίασ και του 

Μεξικοφ και είχε ςαν αποτζλεςμα τθν ίδρυςθ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ Ρροτφπων 

Λογιςτικισ (International Accounting Standards Committee). 

Ρρωταρχικϊσ ςκοπόσ ιταν θ εκπόνθςθ προτφπων για τισ χϊρεσ που δεν διζκεταν. 

Το 1975 ζχουμε τθν ζκδοςθ του πρϊτου Ελλθνικοφ Λογιςτικοφ Ρροτφπου. 

Το 1977, οι διεκνείσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ των οργανιςμϊν λογιςτικισ, 

οργανϊκθκαν κάτω από τθ Διεκνι Ομοςπονδία των Λογιςτϊν. 

Το 1981, θ Διεκνισ Επιτροπι Ρροτφπων Λογιςτικισ (IASC) και θ διεκνισ 

Ομοςπονδία των Λογιςτϊν (IFAC) ςυμφϊνθςαν ότι θ πρϊτθ κα είχε τον πλιρθ 

ζλεγχο όςο αναφορά ςτον κακοριςμό των Διεκνϊν Ρροτφπων Λογιςτικισ και ςτθν 

ζκδοςθ των εγγράφων ςυηθτιςεων. 

Ραράλλθλα, τα μζλθ τθσ δεφτερθσ ειςχϊρθςαν ςτουσ κόλπουσ τθσ IASC. Το 1989 θ 

Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ Λογιςτικισ υποςτθρίηει τθ διεκνι εναρμόνιςθ τθσ λογιςτικισ 
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και τθ μεγαλφτερθ ανάμειξθ τθσ IASC. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90 ξεκινά θ 

προςπάκεια αναβάκμιςθσ προτφπων και τυποποίθςθσ. 

Το 1995 ξαναεμφανίςτθκαν τα Δ.Λ.Ρ, κατόπιν ςυμφωνίασ ανάμεςα ςτθν Επιτροπι 

Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASC) και το Διεκνι Οργανιςμό Ρρομθκειϊν 

Μετοχϊν (IOSCO). Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ επιτροπισ ιταν θ δθμιουργία μιασ δζςμθσ 

ενιαίων λογιςτικϊν προτφπων κοινϊσ αποδεκτϊν από τθ διεκνι κοινότθτα. Από το 

1995 μζχρι το 1998, θ IASC ολοκλιρωςε το ςυμφωνθμζνο αρικμό προτφπων 

ςφμφωνα με το πλάνο. 

Στθν διακιρυξθ τθσ 30θσ Οκτωβρίου 1998 οι υπουργοί οικονομικϊν και οι 

διοικθτζσ των κεντρικϊν τραπεηϊν του G7 ηιτθςαν από το IOSCO (International 

Organization of Securities Commissions), τθν IAIS ( International Association of 

Insurance Supervisors) και τθν Basel committee να καταρτίςουν μια αναςκόπθςθ 

των προτφπων που ζκεςε θ IASC. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Λιςςαβόνασ (23-24/03/2000) ζκανε λόγο για τθν 

ανάγκθ επιτάχυνςθσ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ 

χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν. Επίςθσ, ςτισ 13/06/2000 εκδόκθκε ανακοίνωςθ 

τθσ επιτροπισ με τίτλο «Στρατθγικι Χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ τθσ ΕΕ : 

Μελλοντικι Ρορεία», με τθν οποία ηιτθςε να γίνει υποχρεωτικό για όλεσ τισ 

κοινοτικζσ επιχειριςεισ ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο τθσ ΕΕ να καταρτίηουν 

υποχρεωτικά ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά 

Ρρότυπα από το 2005. 

Κατόπιν, ςτισ 17/07/2000 το Συμβοφλιο Ecofin επικροτεί και υποςτθρίηει τθν 

παραπάνω απόφαςθ ενϊ τονίηει τθν ςπουδαιότθτα τθσ ςυγκριςιμότθτασ και τθσ 

διαφάνειασ των λογιςτικϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων. 

Ζπειτα, το Μάρτιο του 2001 ανακοινϊνεται θ απόφαςθ ότι τα πρότυπα που κα 

εκδίδονται από το Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB) κα ονομάηονται 

Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ, ενϊ τα Ρρότυπα που ζχουν 

εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASC) κατά τθν περίοδο 

1973 μζχρι το 2001 κα ονομάηονται Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα. 

Στισ 19/07/2002,εκδίδεται ο Κανονιςμόσ 1606/2002 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα. Ρρόκειται για 

ζνα πολφ ςθμαντικό κανονιςμό, ο οποίοσ διαςαφθνίηει πολλά ηθτιματα γφρω από 

τθ φφςθ των ΔΛΡ. Κάποιεσ διατάξεισ του κανονιςμοφ μιλοφν για χρονικζσ 

δεςμεφςεισ. Μερικζσ από αυτζσ είναι οι εξισ: 

• Στο άρκρο 4 του κανονιςμοφ αναφζρεται : «Για κάκε οικονομικό ζτοσ που αρχίηει 

από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 και εφεξισ, οι εταιρείεσ που διζπονται από το δίκαιο 

ενόσ κράτουσ μζλουσ καταρτίηουν ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ τουσ ςφμφωνα 

με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, εάν κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του 

ιςολογιςμοφ τουσ, οι τίτλοι τουσ είναι δεκτοί προσ διαπραγμάτευςθ ςε 

οργανωμζνθ αγορά οποιουδιποτε κράτουσ μζλουσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 
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ςθμείο 13 τθσ οδθγίασ 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Μαΐου 1993, ςχετικά 

με τισ επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα των κινθτϊν αξιϊν». 

Προςδιοριςμόσ άυλου ενεργθτικοφ 

Θ διεκνισ τάςθ πλζον είναι τα υλικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ να καταλαμβάνουν 

πολφ μικρότερο ποςοςτό τθσ ςυνολικισ αξίασ μιασ επιχείρθςθσ από ότι 

παλιότερα. Το υπόλοιπο μζροσ τθσ αξίασ τθσ αντιςτοιχεί ςε ςτοιχεία που δεν είναι 

ορατά με γυμνό μάτι, το λεγόμενο άυλο ενεργθτικό. Τα άυλα ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ είναι , από λογιςτικισ άποψθσ, εκείνα τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ 

μιασ επιχείρθςθσ που δεν ζχουν φυςικι υπόςταςθ. Ζναν πολφ ευρφ οριςμό των 

άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων δίνει θ ακαδθμαϊκι βιβλιοκικθ. Σφμφωνα με 

αυτόν τον οριςμό τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν τισ επωνυμίεσ, 

τθν αφοςίωςθ των καταναλωτϊν, το ανκρϊπινο κεφάλαιο, τθν αφοςίωςθ και τισ 

γνϊςεισ των εργαηομζνων. 

Ραρακάτω παρακζτω οριςμζνουσ από τουσ πλζον αποδεκτοφσ και διαδεδομζνουσ 

οριςμοφσ που ζχουν δοκεί για το υπό εξζταςθ ςτοιχείο του ενεργθτικοφ. 

Το Κζντρο Ζρευνασ Άυλων Ρεριουςιακϊν Στοιχείων ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Νζασ 

Υόρκθσ δίνει δφο οριςμοφσ : 

• Ευρφσ οριςμόσ : τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία είναι οι αςϊματεσ πθγζσ πικανϊν 

μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν για μια επιχείρθςθ ι εναλλακτικά, όλα τα 

ςτοιχεία μιασ επιχείρθςθσ που υπάρχουν μαηί με τα χρθματικά και τα υλικά 

περιουςιακά ςτοιχεία. 

• Στενόσ οριςμόσ : τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία είναι οι αςϊματεσ πθγζσ πικανϊν 

μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν για μία επιχείρθςθ, τα οποία ζχουν 

αποκτθκεί μζςω ςυναλλαγισ ι αναπτυχκεί εςωτερικά από αναγνωρίςιμα κόςτθ, 

ζχουν οριςμζνθ χρονικι διάρκεια ηωισ , ζχουν αγοραςτικι αξία ανεξάρτθτθ από 

τθν επιχείρθςθ και ανικουν ι ελζγχονται από τθν επιχείρθςθ. 

• Το FASB , Exposure Draft, Business Combinations and Intangible Assets, δίνει 

ακόμθ ζνα παρόμοιο οριςμό των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Τα άυλα 

περιουςιακά ςτοιχεία είναι μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που δεν 

ζχουν φυςικι υπόςταςθ. 

• Στο Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο αναφζρονται με τον όρο αςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ, τα οποία είναι τα αςϊματα εκείνα οικονομικά αγακά, τα οποία 

μποροφν να αποτιμθκοφν χρθματικά και μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο 

ςυναλλαγισ, είτε μόνα τουσ, είτε μαηί με τθν οικονομικι μονάδα (Γρθγοράκοσ , 

2000 ςελ.150). 

Επίςθσ ςτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία μποροφμε να κατατάξουμε τισ επωνυμίεσ 

προϊόντων, τισ δεξιότθτεσ του προςωπικοφ, τισ επενδφςεισ ςε πλθροφορικι, τισ 

δαπάνεσ απόκτθςθσ πελατϊν κ.α. Ιδιαίτερθ περίπτωςθ είναι θ υπεραξία μιασ 

επιχείρθςθσ πιο γνωςτι ωσ «φιμθ και πελατεία» που αφορά αποκλειςτικά 
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προςδοκίεσ του μελλοντικοφ οφζλουσ από ςυνεργίεσ μεταξφ άλλων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. 

Συμπυκνϊνοντασ τα παραπάνω υιοκετοφμε τον εξισ οριςμό για το άυλο 

ενεργθτικό. Άυλο ενεργθτικό είναι ζνα αναγνωρίςιμο μθ χρθματικό ςτοιχείο 

ενεργθτικοφ χωρίσ φυςικι υπόςταςθ το οποίο κατζχεται για τθν παραγωγι ι 

προμικεια αγακϊν ι υπθρεςιϊν, για εκμίςκωςθ ςε άλλουσ ι και για διοικθτικοφσ 

ςκοποφσ. Ραράδειγμα άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ είναι τα 

ακόλουκα : 

• Άδειεσ ευρεςιτεχνίασ 

• Εμπορικά δικαιϊματα 

• Ρνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγραφικά δικαιϊματα 

• Θλεκτρονικό λογιςμικό 

• Δικαιϊματα κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

• Ρελατολόγια 

• Σχζςεισ πελατϊν, προμθκευτϊν 

• Μερίδιο αγοράσ 

τοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο 

Τα κφρια ςτοιχεία, ςφμφωνα με τον παραπάνω οριςμό, τα οποία πρζπει να ζχει 

κάποιο περιουςιακό ςτοιχείο για να χαρακτθριςτεί ωσ άυλο είναι θ 

αναγνωςιμότθτα, ο ζλεγχοσ και θ φπαρξθ μελλοντικϊν ωφελειϊν. 

Θ αναγνωςιμότθτα χαρακτθρίηει ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο όταν θ οντότθτα 

μπορεί να το διαχωρίςει και να το εξατομικεφςει ϊςτε να μθν ςυγχζεται με τθν 

υπεραξία που αποκτάται ςε μια εξαγορά επιχείρθςθσ. Θ αναγνωςιμότθτα ωσ 

άυλου ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου επιτυγχάνεται όταν διαχωρίηεται, δθλαδι 

μπορεί να διαχωριςτεί ι να διαιρεκεί από τθν οντότθτα και να πουλθκεί, 

μεταβιβαςτεί, εκμιςκωκεί ι ανταλλαχκεί, είτε μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμό με 

άλλο περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ. Ρροκφπτει από ςυμβατικά ι νομικά και 

άλλα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, αςχζτωσ αν αυτά είναι μεταβιβάςιμα ι 

διαχωρίηονται από τθν οντότθτα. 

Το δεφτερο χαρακτθριςτικό που πρζπει να ζχει ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο για 

να μπορεί θ οντότθτα να το εντάςςει ςτα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία είναι ο 

ζλεγχοσ επί του ςτοιχείου, δθλαδι θ οντότθτα να είναι ο καρπωτισ των 

μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που δθμιουργοφνται από αυτό το 

περιουςιακό ςτοιχείο κακϊσ και θ δυνατότθτα να απαγορεφει τθν πρόςβαςθ 

άλλων ςε αυτά τα οφζλθ. Θ οντότθτα αποκτά καταφανϊσ το δικαίωμα να ελζγχει 

τα μελλοντικά οφζλθ από ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αν αυτό το δικαίωμα 
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τθσ απορρζει από ζνα νόμιμο δικαίωμα που είναι δικαςτικά εκτελεςτό, ενϊ ςε 

άλλεσ περιπτϊςεισ είναι πιο δφςκολο να αποδείξει ότι ζχει τον ζλεγχο. 

Το τρίτο απαραίτθτο χαρακτθριςτικό για τον οριςμό ενόσ άυλου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου είναι τα μελλοντικά ζςοδα που κα προζλκουν από αυτό. Τα ζςοδα αυτά 

μπορεί να προζρχονται από τθν πϊλθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, τθν 

εξοικονόμθςθ κόςτουσ ι τζλοσ οποιαδιποτε άλλθ ωφζλεια από τθ χριςθ του 

άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Συνοψίηοντασ, κα λζγαμε ότι το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο που εμπίπτει ςτο 

πεδίο εφαρμογισ του Ε.Λ.Ρ( άρκρο 18) είναι το αναγνωρίςιμο μθ νομιςματικό 

περιουςιακό ςτοιχείο που δεν ζχει φυςικι υπόςταςθ και ςυγκεντρϊνει τα τρία 

χαρακτθριςτικά : είναι αναγνωρίςιμο, ελζγχεται από τθν οντότθτα και κα τθσ 

αποφζρει μελλοντικά οφζλθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 16.00 «ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩ 

(GOODWILL)» 

Σφµφωνα µε το ΕΓΛΣ θ υπεραξία τθσ οικονομικισ μονάδασ ςτθρίηεται ςτθν 

εκτίµθςθ για τθν ικανότθτά τθσ να πραγματοποιεί υψθλά κζρδθ λόγω κυρίωσ τθσ 

καλισ φιµθσ, τθσ εκτεταμζνθσ πελατείασ, τθσ μεγάλθσ πίςτεωσ ςτθν αγορά, τθσ 

καλισ οργανϊςεωσ, τθσ ιδιαίτερισ τθσ εξειδικεφςεωσ ςτθν παραγωγι οριςμζνων 

αγακϊν, τθσ καλισ προοπτικισ αναπτφξεωσ του κλάδου ςτον οποίο ανικει, των 

εξαιρετικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ κζςθσ όπου είναι εγκατεςτθμζνο, τθσ υψθλισ 

ςτάκµθσ των ςτελεχϊν που απαςχολεί (επιςτθμονικι κατάρτιςθ, εμπειρία) και 

του κφρουσ, δυναμιςμοφ και αποτελεςματικότθτασ του διοικθτικοφ και 

διευκυντικοφ µθχανιςµοφ. Αναλογικά ο Ν.2190/1920 ορίηει ότι θ υπεραξία μιασ 

επιχείρθςθσ δθμιουργείται κατά τθν εξαγορά ι ςυγχϊνευςθ ολόκλθρθσ τθσ 

οικονομικισ μονάδοσ και είναι ίςθ με τθ διαφορά μεταξφ του ολικοφ τμιματοσ 

αγοράσ και τθσ πραγματικισ αξίασ των επιμζρουσ περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

Θ υπεραξία παρακολουκείται ςτον λογ/μό 16.00 του Ε.Γ.Λ.Σ μόνο ςτθ περίπτωςθ 

που υπάρχει εξαγορά ι ςυγχϊνευςθ ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ, θ οποία μετά από 

αυτι τθ πράξθ παφει να υπάρχει ωσ νομικό πρόςωπο. Αντικζτωσ, ςε περίπτωςθ 

αγοράσ μετοχϊν μιασ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ι εταιρικϊν μεριδίων ςε περίπτωςθ 

μια Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ όπου θ εξαγοραηόμενθ εταιρεία 

εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ιδιαίτερο νομικό πρόςωπο με τθ μόνθ διαφορά ότι 

θ επιχείρθςθ «αλλάηει χζρια», θ πικανι υπεραξία που προκφπτει, από τθ πϊλθςθ 

ςε μεγαλφτερθ τιμι από τθν χρθματιςτθριακι, παρακολουκείται ςτουσ αρμόδιουσ 

υπολογαριαςμοφσ του 18 (Συμμετοχζσ και λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ), 

μαηί με τθν αξία κτιςθσ τουσ. 

Λογιςτικι παρακολοφκθςθ του Goodwill 

Στον παρόντα λογαριαςµό παρακολουκείται θ υπεραξία που δθμιουργείται κατά 

τθν εξαγορά ι ςυγχϊνευςθ ολόκλθρθσ οικονομικισ μονάδασ θ οποία είναι ίςθ µε 

τθ διαφορά μεταξφ του ολικοφ τιμιματοσ αγοράσ και τθσ πραγματικισ αξίασ των 

επιµζρουσ περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. 

Απόςβεςθ λογαριαςμοφ 

Θ υπεραξία αποςβζνεται είτε εφάπαξ, είτε τµθµατικά και ιςόποςα ςε 

περιςςότερεσ από µια χριςεισ, οι οποίεσ δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 

πζντε ζτθ, που πρζπει να είναι ςυνεχόμενα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 16.01 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ» 

Τα Δικαιϊματα Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ αποτελοφν μία πολφ ςθμαντικι 

κατθγορία άυλων παγίων, κακϊσ αποτελοφν εκείνα τα άυλα ςτοιχεία, τα οποία με 

τθν κατοχι και αξιοποίθςθ τουσ προςδίδουν ςτθν εταιρία πλεονεκτιματα 
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μονοπωλιακισ ι εξειδικευμζνθσ δράςθσ ςτθν αγορά, για το χρονικό διάςτθμα που 

αυτι κατζχει τα εν λόγω πάγια. Στθ κατθγορία των δικαιωμάτων βιομθχανικισ 

ιδιοκτθςίασ ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ άλλων τα εξισ άυλα πάγια: 

1. Διπλώματα ευρεςιτεχνίασ 

2. Άδειεσ παραγωγισ και εκμεταλλεφςεωσ 

3. Σιματα 

4. Μζκοδοι (Know-How) 

5. Πρότυπα και ςχζδια, κτλ 

Ο λογαριαςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ αυτϊν των άυλων 

παγίων είναι ο 16.01 – Δικαιϊματα Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ. Τα άυλα πάγια 

καταχωροφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ το οποίο είναι διαφορετικό για κάκε 

περίπτωςθ παγίου: 

1. Άυλα πάγια που αγοράηονται από τρίτουσ: το κόςτοσ κτιςθσ είναι θ αξία 

αγοράσ προςαυξθμζνθ με τα ειδικά ζξοδα αγοράσ (ςυμβολαιογραφικά, αμοιβζσ 

δικθγόρων). 

2. Άυλα πάγια που αποκτϊνται λόγω ςυγχϊνευςθσ με άλλθ εταιρία ι λόγω 

ειςφοράσ τουσ ςε αφξθςθ ι καταβολι του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ: το 

κόςτοσ κτιςθσ είναι θ αξία εκτιμιςεωσ αυτϊν των άυλων παγίων, από τουσ 

εκτιμθτζσ του άρκρου 9 του νόμου 2190/20. 

3. Άυλα πάγια που παράγονται από τθν ίδια τθν εταιρία: το κόςτοσ κτιςθσ είναι το 

κόςτοσ παραγωγισ. 

Το κόςτοσ κτιςθσ καταχωρείται ςτον λογαριαςμό 16.01 – Δικαιϊματα 

Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ, μόνο ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει θ πεποίκθςθ πωσ τα 

ςυγκεκριμζνα άυλα ςτοιχεία κα εξαςφαλίςουν ζςοδα ςτθν επιχείρθςθ. Αν ιςχφει 

το αντίκετο, «απαγορεφεται να καταχωρείται ςτουσ λογαριαςμοφσ αυτοφσ κόςτοσ 

κτιςεωσ άυλων ςτοιχείων που βάςιμα προςδοκάται ότι δεν κα αποφζρουν ςτθν 

επιχείρθςθ ζςοδα».  Για να μεταβιβαςτοφν από το Κράτοσ, από επιχειριςεισ ι 

από ιδιϊτεσ δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ απαιτείται ςφμβαςθ 

εκχωριςεωσ, ςφμφωνα με τθν οποία ο εκχωρθτισ εκχωρεί ςτον εκδοχζα το 

δικαίωμα χριςεωσ για μία οριςμζνθ χρονικι περίοδο ι απεριόριςτα. Σχετικά με 

τα ζςοδα αλλά και τον χρόνο απόςβεςθσ του κόςτουσ κτιςεωσ των δικαιωμάτων 

αυτϊν, δεν υπάρχει προσ το παρόν μια γενικι οδθγία λογιςτικοφ χειριςμοφ τουσ. 

Ραρόλα αυτά, ιςχφει πωσ τα ζςοδα από τθν εκχϊρθςθ δικαιωμάτων δεν 

αντιμετωπίηονται ωσ ζςοδα μίασ μόνο λογιςτικισ περιόδου και το κόςτοσ κτιςθσ 

ωσ ζξοδο μίασ λογιςτικισ περιόδου. Δυςτυχϊσ όμωσ, δεν υπάρχει αναγνωριςμζνθ 

μζκοδοσ επιμεριςμοφ τουσ ςτισ επόμενεσ χριςεισ. Επιπρόςκετα, όταν γίνονται 

περιοδικζσ καταβολζσ για τθν εκχϊρθςθ ενόσ δικαιϊματοσ βιομθχανικισ 

ιδιοκτθςίασ, αυτζσ κεωροφνται ωσ ζξοδο τθσ τρζχουςασ λογιςτικισ περιόδου, 
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δθλαδι τθσ περιόδου ςτθν οποία οι καταβολζσ πραγματοποιοφνται ι λογίηονται, 

και βαρφνουν το κόςτοσ παραγωγισ και τα αποτελζςματα χριςθσ τθσ περιόδου. 

Το ΕΓΛΣ ορίηει πωσ θ αξία κτιςθσ των δικαιωμάτων βιομθχανικισ 

ιδιοκτθςίασ αποςβζνεται τμθματικά ςε ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ μζςα ςτο χρόνο 

παραγωγικισ χρθςιμότθτασ, κάκε ςτοιχείου, και εφόςον το άυλο ςτοιχείο ζχει 

από το νόμο προςταςία περιοριςμζνθσ διάρκειασ, μζςα ςτο χρόνο τθσ 

περιοριςμζνθσ αυτισ διάρκειασ. Από τα ακακάριςτα ζςοδα από δικαιϊματα 

βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ «εκπίπτουν τα δικαιϊματα ι αποηθμιϊςεισ που 

καταβάλλονται ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ για τθ χρθςιμοποίθςθ τεχνικισ 

βοικειασ, ευρεςιτεχνιϊν, ςθμάτων, ςχεδίων, μυςτικϊν βιομθχανικϊν μεκόδων 

και τφπων, πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και άλλων ςυναφϊν δικαιωμάτων». 

                                                                                                                        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 16.02 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ 

ΟΡΤΧΕΙΩΝ-ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ-ΛΑΣΟΜΕΙΩΝ» ΚΑΙ 16.03 «ΛΟΙΠΕ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ» 

 Τα δικαιϊματα αυτά αναλφονται ςτον λογαριαςμό 16.02 – Δικαιϊματα 

(όπωσ π.χ. παραχωριςεισ) Εκμεταλλεφςεωσ Ορυχείων – Μεταλλείων – Λατομείων 

και περιλαμβάνουν το κόςτοσ κτιςθσ των δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ των 

ορυχείων, των μεταλλείων, και των λατομείων, αλλά και τα ζξοδα που 

πραγματοποιοφνται από μία επιχείρθςθ για να εξαςφαλίςει το δικαίωμα 

εκμετάλλευςθσ ορυχείων, μεταλλίων και λατομείων από τθν αντίςτοιχθ αρμόδια 

αρχι, όταν αυτά βρίςκονται ςτθν ζκταςθ τθσ.  Στο κόςτοσ κτιςθσ αυτισ τθσ 

κατθγορίασ άυλων παγίων , ςυνυπολογίηονται και τα ποςά που καταβάλλει θ 

επιχείρθςθ για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ εκμεταλλεφςεωσ ςτουσ κφριουσ 

των εν λόγω περιουςιακϊν ςτοιχειϊν (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία) κακϊσ και 

τα ειδικά ζξοδα που περιλαμβάνουν ςυμβολαιογραφικά ζξοδα, αμοιβζσ 

δικθγόρων, κτλ. Ακόμθ πρζπει να ςθμειωκεί ςχετικά με τα ζξοδα που 

πραγματοποιοφνται από μία επιχείρθςθ για να εξαςφαλίςει το δικαίωμα 

εκμετάλλευςθσ από τθν αντίςτοιχθ αρμόδια αρχι, όταν αυτά βρίςκονται ςτθν 

ζκταςθ τθσ, πωσ θ επιχείρθςθ είναι αυτι που κα αποφαςίςει αν τα ζξοδα αυτά 

πρζπει να ενταχκοφν ςτο κόςτοσ κτιςθσ. Στο κόςτοσ κτιςθσ δεν καταχωρείται το 

κόςτοσ κτιςθσ τθσ κυριότθτασ των ςχετικϊν εδαφικϊν εκτάςεων, οι φόροι 

μεταβίβαςθσ τουσ, τα ζξοδα των διενεργοφμενων ερευνϊν, κλπ.  Για τα δθμόςια , 

τα κοινοτικά και ιδιωτικά λατομεία κακϊσ και τα για τα λατομεία που ανικουν ςε 

Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, δίνεται άδεια εκμετάλλευςθσ από τον 

νομάρχθ εικοςαετοφσ διάρκειασ, θ οποία μπορεί να παρατακεί. 

Οι αποςβζςεισ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ γίνονται κατά τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου που τα δικαιϊματα εκμετάλλευςθσ εξαςφαλίηουν ωφζλεια για τουσ 

κατόχουσ τουσ. Αν θ περίοδοσ αυτι ζχει βάςει νόμου περιοριςμζνθ χρονικι 

διάρκεια, θ απόςβεςθ πρζπει να ολοκλθρωκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου αυτισ. 

Τζλοσ, τα κζρδθ από εκμετάλλευςθ ορυχείων, μεταλλείων και λατομείων 

φορολογείται με ςυντελεςτι 20%. 
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Θ κατθγορία των Λοιπϊν Ραραχωριςεων αναφζρεται ςτα ποςά τα οποία 

καταβάλλονται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να χορθγιςουν άδειεσ νόμιμθσ άςκθςθσ 

κάποιου κλειςτοφ επαγγζλματοσ. Οι άδειεσ αυτζσ χορθγοφνται μόνο όταν 

καλφπτονται και οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ, οι οποίεσ διαφοροποιοφνται κατά 

περίπτωςθ. Ο λογαριαςμόσ ςτον οποίο τθροφνται τα παραπάνω ποςά, είναι ο 

16.03 – Λοιπζσ Ραραχωριςεισ. Το κόςτοσ κτιςθσ των λοιπϊν παραχωριςεων 

πρζπει βάςει νόμου να αποςβζνεται μζςα ςτθ περίοδο παραγωγικισ 

χρθςιμότθτασ του ςυγκεκριμζνου άυλου παγίου. Θ δαπάνθ τθσ απόςβεςθσ 

εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδα.                                                                                              

                          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 16.04 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ ΕΝΩΜΑΣΩΝ 

ΣΟΙΧΕΙΩΝ» 

Τα δικαιϊματα αυτά αναφζρονται ςτα πάγια εκείνα των οποίων θ αξία 

ειςφζρεται ςε είδοσ για οριςμζνθ χρονικι διάρκεια ςε μία ανϊνυμθ εταιρία με 

ςκοπό τθν ςφςταςθ τθσ ι τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. Θ αξία τουσ 

υπολογίηεται από τουσ εκτιμθτζσ βάςει του άρκρου 9 του νόμου 2190/1920, και θ 

ειςφορά αυτι αποτελεί ειςφορά ςε είδοσ. Αναλφοντασ λίγο εκτενζςτερα τθν 

παραπάνω πρόταςθ ςθμειϊνουμε πωσ ο νόμοσ 2190/1920 ορίηει ςτο άρκρο 8 § 5 

πωσ «το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από ςτοιχεία ενεργθτικοφ που 

μποροφν να τφχουν χρθματικισ αποτίμθςθσ». Με δεδομζνο πωσ είναι δυνατι θ 

χριςθ των ενςϊματων παγίων να αποτιμθκεί ςε χριμα, προκφπτει πωσ μπορεί να 

αποτελζςει αντικείμενο ειςφοράσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο μίασ ανϊνυμθσ 

εταιρίασ.  Ο λογαριαςμόσ ο οποίοσ τθρείται είναι ο 16.04 – Δικαιϊματα Χριςεωσ 

Ενςϊματων Ράγιων Στοιχείων, και χρεϊνεται με το ποςό ςτο οποίο αντιςτοιχεί 

βάςει των υπολογιςμϊν των αρμόδιων εκτιμθτϊν ςτθν χριςθ των ενςϊματων 

παγίων. Θ αντίςτοιχθ πίςτωςθ γίνεται ςτον κατάλλθλο υπολογαριαςμό του 

λογαριαςμοφ 40 – Κεφάλαιο και πικανϊσ και πικανά ςτον λογαριαςμό 41.00 – 

Καταβλθμζνθ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο. Τα δικαιϊματα 

χριςεωσ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων υπόκεινται και αυτά ςε απόςβεςθ θ οποία 

πρζπει να γίνεται ςε ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ, μζςα ςτο χρόνο τθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

του άυλου παγίου. Το όφελοσ για τθν επιχείρθςθ που ειςφζρει τα ενςϊματα 

πάγια είναι οι μετοχζσ εκδόςεωσ τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ ςτθν οποία ειςφζρει τα 

εν λόγω πάγια. Θ εγγραφι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ είναι θ παρακάτω:  

Χρζωςθ: 

18.00 Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ ι 18.01 Συμμετοχζσ ςε 

λοιπζσ   επιχειριςεισ ι 34 Χρεόγραφα 

Ρίςτωςθ: 

 56.00.ΧΧ Υπολογαριαςμόσ του λογαριαςμοφ 56.00 - Ζςοδα επόμενων 

χριςεων 
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Ζπειτα, από τον υπολογαριαςμό του λογαριαςμοφ 56.00 - Ζςοδα επόμενων 

χριςεων, μεταφζρεται ςτον αρμόδιο λογαριαςμό εςόδων από ενοίκια το ποςό 

των ενοικίων που αναλογεί ςτθ χριςθ. Ο αρμόδιοσ λογαριαςμόσ είναι ζνασ από 

τουσ παρακάτω: 

75.04 Ενοίκια εδαφικϊν εκτάςεων 

75.05 Ενοίκια κτιρίων – τεχνικϊν ζργων 

   75.06 Ενοίκια μθχανθμάτων – τεχνικϊν εγκαταςτάςεων – λοιποφ 

μθχανολογικοφ      εξοπλιςμοφ 

75.07 Ενοίκια μεταφορικϊν μζςων 

75.08 Ενοίκια επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

Το ζςοδο που αναλογεί ςε κάκε χριςθ είναι το πθλίκο που προκφπτει από 

τθ διαίρεςθ τθσ αξίασ χριςθσ των ενςϊματων παγίων με τον αρικμό των ετϊν για 

τα οποία ειςφζρεται. Ο ειςφζρων τα ενςϊματα πάγια οφείλει να προβεί ςτισ 

απαραίτθτεσ αποςβζςεισ των ςτοιχείων, βαςιηόμενοσ ςτουσ ιςχφοντεσ 

ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ. Σχετικά με τα παραπάνω, θ ΡΟΛ. 1005/14.01.2005 ορίηει 

με ςαφινεια πωσ «κατά  τθν ειςφορά χριςθσ ακινιτου ςε ομόρρυκμθ, ι 

ετερόρρυκμθ εταιρία, ι και εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, για οριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα, εφόςον θ εταιρία δεν αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινιτου, 

για τθν αποκατάςταςθ τθσ απώλειασ του κεφαλαίου τθσ, λόγω περιζλευςθσ του 

ακινιτου ςτον κφριο αυτοφ μετά τθ λιξθ του χρόνου διάρκειασ τθσ ειςφοράσ χωρίσ 

αποηθμίωςθ, θ εν λόγω εταιρία εκπίπτει τθν αξία τθσ ειςφερκείςασ χριςθσ του 

ακινιτου από τα ακακάριςτα ζςοδα των διαχειριςτικών περιόδων που διαρκεί θ 

ειςφορά. Το εκπιπτόμενο αυτό ποςό από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ κάκε 

διαχειριςτικισ περιόδου είναι ίςο με το πθλίκο που προκφπτει από τθ διαίρεςθ τθσ 

αξίασ τθσ ειςφερόμενθσ χριςθσ του ακινιτου με τα ζτθ διάρκειασ τθσ ειςφοράσ». 

Στθν περίπτωςθ όπου μία επιχείρθςθ ειςφζρει τθ χριςθ ακινιτων ςε μία 

ανϊνυμθ επιχείρθςθ για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, και λαμβάνει για αυτιν 

ειςφορά ωσ αντάλλαγμα μετοχζσ τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ με αξία ίςθ με τθ 

μιςκωτικι αξία του ακινιτου, το μίςκωμα αποτελεί για τον μζτοχο ειςόδθμα εξ 

οικοδομϊν. Το ειςόδθμα αυτό είναι ανεξάρτθτο από τθν πραγματοποίθςθ ι μθ 

κερδϊν από τθν ανϊνυμθ εταιρία και τθ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ τθσ. 

Θ φορολόγθςθ επιμερίηεται ςτα ζτθ ςτα οποία ιςχφει θ μίςκωςθ. Αντίκετα, δεν 

κεωροφνται ειςόδθμα για τθν επιχείρθςθ που παραχωρεί τθ χριςθ των 

ενςϊματων παγίων, θ παραχϊρθςθ τθσ χωρίσ αντάλλαγμα , και τα ζξοδα για τθν 

ανακαίνιςθ και τθ διαρρφκμιςθ των ακινιτων αυτϊν, από τθν εταιρία που τα 

μιςκϊνει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 16.05 «ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ» 

Τα Λοιπά Δικαιϊματα τθροφνται ςτον λογαριαςμό 16.05 - Λοιπά 

Δικαιϊματα, και ςε αυτόν παρακολουκοφνται τα άυλα πάγια τα οποία δεν 

εντάςςονται ςτουσ εξισ λογαριαςμοφσ: 

16.00 Υπεραξία επιχειριςεωσ (Goodwill) 

16.01 Δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ 

16.02 Δικαιϊματα (όπωσ π.χ. παραχωριςεισ) εκμεταλλεφςεωσ ορυχείων – 

μεταλλείων – λατομείων 

16.03 Λοιπζσ παραχωριςεισ 

16.04 Δικαιϊματα χριςεωσ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων 

Οι ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ άυλων παγίων που εντάςςονται ςτα λοιπά 

δικαιϊματα είναι: 

• Μιςκωτικά Δικαιώματα 

Είναι ςυχνό φαινόμενο ζνασ ενοικιαςτισ ενςϊματου ι αςϊματου παγίου, 

να μεταβιβάηει τα Μιςκωτικά του Δικαιϊματα ςε μία επιχείρθςθ. Το αντάλλαγμα 

που  εξαςφαλίηει από τθ μεταβίβαςθ αυτι, ςυμφωνείται με τθν επιχείρθςθ που 

αποκτά τα δικαιϊματα, καταχωρείται ςτον κατάλλθλο υπολογαριαςμό του 

λογαριαςμοφ 16.05 - Λοιπά δικαιϊματα, και αποςβζνεται ςε ιςόποςεσ ετιςιεσ 

δόςεισ, μζςα ςτθ διάρκεια ηωισ του άυλου παγίου.  Στον εν λόγω λογαριαςμό 

μποροφν να καταχωρθκοφν και τα ποςά που ο μιςκωτισ καταβάλλει ςτον 

ιδιοκτιτθ του παγίου, πζραν των μιςκωμάτων, δθλαδι για αζρα. Υπάρχει επίςθσ 

θ δυνατότθτα τα ποςά που δίδονται για αζρα να κεωρθκοφν ςυμπλθρωματικά 

μιςκϊματα τθσ περιόδου διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ, και να ενταχκοφν ςτα ζξοδα 

πολυετοφσ απόςβεςθσ. Και αυτά τα ποςά πρζπει να αποςβεςτοφν ςε ίςεσ ετιςιεσ 

δόςεισ, ςτθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.  Οι αποηθμιϊςεισ που καταβάλλονται ςε 

περιπτϊςεισ εξϊςεων και αποδζςμευςθσ των παγίων δεν καταχωροφνται ςτον 

λογαριαςμό αυτό. Θ καταχϊρθςθ γίνεται ςε αρμόδιο υπολογαριαςμό του 

λογαριαςμοφ 81.00 – Ζκτατα και ανόργανα ζξοδα. 

Σχετικά με τα μιςκωτικά δικαιϊματα οφείλουμε να κάνουμε τισ παρακάτω 

επιςθμάνςεισ: 

1. Κακϊσ δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ υπεραξίασ, 

αυτι κακορίηεται βάςει του ποςοςτοφ που αντιπροςωπεφει ςτθ ςυνολικι 

υπεραξία τθσ επιχείρθςθσ. 

2. Τα ποςά που καταβάλλονται για αζρα, αποτελοφν ζξοδα πρϊτθσ 

εγκατάςταςθσ και θ επιχείρθςθ οφείλει να τα αποςβζςει είτε εφάπαξ κατά τθ 

περίοδο πραγματοποίθςθσ τουσ, είτε τμθματικά και ιςόποςα μζςα ςε περίοδο 
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πζντε ετϊν. Ο δικαιοφχοσ του ποςοφ που δίνεται για αζρα, το εντάςςει ςτα 

ειςοδιματα του από ακίνθτα. 

3. Θ φορολόγθςθ για κάκε ποςό που καταβάλλεται πζραν από τα 

μιςκϊματα γίνεται με ςυντελεςτι 20%. Με τον ίδιο ςυντελεςτι φορολογείται και 

το κζρδοσ από τθν εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςθ ενόσ μιςκωτικοφ δικαιϊματοσ. 

Εφόςον ο δικαιοφχοσ είναι πρόςωπο του άρκρου 101 § 1 του νόμου 2238/94, θ 

φορολογικι του υποχρζωςθ δεν εξαντλείται, αλλά το ειςόδθμα αυτό 

φορολογείται κατά τισ γενικζσ διατάξεισ του νόμου. 

4. Εάν ζνασ μιςκωτισ παραιτθκεί οικιοκελϊσ από τα μιςκωτικά του 

δικαιϊματα, το ζςοδο που αποκτά φορολογείται με 20%. Εάν όμωσ αναγκαςτεί 

βάςει νόμου να ςτερθκεί τα μιςκωτικά του δικαιϊματα, το ποςό που λαμβάνει ωσ 

αποηθμίωςθ δεν φορολογείται, γιατί κεωρείται πωσ θ αποηθμίωςθ κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν μεταςτζγαςι του. 

5. Σε περίπτωςθ που μία επιχείρθςθ που τθρεί βιβλία Γϋ κατθγορίασ γίνει 

αποδζκτθσ αποηθμίωςθσ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εμπορικισ μίςκωςθσ, 

οφείλει ςτα βιβλία τθσ να εντάξει και το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ, και κα 

φορολογθκεί για το μζροσ τθσ αποηθμίωςθσ που απομζνει μετά τθν ζκπτωςθ των 

δαπανϊν που κα πραγματοποιιςει λόγω τθσ μετεγκατάςταςθσ τθσ ςε άλλο 

ακίνθτο. Για να ιςχφςουν τα παραπάνω πρζπει α) θ αποηθμίωςθ να ειςπραχκεί 

και β) οι δαπάνεσ να πραγματοποιθκοφν εντόσ τθσ ίδιασ διαχειριςτικισ περιόδου. 

Αν οι δαπάνεσ γίνουν ςε επόμενθ χριςθ, θ επιχείρθςθ φορολογείται για όλο το 

ποςό τθσ αποηθμίωςθσ. Οι δαπάνεσ μετεγκατάςταςθσ που αναβάλλονται για τθν 

επόμενθ χριςθ κα εκπζςουν από τα ζςοδα τθσ διαχειριςτικισ περιόδου, όταν 

πραγματοποιθκοφν. Άρα το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ δεν δφναται να μεταφερκεί 

ςτα ζςοδα τθσ επόμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου, ακόμθ κι εάν οι δαπάνεσ 

μετεγκατάςταςθσ πραγματοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ. 

6. Θ αποηθμίωςθ που καταβάλλεται από τον εκμιςκωτι ςτον μιςκωτι ςε 

περίπτωςθ ςυμβατικισ ι υποχρεωτικισ βάςει νόμου απομάκρυνςθσ του από το 

μίςκιο, δεν υπόκειται ςε φορολογία. Αντικζτωσ αν θ αποηθμίωςθ γίνεται λόγω 

λφςθσ τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ, υπόκειται ςε φορολογία, διότι τα μιςκϊματα που 

καταβάλλονται για τθν εκτζλεςθ τθσ μίςκωςθσ υπόκεινται και αυτά ςε ΦΡΑ. 

• Πνευματικι Ιδιοκτθςία 

Οι νόμοι 2387/1920 και 2121/1993 ορίηουν για τα πνευματικά δικαιϊματα 

τα παρακάτω: «Οι ςυγγραφείσ, οι μουςικοί, οι ηωγράφοι ι οι ςχεδιογράφοι, οι 

γλφπτεσ, οι τορνευτζσ, οι χαράκτεσ προτφπων ι από διαςκευι, αντιγραφι ι 

μετάφραςθ ζργων τζχνθσ ζχουν εφ’ όρου ηωισ το αποκλειςτικό δικαίωμα τθσ 

εκδόςεωσ ι του πολλαπλαςιαςμοφ των ζργων αυτϊν με αναπαραγωγι ι 

αντιγραφι με οποιονδιποτε τρόπο και με οποιοδιποτε τφπο ι τθσ δθμόςιασ 

εκτελζςεωσ μουςικϊν κεατρικϊν ζργων, μουςικϊν ςυνκζςεων, τεμαχίων ι 

αποςπαςμάτων αυτϊν». Ο κάτοχοσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ πλθρϊνεται με 

δφο τρόπουσ για τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ τθσ: 
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1. Με ποςοςτά επί των εςόδων που εξαςφαλίηει θ πϊλθςθ προϊόντων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

2. Με εφάπαξ αμοιβι που ςυμφωνείται ϊςτε ο κάτοχοσ των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων να παραχωριςει οριςτικά τα δικαιϊματα του.  Τα πνευματικά 

δικαιϊματα υπόκεινται ςε απόςβεςθ θ οποία εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδα. 

Θ απόςβεςθ πραγματοποιείται τισ περιςςότερεσ φορζσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 

μικρότερο από όςο ορίηει ο νόμοσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί είναι ςυχνό φαινόμενο τα 

πνευματικά δικαιϊματα να χάνουν τθν αξία τουσ και να μειϊνεται ςυνεπϊσ θ 

ωφζλιμθ ηωι τουσ ςυντομότερα από το αναμενόμενο. Ππου είναι δυνατόν, είναι 

κεμιτό να ςυνδζεται θ απόςβεςθ με τον αρικμό των πωλοφμενων μονάδων.  Κάκε 

κζρδοσ και ωφζλεια που ςχετίηεται με τθν χριςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων 

υπόκειται ςε απόςβεςθ με ςυντελεςτι 20%. Επίςθσ κατά τθν καταβολι ι πίςτωςθ 

αμοιβϊν από ςυγγραφικά και μεταφραςτικά δικαιϊματα ςε φυςικά πρόςωπα 

κάτοικουσ αλλοδαπισ ι νομικά πρόςωπα που ζχουν μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν 

Ελλάδα πραγματοποιείται παρακράτθςθ φόρου 20%. Στισ περιπτϊςεισ διμερϊν 

ςυμβάςεων με χϊρεσ του εξωτερικοφ, επειδι τίκεται το κζμα διπλισ 

φορολόγθςθσ, ακολουκείται ςε αυτό το κζμα ότι επιβάλλει το καταςτατικό τθσ 

ςφμβαςθσ. Σχετικά με τα κλθρονομοφμενα πνευματικά δικαιϊματα ςυγγραφζα, 

αυτά υπόκεινται ςε φόρο κλθρονομιάσ και όχι ειςοδιματοσ. Για τον λόγο αυτό δεν 

υπάρχει υποχρζωςθ παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ. 

• Λογιςμικά Προγράμματα 

Τα Λογιςμικά Ρρογράμματα ςφμφωνα με το ζγγραφο του ΣΛΟΤ 310/2005, 

δεν εντάςςονται πλζον ςτα ζξοδα αναδιοργάνωςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτον 

λογαριαςμό 16.17.00 – Λογιςμικά Ρρογράμματα Θ/Υ, αλλά καταχωροφνται ςτον 

λογαριαςμό 16.05 – Λοιπά Δικαιϊματα κακϊσ κεωροφνται άυλα πάγια.  Κάκε 

πρόγραμμα για θλεκτρονικό υπολογιςτι μπορεί να ενταχκεί ςε αυτιν τθν 

κατθγορία , και να προςτατευτεί ωσ πνευματικό δθμιοφργθμα, με εξαίρεςθ όμωσ 

τον αλγόρικμο. Θ προςταςία ςυνίςταται ςτθν απαγόρευςθ αναπαραγωγισ, 

μετάφραςθσ, προςαρμογισ, διαςκευισ, ι οποιαςδιποτε μετατροπισ ι εμπορίασ 

του προγράμματοσ χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ.  Θ παροχι λογιςμικοφ και θ 

καταςκευι ιςτοςελίδων, κεωροφνται παροχι υπθρεςιϊν, και βάςει νόμου 

υποχρεϊνονται ςε παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 20%, επί των 

ακακάριςτων κερδϊν. 

Θ απόςβεςθ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 11 § του προεδρικοφ 

διατάγματοσ 299/2003 είτε ετθςίωσ με ςυντελεςτι από 24% ζωσ 30%, είτε 

εφάπαξ κατά τθ χριςθ που τίκενται ςε λειτουργία τα λογιςμικά προγράμματα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : «ΑΝΑΝΕΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΑΤΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΛΟΓΩ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΣΟ Ε.Γ.Λ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΜΕ ΣΑ Ε.Λ.Π»  

  

 Τα βαςικά ςθμεία παρεμβάςεων ςτο ςχζδιο λογαριαςμϊν για τθν ευχερι 

εφαρμογι των ΕΛΡ ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ 16 παρατίκενται 

παρακάτω. 

1. Ο λογαριαςμόσ 16 μετονομάηεται ςε « Άυλα πάγια» . 

2. Καταργείται ο λογαριαςμόσ 16.10 « Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ 

εγκαταςτάςεωσ» και τα ςχετικά ποςά καταχωροφνται εφεξισ ςτουσ 

ενδεδειγμζνουσ λογαριαςμοφσ τθσ ομάδασ 6 του ΕΓΛΣ. 

3. Καταργοφνται οι λογαριαςμοί 16.11 «Ζξοδα ερευνϊν ορυχείων – 

μεταλλείων – λατομείων» και 16.12 «Ζξοδα λοιπϊν ερευνϊν». Τα ςχετικά 

ποςά καταχωροφνται εφεξισ ςτουσ ενδεδειγμζνουσ λογαριαςμοφσ 

εξόδων τθσ ομάδασ 6 . 

4. Καταργείται ο λογαριαςμόσ  16.13 «Ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου και 

εκδόςεωσ ομολογιακϊν δανείων» και τα ςχετικά ποςά καταχωροφνται 

εφεξισ για λογιςτικοφσ ςκοποφσ ςε μείωςθ είτε τθσ κακαρισ κζςθσ , 

λογαριαςμόσ 41.42 «Δαπάνεσ κακαρισ κζςθσ»(λογιςτικι βάςθ) , είτε τθσ 

ςχετικισ μακροπρόκεςμθσ υποχρζωςθσ (λογαριαςμόσ 45), κατά 

περίπτωςθ . Σε ότι αφορά τισ δαπάνεσ κακαρισ κζςθσ, εάν τα εν λόγω 

ποςά αναγνωρίηονται φορολογικά ςτθν περίοδο που πραγματοποιοφνται , 

καταχωροφνται αρχικά ςτουσ ενδεδειγμζνουσ λογαριαςμοφσ των εξόδων 

τθσ ομάδασ  6, ϊςτε να παρακολουκείται θ φορολογικι τουσ βάςθ. Στθ 

ςυνζχεια , δεδομζνου ότι τα ποςά αυτά για λογιςτικοφσ ςκοποφσ δεν 

αφοροφν ζξοδα τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων μεταφζρονται ςτθν 

κακαρι κζςθ (λογιςτικι βάςθ), κακϊσ αποτελοφν διαφορά τθσ λογιςτικισ 

από τθ φορολογικι βάςθ. Τζτοια περίπτωςθ είναι ο φόροσ ςυγκζντρωςθσ 

κεφαλαίου , ο οποίοσ αναγνωρίηεται προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα 

ζςοδα για φορολογικοφσ ςκοποφσ , δθλαδι είναι ζξοδο τθσ κατάςταςθσ 

αποτελεςμάτων, για λογιςτικοφσ ςκοποφσ όμωσ ςυνιςτά μειωτικό ςτοιχείο 

του προϊόντοσ τθσ αφξθςθσ του κεφαλαίου (δθλαδι μειϊνει απευκείασ 

τθν κακαρι κζςθ). Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο φόροσ καταχωρείται 

αρχικά ςε κατάλλθλο υπολογαριαςμό του λογαριαςμοφ 63 «Φόροι – 

τζλθ» , με πίςτωςθ τθσ υποχρζωςθσ ι των ταμειακϊν διακεςίμων και ςτθ 

ςυνζχεια μεταφζρεται κατευκείαν ςτο κονδφλι τθσ κακαρισ κζςθσ που 

πρζπει να μειωκεί με πίςτωςθ του εξόδου. Ο χειριςμόσ αυτόσ αναλφεται 

ςτθν παρουςίαςθ του λογαριαςμοφ 63 των αποτελεςμάτων. Σε κάκε 

περίπτωςθ πάντωσ , και βάςει τθσ γενικισ αρχισ του νόμου, όταν τα 

ςχετικά ποςά δεν είναι ςθμαντικά για τισ χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ ωσ ςφνολο, μποροφν να καταχωροφνται ςτουσ 

ενδεδειγμζνουσ λογαριαςμοφσ εξόδων τθσ ομάδασ 6 , κατά περίπτωςθ , 

τόςο για φορολογικοφσ όςο και για λογιςτικοφσ ςκοποφσ. Για παράδειγμα 
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φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου ποςοφ 10.000 ευρϊ, ςε μια επιχείρθςθ 

που παρουςιάηει κζρδθ 500.000 ευρϊ και ζχει καταβλθμζνο κεφάλαιο 

2.000.000 ευρϊ , μπορεί να καταχωρείται ςτα αποτελζςματα ωσ ζξοδο , 

τόςο για φορολογικοφσ όςο και για λογιςτικοφσ ςκοποφσ. 

5.  Καταργείται ο λογαριαςμόσ 16.14 «Ζξοδα κτιςεωσ ακινθτοποιιςεων» και 

τα ςχετικά ποςά καταχωροφνται εφεξισ ςε αφξθςθ του κόςτουσ κτιςθσ 

των ςχετικϊν παγίων. 

6. Καταργείται ο λογαριαςμόσ 16.15 «Συναλλαγματικζσ διαφορζσ από 

πιςτϊςεισ και δάνεια για κτιςεισ παγίων ςτοιχείων» και τα ςχετικά ποςά 

καταχωροφνται εφεξισ ςτο ςχετικό λογαριαςμό εξόδου 81.00.04 « 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ». 

7. Καταργείται ο λογαριαςμόσ 16.16 «Διαφορζσ εκδόςεωσ και εξοφλιςεωσ 

ομολογιϊν» και τα ςχετικά ποςά καταχωροφνται εφεξισ αφαιρετικά των 

ςχετικϊν υποχρεϊςεων των λογαριαςμϊν 45.00 ζωσ 45.12 του 

πρωτοβάκμιου λογαριαςμοφ 45 «Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ», 

εφόςον είναι ςθμαντικά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ , δθλαδι εάν δεν 

είναι ςθμαντικά , καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ ομάδασ 6, ςφμφωνα με το 

άρκρο 22 του νόμου. 

8. Ο λογαριαςμόσ 16.17 «Ζξοδα αναδιοργανϊςεωσ» μετονομάηεται ςε 

«Λογιςμικά προγράμματα Θ/Υ». Εφεξισ, ςτο λογαριαςμό αυτό 

καταχωροφνται μόνο δαπάνεσ ςχετικά με λογιςμικά προγράμματα ενϊ οι 

δαπάνεσ αναδιοργανϊςεωσ αναγνωρίηονται πλζον ωσ ζξοδα και 

καταχωροφνται ςτουσ ενδεδειγμζνουσ λογαριαςμοφσ εξόδων τθσ ομάδασ 

6. 

9. Καταργείται ο λογαριαςμόσ 16.18 «Τόκοι δανείων καταςκευαςτικισ 

περιόδου» και τα ςχετικά ποςά αναγνωρίηονται είτε ςε αφξθςθ των 

παγίων που αφοροφν είτε ςτα αποτελζςματα , ανάλογα με τθν 

υιοκετοφμενθ λογιςτικι πολιτικι « Ζξοδα μετεγκαταςτάςεωσ 

επιχειριςεωσ 

10. Καταργείται ο λογαριαςμόσ 16.90 « Ζξοδα μετεγκαταςτάςεωσ 

επιχειριςεωσ» και τα ςχετικά ποςά καταχωροφνται εφεξισ ςτουσ 

ενδεδειγμζνουσ λογαριαςμοφσ εξόδων τθσ ομάδασ 6. 

11. Στον κωδικό 16.90 και με τίτλο « Δαπάνεσ μεταγραφϊν και ανανεϊςεων 

ςυμβολαίων επαγγελματιϊν ακλθτϊν» παρακολουκοφνται εφεξισ οι 

ςχετικζσ δαπάνεσ. 

12. Ειςάγεται ο λογαριαςμόσ 16.91 «Δαπάνεσ ανάπτυξθσ» ο οποίοσ αναλφεται 

κατά πρόγραμμα ανάπτυξθσ. 

13. Ειςάγεται ο αντίκετοσ λογαριαςμόσ 16.40 «Απομείωςθ αςϊματων άυλων 

ςτοιχείων» ςτον οποίο, με κατάλλθλθ ανάπτυξθ ςε τριτοβάκμιουσ , 

παρακολουκείται θ τυχοφςα απομείωςθ των ςχετικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. Ζτςι διευκολφνεται θ παρακολοφκθςθ των διαφορϊν τθσ 

λογιςτικισ βάςθσ από τθ φορολογικι βάςθ των ςχετικϊν παγίων, κακϊσ θ 

ςχετικι απομείωςθ, ωσ μθ πραγματοποιθκείςα ηθμία, δεν αναγνωρίηεται 

προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα από πλευράσ φορολογίασ 
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ειςοδιματοσ. Με τθν ειςαγωγι του 16.40 παφει να χρθςιμοποιείται ο 

λογαριαςμόσ 44.10 του Ε.Γ.Λ.Σ. 

14. Ειςάγεται ο ςυμπλθρωματικόσ λογαριαςμόσ 16.99.50 ςτον οποίο 

παρακολουκοφνται, με κατάλλθλθ περαιτζρω ανάπτυξθ του ςχεδίου 

λογαριαςμϊν (ι με κάκε πρόςφορο μθχανογραφικό τρόπο) οι τυχοφςεσ 

διαφορζσ ςωρευμζνων αποςβζςεων που προζρχονται από ποςά 

απομείωςθσ (λογαριαςμόσ 16.40), ι από διενζργεια αποςβζςεων με 

διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ. Με δεδομζνο ότι θ φορολογία 

ειςοδιματοσ προβλζπει ςυγκεκριμζνουσ υποχρεωτικοφσ ςυντελεςτζσ 

αποςβζςεων επί του κόςτουσ κτιςθσ των άυλων παγίων , οι 

προαναφερκείςεσ διαφορζσ των αποςβζςεων , κατά κανόνα δεν 

αναγνωρίηονται για φορολογικοφσ ςκοποφσ ςτθν περίοδο που 

διενεργοφνται. Για το λόγο αυτό λογιςτικοποιοφνται διακεκριμζνα με 

ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των διαφορϊν τθσ λογιςτικισ 

βάςθσ από τθ φορολογικι βάςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων. 

15. Με τθν κατάργθςθ των υπολογαριαςμϊν του 16 που δεν αναγνωρίηονται 

πλζον ωσ περιουςιακά ςτοιχεία , καταργοφνται και οι αντίςτοιχοι 

λογαριαςμοί των ςωρευμζνων αποςβζςεων : 16.99.10, 16.99.11, 

16.99.12, 16.99.13, 16.99.14, 16.99.15, 16.99.16, 16.99.18. 

16. Ο λογαριαςμόσ 16.99.17 «Αποςβεςμζνα ζξοδα αναδιοργανϊςεωσ» 

μετονομάηεται ςε «Αποςβεςμζνα λογιςμικά προγράμματα Θ/Υ». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : : ΣΑ ΑΤΛΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ Δ.Λ.Π 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΙΜΟΣΗΣΑ  

Ο οριςμόσ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου απαιτεί ζνα άυλο 

περιουςιακό ςτοιχείο να είναι αναγνωρίςιμο ϊςτε να μθν ςυγχζεται με 

τθν υπεραξία. Θ υπεραξία που αποκτάται ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων 

αντιπροςωπεφει μια καταβολι του αποκτϊντοσ εν όψει μελλοντικϊν 

οικονομικϊν ωφελειϊν από περιουςιακά ςτοιχεία που δεν δφνανται να 

προςδιοριςτοφν μεμονωμζνα και να αναγνωριςτοφν ιδιαιτζρωσ. Οι 

μελλοντικζσ οικονομικζσ ωφζλειεσ μπορεί να προζλκουν από ςφμπραξθ 

μεταξφ των αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν ι 

από περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία, κατϋ ιδίαν, δεν πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ για αναγνϊριςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά για τα 

οποία ο αποκτϊν είναι προετοιμαςμζνοσ να προχωριςει ςε μια πλθρωμι 

κατά τθ ςυνζνωςθ επιχειριςεων. 

Το περιουςιακό ςτοιχείο πλθροί το κριτιριο τθσ αναγνωριςιμότθτασ κατά τον 

οριςμό του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου όταν : 

α) διαχωρίηεται, ιτοι μπορεί να διαχωριςτεί ι να διαιρεκεί από τθν οικονομικι 

οντότθτα και να πωλθκεί, μεταβιβαςτεί, παραχωρθκεί, ενοικιαςτεί ι ανταλλαγεί 

είτε μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμό με ςχετικό ςυμβόλαιο, περιουςιακό ςτοιχείο 
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ι υποχρζωςθ ι β)προκφπτει από ςυμβατικά ι άλλα νομικά δικαιϊματα, αςχζτωσ 

αν τα δικαιϊματα αυτά είναι μεταβιβάςιμα ι διαχωρίηονται από τθν οικονομικι 

οντότθτα ι από άλλα δικαιϊματα και δεςμεφςεισ. 

 ΕΛΕΓΧΟ 

Θ οικονομικι οντότθτα ελζγχει ζνα περιουςιακό ςτοιχείο, αν ζχει τθ 

δφναμθ να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που απορρζουν 

από τον υποκείμενο πόρο και να απαγορεφει τθν πρόςβαςθ άλλων ςε 

αυτά τα οφζλθ. Θ δυνατότθτα μιασ οικονομικισ οντότθτασ να ελζγχει τα 

μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κα 

απζρρεε κανονικά από νόμιμα δικαιϊματα που είναι εκτελεςτά 

δικαςτικϊσ. Εν απουςία νομικϊν δικαιωμάτων, είναι περιςςότερο 

δφςκολο να αποδειχτεί ο ζλεγχοσ. Πμωσ, το δικαςτικϊσ εκτελεςτό ενόσ 

δικαιϊματοσ δεν είναι αναγκαίοσ όροσ για ζλεγχο, διότι θ οικονομικι 

οντότθτα μπορεί να είναι ςε κζςθ να ελζγχει τα μελλοντικά οικονομικά 

οφζλθ με κάποιον άλλο τρόπο. Τεχνικζσ γνϊςεισ και γνϊςεισ τθσ αγοράσ 

μποροφν να απολιξουν ςε μελλοντικά οικονομικά οφζλθ. Θ οικονομικι 

οντότθτα ελζγχει αυτά τα οφζλθ αν, για παράδειγμα, θ γνϊςθ 

προςτατεφεται με νομικά δικαιϊματα τζτοια όπωσ ςυγγραφικά 

δικαιϊματα, ζναν περιοριςμό μιασ εμπορικισ ςυμφωνίασ (όπου 

επιτρζπεται) ι με ζνα νομικό κακικον των εργαηομζνων να διατθροφν 

εχεμφκεια. Θ οικονομικι οντότθτα μπορεί να ζχει μια ομάδα 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ και μπορεί να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηει 

πρόςκετεσ εξειδικεφςεισ του προςωπικοφ, οι οποίεσ οδθγοφν ςε 

μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από εκπαίδευςθ. Θ οικονομικι οντότθτα 

μπορεί επίςθσ να αναμζνει ότι το προςωπικό κα ςυνεχίςει να διακζτει τισ 

δεξιότθτεσ του ςε αυτιν. 

 Πμωσ, ςυνικωσ μια οικονομικι οντότθτα ζχει ανεπαρκι ζλεγχο πάνω ςτα 

αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που προκφπτουν από μια ομάδα 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ και από εκπαίδευςθ ζτςι ϊςτε αυτά τα ςτοιχεία να 

πλθροφν τον οριςμό ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Για ζναν όμοιο λόγο, 

οριςμζνο διευκυντικό ι τεχνικό χάριςμα είναι απίκανο να πλθροί τον οριςμό ενόσ 

άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου, εκτόσ αν αυτό προςτατεφεται από νόμιμα 

δικαιϊματα χριςθσ του και λιψθσ μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που 

αναμζνονται από αυτό και, επίςθσ πλθροί τα υπόλοιπα ςθμεία του οριςμοφ. 

 Θ οικονομικι οντότθτα μπορεί να ζχει ζνα χαρτοφυλάκιο πελατϊν ι ζνα 

μερίδιο αγοράσ και να αναμζνει ότι, χάριν ςτισ προςπάκειεσ τθσ για τθν 

οικοδόμθςθ πελατειακϊν ςχζςεων και εμπιςτοςφνθσ, οι πελάτεσ κα ςυνεχίςουν 

να ςυναλλάςςονται με τθν οικονομικι οντότθτα. Πμωσ, εν απουςία νομίμων 

δικαιωμάτων για προςταςία ι άλλων τρόπων ελζγχου των ςχζςεων με τουσ 

πελάτεσ ι τθσ εμπιςτοςφνθσ των πελατϊν προσ τθν οικονομικι οντότθτα, θ 

οικονομικι οντότθτα ςυνικωσ ζχει ανεπαρκι ζλεγχο πάνω ςτα αναμενόμενα 

οικονομικά οφζλθ από πελατειακζσ ςχζςεισ και εμπιςτοςφνθ ϊςτε τζτοια ςτοιχεία 
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(χαρτοφυλάκιο πελατϊν, μερίδια αγοράσ, πελατειακζσ ςχζςεισ, εμπιςτοςφνθ 

πελατϊν) να πλθροφν τον οριςμό των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Εν απουςία 

νομικϊν δικαιωμάτων για τθν προςταςία των πελατειακϊν ςχζςεων, πράξεισ 

ςυναλλαγϊν για τισ ίδιεσ ι παρόμοιεσ μθ ςυμβατικζσ πελατειακζσ ςχζςεισ ( εκτόσ 

αν αποτελοφν μζροσ μιασ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων) αποδεικνφουν ότι θ 

οικονομικι οντότθτα είναι παρόλα αυτά ικανι να ελζγξει τα μελλοντικά 

οικονομικά οφζλθ που απορρζουν από τισ πελατειακζσ ςχζςεισ. Επειδι οι πράξεισ 

ςυναλλαγϊν αυτζσ αποδεικνφουν επίςθσ ότι οι πελατειακζσ ςχζςεισ 

διαχωρίηονται, οι ςχζςεισ αυτζσ εμπίπτουν ςτον οριςμό του άυλου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου. 

 Μελλοντικά οικονομικά οφζλθ 

Τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που απορρζουν από ζνα άυλο 

περιουςιακό ςτοιχείο μπορεί να περιλαμβάνουν ζςοδα από τθν πϊλθςθ 

προϊόντων ι υπθρεςιϊν, εξοικονόμθςθ κόςτουσ ι άλλα οφζλθ που προζρχονται 

από τθ χριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου από τθν οικονομικι οντότθτα. Για 

παράδειγμα, θ χριςθ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςε μια παραγωγικι διαδικαςία 

μπορεί να μειϊςει τα μελλοντικά κόςτθ παραγωγισ μάλλον παρά να αυξιςει τα 

μελλοντικά ζςοδα. 

 Καταχώριςθ και αποτίμθςθ 

 Θ αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου ωσ άυλο περιουςιακό ςτοιχείο απαιτεί όπωσ 

μια οικονομικι οντότθτα αποδεικνφει ότι το ςτοιχείο πλθροί : 

• τον οριςμό του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου και 

• τα κριτιρια αναγνϊριςθσ 

Θ απαίτθςθ αυτι ιςχφει για τα κόςτθ που πραγματοποιικθκαν αρχικά για τθν 

απόκτθςθ ι τθν εςωτερικι δθμιουργία άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου και για τα 

κόςτθ που πραγματοποιικθκαν μεταγενζςτερα για τθ ςυμπλιρωςθ, τθν 

αντικατάςταςθ μζρουσ ι τθ ςυντιρθςθ του. 

Θ φφςθ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι τζτοια που, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, δεν υπάρχουν ςυμπλθρϊςεισ του ςτοιχείου ι αντικαταςτάςεισ 

τμθμάτων του. ςυνεπϊσ, οι περιςςότερεσ μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ είναι πικανό 

να διατθριςουν τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που 

ενςωματϊνονται ςε υπάρχον άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αντί να πλθροφν τον 

οριςμό του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου και τα κριτιρια αναγνϊριςθσ που 

τίκενται ςτο παρόν πρότυπο. 

Επιπρόςκετα, είναι ςυχνά δφςκολο να αποδίδονται τζτοιεσ μεταγενζςτερεσ 

δαπάνεσ απευκείασ ςε ζνα οριςμζνο άυλο περιουςιακό ςτοιχείο, παρά ςτθν 

επιχείρθςθ ωσ ζνα ςφνολο. Συνεπϊσ, μόνο ςπανίωσ οι μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ – 

δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ 
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αποκτθκζντοσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ 

εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενου άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου – κα 

αναγνωρίηονται ςτθ λογιςτικι αξία περιουςιακοφ ςτοιχείου. Συνεπϊσ, 

μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ ςε ςιματα, τίτλουσ εφθμερίδων και περιοδικϊν, τίτλουσ 

εκδόςεων, πελατολόγια και ςτοιχεία όμοια ςε ουςία ( είτε εξωτερικϊσ 

αποκτθκζντα είτε εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα ) αναγνωρίηονται πάντοτε ςτα 

αποτελζςματα όταν πραγματοποιοφνται. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ δαπάνθ δεν 

μπορεί να διαχωριςτεί από τθ ςυνολικι δαπάνθ ανάπτυξθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κα αναγνωρίηεται όταν και μόνο όταν : 

• πικανολογείται ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που 

αποδίδονται ςτο περιουςιακό ςτοιχείο κα ειςρεφςουν ςτθν οικονομικι οντότθτα 

και 

• το κόςτοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. 

 Θ οικονομικι οντότθτα πρζπει να εκτιμά τθν πικανότθτα αναμενόμενων 

μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν με τθ χρθςιμοποίθςθ λογικϊν και βάςιμων 

παραδοχϊν που αντιπροςωπεφουν τθν ορκι εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ για το 

πλαίςιο των οικονομικϊν ςυνκθκϊν που κα υπάρχουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

ωφζλιμθσ ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

 Θ οικονομικι οντότθτα χρθςιμοποιεί κρίςθ για να εκτιμιςει τον βακμό 

βεβαιότθτασ που ςυνδζεται με τθ ροι των μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν 

που αποδίδονται ςτθ χρθςιμοποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου με βάςθ τισ 

διακζςιμεσ αποδείξεισ κατά το χρόνο τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, δίνοντασ 

μεγαλφτερο βάροσ ςτισ εξωτερικζσ αποδείξεισ. Ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κα 

επιμετρείται αρχικϊσ ςτο κόςτοσ. 

 Αποτίμθςθ μετά τθν αναγνώριςθ 

 Κανονικά, θ τιμι που καταβάλλει θ οικονομικι οντότθτα, ϊςτε να 

αποκτιςει διακεκριμζνα ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αντανακλά τισ 

προςδοκίεσ για τθν πικανότθτα ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ 

που ενςωματϊνονται ςτο περιουςιακό ςτοιχείο κα ειςρεφςουν ςτθν οικονομικι 

οντότθτα. Με άλλα λόγια, θ επίδραςθ τθσ πικανότθτασ αντανακλάται ςτο κόςτοσ 

του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Συνεπϊσ, το κριτιριο τθσ πικανότθτασ για 

αναγνϊριςθ κεωρείται πάντοτε ότι ικανοποιείται για τα άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία που αποκτϊνται ξεχωριςτά. 

 Επιπλζον, το κόςτοσ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου που αποκτάται 

ξεχωριςτά μπορεί ςυνικωσ να επιμετράτε  αξιόπιςτα. Αυτό ςυμβαίνει ειδικά, 

όταν το τίμθμα τθσ αγοράσ είναι με τθ μορφι μετρθτϊν ι άλλων χρθματικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
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Το κόςτοσ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου που αποκτικθκε ξεχωριςτά 

εμπεριζχει : 

• τθν ριμι αγοράσ του, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειςαγωγικϊν δαςμϊν και των 

μθ επιςτρεπτζων φόρων αγοράσ μετά τθν αφαίρεςθ εμπορικϊν εκπτϊςεων και 

μειϊςεων τιμϊν και 

• κάκε άμεςα επιρριπτζο κόςτοσ προετοιμαςίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου για 

τθν προοριηόμενθ χριςθ του. 

Ραραδείγματα άμεςα επιρριπτζου κόςτουσ είναι : 

• το κόςτοσ των παροχϊν προσ εργαηόμενουσ που προκφπτουν άμεςα από τθν 

αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου 

• οι επαγγελματικζσ αμοιβζσ που προκφπτουν άμεςα για να φζρουν το περιουςιακό 

ςτοιχείο ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και 

• το κόςτοσ των δοκιμϊν τθσ ορκισ λειτουργίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Ραραδείγματα δαπανϊν που δεν αποτελοφν μζροσ του κόςτουσ ενόσ άυλου 

περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι : 

• το κόςτοσ παρουςίαςθσ νζου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ ( ςυμπεριλαμβανομζνου του 

κόςτουσ διαφιμιςθσ και δραςτθριοτιτων προϊκθςθσ ) 

• το κόςτοσ διεξαγωγισ εργαςιϊν ςε νζα τοποκεςία ι με νζα κατθγορία πελατϊν ( 

ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ) και 

• τα διοικθτικά και τα άλλα γενικά κόςτθ. 

 Θ αναγνϊριςθ του κόςτουσ ςτθ λογιςτικι αξία ενόσ άυλου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου παφει όταν το ςτοιχείο βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ που  απαιτείται για τθ 

λειτουργία που θ διοίκθςθ ζχει προςδιορίςει. Κατά ςυνζπεια, το κόςτοσ τθσ 

χριςθσ ι τθσ επανατοποκζτθςθσ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ λογιςτικι αξία εκείνου του ςτοιχείου. Για παράδειγμα, τα 

ακόλουκα κόςτθ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ λογιςτικι αξία ενόσ άυλου 

περιουςιακοφ ςτοιχείου : 

• τα κόςτθ που πραγματοποιοφνται όταν ζνα ςτοιχείο που είναι ςε κζςθ να 

λειτουργιςει με τον τρόπο που ζχει προςδιορίςει θ διοίκθςθ δεν χρθςιμοποιείται 

ακόμα και 

• οι αρχικζσ λειτουργικζσ ηθμίεσ, όπωσ εκείνεσ που πραγματοποιοφνται κακϊσ 

αναπτφςςεται θ ηιτθςθ για τθν παραγωγι του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

 Κάποιεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ ενόσ 

άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου, αλλά δεν απαιτοφνται για τθ κζςθ του ςτθν 
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κατάςταςθ που απαιτείται για τθ λειτουργία που θ διοίκθςθ ζχει προςδιορίςει. Οι 

δευτερεφουςεσ αυτζσ λειτουργίεσ μπορεί να ςυμβοφν πριν ι κατά τισ 

δραςτθριότθτεσ για τθν ανάπτυξθ. Επειδι, οι δευτερεφουςεσ λειτουργίεσ δεν είναι 

απαραίτθτεσ προκειμζνου να τεκεί το ςτοιχείο ςτθν κατάςταςθ που απαιτείται για 

τθ λειτουργία που θ διοίκθςθ ζχει προςδιορίςει, τα ζςοδα και τα ςχετικά ζξοδα 

των δευτερευουςϊν λειτουργιϊν αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα και 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ αντίςτοιχεσ κατατάξεισ των εςόδων και των εξόδων. 

Αν πλθρωμι για ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αναβάλλεται πζραν των ςυνικων 

πιςτωτικϊν όρων, το κόςτοσ του είναι θ ιςοδφναμθ τοισ μετρθτοίσ τιμι. Θ 

διαφορά μεταξφ αυτοφ του ποςοφ και του ςυνόλου των πλθρωμϊν αναγνωρίηεται 

ωσ ζξοδο τόκου κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ πίςτωςθσ, εκτόσ αν κεφαλαιοποιείται 

ςφμφωνα με τον χειριςμό τθσ κεφαλαιοποίθςθσ που επιτρζπεται από το Δ.Λ.Ρ 23 

(Κόςτοσ δανειςμοφ ). 

Μια κατθγορία άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι μια ςυγκζντρωςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων όμοιασ φφςθσ και χριςθσ ςτισ εκμεταλλεφςεισ μιασ 

οικονομικισ οντότθτασ. Τα ςτοιχεία μιασ κατθγορίασ άυλων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων αναπροςαρμόηονται ταυτόχρονα, για να αποφεφγεται επιλεκτικι 

αναπροςαρμογι περιουςιακϊν ςτοιχείων και θ απεικόνιςθ ποςϊν ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ που αντιπροςωπεφουν ζνα μείγμα κόςτουσ και αξιϊν ςε 

διάφορεσ θμερομθνίεσ. 

Μέθοδοσ κόςτουσ 

Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κα απεικονίηεται 

ςτο κόςτοσ του μείον κάκε ςωρευμζνθ απόςβεςθ και κάκε ςωρευμζνθ ηθμία 

απομείωςθσ. 

Μέθοδοσ αναπροςαρμογήσ 

Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κα απεικονίηεται ςε 

μία αναπροςαρμοςμζνθ αξία, που είναι θ εφλογθ αξία του κατά τθν θμερομθνία 

τθσ αναπροςαρμογισ μείον κάκε μεταγενζςτερθ ςωρευμζνθ απόςβεςθ και κάκε 

μεταγενζςτερθ ςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ. Για το ςκοπό των 

αναπροςαρμογϊν ςφμφωνα με αυτό το πρότυπο, θ εφλογθ αξία κα 

προςδιορίηεται με αναφορά ςε μια ενεργό αγορά. Αναπροςαρμογζσ πρζπει να 

γίνονται τόςο τακτικά ϊςτε θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου κατά τθν 

θμερομθνία του ιςολογιςμοφ να μθν διαφζρει ουςιωδϊσ από τθν εφλογθ αξία 

του. 

Θ μζκοδοσ τθσ αναπροςαρμογισ δεν επιτρζπει : 

• τθν αναπροςαρμογι άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν ζχουν 

προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ωσ περιουςιακά ςτοιχεία ι 
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• τθν αρχικι αναγνϊριςθ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων με ποςά άλλα εκτόσ από 

το κόςτοσ. 

Θ μζκοδοσ αναπροςαρμογισ εφαρμόηεται, εφόςον, ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ζχει 

αρχικϊσ αναγνωριςτεί ςτο κόςτοσ. Πμωσ, αν μόνο μζροσ του κόςτουσ ενόσ άυλου 

περιουςιακοφ ςτοιχείου αναγνωρίηεται ωσ ζνα περιουςιακό ςτοιχείο, για το λόγο 

ότι το περιουςιακό ςτοιχείο δεν πλθροφςε τα κριτιρια αναγνϊριςθσ μζχρι ενόσ 

ςθμείου τθσ όλθσ διαδικαςίασ, θ μζκοδοσ αναπροςαρμογισ μπορεί να 

εφαρμόηεται ςτο ςφνολο αυτοφ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Επίςθσ, θ μζκοδοσ 

αναπροςαρμογισ μπορεί να εφαρμόηεται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο που 

είχε παραλθφκεί μζςω μιασ κρατικισ επιχοριγθςθσ και αναγνωριςτεί με ζνα 

τεκμαρτό ποςό. 

Είναι αςφνθκεσ μια ενεργόσ αγορά να υπάρχει για ζνα άυλο περιουςιακό 

ςτοιχείο, μολονότι αυτό μπορεί να ςυμβεί. Για παράδειγμα, ςε οριςμζνεσ 

δικαιοδοςίεσ, μια ενεργόσ αγορά μπορεί να υπάρχει για ελευκζρωσ 

μεταβιβάςιμεσ άδειεσ ταξί, αλιευτικζσ άδειεσ ι ποςοςτϊςεισ παραγωγισ. Πμωσ, 

μια ενεργόσ αγορά δεν μπορεί να υπάρχει για ςιματα, τίτλουσ εφθμερίδων και 

περιοδικϊν, μουςικά δικαιϊματα και δικαιϊματα ζκδοςθσ ταινιϊν, διπλϊματα 

ευρεςιτεχνίασ ι εμπορικά ςιματα, γιατί κάκε τζτοιο περιουςιακό ςτοιχείο είναι 

μοναδικό. Επίςθσ, μολονότι άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αγοράηονται και 

πωλοφνται και ςυμβάςεισ διαπραγματεφονται μεταξφ των κατ’ ιδίαν αγοραςτϊν 

και πωλθτϊν, οι ςυναλλαγζσ αυτζσ είναι ςχετικά ςπάνιεσ. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, 

θ τιμι που καταβάλλεται για ζνα περιουςιακό ςτοιχείο μπορεί να μθν αποτελεί 

επαρκι απόδειξθ τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ άλλου. Τζλοσ, οι τιμζσ ςυχνά δεν είναι 

διακζςιμεσ ςτο κοινό. Θ ςυχνότθτα των αναπροςαρμογϊν εξαρτάται από τθ 

μεταβλθτότθτα των εφλογων αξιϊν των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που 

επανεκτιμϊνται. Αν θ εφλογθ αξία ενόσ αναπροςαρμοςμζνου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου διαφζρει ουςιωδϊσ από τθ λογιςτικι αξία του, μια περαιτζρω 

αναπροςαρμογι είναι αναγκαία. Μερικά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία μπορεί να 

ενζχουν ουςιϊδεισ και αςτακείσ διακυμάνςεισ ςε εφλογθ αξία δθμιουργϊντασ 

ζτςι τθν ανάγκθ ετιςιασ αναπροςαρμογισ. Τζτοιεσ ςυχνζσ αναπροςαρμογζσ δεν 

είναι αναγκαίεσ για άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με μόνο αςιμαντεσ διακυμάνςεισ 

ςε εφλογθ αξία. 

Αν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αναπροςαρμόηεται, κάκε ςωρευμζνθ 

απόςβεςθ κατά τθν θμερομθνία τθσ αναπροςαρμογισ : 

• είτε επαναδιατυπϊνεται ανάλογα με τθ μεταβολι ςτθν προ αποςβζςεων αξία του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου, οφτωσ ϊςτε θ λογιςτικι αξία του, μετά τθν 

αναπροςαρμογι, να είναι ίςθ με τθν αναπροςαρμοςμζνθ αξία του ι 

• ςυμψθφίηεται ζναντι τθσ προ αποςβζςεων λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου και το κακαρό ποςό επαναδιατυπϊνεται ςφμφωνα με το 

αναπροςαρμοςμζνο ποςό του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 



29 
 

Αν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο ςε μια κατθγορία αναπροςαρμοςμζνων άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν μπορεί να αναπροςαρμοςτεί, για το λόγο ότι δεν 

υπάρχει ενεργόσ αγορά για αυτό το περιουςιακό ςτοιχείο, τότε κα απεικονίηεται 

ςτο κόςτοσ του μείον κάκε ςωρευμζνθ απόςβεςθ και ηθμία απομείωςθσ. 

Αν θ εφλογθ αξία ενόσ αναπροςαρμοςμζνου άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου δεν 

μπορεί εφεξισ να προςδιορίηεται με αναφορά ςε μια ενεργό αγορά, θ λογιςτικι 

αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου πρζπει να είναι θ αναπροςαρμοςμζνθ αξία του 

κατά τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ αναπροςαρμογισ με αναφορά ςτθν ενεργό 

αγορά μείον κάκε μεταγενζςτερθσ ςωρευμζνθσ απόςβεςθσ και κάκε 

μεταγενζςτερθσ ςωρευμζνθσ ηθμίασ απομείωςθσ. 

Το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει πλζον μια ενεργόσ αγορά για ζνα αναπροςαρμοςμζνο 

άυλο περιουςιακό ςτοιχείο, μπορεί να δείχνει ότι το περιουςιακό ςτοιχείο μπορεί 

να είναι απομειωμζνο και ότι χρειάηεται να εξεταςτεί, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 36. 

Αν θ εφλογθ αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου μπορεί να προςδιορίηεται με 

παραπομπι ςε μια ενεργό αγορά ςε μια μεταγενζςτερθ θμερομθνία επιμζτρθςθσ, 

θ μζκοδοσ τθσ αναπροςαρμογισ εφαρμόηεται από αυτιν τθν θμερομθνία. 

Αν θ λογιςτικι αξία ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου αυξάνεται ωσ 

αποτζλεςμα μιασ αναπροςαρμογισ, θ αφξθςθ κα πιςτϊνεται κατευκείαν ςτθ 

κακαρι βάςθ ςτο πλεόναςμα αναπροςαρμογισ. Πμωσ, μια αφξθςθ λόγω 

αναπροςαρμογισ κα αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα, κατά τθν ζκταςθ που 

αναςτρζφει μια προθγοφμενθ υποτίμθςθ του ιδίου περιουςιακοφ ςτοιχείου, θ 

οποία είχε προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα αποτελζςματα. 

Αν θ λογιςτικι αξία ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου μειϊνεται ωσ 

αποτζλεςμα μιασ αναπροςαρμογισ, θ μείωςθ πρζπει να αναγνωρίηεται ςτα 

αποτελζςματα. Πμωσ, θ μείωςθ κα χρεϊνεται απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ςτο 

πλεόναςμα αναπροςαρμογισ κατά τθν ζκταςθ που υπάρχει πιςτωτικό υπόλοιπο 

ςτο πλεόναςμα αναπροςαρμογισ αναφορικά με το περιουςιακό ςτοιχείο αυτό. 

Το ςωρευμζνο πλεόναςμα αναπροςαρμογισ που περιλαμβάνεται ςτα ίδια 

κεφάλαια μπορεί να μεταφζρεται άμεςα ςτα κζρδθ εισ νζον, όταν 

πραγματοποιθκεί το πλεόναςμα. Το ςφνολο του πλεονάςματοσ μπορεί να 

πραγματοποιείται κατά τθν απόςυρςθι διάκεςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Ωςτόςο, μζροσ του πλεονάςματοσ μπορεί να πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια 

τα χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου από τθν οικονομικι οντότθτα. Σε τζτοια 

περίπτωςθ, το ποςό του πλεονάςματοσ που πραγματοποιείται είναι θ διαφορά 

μεταξφ τθσ απόςβεςθσ που βαςίηεται ςτθν αναπροςαρμοςμζνθ λογιςτικι αξία του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου και τθσ απόςβεςθσ που κα είχε αναγνωριςτεί με βάςθ το 

ιςτορικό κόςτοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ μεταφορά από το «πλεόναςμα 

αναπροςαρμογισ» ςτα κζρδθ εισ νζον δεν γίνεται μζςω τθσ κατάςταςθσ 

λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων. 



30 
 

 ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ 

 Θ οικονομικι οντότθτα κα εκτιμά αν θ ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου 

περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι περιοριςμζνθ ι αόριςτθ και, αν είναι περιοριςμζνθ, 

τθ διάρκεια ι τον αρικμό των παραγωγικϊν ι όμοιων μονάδων που αποτελοφν 

εκείνθ τθν ωφζλιμθ ηωι. Θ οικονομικι οντότθτα κα κεωρεί ότι ζνα άυλο 

περιουςιακό ςτοιχείο ζχει αόριςτθ ωφζλιμθ ηωι όταν, βάςει ανάλυςθσ των 

ςχετικϊν παραγόντων, δεν υπάρχει προβλεπόμενθ λιξθ τθσ περιόδου κατά τθν 

οποία το περιουςιακό ςτοιχείο αναμζνεται να δθμιουργιςει κακαρζσ ταμειακζσ 

ειςροζσ για τθν οικονομικι οντότθτα. Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ για ζνα άυλο 

περιουςιακό ςτοιχείο βαςίηεται ςτθν ωφζλιμθ ηωι του. Ζνα άυλο περιουςιακό 

ςτοιχείο με περιοριςμζνθ ωφζλιμθ ηωι αποςβζνεται και ζνα άυλο περιουςιακό 

ςτοιχείο με αόριςτθ ωφζλιμθ ηωι δεν αποςβζνεται. Ρολλοί παράγοντεσ 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τον προςδιοριςμό τθσ ωφζλιμθσ ηωισ ενόσ άυλου 

περιουςιακοφ ςτοιχείου ςυμπεριλαμβανομζνων : 

• τθσ προςδοκϊμενθσ χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου από τθν οικονομικι και 

αν το περιουςιακό ςτοιχείο κα μποροφςε να διαχειρίηεται αποτελεςματικά από 

μια άλλθ διευκυντικι ομάδα 

• των ςυνθκιςμζνων κφκλων παραγωγικισ ηωισ για το περιουςιακό ςτοιχείο βάςει 

ευρζωσ διακζςιμων πλθροφοριϊν που αφοροφν ςε εκτιμιςεισ ωφζλιμθσ ηωισ 

παρόμοιων περιουςιακϊν ςτοιχείων, που χρθςιμοποιοφνται με παρόμοιο τρόπο 

• τθσ τεχνικισ, τεχνολογικισ ι άλλων τφπων απαξίωςθσ 

• τθσ ςτακερότθτασ του κλάδου ςτον οποίο το περιουςιακό ςτοιχείο λειτουργεί και 

των μεταβολϊν ςτθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ για προϊόντα ι υπθρεςίεσ προερχόμενεσ 

από το περιουςιακό ςτοιχείο 

• τισ αναμενόμενεσ ενζργειεσ των ανταγωνιςτϊν ι δυνθτικϊν ανταγωνιςτϊν 

• του επιπζδου των εξόδων ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται για να λαμβάνονται τα 

αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από το περιουςιακό ςτοιχείο και τθν 

ικανότθτα και πρόκεςθ τθσ οικονομικισ οντότθτασ να φτάςει ςε τζτοιο επίπεδο 

• τθσ περιόδου ελζγχου του περιουςιακοφ ςτοιχείου και τα νομικά ι όμοια όρια 

που τίκενται ςτθ χριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείο, όπωσ οι θμερομθνίεσ λιξθσ 

ςχετικϊν μιςκϊςεων και 

• αν θ ωφζλιμθ ηωι του περιουςιακοφ ςτοιχείου εξαρτάται από τθν ωφζλιμθ ηωι 

άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ οικονομικισ οντότθτασ. 

Ο όροσ «αόριςτοσ» δεν ςθμαίνει ¨απεριόριςτοσ». Θ ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου 

περιουςιακοφ ςτοιχείου αντανακλά μόνο εκείνο το επίπεδο ςυντιρθςθσ που 

απαιτείται για να διατθρθκεί το κανονικό επίπεδο επίδοςθσ του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου κατά το χρόνο τθσ εκτίμθςθσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του και τθν ικανότθτα 
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και πρόκεςθ τθσ οικονομικισ οντότθτασ να φτάςει ςτο επίπεδο αυτό. Το 

ςυμπζραςμα ότι θ ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι 

αόριςτθ δεν κα πρζπει να εξαρτάται από τισ προγραμματιςμζνεσ μελλοντικζσ 

δαπάνεσ που απαιτοφνται για να διατθρθκεί το επίπεδο τθσ απόδοςθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το ιςτορικό των γριγορων μεταβολϊν ςτθ τεχνολογία, ςτο 

θλεκτρονικό λογιςμικό και πολλά άλλα, τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία είναι 

ευαίςκθτα ςτθ τεχνολογικι απαξίωςθ. Συνεπϊσ, πικανολογείται ότι θ ωφζλιμθ 

ηωι τουσ κα είναι ςφντομθ. 

Θ ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου μπορεί να είναι πολφ μεγάλθ 

ι ζςτω και αόριςτθ. Θ αβεβαιότθτα δικαιολογεί τθν εκτίμθςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου πάνω ςε μια ςυντθρθτικι βάςθ, αλλά δεν 

δικαιολογεί τθν επιλογι μιασ ηωισ που είναι αβάςιμα ςφντομθ. 

Θ ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου που ανακφπτει από 

ςυμβατικά ι άλλα νομικά δικαιϊματα δεν κα υπερβαίνει τθν περίοδο που 

ιςχφουν τα ςυμβατικά ι άλλα νομικά δικαιϊματα, αλλά μπορεί να είναι 

ςυντομότερθ ανάλογα με τθ διάρκεια τθσ περιόδου που θ οικονομικι οντότθτα 

αναμζνει να κάνει χριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Αν τα ςυμβατικά ι άλλα 

νομικά δικαιϊματα μεταβιβάηονται για περιοριςμζνθ χρονικι περίοδο που 

δφναται να ανανεωκεί, θ ωφζλιμθ ηωι του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου κα 

περιλαμβάνει τθν περίοδο (τισ περιόδουσ) ανανζωςθσ μόνο αν υπάρχουν 

αποδείξεισ που υποςτθρίηουν τθν ανανζωςθ από τθν οικονομικι οντότθτα χωρίσ 

ςθμαντικό κόςτοσ. 

Μπορεί να υπάρχουν τόςο οικονομικοί όςο και νομικοί παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Οι οικονομικοί 

παράγοντεσ προςδιορίηουν τθν περίοδο κατά τθν οποία μελλοντικά οικονομικά 

οφζλθ κα λαμβάνονται από τθν οικονομικι οντότθτα. Θ περίοδοσ κατά τθν οποία 

θ οικονομικι οντότθτα ελζγχει τθν πρόςβαςθ ςτα οφζλθ αυτά μπορεί να 

περιορίηεται από νομικοφσ παράγοντεσ. Θ ωφζλιμθ ηωι είναι θ βραχφτερθ των 

περιόδων που προςδιορίηεται από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ. 

Θ φπαρξθ των ακόλουκων παραγόντων, μεταξφ άλλων, υποδεικνφει ότι μια 

οικονομικι οντότθτα κα ιταν ςε κζςθ να ανανεϊςει τα ςυμβατικά ι άλλα νομικά 

δικαιϊματα χωρίσ ςθμαντικό κόςτοσ : 

• υπάρχει απόδειξθ, πικανϊσ εμπειρικι, ότι τα ςυμβατικά ι άλλα νομικά 

δικαιϊματα κα ανανεωκοφν. Αν θ ανανζωςθ εξαρτάται από τθ ςυναίνεςθ ενόσ 

τρίτου μζρουσ, ςυμπεριλαμβάνεται θ απόδειξθ ότι το τρίτο μζροσ κα ςυναινζςει. 

• Υπάρχει απόδειξθ ότι κα ικανοποιθκοφν οποιοιδιποτε απαιτοφμενοι όροι για τθν 

ανανζωςθ και 
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• Το κόςτοσ με το οποίο επιβαρφνεται θ οικονομικι οντότθτα για τθν ανανζωςθ δεν 

είναι ςθμαντικό ςε ςφγκριςθ με τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που αναμζνεται 

να ειςρεφςουν ςτθν οικονομικι οντότθτα από τθν ανανζωςθ. 

Αν το κόςτοσ τθσ ανανζωςθσ είναι ςθμαντικό ςε ςφγκριςθ με τα μελλοντικά 

οικονομικά οφζλθ που αναμζνεται να ειςρεφςουν ςτθν οικονομικι οντότθτα από 

τθν ανανζωςθ, το κόςτοσ «ανανζωςθσ» αντιπροςωπεφει, ςτθν ουςία, το κόςτοσ 

απόκτθςθσ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου κατά τθν θμερομθνία τθσ 

ανανζωςθσ. 

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΡΗΗ ΑΤΛΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 Τζςςερισ κατθγορίεσ προςεγγίςεων μζτρθςθσ οι οποίεσ αποτελοφν μια 

προζκταςθ τθσ κατθγοριοποίθςθσ που ζχουν προτείνει οι Luthy (1998) και 

Williams (2000)είναι οι εξισ : 

• Άμεςεσ Μζκοδοι Διανοθτικοφ Κεφαλαίου (Direct Intellectual Capital methods- 

DIC): Υπολογίηεται θ χρθματικι αξία των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, 

κακορίηοντασ τα επιμζρουσ ςτοιχεία τουσ. Στθ ςυνζχεια τα ςτοιχεία αυτά, 

αξιολογοφνται είτε μεμονωμζνα είτε ωσ ακροιςτικοί ςυντελεςτζσ. 

• Μζκοδοι Κεφαλαιοποίθςθσ τθσ Αγοράσ ( Market Capitalization Methods-MCM) : Θ 

διαφορά μεταξφ τθσ κεφαλαιοποίθςθσ ςτθν αγορά μιασ εταιρείασ και τθσ κακαρισ 

κζςθσ των μετόχων τθσ, υπολογίηεται ωσ θ αξία του διανοθτικοφ τθσ κεφαλαίου ι 

άυλων περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. 

• Μζκοδοι ποςοςτοφ απόδοςθσ του ενεργθτικοφ (Return on Assets methods- ROA) : 

Τα κακαρά κζρδθ χριςθσ μετά τθν αφαίρεςθ των φόρων διαιροφνται με το 

άκροιςμα του ςυνόλου του ενεργθτικοφ ςτθν αρχι τθσ περιόδου και του ςυνόλου 

του ενεργθτικοφ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου. Στθ ςυνζχεια ο ROA ςυγκρίνεται με το 

μζςο του κλάδου. Θ διαφορά πολλαπλαςιάηεται με τθ μζςθ τιμι των υλικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ για τον υπολογιςμό των ετιςιων μζςων 

εςόδων που προζρχονται από τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία. Διαιρϊντασ τθ μζςθ 

τιμι των εςόδων με το μζςο κόςτοσ του κεφαλαίου προκφπτει μια εκτίμθςθ τθσ 

αξίασ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ι του διανοθτικοφ κεφαλαίου. 

• Scorecard Methods (SC) : Τα ςτοιχεία των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ι του 

διανοθτικοφ κεφαλαίου κακορίηονται και δθμιουργοφνται ςτθ ςυνζχεια  δείκτεσ 

οι οποίοι καταγράφονται ςε πίνακεσ ι διαγράμματα. Οι μζκοδοι αυτζσ είναι 

παρόμοιεσ με τισ μεκόδουσ τθσ πρϊτθσ προςζγγιςθσ (DIS), εκτόσ από το γεγονόσ 

ότι δεν γίνεται κάποια εκτίμθςθ για τθ χρθματικι αξία των άυλων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. 

 ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΕΙ 

 Θ οικονομικι οντότθτα κα γνωςτοποιεί τα ακόλουκα για κάκε κατθγορία 

άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, διακρίνοντασ μεταξφ εςωτερικϊσ 
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δθμιουργοφμενων άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων και άλλων άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων : 

1. αν οι ωφζλιμεσ ηωζσ είναι περιοριςμζνεσ ι αόριςτεσ και, αν είναι 

περιοριςμζνεσ, τισ ωφζλιμεσ ηωζσ και τουσ ςυντελεςτζσ τθσ απόςβεςθσ 

που χρθςιμοποιικθκαν 

2. τισ μεκόδουσ απόςβεςθσ που χρθςιμοποιικθκαν για άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία με περιοριςμζνεσ ωφζλιμεσ ηωζσ 

3. τθν προ αποςβζςεων λογιςτικι αξία και οποιαδιποτε ςωρευμζνθ 

απόςβεςθ  (ςυνακροιςμζνων των ςωρευμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ ) 

ζναρξθσ και τζλουσ περιόδου 

4. το ςυγκεκριμζνο κονδφλιο τθσ κατάςταςθσ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων 

ςτθν οποία θ απόςβεςθ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 

περιλαμβάνεται  

5. μια ςυμφωνία τθσ λογιςτικισ αξίασ κατά τθν αρχι και τθ λιξθ τθσ 

περιόδου που δείχνει : 

• προςκικεσ, με ξεχωριςτι διάκριςθ εκείνων που αναπτφχκθκαν εςωτερικά, 

εκείνων που αποκτικθκαν ξεχωριςτά και εκείνων που αποκτικθκαν μζςω 

ςυνενϊςεων επιχειριςεων, 

• τα περιουςιακά ςτοιχεία που κατατάςςονται ωσ κατεχόμενα για πϊλθςθ ι που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςε ομάδα διάκεςθσ που κατατάςςεται ωσ κατεχόμενθ για 

πϊλθςθ ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 5 και άλλεσ διακζςεισ, 

• αυξιςεισ ι μειϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που προκφπτουν από 

αναπροςαρμογζσ και από ηθμίεσ απομείωςθσ που αναγνωρίςτθκαν ι 

αναςτράφθκαν κατευκείαν ςτθν κακαρι κζςθ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 36 (αν 

υπάρχουν) , 

• ηθμίεσ απομείωςθσ που αναγνωρίςτθκαν ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου, ςφμφωνα με το ΕΛΡ (αν υπάρχουν), 

• ηθμίεσ απομείωςθσ που αναςτράφθκαν ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου, ςφμφωνα με το ΕΛΡ (αν υπάρχουν), 

• κάκε απόςβεςθ που αναγνωρίςτθκε κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, 

• τισ κακαρζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ μετατροπι των 

οικονομικϊν καταςτάςεων από το νόμιςμα λειτουργίασ ςε διαφορετικό νόμιςμα 

παρουςίαςθσ και κατά τθ μετατροπι τθσ εκμετάλλευςθσ ςτο εξωτερικό ςτο 

νόμιςμα παρουςίαςθσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ και 

• άλλεσ μεταβολζσ ςτθ λογιςτικι αξία κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου. 

• Μια κατθγορία άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι μια ςυγκζντρωςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων όμοιασ φφςθσ και χριςθσ ςτισ εκμεταλλεφςεισ μιασ 



34 
 

οικονομικισ οντότθτασ. Ραραδείγματα ιδιαίτερων κατθγοριϊν μπορεί να 

περιλαμβάνουν : 

• εμπορικά ςιματα 

• τίτλουσ εφθμερίδων και περιοδικϊν κακϊσ και τίτλουσ ζκδοςθσ 

• λογιςμικό 

• άδειεσ και παραχωριςεισ χριςθσ δικαιωμάτων 

• ςυγγραφικά δικαιϊματα, διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και άλλα δικαιϊματα 

βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, υπθρεςίεσ και δικαιϊματα εκμετάλλευςθσ 

• ςυνταγζσ, τφπουσ, υποδείγματα, ςχζδια και πρωτότυπα και 

• άυλα περιουςιακά ςτοιχεία υπό ανάπτυξθ. 

Οι κατθγορίεσ που αναφζρονται ανωτζρω διαχωρίηονται ( ςυνακροίηονται) ςε 

μικρότερεσ ( μεγαλφτερεσ) κατθγορίεσ αν αυτό καταλιγει ςε περιςςότερο ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ για τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Θ οικονομικι οντότθτα γνωςτοποιεί πλθροφορίεσ για τα απομειωμζνα άυλα 

περιουςιακά ςτοιχεία, ςφμφωνα με το ΕΛΡ. Το ΔΛΡ 8 απαιτεί θ οικονομικι 

οντότθτα να γνωςτοποιεί το είδοσ και το ποςό μιασ μεταβολισ ςτθν εκτίμθςθ που 

είτε ζχει μια ουςιαςτικι επίδραςθ ςτθν τρζχουςα περίοδο είτε αναμζνεται να ζχει 

μια ουςιαςτικι επίδραςθ ςτισ επόμενεσ περιόδουσ. Τζτοιεσ γνωςτοποιιςεισ 

μπορεί να ανακφψουν από μεταβολζσ : 

• ςτθν εκτίμθςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου 

• ςτθ μζκοδο απόςβεςθσ ι 

• ςτθν υπολειμματικι αξία. 

Θ οικονομικι οντότθτα κα γνωςτοποιεί επίςθσ τα ακόλουκα : 

• για άυλο περιουςιακό ςτοιχείο το οποίο ζχει αξιολογθκεί ωσ ζχουν αόριςτθ 

ωφζλιμθ ηωι, τθ λογιςτικι αξία εκείνου του περιουςιακοφ ςτοιχείου και τουσ 

λόγουσ που υποςτθρίηουν τθν αξιολόγθςθ τθσ αόριςτθσ ωφζλιμθσ ηωισ. 

Γνωςτοποιϊντασ αυτοφσ τουσ λόγουσ, θ οικονομικι οντότθτα κα περιγράψει τον 

παράγοντα ( ι τουσ παράγοντεσ) που ζπαιξαν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτον 

προςδιοριςμό ότι το περιουςιακό ςτοιχείο ζχει αόριςτθ ωφζλιμθ ηωι 

• μια περιγραφι, τθ λογιςτικι αξία και τθν απομζνουςα περίοδο απόςβεςθσ κάκε 

μεμονωμζνου άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου, το οποίο είναι ουςιαςτικό ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οικονομικισ οντότθτασ 



35 
 

• για τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεί που αποκτικθκαν μζςω μιασ κρατικισ 

επιχοριγθςθσ και αρχικϊσ αναγνωρίςτθκαν ςτθν εφλογθ αξία : 

• τθν εφλογθ αξία που αρχικϊσ αναγνωρίςτθκε για αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία, 

• τθν λογιςτικι αξία τουσ και 

• αν επιμετροφνται μετά τθν αναγνϊριςθ με τθ μζκοδο του κόςτουσ ι τθ μζκοδο 

τθσ αναπροςαρμογισ 

• τθν φπαρξθ και τισ λογιςτικζσ αξίεσ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων των 

οποίων ο τίτλοσ κυριότθτοσ είναι υπό όρουσ και τισ λογιςτικζσ αξίεσ των άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που είναι ενεχυριαςμζνα ςε εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων 

• το ποςό των ςυμβατικϊν δεςμεφςεων για τθν απόκτθςθ άυλων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. 

Πταν, θ οικονομικι οντότθτα περιγράφει τον παράγοντα ι τουσ παράγοντεσ που 

ζπαιξαν ρόλο ςτον προςδιοριςμό τθσ ωφζλιμθσ ηωισ ενόσ άυλου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου ωσ αόριςτο. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΩΝ ΑΤΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΟΤ ΕΓΛ ΠΟΤ 

 ΧΡΕΙΑΖΟΝΣΑΙ ΕΙΣΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΕ ΟΧΙ  

 Tα βαςικά ςθμεία που χριηουν προςοχισ ςτο λογιςτικό χειριςμό των 

διαφόρων υπολογαριαςμϊν του λογαριαςμοφ 16 ςτα Ε.Λ.Ρ, ςε ςχζςθ με το Ε.Γ.Λ.Σ 

ςυνοψίηονται ωσ εξισ :  

1. Δεν αναγνωρίηονται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία , ι τυγχάνουν διαφορετικοφ 

χειριςμοφ ςτα Ε.Λ.Ρ ,οι δευτεροβάκμιοι λογαριαςμοί 16.10 ζωσ 16.90. 

Συγκεκριμζνα :  

(a) Τα «Ζξοδα ίδρυςθσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ», οι «Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ δανείων για κτιςθ πάγιων ςτοιχείων» και τα «Ζξοδα 

ζρευνασ» αντιμετωπίηονται ωσ ζξοδα ςθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, 

ςτθν περίοδο που προκφπτουν. 

(b) Οι «Δαπάνεσ ανάπτυξθσ» αναγνωρίηονται ωσ περιουςιακό ςτοιχείο 

μόνο εφόςον καλφπτονται τα κριτιρια αναγνϊριςθσ του άρκρου 18 του 

νόμου 4308/2014(παρ.1δ). 

(c) Οι «Τόκοι δανείων καταςκευαςτικισ περιόδου» δεν αναγνωρίηονται ωσ 

διακριτό περιουςιακό ςτοιχείο, αλλά παρζχεται θ δυνατότθτα 

προςαφξθςθσ του κόςτουσ κτιςθσ των παγίων, ςφμφωνα με τισ 

λογιςτικζσ πολιτικζσ τθσ οντότθτασ(με κακολικι εφαρμογι). 

(d) Στο λογαριαςμό 16.04 «Δικαιϊματα χριςθσ ενςϊματων παγίων» 

παρακολουκείται το περιουςιακό ςτοιχείο (ςυμβατικι χριςθ 
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ακινιτου)που προκφπτει για τθν οντότθτα που ανεγείρει ακίνθτο ςε 

οικόπεδο τρίτου, όταν θ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι του ακινιτου είναι 

ςθμαντικά μεγαλφτερθ από τον χρόνο τθσ μίςκωςθσ (χρόνοσ χριςθσ). Θ 

αρχικι αξία του άυλου ςτοιχείου είναι το κόςτοσ καταςκευισ του ακινιτου , 

υποκείμενο ςε απόςβεςθ ςτο χρόνο διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ. 

2. Τα βαςικά άυλα ςτοιχεία που αναγνωρίηονται ςτα Ε.Λ.Ρ είναι θ 

«Υπεραξία», οι «Δαπάνεσ ανάπτυξθσ» και τα «Λοιπά άυλα» (κωδικοί 16.00 

ζωσ 16.05 και 16.17). Στα «Λοιπά άυλα» ςυμπεριλαμβάνεται και ο 

κωδικόσ 16.90, μετονομαηόμενοσ ςε «Δαπάνεσ μεταγραφϊν και 

ανανεϊςεων ςυμβολαίων επαγγελματιϊν ακλθτϊν» από «Ζξοδα 

μεταγραφϊν και ανανεϊςεων ςυμβολαίων ποδοςφαιριςτϊν». 

3. Τα άυλα ςτοιχεία των Ε.Λ.Ρ διαχωρίηονται ςε εκείνα που ζχουν 

περιοριςμζνθ ωφζλιμθ ηωι εντόσ τθσ οποίασ αποςβζνονται , και ςε εκείνα 

που ζχουν απεριόριςτθ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι τα οποία είτε δεν 

αποςβζνονται υποκείμενα ςε ετιςιο ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ , 

είτε υπόκεινται ςε δεκαετι απόςβεςθ , κατά τθν κρίςθ τθσ οντότθτασ 

βάςει των ςυνκθκϊν που επικρατοφν. 

4. Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται με χρθματοδοτικι 

μίςκωςθ παρακολουκοφνται ιδιαίτερα, είτε μζςω του ςχεδίου 

λογαριαςμϊν είτε ςτο μθτρϊο παγίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΟΜΟΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

ΧΕΙΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΤΛΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ 

Ε.Γ.Λ. ΚΑΙ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 Στα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα πρζπει να ικανοποιοφνται αυςτθρά 

κριτιρια (προςδοκία ειςροισ μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν, δυνατότθτα 

αξιοποίθςθσ επιμζτρθςθσ) κακϊσ και να προςδιορίηονται ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά που πρζπει να ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό 

ςτοιχείο (αναγνωριςιμότθτα, ζλεγχοσ από τθν οικονομικι μονάδα, φπαρξθ 

μελλοντικϊν ωφελειϊν) για να αναγνωριςτεί  ωσ άυλο περιουςιακό ςτοιχείο και 

να μπορεί να κεφαλαιοποιθκεί. Στο  Ε.Γ.Λ.Σ δεν υπάρχουν τζτοια ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα με τθν εφαρμογι των Ε.Λ.Ρ  να μθν 

εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό πολλά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που 

εμφανίηονται ςφμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ  ζχοντασ ςαν αποτζλεςμα να μειϊνεται το 

ενεργθτικό τθσ επιχείρθςθσ. 

Με βάςθ το Ε.Γ.Λ.Σ, ζξοδα όπωσ τα « ζξοδα εγκατάςταςθσ» και τα «ζξοδα 

αναδιοργάνωςθσ» που κατά τεκμιριο κα δθμιουργοφςαν ειςροζσ για μεγάλο 

διάςτθμα, μποροφςαν να κεφαλαιοποιθκοφν. Με βάςθ τα ΕΛΡ τα ζξοδα αυτά δεν 

μποροφν να κεφαλαιοποιθκοφν αλλά επιβαρφνουν τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 

ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Θ ρφκμιςθ των Ε.Λ.Ρ  είναι πιο «ςυντθρθτικι» 

από το Ε.Γ.Λ.Σ  κακϊσ οδθγεί ςε μείωςθ των αποτελεςμάτων όταν 
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δθμιουργοφνται τζτοια ζξοδα και δεν επιτρζπει τθν αδικαιολόγθτθ ςυςςϊρευςθ 

τουσ. 

Θ υπεραξία ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ  δεν υποβάλλεται ςε απόςβεςθ, αλλά 

ελζγχεται για απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ ενϊ  το Ε.Γ.Λ.Σ ορίηουν ότι θ υπεραξία 

αποςβζνεται είτε εφάπαξ ςτθ χριςθ που καταχωρικθκε ςτα βιβλία, είτε 

τμθματικά και ιςόποςα ςε μία μζγιςτθ περίοδο 5 ετϊν. Επιπλζον, ςε ςχζςθ με τισ 

αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ παρατθροφμε ότι ςφμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ ςτθν 

κατθγορία αυτι περιλαμβάνεται και θ υπεραξία. Στα Ε.Λ.Ρ εμφανίηεται εντελϊσ 

ξεχωριςτά ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και μάλιςτα δεν πραγματεφεται μαηί με 

άυλα ςτοιχεία.  

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτα ζξοδα πολυετοφσ αποςβζςεωσ τα 

οποία ςφμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ καταχωροφνται ςτον Ιςολογιςμό. Αναλυτικά 

ςφμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ είναι εκείνα που γίνονται για 

τθν ίδρυςθ και αρχικι οργάνωςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ, τθν απόκτθςθ 

διαρκϊν μζςων εκμετάλλευςθσ, κακϊσ και για τθν επζκταςθ και αναδιοργάνωςθ 

τθσ. Τα ζξοδα αυτά εξυπθρετοφν τθν οικονομικι μονάδα για μεγάλθ χρονικι 

περίοδο (οπωςδιποτε μεγαλφτερθ από ζνα ζτοσ) και για το λόγο αυτό 

αποςβζνονται τμθματικά. Θ απόςβεςθ τουσ κα πρζπει να γίνεται ι εφάπαξ ι 

τμθματικά και ιςόποςα ςε μια πενταετία. Τα Ε.Λ.Ρ περιζχουν ςαφι διάταξθ 

ςφμφωνα με τθν οποία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ πραγματοποιοφνται δαπάνεσ οι 

οποίεσ παρόλο που κα αποφζρουν μελλοντικά οικονομικά οφζλθ δεν οδθγοφν 

όμωσ ςτθν απόκτθςθ ι δθμιουργία κανενόσ άυλου ι άλλου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου το οποίο να πλθροί τα κριτιρια καταχϊριςθσ. Οι δαπάνεσ αυτϊν των 

περιπτϊςεων κα πρζπει να μεταφζρονται άμεςα ςτα αποτελζςματα.                                                                                    

Επίςθσ, τα Ε.Λ.Ρ προβλζπουν τθ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του άυλου 

περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτθν  πραγματικι του αξία με αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ  χριςθσ κάτι που δεν προβλζπεται οφτε από τον Κϊδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων οφτε από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογίασ 

Ειςοδιματοσ. 

Σφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

αποςβζνονται είτε εφάπαξ, είτε ιςόποςα εντόσ πζντε ετϊν χωρίσ να λαμβάνεται 

υπ’ όψιν θ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οριςμζνα άυλα 

περιουςιακά ςτοιχεία (πχ οι άδειεσ εκμετάλλευςθσ) που αποςβζνονται ςτο χρόνο 

τθσ παραγωγικισ τουσ ηωισ. Βάςει του ςυγκεκριμζνου προτφπου τα άυλα πάγια 

περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ εξοδοποιοφνται και 

επιβαρφνουν τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ ςτθν οποία αναφζρονται. Θ 

κεφαλαιοποίθςι τουσ επιτρζπεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που μπορεί να 

τεκμθριωκεί επαρκϊσ ότι αναμζνονται μελλοντικά οφζλθ από αυτά. Το άρκρο 18 

του ΕΛΡ προβλζπει ςυςτθματικι απόςβεςθ του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου 

εντόσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του παγίου εφόςον αυτι δεν ξεπερνά τα 20 ζτθ. Αυτό 

ςυμβαίνει όταν ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
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 Αναγνωριςιμότθτα του ςτοιχείου. 
 Ζλεγχοσ του ςτοιχείου από τθν επιχείρθςθ.  
 Ρροςδοκία απόκτθςθσ μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν από το 
ςτοιχείο.  
 

   Πςον αφορά τθν απόςβεςθ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, το ΕΛΡ 
ορίηει ότι αποςβζνονται ςτθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, με εξαίρεςθ το 
κόςτοσ των άυλων ςτοιχείων με διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ που δεν μπορεί να 
προςδιοριςτεί με ςαφινεια. Αυτά τα άυλα ςτοιχεία δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ 
αλλά υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ, τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ. Τα ΕΛΡ 
ορίηουν ότι τα δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ αποςβζνονται με ιςόποςεσ 
ετιςιεσ αποςβζςεισ μζςα ςτο χρόνο τθσ παραγωγικισ ηωισ του κάκε άυλου 
ςτοιχείου, ενϊ οι λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ αποςβζνονται με ιςόποςεσ 
ετιςιεσ αποςβζςεισ μζςα ςτο χρόνο που κακορίηεται ςυμβατικά για τθ 
χρθςιμοποίθςθ του άυλου ςτοιχείου.  

 
   Στο Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο θ αποτίμθςθ γίνεται ςτο κόςτοσ 

κτιςθσ. Το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο διζπεται από τθν αρχι τθσ 
ςυντθρθτικότθτασ και πλαιςιϊνει τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ. Οι παραπάνω 
αρχζσ καταδεικνφουν τθν πρόκεςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ να δθμοςιεφουν 
αλθκινά αποτελζςματα ϊςτε να μθν εξαπατοφν και να μθν παραπλανοφν τουσ 
μετόχουσ προβάλλοντασ εςφαλμζνεσ και αναλθκισ πλθροφορίεσ. Στα Ελλθνικά 
Λογιςτικά Ρρότυπα υιοκετείται θ αρχικι αποτίμθςθ των άυλων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων ςτθν εφλογθ αξία ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κακϊσ επίςθσ υπάρχει θ 
περίπτωςθ θ μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ να γίνει με τθ μζκοδο τθσ 
αναπροςαρμογισ, όπου θ αναπροςαρμοςμζνθ αξία είναι θ εφλογθ αξία.  

    Άλλεσ κατθγορίεσ εξόδων, όπωσ τα ζξοδα κτιςθσ ακινθτοποιιςεων και  

τόκοι καταςκευαςτικισ περιόδου ςφμφωνα με το ΕΓΛΣ μποροφςαν να 

κεφαλαιοποιθκοφν. Με βάςθ τα ΕΛΡ  τα ζξοδα κτιςθσ ακινθτοποιιςεων, πρζπει 

να προςτεκοφν ςτο ςυνολικό κόςτοσ του παγίου που αποκτικθκε και να 

αποςβεςτοφν, με βάςθ το ςυντελεςτι που αυτό αποςβζνεται, ενϊ οι τόκοι 

μποροφν δυνθτικά να προςτίκενται ςτο κόςτοσ του παγίου και να αποςβζνονται 

με τουσ ςυντελεςτζσ που αποςβζνεται και αυτό. Οι ρυκμίςεισ των ΕΛΡ δεν είναι 

τόςο «ςυντθρθτικζσ» όςο του ΕΓΛΣ κακϊσ απόςβεςθ των παγίων γίνεται ςε 

διάςτθμα πολφ μεγαλφτερο εκείνου των παγιοποιθμζνων εξόδων. 

Με βάςθ το ΕΓΛΣ υπιρχαν και μία ςειρά άυλα πάγια (άδειεσ, δικαιϊματα κτλ.) 

που χαρακτθρίηονταν ωσ «αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ». Οι ακινθτοποιιςεισ αυτζσ, 

μποροφν να αποτελζςουν άυλα πάγια με βάςθ τα ΕΛΡ, αλλά πρζπει να πλθροφν 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια, που επανεξετάηονται ςε κάκε χριςθ. Οι ρυκμίςεισ των 

ΕΛΡ είναι πιο «ςυντθρθτικζσ» των αντιςτοίχων του ΕΓΛΣ. 

Τελειϊνοντασ, με βάςθ το Ε.Γ.Λ.Σ οι λογαριαςμοί 16.11 «Ζξοδα ερευνϊν – 

ορυχείων – μεταλλείων – λατομείων» και 16.12 «Ζξοδα λοιπϊν ερευνϊν» , 

καταχωροφνται ςτθν ομάδα 1  ενϊ ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ μεταφζρονται οι 

ςυγκεκριμζνοι λογαριαςμοί και τα ςχετικά ποςά καταχωροφνται εφεξισ ςτουσ 

ενδεδειγμζνουσ λογαριαςμοφσ εξόδων τθσ ομάδασ 6. Επιπλζον, οι «Δαπάνεσ 

ανάπτυξθσ» αναγνωρίηονται ωσ περιουςιακό ςτοιχείο μόνο εφόςον καλφπτονται 
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τα κριτιρια αναγνϊριςθσ του άρκρου 18 του νόμου 4308/2014(παρ.1δ) όπου και 

καταχωροφνται ςτθν ομάδα 1 αλλιϊσ εάν δεν  τα τθροφν καταχωροφνται ςτθν 

ομάδα 6. 
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