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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Η βιομηχανικό επανϊςταςη που εμφανύςτηκε ςτισ αρχϋσ του 19ου  αιώνα 

καθιςτούςε επιτακτικό την ανϊγκη ύπαρξησ μεγϊλων κεφαλαύων. Η 

εκβιομηχϊνιςη τησ παγκόςμιασ οικονομύασ, αντλούςε τα κεφϊλαια αυτϊ από τισ 

επιχειρόςεισ, δηλαδό από το κοινωνικό ςύνολο. Οι επιχειρόςεισ ωσ απόρροια τησ 

βιομηχανικόσ αυτόσ ϋκρηξησ, εξελύχθηκαν ςε μεγϊλεσ βιομηχανικϋσ εταιρύεσ που 

αντλούςαν τα κεφϊλαια τουσ από τουσ μετόχουσ , τουσ οικονομολόγουσ και τουσ 

διϊφορουσ πιςτωτϋσ. 

 Η κακοδιαχεύριςη των κεφαλαύων και οι καταχρόςεισ εισ βϊροσ των 

επενδυτών αλλϊ και των υπολούπων κοινωνικών εταύρων, ςε πϊρα πολλϋσ 

εταιρύεσ, δημιούργηςαν την ανϊγκη ύπαρξησ λογιςτικών ςυςτημϊτων με ςτόχο την 

αληθινό απεικόνιςη τησ δραςτηριότητασ των επιχειρόςεων και την αποφυγό των 

αταςθαλιών. 

 Κϊθε χώρα ανϋπτυξε εκεύνα τα λογιςτικϊ ςυςτόματα και ϋλαβε εκεύνα τα 

νομοθετόματα, που εξυπηρετούςαν καλύτερα τισ ανϊγκεσ τησ. Πολλϋσ χώρεσ 

νομοθϋτηςαν τον θεςμό του Ιςολογιςμού και τησ κατϊςταςησ Αποτελεςμϊτων 

Φρόςησ, ενώ ϊλλεσ θϋςπιςαν διατϊξεισ περι απογραφόσ και αποτύμηςησ των 

περιουςιακών ςτοιχεύων, αφού θεωρούςαν ότι αυτϊ κατϊ κύριο λόγο ςυντελούν 

ςτην αποτύμηςη τησ αξύασ μιασ επιχεύρηςησ. 

 Δόθηκε, λοιπόν, ιδιαύτερη προςοχό ςτη ςημαςύα των περιουςιακών 

ςτοιχεύων ωσ οδηγού για τη δημιουργύα αξύασ των επιχειρόςεων και κατ’ επϋκταςη 

τησ οικονομύασ από πολύ παλιϊ. 
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 Η ραγδαύα ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και η ϊνθιςη τησ καινοτομύασ 

επϋφεραν αύξηςη και ανϊπτυξη των περιουςιακών ςτοιχεύων κι αυτό με τη ςειρϊ 

του ϋκρηξη ανταγωνιςμού ςτισ επιχειρόςεισ και μετϊβαςη ςε οικονομύεσ γνώςεων. 

Κατϊ τισ τελευταύεσ δυο δεκαετύεσ, ϋχουμε δει μια ςημαντικό ςτροφό από 

τη βιομηχανικό οικονομύα ςτην οικονομύα τησ πληροφορύασ. Οι επιχειρόςεισ 

αναζητούν νϋα όπλα, για να αποκτόςουν ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα ςτην αγορϊ 

και να εξελιχθούν ςε μεγϊλεσ δυνϊμεισ ενώ παρϊλληλα τα κρϊτη αναζητούςαν 

νϋουσ πόρουσ για να αυξόςουν τα πλούτη τουσ και να αποκτόςουν κυριαρχύα ςτην 

παγκόςμια οικονομύα. Κι εδώ εμφανύζεται για πρώτη φορϊ ο όροσ « αφανόσ 

περιουςύα». 

Αξύζει να αναφϋρουμε ςτο ςημεύο αυτό το Dubai ωσ ϋνα καλό παρϊδειγμα. 

Αποτελεύ μια πόλη που προώθηςε τον εαυτό τησ ωσ το ςτολύδι τησ Μϋςησ 

Ανατολόσ με ιςτορύα χιλιϊδων ετών. Τπϋδειξε τισ θϊλαςςϋσ τησ ωσ φανταχτερϋσ 

και τα κτύριϊ τησ μεγαλοπρεπό ενώ παρϊλληλα προςϋφερε πακϋτα διακοπών 

επιδεικνύοντασ την ϊνεςη που παρϋχουν τα πολυτελό ξενοδοχεύα τησ. Όλα αυτϊ 

ενύςχυςαν την προςϋλευςη επενδυτών και τουριςτών, βοόθηςαν ςτην 

ολοκλόρωςη των ϋργων και των υποδομών τησ και κατ’ επϋκταςη ενύςχυςαν τον 

πλούτο και την ανϊπτυξη τησ οικονομύασ τησ. το ςημεύο αυτό θα μπορούςαμε να 

πούμε λοιπόν ότι η φόμη και η χώρα δημιουργόθηκαν ταυτόχρονα. 

Επύςησ εύναι ςημαντικό το γεγονόσ ότι οι επιχειρόςεισ προςδοκούν να 

ευημερόςουν, εδραιωθούν και αναπτυχθούν μϋςω τησ γνώςησ που παρϊγουν οι 

ύδιεσ, αυτόν που ονομϊζουμε ςόμερα εμπορικϊ ςόματα, φόμη, διπλώματα 

ευρεςιτεχνύασ ό που γενικώσ εύναι γνωςτϊ ωσ ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχειϊ. 

Πολλϋσ εταιρύεσ όπωσ η Coca-Cola επωφελούνται ακόμα και ςόμερα από 

τισ επενδύςεισ ςτη δημιουργύα του ονόματόσ τουσ. Όπωσ αναφϋρει και ο Stephen 

King το προώόν εύναι αυτό που καταςκευϊζεται ςε ϋνα εργοςτϊςιο, ενώ η μϊρκα 

εύναι εκεύνη που αγορϊζεται από ϋναν πελϊτη. Σο προώόν μπορεύ να αντιγραφεύ, 

ενώ η μϊρκα αποτελεύ μοναδικό εύδοσ. Ένα προώόν μπορεύ εύκολα να ξεπεραςτεύ 

ενώ η μϊρκα μπορεύ να γύνει αιώνια. 
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Η φόμη, η τεχνογνωςύα, οι μϊρκεσ , τα διπλώματα ευρεςιτεχνύασ και τα 

εμπορικϊ ςόματα αποτελούν παραδεύγματα ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων που 

οδόγηςαν τισ επιχειρόςεισ ςε διεύρυνςη των ςυνόρων τουσ και επϋκταςη ςε νϋεσ 

αγορϋσ, ςτην αύξηςη των εςόδων τουσ και ςτη χειραγώγηςη των κερδών. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτην εργαςύα αυτό παρουςιϊζονται τα ϊυλα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα των επιχειρόςεων προςεγγύζοντϊσ τα ςύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π.38 και την ελληνικό νομοθεςύα. 

Αρχικϊ κρύνεται αναγκαύο να οριςτούν τα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα και 

ϋπειτα γύνεται μια εκτενόσ αναφορϊ μεταξύ του τρόπου καταχώρηςησ και 

αποτύμηςησ τουσ τόςο βϊςη του Ελληνικού Λογιςτικού χεδύου( μϋροσ Α’ ) όςο 

και βϊςη των Διεθνών Λογιςτικών Προτύπων( μϋροσ Β’). 

Η εργαςύα ολοκληρώνεται με το μϋροσ Γ’ όπου γύνεται αναφορϊ ςτισ 

ςημαντικότερεσ διαφορϋσ που υπϊρχουν ανϊμεςα ςτα δυο πρότυπα όςον αφορϊ 

το λογιςτικό χειριςμό καθώσ και τον τρόπο απεικόνιςόσ τουσ ςτον Ιςολογιςμό. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

ΜΕΡΟ A΄ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Εννοιολογική προςέγγιςη των 

άυλων περιουςιακών ςτοιχείων 

1.1:Εννοιολογικό πλαύςιο ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων 

Ένα πολύ ςημαντικό κεφϊλαιο τησ λογιςτικόσ, αλλϊ και των 

επιχειρηςιακών οντοτότων, γενικότερα εύναι αυτό των αςώματων πϊγιων 

περιουςιακών ςτοιχεύων. Ο χαρακτόρασ, η μορφό, η εξϋλιξη και βεβαύωσ τα 

αποτελϋςματα μιασ επιχεύρηςησ εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνα με τισ επιλογϋσ που 

κϊνει η τελευταύα ςχετικϊ με τα ςτοιχεύα αυτϊ. 

Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό αλλιώσ ϊυλο ενεργητικό ϋχει απαςχολόςει 

το οικονομικό, λογιςτικό, ακαδημαώκό και επιχειρηςιακό περιβϊλλον ιδιαύτερα τα 

τελευταύα εύκοςι χρόνια ςε παγκόςμια κλύμακα. αφώσ η εμφϊνιςό τουσ ςτη δομό 

των επιχειρόςεων ςυναντϊται πολλϊ χρόνια πριν, τα τελευταύα εύκοςι χρόνια όμωσ 

γνώριςαν ραγδαύα αύξηςη και ανϊπτυξη, η οπούα οφεύλεται ςτην εξϋλιξη των 

επιχειρόςεων, ςτην ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και ςτην ϊνθιςη τησ καινοτομύασ. 

Εύναι αναμφιςβότητο λοιπόν, πωσ το ϊυλο ενεργητικό ϊρχιςε να 

διαδραματύζει ςημαντικό ρόλο ςτη διαμόρφωςη του επιχειρηςιακού 

περιβϊλλοντοσ τα τελευταύα χρόνια. Έτςι όταν αναμενόμενο μετϊ την δεκαετύα 

του 90 , η μελϋτη των ϊυλων ςτοιχεύων να προςελκύςει πολλούσ ερευνητϋσ που 

ϋςπευςαν να ςυζητόςουν και να ςυμφωνόςουν ςε γενικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ 

ωσ προσ τον οριςμό ,την κατηγοριοπούηςη και τη μϋτρηςη των ϊυλων 

επενδύςεων. 

Οι λόγοι που οδόγηςαν ςτην αντιμετώπιςη των ϊυλων επενδύςεων 

ςαφϋςτερα εύναι τα προβλόματα που δημιούργηςαν ςτισ κεφαλαιαγορϋσ και ςτην 

ύδια την λογιςτικό επιςτόμη. Μεγϊλη διαμϊχη επικρϊτηςε ςτο λογιςτικό 

προςκόνιο για το αν θα ϋπρεπε οι ϊυλεσ επενδύςεισ να εμφανύζονται ςτισ 
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οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, θϋμα που απαςχόληςε το 1997 το διεθνϋσ ςυνϋδριο ςτη 

τοκχόλμη. 

Σην περύοδο 1998-2003, ερευνητικϊ ϋργα χρηματοδότηςησ από την 

Ευρωπαώκό Ένωςη αποδεικνύουν το επύπεδο δραςτηριότητασ ςτον τομϋα αυτό και 

τισ ςημαντικϋσ προόδουσ που ϋχουν γύνει ςτην ανϊπτυξη μιασ ολοκληρωμϋνησ 

προςϋγγιςησ για τα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα. 

Η λογιςτικό αντιμετώπιςη των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων από κϊθε 

χώρα όταν διαφορετικό, όπωσ η μϋτρηςη και η αποτύπωςό τουσ ςτισ λογιςτικϋσ 

καταςτϊςεισ. Η υιοθϋτηςη κϊποιων κοινών προτύπων για τον χειριςμό των ϊυλων 

πόρων όταν επομϋνωσ ϋργο αρκετϊ δύςκολο και αποτϋλεςε ακατϊπαυςτη 

προςπϊθεια πολλών χρόνων. Ήταν ςχεδόν αδύνατον να ςυμφωνηθούνε κοινού 

λογιςτικού χειριςμού μεταξύ κρατών από τη ςτιγμό που δεν υπόρχαν κοινϋσ βϊςεισ. 

Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρουμε πωσ ϋχουνε εντοπιςτεύ ςτην διεθνό 

βιβλιογραφύα πολλού διαφορετικού όροι που ερμηνεύουν τισ ϊυλεσ επενδύςεισ 

όπωσ: 

 Πνευματικό ιδιοκτηςύα ( Intellectual Property ) 

 Διανοητικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ( Intellectual Assets ) 

 Διανοητικό κεφϊλαιο ( Intellectual Capital ) 

 Γνώςη ( Knowledge ) 

 Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ( Intangible Assets ) 

 Άυλοι πόροι ( Intangible resources ) 

 Περιουςιακϊ ςτοιχεύα γνώςησ ( Knowledge Assets ) 

Σα αποτελϋςματα που ανϋκυψαν από ερευνητικϊ ϋργα, ςχετικϊ με τη 

διαχεύριςη και καταγραφό των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων, αναφϋρουν 

κϊποιουσ από τουσ παραπϊνω όρουσ ωσ ανομοιογενεύσ. Ωςτόςο αυτού οι όροι 

ςυχνϊ χρηςιμοποιούνται αδιακρύτωσ, χωρύσ ςαφό οριςμό, δεν εύναι πϊντα 

ομοιόμορφοι και ςυχνϊ εφαρμόζονται ςε διαφορετικϋσ ϋννοιεσ. Για το λόγο αυτό 

εύναι απαραύτητο να ςυμφωνηθούν κοινού οριςμού. 
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Σην ύδια θεωρύα υπηρετούςαν και πολλού ϊλλοι επιςτόμονεσ του 

οικονομικού περιβϊλλοντοσ, η οπούα αναφϋρει ότι οι όροι ϊυλα ςτοιχεύα και 

διανοητικό κεφϊλαιο χρηςιμοποιούνται ςυχνϊ ςε διαφορετικϊ πλαύςια, αν και 

φαύνεται να αναγνωρύζουν το ύδιο νόημα. Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα φαύνεται 

να εύναι ϋνασ όροσ με λογιςτικό προςανατολιςμό, ενώ το διανοητικό κεφϊλαιο 

χρηςιμοποιεύται πιο ςυχνϊ ςτη ςφαύρα ανθρώπινων πόρων. Πολλού εύναι αυτού 

που πιςτεύουν πωσ δεν μπορεύ να υπϊρχει αποδεκτόσ οριςμόσ των ϊυλων 

περιουςιακών ςτοιχεύων. 

1.2:Προςπϊθειεσ οριςμού 

Οι όροι άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ( intangible assets ), διανοητικό κεφάλαιο 

( intellectual capital ), γνώςη ( knowledge ) και όλεσ οι υπόλοιπεσ  ερμηνεύεσ που 

αναφϋραμε πιο πϊνω, χρηςιμοποιούνται εναλλακτικϊ για να δηλώςουν την ύδια 

ϋννοια. 

Έχει παρατηρηθεύ ότι ο όροσ « ϊυλα » χρηςιμοποιεύται από την λογιςτικό 

κοινότητα, ο όροσ « γνώςη » από τουσ οικονομολόγουσ και ο όροσ « πνευματικό 

κεφϊλαιο » από τουσ νομικούσ. Σο 1993 ϋνασ ξϋνοσ καθηγητόσ οικονομικών 

χρηςιμοπούηςε για πρώτη φορϊ τη λϋξη « διανοητικό κεφϊλαιο » αντύ του 

λογιςτικού όρου « ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ». Αυτό ςημαύνει ότι κϊθε αναλυτόσ, 

νομικόσ, λογιςτόσ ό οικονομολόγοσ προςδύδει διαφορετικϊ επύθετα, όρουσ και 

ερμηνεύεσ για να δηλώςει τουσ ϊυλουσ πόρουσ μιασ επιχεύρηςησ, ςύμφωνα με τα 

δικϊ του κριτόρια και μελετώντασ το θϋμα από τη δικό του ςκοπιϊ. 

Πϊρα πολλού ςυγγραφεύσ και επιςτόμονεσ που αςχολόθηκαν με το θϋμα 

αυτό ςε παγκόςμιο επύπεδο ϋδωςαν διαφορετικϋσ αλλϊ αναμφιςβότητα ςωςτϋσ 

ερμηνεύεσ. Κϊποιεσ απ’ αυτϋσ ορύζουν το διανοητικό κεφϊλαιο ( intellectual 

capital) ωσ πνευματικό υλικό, πληροφορύεσ, πνευματικό ιδιοκτηςύα και εμπειρύα 

που μπορεύ να αξιοποιηθεύ για τη δημιουργύα πλούτου. Άλλεσ, πϊλι, αναφϋρουν 

πωσ ωσ ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα νοούνται τα αναγνωρύςιμα περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα που δεν ϋχουν φυςικό υπόςταςη. Άλλεσ ορύζουν τα ϊυλα περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα ωσ αξιώςεισ για μελλοντικϊ οφϋλη χωρύσ υλικό ό οικονομικό ενςϊρκωςη. 
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Σο 1975 εκδόθηκε το πρώτο Διεθνϋσ Λογιςτικό Πρότυπο και το 1998 

εκδόθηκε το Διεθνϋσ Λογιςτικό Πρότυπο 38 « άυλα περιουςιακά ςτοιχεία » που 

αντικατϋςτηςε το Δ.Λ.Π 9 που αφορούςε τισ δαπϊνεσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ. Σο 

πρότυπο τϋθηκε ςε εφαρμογό για χρόςεισ που ύςχυαν την ό μετϊ από την 1η 

Ιουλύου 1999. 

ύμφωνα με το Δ.Λ.Π 38 « άυλο περιουςιακό ςτοιχείο είναι ένα αναγνωρίςιμο 

μη νομιςματικό περιουςιακό ςτοιχείο χωρίσ φυςική υπόςταςη που κατέχεται για 

χρήςη ςτην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεςιών για εκμίςθωςη ςε άλλουσ ή 

για διοικητικούσ ςκοπούσ  ».   

Οι επιχειρόςεισ που δεν εφαρμόζουν τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρότυπα 

ακολουθούν τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα. Κατϊ το Ε.Γ.Λ. « άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία (αςώματεσ ακινητοποιήςεισ) είναι τα αςώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα 

οποία είναι δεκτικά χρηματικήσ αποτιμήςεωσ και είναι δυνατό να αποτελέςουν 

αντικείμενο ςυναλλαγήσ είτε αυτά μόνα , είτε μαζί με την οικονομική μονάδα ». 

ύμφωνα με το F.A.S.B ( Financial Accounting Standards Board ) « τα άυλα 

είναι πάγια ςτοιχεία χωρίσ υλική υπόςταςη που προκύπτουν ωσ αποτέλεςμα 

γεγονότων του παρελθόντοσ που έχουν μετρήςιμο αντίκτυπο και που προςφέρουν 

μελλοντικό όφελοσ ».  

Σελειώνοντασ, μ’ ϋναν ακόμα εύςτοχο οριςμό « τα άυλα πάγια προκύπτουν 

ωσ αποτέλεςμα γεγονότων του παρελθόντοσ και κατέχουν τρεισ κύριεσ ιδιότητεσ : δεν 

έχουν φυςική υπόςταςη, είναι ςε θέςη να παράγουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και 

είναι προςτατευόμενα από το νόμο». 

1.3:Διακρύςεισ ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων 

 Η κατηγοριοπούηςη των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων εύναι ϋνα επύμαχο 

θϋμα που ϋχει απαςχολόςει πλόθοσ ερευνητών. Έχουν εντοπιςτεύ τρύα επύπεδα των 

ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων : 
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 Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που ανόκουν ςε κϊποιον και μπορούν να 

πουληθούν, όπωσ τα δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. 

 Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που μπορούν να ελεγχθούν, αλλϊ δεν 

διαχωρύζονται και δεν μπορούν να πουληθούν, όπωσ η φόμη. 

 Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που δεν μπορούν να ελϋγχονται 

εξ’ολοκλόρου από την εταιρύα, όπωσ το ανθρώπινο κεφϊλαιο. 

ε ςχετικό ϊρθρο ϋχει αναφερθεύ ότι τα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 

μπορούν να ταξινομηθούν ςε περιουςιακϊ ςτοιχεύα και δεξιότητεσ. τα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα, ςυμπεριλαμβϊνονται τα εμπορικϊ ςόματα, τα διπλώματα 

ευρεςιτεχνύασ, τα πνευματικϊ δικαιώματα, οι ςυμβϊςεισ κ.α. την κατηγορύα αυτό 

ανόκει ακόμα και η φόμη διότι ωσ ςτοιχεύο ενεργητικού μιασ επιχεύρηςησ αποτελεύ 

περιουςιακό τησ ςτοιχεύο. Οι δεξιότητεσ ό ικανότητεσ περιλαμβϊνουν την 

τεχνογνωςύα των εργαζομϋνων, την οργανωτικό κουλτούρα τησ επιχεύρηςησ κ.α. 

Κϊποιοι ερευνητϋσ θεώρηςαν ότι υπϊρχουν πϋντε κατηγορύεσ ϊυλων 

ςτοιχεύων, η καινοτομύα του κεφαλαύου ( R & D ), τα διαρθρωτικϊ κεφϊλαια όπωσ 

η οργανωτικό ςυνοχό, οι δεξιότητεσ του εργατικού δυναμικού και η πύςτη. την 

τρύτη κατηγορύα ανόκουν οι εκτελεςτϋεσ ςυμβϊςεισ όπωσ το franchises, ςτην 

τϋταρτη που την ονομϊζουν market capital οι μϊρκεσ και τα εμπορικϊ ςόματα. 

Σην τελευταύα κατηγορύα των ϊυλων ςτοιχεύων αποτελεύ το goodwill.  

Κϊποιοι ϊλλοι πϊλι τα διακρύνουν ςε τρεισ ϊλλεσ κατηγορύεσ. Η πρώτη 

κατηγορύα απαρτύζεται από τα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, τα οπούα ϋχουν 

επύςημα καταχωρηθεύ ωσ πνευματικό ιδιοκτηςύα, όπωσ τα πνευματικϊ δικαιώματα 

και οι πατϋντεσ. τη δεύτερη κατηγορύα ανόκουν όλα τα ϊυλα περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα τα οπούα δεν εύναι επύςημα καταχωρημϋνα , εύναι όμωσ κωδικοποιημϋνα 

με τη μορφό ςχεδύων, λογιςμικό, κ.α. Σϋλοσ η τρύτη κατηγορύα περιλαμβϊνει το 

ανθρώπινο και επιχειρηςιακό κεφϊλαιο, το οπούο δεν μπορεύ  να κωδικοποιηθεύ 

όπωσ οι ατομικϋσ δεξιότητεσ των εργαζομϋνων και η τεχνογνωςύα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Έννοια και ανάλυςη των 

αςώματων πάγιων ςτοιχείων 

2.1:  Λογαριαςμόσ 16 «Αςώματεσ ακινητοποιόςεισ & ϋξοδα 

πολυετούσ απόςβεςησ» 

Κατϊ τον νόμο ν.2190/1920, ϊρθρο 42 §3, « αςώματεσ ακινητοποιόςεισ » εύναι 

τα αςώματα οικονομικϊ αγαθϊ, που αποκτώνται από την εταιρύα με ςκοπό να 

χρηςιμοποιούνται παραγωγικϊ για χρονικό διϊςτημα οπωςδόποτε μεγαλύτερο 

από ϋνα ϋτοσ. 

Σα κύρια χαρακτηριςτικϊ των ϊυλων πϊγιων ςτοιχεύων εύναι ότι: 

 Δεν ϋχουν φυςικό υπόςταςη  

 Εξαςφαλύζουν ςτον κϊτοχό τουσ οριςμϋνα αποκλειςτικϊ δικαιώματα 

 Παρϋχουν ςτην επιχεύρηςη μελλοντικϊ οφϋλη. 

 Έχουν ςχετικϊ μεγϊλη ωφϋλιμη ζωό. 

τον λογαριαςμό 16 «αςώματεσ ακινητοποιόςεισ & ϋξοδα πολυετούσ 

απόςβεςησ » παρακολουθούνται οι ακόλουθεσ  κατηγορύεσ ςτοιχεύων: 

 Σα αςώματα ό ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ( δευτεροβϊθμιοι λογαριαςμού 

16.00-16.05 και 16.98 ) 

 Σα ϋξοδα πολυετούσ απόςβεςησ ( δευτεροβϊθμιοι λογαριαςμού 16.10-16.19 ) 

 

2.1.1:  Απόςβεςη των ϊυλων πϊγιων ςτοιχεύων 

ύμφωνα με τον ν. 2190/1920, εναρμονιςμϋνοσ με το Ε.Γ.Λ., ορύζει τον τρόπο 

αποςβϋςεωσ ωσ εξόσ: 

 Σα  έξοδα ερευνών και ανάπτυξησ των λογαριαςμών «ϋξοδα ερευνών-

ορυχεύων-μεταλλεύων-λατομεύων» και «ϋξοδα λοιπών ερευνών» καθώσ και 

οι παραχωρήςεισ και τα δικαιώματα βιομηχανικήσ ιδιοκτηςίασ των 
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λογαριαςμών «δικαιώματα εκμεταλλεύςεωσ ορυχεύων- μεταλλεύων-

λατομεύων» και «λοιπϋσ παραχωρόςεισ» αποςβϋνονται , εύτε εφϊπαξ κατϊ 

το ϋτοσ πραγματοποιόςεώσ τουσ , εύτε τμηματικϊ και ιςόποςα μϋςα ςε μια 

πενταετύα. 

 Η «υπεραξία τησ επιχειρήςεωσ»  ( Goodwill ) αποςβϋνεται εύτε εφϊπαξ, εύτε 

τμηματικϊ και ιςόποςα ςε περιςςότερεσ από μια χρόςεισ , οι οπούεσ δεν 

εύναι δυνατόν να υπερβούν τα πϋντε ϋτη. 

 Σα  ποςϊ που καταχωρούνται ςτο λογαριαςμό «δικαιώματα βιομηχανικήσ 

ιδιοκτηςίασ», «παραχωρήςεισ και δικαιώματα βιομηχανικήσ ιδιοκτηςίασ» 

αποςβϋνονται με ιςόποςεσ ετόςιεσ αποςβϋςεισ μϋςα ςτο χρόνο τησ 

παραγωγικόσ χρηςιμότητασ κϊθε ϊυλου ςτοιχεύου. 

 Σα  ποςϊ τησ κατηγορύασ «λοιπέσ αςώματεσ ακινητοποιήςεισ» των 

λογαριαςμών «δικαιώματα χρόςεωσ ενςώματων πϊγιων ςτοιχεύων» και 

«λοιπϊ δικαιώματα» αποςβϋνονται με ιςόποςεσ ετόςιεσ αποςβϋςεισ μϋςα 

ςτο χρόνο που καθορύζεται ςυμβατικϊ. 

 

 

2.2: Ανϊλυςη λογαριαςμών με τουσ οπούουσ 

παρακολουθούνται τα Α.Π. 

2.2.1: Λογαριαςμόσ 16.00 «Τπεραξύα επιχειρόςεωσ» 

(Goodwill) 

ύμφωνα με το Ε.Γ.Λ. η υπεραξύα τησ οικονομικόσ μονϊδασ ςτηρύζεται 

ςτην εκτύμηςη για την ικανότητϊ τησ να πραγματοποιεύ υψηλϊ κϋρδη λόγω κυρύωσ 

τησ καλόσ φόμησ, τησ εκτεταμϋνησ πελατεύασ , τησ μεγϊλησ πύςτεωσ ςτην αγορϊ , 

τησ καλόσ οργανώςεωσ , τησ ιδιαύτερησ εξειδύκευςό τησ ςτην παραγωγό 

οριςμϋνων αγαθών, τησ καλόσ προοπτικόσ αναπτύξεωσ του κλϊδου ςτον οπούον 

ανόκει, τησ υψηλόσ ςτϊθμησ των ςτελεχών που απαςχολεύ( επιςτημονικό 

κατϊρτιςη, εμπειρύα ). 
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2.2.1.1.: Απόςβεςη λογαριαςμού 

 Η υπεραξύα αποςβϋνεται εύτε εφϊπαξ εύτε τμηματικϊ και ιςόποςα ςε 

περιςςότερεσ από μια χρόςεισ , οι οπούεσ δεν υπερβαύνουν τα πϋντε ϋτη. 

 

2.2.2: Λογαριαςμόσ 16.01 «Δικαιώματα βιομηχανικόσ 

ιδιοκτηςύασ» 

 Δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ εύναι τα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα , 

η κατοχό και η αξιοπούηςη των οπούων προςφϋρει ςτην επιχεύρηςη 

πλεονεκτόματα μονοπωλιακόσ η εξειδικευμϋνησ δρϊςεωσ ςτην αγορϊ για όςο 

χρόνο διαρκούν. 

 

2.2.2.1: Απόςβεςη λογαριαςμού 

 Ο λογαριαςμόσ 16.01 αποςβϋνεται με ιςόποςη ετόςια απόςβεςη μϋςα ςτο 

χρόνο τησ παραγωγικόσ χρηςιμότητϊσ τουσ εκτόσ αν καθορύζεται από το νόμο 

ςυγκεκριμϋνο διϊςτημα απόςβεςησ. 

 

2.2.3: Λογαριαςμόσ 16.02 «Δικαιώματα εκμεταλλεύςεωσ 

ορυχεύων-μεταλλεύων –λατομεύων» και 16.03 «Λοιπϋσ 

παραχωρόςεισ» 

 τουσ λογαριαςμούσ 16.02 και 16.03 παρακολουθούνται οι παραχωρόςεισ 

για εκμετϊλλευςη ορυχεύων-μεταλλεύων-λατομεύων. 
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2.2.3.1: Απόςβεςη λογαριαςμών 

 Οι λογαριαςμού 16.02 και 16.03 αποςβϋνονται εφϊπαξ και ιςόποςα ςε 

περιςςότερεσ ςυνεχόμενεσ χρόςεισ , όχι όμωσ παραπϊνω από πϋντε χρόςεισ . 

 

2.2.4: Λογαριαςμόσ 16.04 «Δικαιώματα χρόςεωσ ενςώματων 

πϊγιων ςτοιχεύων» 

  το λογαριαςμό 16.04 «δικαιώματα χρόςεωσ ενςώματων πϊγιων 

ςτοιχεύων» παρακολουθεύται η αξύα τησ ειςφορϊσ κατϊ τη χρόςη ,ςτην οικονομικό 

μονϊδα , ενςώματων πϊγιων ςτοιχεύων, για οριςμϋνο χρόνο. 

2.2.4.1: Απόςβεςη λογαριαςμού 

 Ο λογαριαςμόσ 16.04 αποςβϋνεται με ιςόποςεσ δόςεισ μϋςα ςτο χρόνο που 

καθορύζεται ςυμβατικϊ για τη χρόςη του ςυγκεκριμϋνου παγύου. 

2.2.5: Λογαριαςμόσ 16.05 «Λοιπϊ δικαιώματα» 

 το λογαριαςμό 16.05 «λοιπϊ δικαιώματα» παρακολουθούνται τα ϊυλα 

εκεύνα περιουςιακϊ ςτοιχεύα τα οπούα δεν εντϊςςονται ςε μύα από τισ 

προηγούμενεσ κατηγορύεσ λογαριαςμών 16.00-16.04 όπωσ π.χ τα μιςθωτικϊ 

δικαιώματα. 

 

2.2.5.1.:Απόςβεςη λογαριαςμού 

  Η απόςβεςη του μιςθωτικού για παρϊδειγμα δικαιώματοσ γύνεται ςε 

ιςόποςεσ δόςεισ μϋςα ςτο χρόνο που ιςχύει το μιςθωτικό δικαύωμα. 
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2.2.6: Λογαριαςμόσ 16.98 «Προκαταβολϋσ κτόςεωσ 

αςώματων ακινητοποιόςεων» 

 το λογαριαςμό 16.98 «προκαταβολϋσ κτόςεωσ αςώματων 

ακινητοποιόςεων» παρακολουθούνται οι προκαταβολϋσ που δύνονται ςε 

καταςκευαςτϋσ πϊγιων ςτοιχεύων. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Αποτίμηςη των Α.Π. ςτο 

πλαίςιο των Ελληνικών Λογιςτικών Προτύπων. 

3.1:Αντιμετώπιςη των ϊυλων ςτοιχεύων από τα Ε.Λ.Π 

 Ο όροσ Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα δεν εύναι επύςημοσ και 

χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ ςτη βιβλιογραφύα για να δηλώςει το ςύνολο των 

διατϊξεων που περιλαμβϊνονται ςτην ελληνικό νομοθεςύα ωσ αντιπαρϊθεςη του 

όρου Διεθνό Λογιςτικϊ Πρότυπα. 

 Σα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα αποτελούνται από το ν.2190/1920 περι 

ανωνύμων εταιριών, από το Ε.Γ.Λ. (π.δ 1123/1980) ,από τον κώδικα βιβλύων και 

ςτοιχεύων (π.δ 186/1992), από τον κώδικα φορολογύασ ειςοδόματοσ (ν.2238/1994) 

και από το προεδρικό διϊταγμα 299/2003 για τισ αποςβϋςεισ των παγύων. 

 ύμφωνα με τα νομοθετόματα αυτϊ όλεσ οι επιχειρόςεισ που τηρούν βιβλύα 

Γ΄ κατηγορύασ του κώδικα βιβλύων και ςτοιχεύων υποχρεούνται να εφαρμόζουν 

από 01.01.1993 το Ελληνικό Λογιςτικό Πρότυπο, ωσ προσ τη δομό, το όνομα και το 

περιεχόμενο των πρωτοβαθμύων, των δευτεροβαθμύων και των υπογραμμιςμϋνων 

τριτοβαθμύων λογαριαςμών με εξαύρεςη τουσ λογαριαςμούσ τησ αναλυτικόσ 

λογιςτικόσ. 

 Σα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα (αςώματεσ ακινητοποιόςεισ) κατϊ την ελληνικό 

νομοθεςύα εύναι τα αςώματα εκεύνα οικονομικϊ αγαθϊ ,τα οπούα μπορούν να 
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αποτιμηθούν χρηματικϊ και μπορούν να αποτελϋςουν αντικεύμενο ςυναλλαγόσ, 

εύτε μόνα τουσ εύτε μαζύ με την οικονομικό μονϊδα. Σα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα 

αποκτώνται με ςκοπό να χρηςιμοποιούνται παραγωγικϊ για χρονικό διϊςτημα 

μεγαλύτερο από ϋνα ϋτοσ και διακρύνονται ςτισ εξόσ δύο κατηγορύεσ: 

 Δικαιώματα, όπωσ π.χ διπλώματα ευρεςιτεχνύασ ,εμποροβιομηχανικϊ 

ςόματα ό πνευματικό ιδιοκτηςύα 

 Πραγματικϋσ καταςτϊςεισ, ιδιότητεσ και ςχϋςεισ , όπωσ η πελατεύα, η 

φόμη, η πύςτη  

Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα κατατϊςςονται ςτην ομϊδα ϋνα του Ε.Γ.Λ. 

«πϊγιο ενεργητικό».ύμφωνα με τη παρϊγραφο 2.2.100 του ελληνικού λογιςτικού 

γενικού ςχεδύου και του ϊρθρου 42ε,παρϊγραφοσ 2 του ν.2190/1920 το πϊγιο 

ενεργητικό περιλαμβϊνει το ςύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμϊτων που 

προορύζονται να παραμεύνουν μακρόχρονα με την ύδια περύπου μορφό ςτην 

οικονομικό μονϊδα με ςτόχο να χρηςιμοποιούνται για την επύτευξη των ςτόχων 

τησ. 

3.2: Σα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα που αναγνωρύζονται από την 

ελληνικό νομοθεςύα 

 ’ αυτόν την ενότητα θα παρουςιϊςουμε πιο λεπτομερώσ τα ϊυλα πϊγια 

ςτοιχεύα που αναγνωρύζονται από την ελληνικό νομοθεςύα. Όπωσ αναφϋραμε και 

ςτην προηγούμενη ενότητα  αςώματεσ ακινητοποιόςεισ εύναι τα αςώματα εκεύνα 

οικονομικϊ αγαθϊ τα οπούα εύναι δεκτικϊ χρηματικόσ αποτύμηςησ και εύναι 

δυνατόν να αποτελϋςουν αντικεύμενο ςυναλλαγόσ εύτε μόνα τουσ ,εύτε μαζύ με την 

μονϊδα. Διακρύνονται ςε: 

 Δικαιώματα, όπωσ π.χ διπλώματα ευρεςιτεχνύασ 

 Πραγματικϋσ καταςτϊςεισ, όπωσ π.χ φόμη , πύςτη 

τη δεύτερη κατηγορύα ανόκουν τα ςτοιχεύα τα οπούα ςυνθϋτουν κατϊ 

κύριο λόγο, την ϋννοια του γνωςτού όρου τησ «υπεραξύασ» ό «φόμησ & πελατεύασ» 
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τησ οικονομικόσ μονϊδασ και τα οπούα προςδύδουν ςτη μονϊδα που λειτουργεύ 

παραγωγικϊ ςυνολικό αξύα μεγαλύτερη από εκεύνη που προκύπτει από την 

αποτύμηςη των επιμϋρουσ περιουςιακών ςτοιχεύων. 

την πρώτη κατηγόρια περιλαμβϊνονται τα δικαιώματα βιομηχανικόσ 

ιδιοκτηςύασ, τα δικαιώματα εκμετϊλλευςησ ορυχεύων-μεταλλεύων-λατομεύων και 

λοιπών παρόμοιων δικαιωμϊτων. 

τα δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ περιλαμβϊνονται τα διπλώματα 

ευρεςιτεχνύασ ,οι ϊδειεσ παραγωγόσ και εκμετϊλλευςησ , τα ςόματα, οι μϋθοδοι 

(know how) ,τα πρότυπα ό ςχϋδια και ϊλλα παρόμοια δικαιώματα. Με την κατοχό 

και αξιοπούηςη των ςτοιχεύων η επιχεύρηςη αποκτϊ πλεονϋκτημα μονοπωλιακόσ ό 

εξειδικευμϋνησ δρϊςεωσ ςτην αγορϊ. 

Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην κατηγορύα των 

δικαιωμϊτων βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ μπορούν να αποκτηθούν από την 

οικονομικό μονϊδα μ’ ϋναν από τουσ ακόλουθουσ τρόπουσ: 

 Αγορϊ από κϊποιον τρύτο 

 Απόκτηςη μϋςω ςυγχώνευςησ ό ειςφορϊσ εύδουσ 

 Δημιουργύα ϊυλου ςτοιχεύου από την ύδια την επιχεύρηςη 

Σα δικαιώματα εκμετϊλλευςησ ορυχεύων και μεταλλεύων αποτελούν 

εμπρϊγματα δικαιώματα που παραχωρούνται από το κρϊτοσ ό από οποιονδόποτε 

τρύτο ςτισ επιχειρόςεισ ςτισ οπούεσ παρϋχουν τα δικαιώματα εξόρυξησ και 

εκμετϊλλευςησ των μεταλλευμϊτων ϋναντι βϋβαια κϊποιου ανταλλϊγματοσ. 

Σα δικαιώματα εκμετϊλλευςησ λατομεύων αποτελούν ςυμβατικϊ 

δικαιώματα για την εκμετϊλλευςη των λατομεύων, τα οπούα παραχωρούνται ςτισ 

επιχειρόςεισ ϋναντι κϊποιου ανταλλϊγματοσ από τον ιδιοκτότη. 

Σα δικαιώματα χρόςησ ενςώματων πϊγιων αφορούν την ειςφορϊ ςε εύδοσ, 

όπωσ αυτό ορύζεται από το ν.2190/1920. Ωσ ειςφορϊ ςε εύδοσ νοεύται η ειςφορϊ 

κατϊ τη χρόςη ενςώματων πϊγιων ςτοιχεύων για οριςμϋνο χρόνο. Η αξύα τησ 
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ειςφορϊσ προςδιορύζεται από την επιτροπό εμπειρογνωμόνων του ϊρθρου 9 του 

ν.2190/1920. Για παρϊδειγμα, όταν η επιχεύρηςη αποκτόςει ϋνα ϊυλο περιουςιακό 

ςτοιχεύο με αντϊλλαγμα μετοχϋσ εκδόςεώσ τησ. 

τη δεύτερη κατηγορύα ϊυλων ςτοιχεύων ανόκουν όλα εκεύνα τα ςτοιχεύα 

που ςυνθϋτουν την ϋννοια του γνωςτού όρου τησ υπεραξύασ όπωσ αναφϋραμε πιο 

πϊνω. ύμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα διακρύναμε δύο εύδη υπεραξύασ ,την 

υπεραξύα από μεταβολό τιμών και την υπεραξύα αποδοτικότητασ. 

Η υπεραξύα από μεταβολό των τιμών αποτελεύ την διαφορϊ μεταξύ 

πραγματικόσ και λογιςτικόσ καθαρόσ θϋςησ μια επιχεύρηςησ και παρακολουθεύται 

ςε λογαριαςμούσ τϊξεωσ. 

Η υπεραξύα αποδοτικότητασ εύναι γνωςτό ωσ goodwill και αποτελεύ τη 

διαφορϊ μεταξύ τησ τρϋχουςασ αξύασ μιασ επιχεύρηςησ και τησ πραγματικόσ 

θϋςησ. Σο goodwill αποκαλεύται ςτην ελληνικό πρακτικό ωσ φήμη και πελατεία. 

Σϋτοια υπεραξύα υπϊρχει μόνο όταν πρόκειται περι επιχεύρηςησ που 

λειτουργεύ ευδόκιμοσ και αποδοτικϊ. Η ύπαρξη τησ υπεραξύασ ςτηρύζεται ςτην 

εκτύμηςη, ότι η επιχεύρηςη θα ϋχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεύ υψηλϊ κϋρδη , 

λόγω κυρύωσ τησ καλόσ φόμησ τησ , τησ πολυπληθούσ πελατεύασ, τησ μεγϊλησ 

πύςτησ ςτην αγορϊ , τησ ιδιαύτερησ ειδύκευςόσ τησ ςτην παραγωγό οριςμϋνων 

αγαθών. 

3.3: Αποτύμηςη των ϊυλων ςτο Ε.Γ.Λ. 

Κατϊ την ελληνικό νομοθεςύα η αποτύμηςη των ϊυλων περιουςιακών 

ςτοιχεύων που αποκτώνται από τρύτουσ ,καταχωρούνται ςτουσ οικεύουσ υπο-

λογαριαςμούσ του 16 με την αξύα κτόςεωσ τουσ, ενώ εκεύνα που δημιουργούνται 

από την οικονομικό μονϊδα απεικονύζονται λογιςτικϊ, μόνο όταν για τη 

δημιουργύα τουσ πραγματοποιούνται ϋξοδα και εφόςον τα ϋξοδα αυτϊ 

αποςβϋνονται τμηματικϊ και όχι εφϊπαξ μϋςα ς’ ϋνα χρόνο. 



 
21 

 

3.3.1: Απόςβεςη ϊυλου ςτοιχεύου 

Η ελληνικό νομοθεςύα προβλϋπει την απόςβεςη των ϊυλων περιουςιακών 

ςτοιχεύων με κριτόριο την νομιμότητα που τα χαρακτηρύζει ςτην εκμετϊλλευςη 

των επιχειρόςεων. 

Απόςβεςη  των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων εύναι η βαθμιαύα ελϊττωςη 

τησ αξύασ τουσ, που οφεύλεται ςτην οικονομικό απαξύωςη τουσ , με την πρόοδο τησ 

επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ ό ςτη νομικό απαξύωςό τουσ. Ωσ προσ το τελευταύο 

μπορούμε να αναφϋρουμε τη λόξη του χρόνου εκμετϊλλευςησ ενόσ ορυχεύου , 

μεταλλεύου ό λατομεύου όπωσ αυτό ορύζεται από το ςυμβούλιο. 

την παρούςα ενότητα θα μελετόςουμε τη λογιςτικό  απόςβεςη των ϊυλων 

περιουςιακών ςτοιχεύων. Λογιςτικό απόςβεςη εύναι η απεικόνιςη ςτα βιβλύα τησ 

επιχεύρηςησ με λογιςτικϋσ εγγραφϋσ και με βϊςη οριςμϋνουσ κανόνεσ. Ο νόμοσ 

2190/1920επαναλαμβϊνει αυτούςιεσ τισ διατϊξεισ του Ε.Γ.Λ. ςχετικϊ με την 

απόςβεςη των ϊυλων πϊγιων ςτοιχεύων που ϋχουν ανακεφαλαιωτικϊ ωσ εξόσ. 

Η υπεραξύα τησ επιχεύρηςησ που δημιουργεύται κατϊ την εξαγορϊ ό 

ςυγχώνευςη ολόκληρησ οικονομικόσ μονϊδασ αποςβϋνεται εύτε εφϊπαξ εύτε 

τμηματικϊ ,ιςόποςα όμωσ ςε περιςςότερεσ χρόςεισ που δεν εύναι δυνατόν να 

υπερβούν τισ πϋντε. Η υπεραξύα υπολογύζεται ωσ τη διαφορϊ μεταξύ του ολικού 

τμόματοσ αγορϊσ και τησ πραγματικόσ αξύασ των επιμϋρουσ περιουςιακών τησ 

ςτοιχεύων. Η υπεραξύα αυτό καταχωρεύται ςτο λογαριαςμό «υπεραξύα 

επιχεύρηςησ». 

τη ςυνϋχεια, τα δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ αποςβϋνονται με 

ιςόποςεσ ετόςιεσ δόςεισ, μϋςα ςτο χρόνο τησ παραγωγικόσ χρηςιμότητασ του 

ϊυλου ςτοιχεύου. 

Σα δικαιώματα εκμετϊλλευςησ ορυχεύων, μεταλλεύων και λατομεύων καθώσ 

και οι λοιπϋσ παραχωρόςεισ που παρακολουθούνται ςτουσ λογαριαςμούσ 16.02 
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και 16.03, αποςβϋνονται εύτε εφϊπαξ, εύτε τμηματικϊ και ιςόποςα μϋςα ςτην 

πενταετύα. 

Σα ποςϊ τησ κατηγορύασ λοιπϋσ αςώματεσ ακινητοποιόςεισ των 

λογαριαςμών δικαιώματα χρόςεων ενςώματων πϊγιων ςτοιχεύων που 

παρακολουθούνται ςτο λογαριαςμό 16.04 και λοιπϊ δικαιώματα λογαριαςμόσ 

16.05 αντύςτοιχα αποςβϋνονται με ιςόποςεσ ετόςιεσ αποςβϋςεισ μϋςα ςτο χρόνο. 

Σα ϋξοδα των λογαριαςμών 16.10 ωσ 16.14 και 16.17 ωσ 16.19 που αποτελούν 

τα ϋξοδα ύδρυςησ και πρώτησ εγκατϊςταςησ , τα ϋξοδα ερευνών ορυχεύων, 

μεταλλεύων και λατομεύων, τα ϋξοδα κτόςεωσ ακινητοποιόςεωσ ,τα ϋξοδα λοιπών 

ερευνών αποςβϋνονται εύτε εφϊπαξ, εύτε τμηματικϊ και ιςόποςα μϋςα ςε μια 

πενταετύα. 

Η διενϋργεια των αποςβϋςεων εύναι υποχρεωτικό ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

που αναφϋρονται ςτα ελληνικϊ λογιςτικϊ πρότυπα και ςταματϊει τη ςτιγμό που 

το ςύνολο των διενεργημϋνων αποςβϋςεων για κϊθε πϊγιο ςτοιχεύο εύναι ύςο με 

την αποςβεςτϋα αξύα του ςτοιχεύου αυτού πλην μιασ μονϊδασ ανεξϊρτητα αν το 

ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο παραμεύνει ςτην επιχεύρηςη και επηρεϊζει την 

οικονομικό ζωό τησ 

3.3.2: Πώληςη ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου  

την περύπτωςη που το ϊυλο ςτοιχεύο πωληθεύ θα πρϋπει να διαγραφεύ 

οριςτικώσ από τον Ιςολογιςμό τησ επιχεύρηςησ. 

Αρχικϊ θα πρϋπει να υπολογιςτούν οι αποςβϋςεισ ωσ την ημϋρα τησ 

πώληςησ και να γύνει εγγραφό με χρϋωςη «αποςβϋςεισ» και πύςτωςη το εν λόγω 

«αποςβεςμϋνο πϊγιο». την πύςτωςη του λογαριαςμού μεταφϋρονται οι 

ςυςςωρεμϋνεσ αποςβϋςεισ και το αντύτιμο τησ πώληςόσ του. 

Σο κϋρδοσ ό η ζημιϊ που προκύπτει από την παραχώρηςη ενόσ ϊυλου 

ςτοιχεύου προςδιορύζεται ωσ η διαφορϊ μεταξύ του καθαρού προώόντοσ τησ 
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διϊθεςησ και τησ λογιςτικόσ αξύασ του και πρϋπει να καταχωρεύται ςτην 

κατϊςταςη την ημερομηνύα που δόθηκε προσ πώληςη. 

Σα αποτελϋςματα που εμφανύζονται θεωρούνται ϋκτακτα και δεν 

αναγνωρύζονται ςτον κύκλο εργαςιών τησ επιχεύρηςησ. Αν προκύψει κϋρδοσ τότε 

καταχωρεύται ςτον λογαριαςμό 81.03.05 «κέρδη από μεταβίβαςη δικαιωμάτων και 

λοιπών αςώματων ακινητοποιήςεων», ενώ η ζημιϊ ςτον λογαριαςμό 81.02.05 

«ζημύεσ από μεταβύβαςη δικαιωμϊτων και λοιπών αςώματων ακινητοποιόςεων». 

3.3.3: Παύςη τησ χρόςησ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου 

Όταν ϋνα ϊυλο πϊγιο ςτοιχεύο παύει να υπϊρχει ςτο παραγωγικό δυναμικό 

τησ επιχεύρηςησ χωρύσ να ϋχει ολοκληρωθεύ η απόςβεςη τησ αξύασ κτόςησ του, το 

αναπόςβεςτο υπόλοιπο μεταφϋρεται ςτη χρϋωςη του λογαριαςμού 81.02.99 

«λοιπϋσ ϋκτακτεσ ζημύεσ». 

Πιο ςυγκεκριμϋνα ςτη περύπτωςη τησ παύςησ του ϊυλου ςτοιχεύου λόγω 

απόςυρςησ ό ϊλλων αιτιών μεταφϋρονται ςτη πύςτωςη του λογαριαςμού που 

παρακολουθεύται το ςτοιχεύο οι ςυςςωρεμϋνεσ αποςβϋςεισ. Σο αποτϋλεςμα που 

προκύπτει θεωρεύται ζημιϊ γι’ αυτό χρεώνεται ο λογαριαςμόσ 81.02.99 «λοιπϋσ 

ϋκτακτεσ ζημιϋσ». 
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ΜΕΡΟ Β΄ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Αποτύμηςη των Α.Π. ςτο 

πλαύςιο των διεθνών λογιςτικών προτύπων 

4.1: Ειςαγωγό ςτο Διεθνϋσ Λογιςτικό Πρότυπο 38 

Σο Διεθνϋσ Λογιςτικό Πρότυπο 38 με τύτλο «ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα» 

εκδόθηκε το 2004 για να αντικαταςτόςει το αρχικό Δ.Λ.Π 38 που εύχε εκδοθεύ το 

1998 και εφαρμόζεται για όλα τα ϊυλα ςτοιχεύα που αποκτόθηκαν μετϊ την 

318/03/2004. 

Σο πρότυπο εφαρμόζεται απ’ όλεσ τησ επιχειρόςεισ που καταρτύζουν 

οικονομικϋσ καταςτϊςεισ , για το λογιςτικό χειριςμό των ϊυλων περιουςιακών 

ςτοιχεύων. 

Κανϋνα ϊλλο πρότυπο δεν ϋχει αςχοληθεύ με τη διαμόρφωςη μεθόδων 

λογιςτικού χειριςμού των ϊυλων όπωσ το Δ.Λ.Π 38. υγκεκριμϋνα καθορύζονται 

τα κριτόρια που πρϋπει να πληρούνται για την αρχικό αναγνώριςη και 

καταχώρηςη των ϊυλων ςτοιχεύων, ο τρόποσ απόςβεςόσ τουσ, η ωφϋλιμη ζωό, 

θϋματα ςχετικϊ με τισ δαπϊνεσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ , οι τρόποι με τουσ οπούουσ 

μπορεύ να αποκτηθεύ ό να δημιουργηθεύ ϋνα ϊυλο ςτοιχεύο, οι διϊφορεσ 

γνωςτοποιόςεισ τουσ. Σο πρότυπο, επύςησ, μπορεύ και διαπραγματεύεται τουσ 

κανόνεσ αποτιμόςεωσ τησ αξύασ των ϊυλων ςτοιχεύων τησ επιχεύρηςησ. 

Σο πρότυπο πρϋπει να εφαρμόζεται από κϊθε οικονομικό οντότητα για τη 

λογιςτικό απεικόνιςη των ϊυλων ςτοιχεύων εκτόσ κϊποιων περιπτώςεων που θα 

αναφϋρουμε πιο κϊτω. 

 Αύλο περιουςιακό ςτοιχεύο που καλύπτεται από κϊποιο ϊλλο Διεθνϋσ 

Λογιςτικό Πρότυπο, όπωσ π.χ η μύςθωςη (Δ.Λ.Π 17), οι ςυμβϊςεισ 

καταςκευόσ ϋργων (Δ.Λ.Π 11) κ.α 

 Μεταλλευτικϊ δικαιώματα και δαπϊνεσ για εξερεύνηςη και εξόρυξη 

μεταλλευμϊτων ,πετρελαύου τα οπούα μεν αποτελούν ϊυλα περιουςιακϊ 
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ςτοιχεύα δημιουργούν όμωσ λογιςτικϊ θϋματα που απαιτούν μεγϊλη 

εξειδύκευςη. 

 Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα (Δ.Λ.Π 32 ) 

 Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ (Δ.Λ.Π 12) 

ε όλεσ τισ ϊλλεσ περιπτώςεισ πλην αυτών που αναφϋραμε το πρότυπο 

μπορεύ να εφαρμοςτεύ κανονικϊ. 

Μύα ϊλλη περύπτωςη που αντιμετωπύζεται από το Δ.Λ.Π 38 εύναι οι δαπϊνεσ 

που γύνονται για ϋρευνα και  ανϊπτυξη. Πολλϋσ φορϋσ οι δαπϊνεσ ϋρευνασ και 

ανϊπτυξησ καταλόγουν ςε ϋνα πϊγιο περιουςιακό ςτοιχεύο με υλικό υπόςταςη. Ο 

λογιςτικόσ χειριςμόσ τουσ όμωσ αντιμετωπύζεται από το Δ.Λ.Π 38 και αυτό γιατύ 

ςημαντικό ρολό παύζει το ϊυλο ςτοιχεύο του ενςώματου περιουςιακού δηλαδό η 

γνώςη που ενςωματώνεται ς΄αυτό . 

Με ϊλλα λόγια λοιπόν η καθιϋρωςη του Δ.Λ.Π 38 αποςκοπεύ ςτη 

διαμόρφωςη και γνωςτοπούηςη των μεθόδων του λογιςτικού χειριςμού των ϊυλων 

περιουςιακών ςτοιχεύων. 

4.2: Γνωρύςματα των Α.Π. 

το Διεθνϋσ Λογιςτικό Πρότυπο ορύζεται ωσ «άυλο περιουςιακό ςτοιχείο ένα 

αναγνωρίςιμο μη νομιςματικό περιουςιακό ςτοιχείο , χωρίσ φυςική υπόςταςη που 

προορίζεται για χρήςη ςτην παραγωγή αγαθών ή υπηρεςιών, για εκμίςθωςη ςε άλλουσ 

ή για διοικητικούσ ςκοπούσ». 

Πολλϊ παραδεύγματα από την καθημερινό μασ ζωό αποτελούν ϊυλα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα, όπωσ τα δικαιώματα ευρεςιτεχνύασ, τα δικαιώματα 

πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, το ηλεκτρονικό λογιςμικό, τα δικαιώματα 

κινηματογραφικών ταινιών, πελατολόγια, ϊδειεσ αλιεύασ, ςχϋςεισ πελατών, 

δικαιώματα ϋρευνασ αγορϊσ, εμπιςτοςύνη πελατών κ.α 

Όλα αυτϊ τα ςτοιχεύα που αναφϋραμε για να θεωρηθούν ϊυλα περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα θα πρϋπει να πληρούν και κϊποια κριτόρια από τα οπούα όδη προκύπτουν 

εξ΄οριςμού. Σα ϊυλα ςτοιχεύα παρουςιϊζουν πολλϋσ ομοιότητεσ με τα ενςώματα 
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περιουςιακϊ ςτοιχεύα. Σα κύρια όμωσ ςτοιχεύα που διαχωρύζουν τα δυο 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα εύναι η αναγνωςιμότητα , ο ϋλεγχοσ και η ύπαρξη 

μελλοντικών ωφελειών.  

Η αναγνωριςιμότητα χαρακτηρύζει ϋνα  ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο όταν η 

μονϊδα μπορεύ να το διαχωρύςει ώςτε να μην ςυγχϋεται με την υπεραξύα που 

αποκτϊται ςε μια εξαγορϊ τησ επιχεύρηςησ. Επιτυγχϊνεται όταν μπορεύ να 

διαχωριςτεύ και πωληθεύ ,μεταβιβαςτεύ εύτε μεμονωμϋνα εύτε ςε ςυνδυαςμό 

μ΄ϊλλο περιουςιακό ςτοιχεύο. 

Σο δεύτερο  χαρακτηριςτικό που πρϋπει να ϋχει να ϋχει ϋνα ϊυλο 

περιουςιακό ςτοιχεύο εύναι ο ϋλεγχοσ, δηλαδό η μονϊδα να ΄ναι ο αποκλειςτικόσ 

καρπωτόσ των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που θα προκύψουν από το 

περιουςιακό ςτοιχεύο καθώσ και να μην επιτρϋπει την πρόςβαςη ϊλλων ςτα οφϋλη 

αυτϊ. Ο ϋλεγχοσ αποδεικνύεται με τη κατοχό νομικών δικαιωμϊτων. 

Σο τρύτο και πιο ςημαντικό χαρακτηριςτικό εύναι τα μελλοντικϊ οφϋλη που 

θα προϋλθουν από αυτό, δηλαδό να προςδοκώνται οφϋλη τα οπούα μπορεύ να 

προϋρχονται από την πώληςη προώόντων ό υπηρεςιών , τη μεύωςη εξόδων.  

υνοψύζοντασ λοιπόν θα λϋγαμε ότι ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο που 

υπόκεινται ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Δ.Λ.Π 38 εύναι το αναγνωρύςιμο μη 

νομιςματικό ςτοιχεύο που δεν ϋχει φυςικό υπόςταςη και ςυγκεντρώνει τα τρύα 

χαρακτηριςτικϊ: εύναι αναγνωρύςιμο, ελϋγχεται από την οντότητα και τησ 

αποφϋρει οικονομικϊ οφϋλη. 

4.3: Απόκτηςη και καταχώρηςη των ϊυλων περιουςιακών 

ςτοιχεύων 

΄αυτόν την ενότητα θα μελετόςουμε τισ προώποθϋςεισ κϊτω από τισ 

οπούεσ μια επιχεύρηςη μπορεύ να αναγνωρύςει ϋνα ςτοιχεύο ωσ ϊυλο και να το 

καταχωρόςει . 
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Εύδαμε ςτην προηγούμενη ενότητα ότι ϋνα περιουςιακό ςτοιχεύο 

χαρακτηρύζεται ϊυλο όταν ςυγκεντρώνει κϊποια ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ. 

Επιπρόςθετα ϋρχεται το Δ.Λ.Π 38 και ορύζει ότι ϋνα ϊυλο περιουςιακό 

ςτοιχεύο εύναι αναγνωρύςιμο μόνο όταν εύναι πιθανόν τα μελλοντικϊ οικονομικϊ 

οφϋλη που ςυνδϋονται μ΄αυτό , να ειςρεύςουν ςτην επιχεύρηςη. Η επιχεύρηςη εύναι 

υποχρεωμϋνη βϊςη προτύπου να εκτιμόςει αν τα οικονομικϊ οφϋλη που πηγϊζουν 

από το ϊυλο ςτοιχεύο προορύζονται γι ΄αυτόν . 

Ένα ακόμα κριτόριο που θϋτει το πρότυπο εύναι το κόςτοσ του 

περιουςιακού ςτοιχεύου να μπορεύ να αποτιμηθεύ αξιόπιςτα. Όταν λοιπόν, 

ςυντρϋχουν τα παραπϊνω κριτόρια η επιχεύρηςη αναγνωρύζει το περιουςιακό 

ςτοιχεύο ωσ ϊυλο και το καταχωρεύ. 

Με τη βοόθεια του προτύπου οι επιχειρόςεισ μπορούν να διαχωρύςουν τα 

ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ς΄αυτϊ που μπορούν να καταχωρόςουν ςτα λογιςτικϊ 

τουσ βιβλύα και ς΄αυτϊ που δεν μπορούν να καταχωρηθούν. 

Η αρχικό καταχώρηςη ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου πρϋπει να 

γύνεται ςτο κόςτοσ κτόςεώσ του. Για να προςδιοριςτεύ το κόςτοσ κτόςεώσ του , 

πρϋπει να ερευνόςουμε τον τρόπο απόκτηςόσ του. 

Ένα αύλο ςτοιχεύο μπορεύ να αποκτηθεύ μεμονωμϋνα ό κατϊ την αγορϊ 

μιασ επιχεύρηςησ ό δωρεϊν μϋςω κρατικόσ επιχορόγηςησ ό μϋςω ανταλλαγόσ 

περιουςιακών ςτοιχεύων ό να δημιουργηθεύ και από την ύδια την επιχεύρηςη. ε 

κϊθε περύπτωςη το αρχικό κόςτοσ εύναι διαφορετικό. τισ επόμενεσ υποενότητεσ 

θα αναφερθούμε ςε κϊθε μια ξεχωριςτϊ. 

 

4.3.1: Μεμονωμϋνη κτόςη ϊυλων ςτοιχεύων 

Όταν ϋνα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο αποκτϊται διακριτϊ , η τιμό που 

καταβϊλλεται αντανακλϊ την πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα οικονομικϊ οφϋλη 
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θα ειςρεύςουν ςτην επιχεύρηςη. Σο κόςτοσ ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου 

που αποκτϊται ξεχωριςτϊ μπορεύ ςυνόθωσ να επιμετρϊται αξιόπιςτα. Αυτό 

ςυμβαύνει ειδικϊ όταν το τύμημα τησ αγορϊσ εύναι με τη μορφό μετρητών ό ϊλλων 

χρηματικών περιουςιακών ςτοιχεύων. Σο κόςτοσ ενόσ ϊυλου περιουςιακού 

ςτοιχεύου που αποκτϊται μεμονωμϋνα αποτελεύται από την τιμό τησ αγορϊσ του 

και περιλαμβϊνει κϊθε ειςαγωγικό δαςμό , τουσ μη επιςτρεπτϋουσ φόρουσ αγορϊσ 

και κϊθε ϊμεςα αποδοτϋα δαπϊνη για την προετοιμαςύα του ςτοιχεύου για χρόςη. 

την περύπτωςη που η πληρωμό δεν εύναι τοισ μετρητούσ αλλϊ 

αναβϊλλεται πϋραν των κανονικών πιςτωτικών ορύων, το κόςτοσ του ϊυλου 

περιουςιακού ςτοιχεύου εύναι η ιςοδύναμη τιμό του ςε μετρητϊ. Η διαφορϊ μεταξύ 

τησ ιςοδύναμησ τιμόσ ςε μετρητϊ και του ςυνόλου των πληρωμών καταχωρεύται 

ωσ δαπϊνη τόκου εκτόσ αν κεφαλοποιεύται ςύμφωνα με το Δ.Λ.Π 23 . 

4.3.2: Απόκτηςη μϋςω ενοπούηςησ επιχειρόςεων 

 Ένασ ϊλλοσ τρόποσ απόκτηςησ ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου 

παρατηρεύται κατϊ την εξαγορϊ επιχειρόςεων. την περύπτωςη αυτό ( ςύμφωνα 

με το Δ.Λ.Π 3,ςυνενώςεισ επιχειρόςεων) το κόςτοσ αυτού του περιουςιακού 

ςτοιχεύου εύναι η εύλογη αξύα του κατϊ την ημερομηνύα απόκτηςόσ του. Η αξύα 

αυτό αντανακλϊ την πιθανότητα ότι τα μελλοντικϊ οικονομικϊ οφϋλη θα 

ειςρεύςουν ςτην μονϊδα. 

Βαςικό θϋμα για την ξεχωριςτό αναγνώριςη ενόσ ϊυλου περιουςιακού 

ςτοιχεύου που αποκτϊται μϋςω εξαγορϊσ επιχειρόςεων εύναι η δυνατότητα 

αξιόπιςτησ αποτύμηςόσ του. Η πιο αξιόπιςτη μϋθοδοσ επιμϋτρηςησ τησ εύλογησ 

αξύασ αποτελούν οι αγοραύεσ τιμϋσ ςε μια ενεργό αγορϊ. Η κατϊλληλη αγοραύα 

τιμό εύναι η τρϋχουςα προςφερόμενη τιμό όταν αυτό εύναι διαθϋςιμη. 

Όταν κατϊ την ενοπούηςη ϋνα ϊυλο ςτοιχεύο δεν μπορεύ να αποτιμηθεύ 

αξιόπιςτα ,τότε το ςτοιχεύο αυτό δεν θα αναγνωρύζεται ωσ ιδιαύτερο ϊυλο ςτοιχεύο 

του ενεργητικού αλλϊ θα ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην υπεραξύα. 



 
29 

 

4.3.3: Απόκτηςη ϊυλου μϋςω κρατικόσ επιχορόγηςησ 

Ένα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο μπορεύ να αποκτηθεύ δωρεϊν μϋςω μιασ 

κρατικόσ επιχορόγηςησ. Αυτό ςυμβαύνει όταν μια κυβϋρνηςη μεταβιβϊζει ςε μύα 

επιχεύρηςη ϊυλα ςτοιχεύα ενεργητικού, όπωσ ϊδειεσ λειτουργύασ ραδιοφωνικών ό 

τηλεοπτικών ςταθμών , ϊδειεσ χρόςησ αεροδρομύων, δικαιώματα χρηςιμοπούηςησ 

κρατικών λιμϋνων ό δικαιώματα πρόςβαςησ ςε ϊλλουσ περιοριςμϋνουσ πόρουσ. 

Η μονϊδα ϋχει δύο δυνατότητεσ ωσ προσ την αρχικό αναγνώριςη: 

 Να καταχωρόςει το ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο και την επιχορόγηςη ςτην 

εύλογη αξύα 

 Να μην καταχωρόςει το ϊυλο ςτην πραγματικό αλλϊ ςε μια τεκμαρτό 

αξύα προςαυξημϋνη με κϊθε δαπϊνη που εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνη με την 

προετοιμαςύα του ςτοιχεύου για χρόςη που προορύζεται. 

4.3.4: Απόκτηςη με ανταλλαγό ϊυλων ςτοιχεύων 

Ένα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο μπορεύ να αποκτηθεύ εκτόσ από τισ 

παραπϊνω περιπτώςεισ και με ανταλλαγό μ’ ϋνα ό περιςςότερα χρηματικϊ και μη 

χρηματικϊ ςτοιχεύα ενεργητικού. 

την περύπτωςη αυτό το κόςτοσ του ςτοιχεύου που αποκτόθηκε αποτιμϊται 

ςτην πραγματικό αξύα του παραδοθϋντοσ περιουςιακού ςτοιχεύου πλϋον τα τυχόν 

μετρητϊ που μπορεύ να δόθηκαν για την ολοκλόρωςη τησ ςυναλλαγόσ. 

Κανϋνα κϋρδοσ η ζημύα δεν καταχωρεύται. Όμωσ η πραγματικό αξύα του 

περιουςιακού ςτοιχεύου που παραλόφθηκε μπορεύ να παρϋχει απόδειξη μιασ 

ζημιϊσ απομεύωςησ ςτο περιουςιακό ςτοιχεύο που παραδόθηκε, οπότε πρϋπει να 

καταχωρηθεύ μια ζημιϊ απομεύωςησ τησ αξύασ του ςτοιχεύου που παραδόθηκε και 

η λογιςτικό αξύα που απομϋνει να εκχωρηθεύ ςτο ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο. 
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4.3.5:Δημιουργύα ϊυλου ςτοιχεύου από την ύδια την επιχεύρηςη 

Τπϊρχουν δαπϊνεσ που κϊνουν οι επιχειρόςεισ για τη δημιουργύα 

μελλοντικών οικονομικών ωφελειών. ’ αυτό τη περύπτωςη υπϊρχει η πιθανότητα 

να μη δημιουργηθεύ ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο διότι δεν πληρεύ τα κριτόρια 

καταχώρηςησ του προτύπου, δηλαδό να εύναι μια ανγνωρύςιμη πηγό πόρων 

ελεγχόμενη από την επιχεύρηςη που μπορεύ να αποτιμηθεύ αξιόπιςτα, το κόςτοσ 

τησ. 

Σϋτοιεσ δαπϊνεσ ςυχνϊ ονομϊζονται ωσ δαπϊνεσ ςυμβαλλόμενεσ ςτην 

εςωτερικϊ δημιουργούμενη υπεραξύα και καταχωρούνται ςτα αποτελϋςματα. Για 

τον ύδιο λόγο η διαφορϊ τησ αγοραύασ αξύασ μιασ επιχεύρηςησ με τη λογιςτικό αξύα 

τησ αναγνωρύςιμησ καθαρόσ περιουςύασ, δεν θεωρεύται ότι αντιπροςωπεύει το 

κόςτοσ των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων. 

4.4: Εςωτερικϊ δημιουργούμενα ϊυλα ςτοιχεύα 

 Μια επιχεύρηςη για να εκτιμόςει αν ϋνα εςωτερικώσ δημιουργούμενο ϊυλο 

περιουςιακό ςτοιχεύο πληρεύ τα κριτόρια για καταχώρηςη ταξινομεύ τισ γενόμενεσ 

δαπϊνεσ ςε φϊςη ϋρευνασ και ςε φϊςη ανϊπτυξησ. 

4.4.1: Σο ςτϊδιο τησ ϋρευνασ 

 Οι δαπϊνεσ ϋρευνασ πρϋπει να καταχωρούνται ςτα αποτελϋςματα χρόςησ. 

Παραδεύγματα δαπανών ϋρευνασ αποτελούν οι δραςτηριότητεσ που αποςκοπούν 

ςτην απόκτηςη νϋων γνώςεων, ςτην αναζότηςη για εναλλακτικϊ υλικϊ ,ςυςκευϋσ, 

προώόντα, διαδικαςύεσ ςυςτόματα ό υπηρεςύεσ, ςτη διαμόρφωςη, ςτον ςχεδιαςμό, 

ςτην αξιολόγηςη και ςτην τελικό επιλογό των δυνατών εναλλακτικών λύςεων για 

νϋα ό βελτιωμϋνα υλικϊ, ςυςκευϋσ, προώόντα, διαδικαςύεσ, ςυςτόματα ό 

υπηρεςύεσ. 
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4.4.2: Σο ςτϊδιο τησ ανϊπτυξησ 

Ένα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο που προϋρχεται από τη φϊςη τησ 

ανϊπτυξησ, πρϋπει να καταχωρεύται μόνο όταν η επιχεύρηςη μπορεύ να αποδεύξει 

τα εξόσ: 

 Σην τεχνικό δυνατότητα ολοκλόρωςησ του ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου, 

ϋτςι ώςτε να εύναι διαθϋςιμο προσ χρόςη ό πώληςη. 

 Ση διϊθεςό τησ να ολοκληρώςει ςτο ϊυλο ςτοιχεύο και να το 

χρηςιμοποιόςει ό να το πωλόςει. 

 Σην ικανότητα να χρηςιμοποιόςει ό να πωλόςει το ςτοιχεύο αυτό. 

 Σην δημιουργύα από ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο μελλοντικών οικονομικών 

ωφελειών. 

 Σην παροχό των κατϊλληλων τεχνικών, οικονομικών και ϊλλων μϋςων για 

να ολοκληρώςει την ανϊπτυξη και να χρηςιμοποιόςει ό πωλόςει το ϊυλο 

περιουςιακό ςτοιχεύο. 

 Σην ικανότητϊ τησ να αποτιμϊ αξιόπιςτα τισ αποδοτϋεσ δαπϊνεσ ςτο ϊυλο 

περιουςιακό ςτοιχεύο, κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊπτυξόσ του. 

Παραδεύγματα εξόδων ανϊπτυξησ που αναγνωρύζονται ωσ ϊυλα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποτελούν ο ςχεδιαςμόσ, καταςκευό και δοκιμό 

προπαραγωγόσ πρωτότυπων και προτύπων, ο ςχεδιαςμόσ εργαλεύων 

ςυςκευών, καλουπιών, ο ςχεδιαςμόσ, καταςκευό μιασ πιλοτικόσ εγκατϊςταςησ 

που δεν εύναι μιασ κλύμακασ οικονομικώσ δυνατόσ για εμπορικό παραγωγό και 

η καταςκευό και δοκιμό μια επιλεγμϋνησ εναλλακτικόσ λύςησ για νϋα ό 

βελτιωμϋνα υλικϊ. 

ύμφωνα με το Δ.Λ.Π 38 εςωτερικϊ δημιουργούμενα εμπορικϊ ςόματα , 

πελατολόγια, τύτλουσ εκδόςεων, τύτλοι εφημερύδων και περιοδικών κι ϊλλα 

όμοια ςτοιχεύα δεν αποτελούν ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, διότι οι δαπϊνεσ για 

τη δημιουργύα τουσ δεν μπορούν να διαχωριςτούν από τισ δαπϊνεσ ανϊπτυξησ 
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τησ μονϊδασ ωσ ςύνολο και θεωρούνται ότι ςυμβϊλλουν ςτην εςωτερικό 

δημιουργούμενη υπεραξύα. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Μεταγενέςτερη αποτίμηςη 

άυλων ςτοιχείων 

’ αυτόν την ενότητα θα αναλύςουμε τισ βαςικϋσ μεθόδουσ  

μεταγενϋςτερησ αποτύμηςησ ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου, το θϋμα τησ 

απόςβεςησ, τησ ωφϋλιμησ ζωόσ καθώσ και τισ ζημιϋσ λόγω τησ μεύωςησ τησ αξύασ 

τουσ. 

5.1: Μϋθοδοι αποτύμηςησ 

Για  την επιμϋτρηςη ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου υπϊρχουν δυο 

μοντϋλα, το μοντϋλο του κόςτουσ και τησ αναπροςαρμογόσ. 

Με τη μϋθοδο του κόςτουσ ϋνα ϊυλο, μετϊ την αναγνώριςη, πρϋπει να 

απεικονύζεται ςτο κόςτοσ του μειον κϊθε ςωρευμϋνη απόςβεςη και κϊθε 

ςωρευμϋνη ζημιϊ απομειώςεώσ του. 

Με τη μϋθοδο αναπροςαρμογόσ ϋνα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο, μετϊ την 

αναγνώριςη, θα πρϋπει να απεικονύζεται ςε μια αναπροςαρμοςμϋνη αξύα που εύναι 

η πραγματικό αξύα του κατϊ την ημερομηνύα τησ αναπροςαρμογόσ μειον κϊθε 

μεταγενϋςτερη ςωρευμϋνη ζημύα απομειώςεωσ. ύμφωνα με το Δ.Λ.Π 38, η 

πραγματικό αξύα του ϊυλου ςτοιχεύου θα πρϋπει να υπολογύζεται με βϊςη μια 

ενεργό αγορϊ. Οι αναπροςαρμογϋσ αυτϋσ πρϋπει να γύνονται αρκετϊ ςυχνϊ ϋτςι 

ώςτε η λογιςτικό αξύα του ϊυλου να μην διαφϋρει ουςιωδώσ από την πραγματικό 

κατϊ την ημερομηνύα του Ιςολογιςμού. 

ε κϊθε αναπροςαρμογό οι ςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ του 

αναπροςαρμοζόμενου ϊυλου ςτοιχεύου μπορεύ να γύνουν: 
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 Εύτε να αναπροςαρμόζονται ανϊλογα με τη μεταβολό τησ προ αποςβϋςεων 

λογιςτικόσ αξύασ του ϊυλου ςτοιχεύου, ϋτςι ώςτε η αναπόςβεςτη αξύα μετϊ 

την αναπροςαρμογό να εύναι ύςη με την αναπροςαρμοςμϋνη αξύα. 

 Εύτε να ςυμψηφύζονται ϋναντι τησ προ αποςβϋςεωσ λογιςτικόσ αξύασ του 

ϊυλου και το καθαρό ποςό να αναπροςδιορύζεται με την 

αναπροςαρμοςμϋνη αξύα. 

5.2: Ωφϋλιμη ζωό 

Η ωφϋλιμη ζωό ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου εύναι μια πολύ 

ςημαντικό παρϊμετροσ. Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των ϊυλων ςτοιχεύων μιασ 

μονϊδασ βαςύζεται ςτην ωφϋλιμη ζωό τουσ και για το λόγο αυτό κρύθηκε ςκόπιμο 

ςτην ενότητα αυτό να αςχοληθούμε με την ϋννοια αυτό. 

Η ωφϋλιμη ζωό ενόσ ςτοιχεύου αποτελεύ την περύοδο κατϊ την οπούα το 

ςτοιχεύο χρηςιμοποιεύται από την επιχεύρηςη για την επύτευξη οικονομικών 

ωφελειών. 

Η ραγδαύα ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και η ϊνθιςη τησ καινοτομύασ 

καθιςτούν τα ϊυλα ςτοιχεύα ευαύςθητα ςτην τεχνολογικό απαξύωςη γι’ αυτό η 

ωφϋλιμη ζωό τουσ εύναι ςύντομη. Άλλεσ πϊλι φορϋσ η ωφϋλιμη ζωό μπορεύ να 

εύναι περιοριςμϋνη, μεγϊλη ό αόριςτη. 

Ο όροσ αόριςτοσ δεν ςημαύνει απεριόριςτοσ. Η ωφϋλιμη ζωό ενόσ ϊυλου 

αντανακλϊ μόνο εκεύνο το επύπεδο ςυντόρηςησ που απαιτεύται για να διατηρηθεύ 

το κανονικό επύπεδο απόδοςησ του ςτοιχεύου κατϊ το χρόνο τησ εκτύμηςησ τησ 

ωφϋλιμησ ζωόσ του. 

Τπϊρχουν πολλού παρϊγοντεσ που πρϋπει να ληφθούν υπ’ όψιν για τον 

προςδιοριςμό τησ ωφϋλιμησ ζωόσ: 

 Η αναμενόμενη χρόςη του ςτοιχεύου 

 Σεχνολογικό ό τεχνικό απαξύωςη 
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 Σο απαιτούμενο ύψοσ των δαπανών ςυντόρηςησ για να αποφϋρει το ϊυλο 

οικονομικϊ οφϋλη ςτην επιχεύρηςη. 

 Αν η ωφϋλιμη ζωό του ςτοιχεύου εξαρτϊται από την ωφϋλιμη ζωό ϊλλων 

περιουςιακών ςτοιχεύων. 

 Αναμενόμενεσ ενϋργειεσ από τυχόν ανταγωνιςτικϋσ 

Σϋλοσ, η ωφϋλιμη ζωό ενόσ ϊυλου ςτοιχεύου όταν παραχωρεύται ςε μια 

επιχεύρηςη με ςύμβαςη δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τη νόμιμη περύοδο εκτόσ αν τα 

νόμιμα δικαιώματα εύναι ανανεώςιμα, η ανανϋωςη εύναι δεδομϋνη και παρϊλληλα 

το κόςτοσ ανανϋωςησ δεν εύναι καθοριςτικόσ παρϊγοντασ για την τϋλεςό τησ ό μη, 

ςυγκρινόμενο πϊντα με τα μελλοντικϊ οφϋλη που μπορεύ να εξαςφαλύςει η 

επιχεύρηςη. 

5.3: Απόςβεςη ϊυλου ςτοιχεύου 

Σο Δ.Λ.Π 38 αναφϋρει για το ϊυλο ότι το αποςβϋςιμο ποςό πρϋπει να 

κατανϋμεται ςυςτηματικϊ κατϊ τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ ζωόσ του. Επύςησ 

αναφϋρει ότι η μϋθοδοσ τησ απόςβεςησ πρϋπει να αντανακλϊ το πρόγραμμα κατϊ 

το οπούο τα οικονομικϊ οφϋλη του ςτοιχεύου αναλύςκονται από την επιχεύρηςη. Η 

πιο ςυνηθιςμϋνη μϋθοδοσ που χρηςιμοποιεύται ςτην περύπτωςη των ϊυλων εύναι η 

ςταθερό μϋθοδοσ. Η χρϋωςη τησ απόςβεςησ για κϊθε περύοδο πρϋπει να 

καταχωρεύται ωσ ϋξοδο. Μια ποικιλύα μεθόδων απόςβεςησ μπορεύ να 

χρηςιμοποιεύται και οι οπούεσ μπορεύ να εύναι η ςταθερό μϋθοδοσ, η μϋθοδοσ τησ 

φθύνουςασ και η μϋθοδοσ παραγωγόσ. Η μϋθοδοσ που θα επιλεγεύ για να 

χρηςιμοποιηθεύ εξαρτϊται από το πρόγραμμα των οικονομικών ωφελειών και 

εφαρμόζεται ςταθερϊ. 

Η υπολλειματικό αξύα ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου ςύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π 38, πρϋπει να εκτιμϊται ότι εύναι ςτο μηδϋν, εκτόσ από τισ παρακϊτω 

περιπτώςεισ: 

 Τπϊρχει δϋςμευςη από τρύτον ότι θα αγορϊςει το ςτοιχεύο ςτο τϋλοσ τησ 

ζωόσ του 
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 Τπϊρχει ενεργόσ αγορϊ από την οπούα μπορεύ να προςδιοριςτεύ η 

υπολλειματικό αξύα και ότι τϋτοια αγορϊ μπορεύ να υπϊρχει ςτο τϋλοσ τησ 

ωφϋλιμησ ζωόσ του. 

 

5.4: Αποςύρςεισ και διαθϋςεισ - Γνωςτοποιόςεισ 

Ένα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο θα πρϋπει να διαγραφεύ όταν πωληθεύ ό 

όταν δεν αναμϋνονται οικονομικϊ οφϋλη από τη χρόςη του καθώσ και από την 

μεταγενϋςτερη πώληςό του. 

Σο κϋρδοσ ό η ζημύα που προκύπτει από την απόςυρςη ενόσ ϊυλου 

περιουςιακού ςτοιχεύου προςδιορύζεται ωσ η διαφορϊ μεταξύ του καθαρού 

προώόντοσ τησ διϊθεςησ και τησ λογιςτικόσ αξύασ και πρϋπει να καταχωρεύται ςτα 

Αποτελϋςματα Φρόςησ. ε περύπτωςη ανταλλαγόσ δεν πρϋπει να προκύπτει ούτε 

κϋρδοσ ούτε ζημύα. 

Σο Δ.Λ.Π 38 αναφϋρει για το ϊυλο ενεργητικό ότι ςτισ οικονομικϋσ 

καταςτϊςεισ πρϋπει να γνωςτοποιούνται τα ακόλουθα για κϊθε κατηγορύα ϊυλων 

περιουςιακών ςτοιχεύων. 

 Σισ ωφϋλιμεσ ζωϋσ ό τουσ ςυντελεςτϋσ  απόςβεςησ που χρηςιμοποιούνται 

 Σισ μεθόδουσ απόςβεςησ 

 Σην προ αποςβϋςεων λογιςτικό αξύα και η ςωρευμϋνη απόςβεςη 

 Ση θϋςη ςτα Αποτελϋςματα Φρόςησ που περιϋχονται οι αποςβϋςεισ 

Μια ςυμφωνύα τησ λογιςτικόσ αξύασ κατϊ την αρχό και τη λόξη τησ περιόδου 

δεύχνει: 

 Προςθόκεσ με ξεχωριςτό διϊκριςη εκεύνων που αναπτύχθηκαν εςωτερικϊ, 

εκεύνων που αποκτόθηκαν ξεχωριςτϊ και εκεύνων που αποκτόθηκαν μϋςω 

ςυνενώςεων. 

 Αποςύρςεισ ό διαθϋςεισ ϊυλων ςτοιχεύων 
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 Αυξόςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου που προκύπτουν από 

αναπροςαρμογϋσ. 

 Ζημύεσ απομεύωςησ που αναγνωρύςτηκαν ςτα αποτελϋςματα 

 Ζημύεσ που αναςτρϊφηκαν 

 Κϊθε απόςβεςη που αναγνωρύςτηκε κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου 
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ΜΕΡΟ Γ΄ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ: ΔΙΑΥΟΡΕ ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ Δ.Λ.Π 

6.1:Αναγνώριςη των ϊυλων ςτοιχεύων 

Η ελληνικό νομοθεςύα δε θϋτει ςαφό κριτόρια για την αναγνώριςη ενόσ 

περιουςιακού ςτοιχεύου του ενεργητικού ωσ ϊυλου και την καταχώρηςό του ςτα 

λογιςτικϊ βιβλύα τησ επιχεύρηςησ. 

Ειδικότερα ςύμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα τα ϊυλα περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα διακρύνονται ςε δύο κατηγορύεσ, ςτα δικαιώματα, όπωσ δικαιώματα 

ευρεςιτεχνύασ, ςόματα ό πνευματικό ιδιοκτηςύα και ςτισ πραγματικϋσ 

καταςτϊςεισ, ιδιότητεσ και ςχϋςεισ, όπωσ η πελατεύα, η φόμη και η καλό 

οργϊνωςη τησ μονϊδασ, δηλαδό αυτό που αποκαλούμε ωσ υπεραξύα. Επιπλϋον 

γύνεται μια ακόμα διϊκριςη των ϊυλων πϊγιων ςτοιχεύων, ςε αυτϊ που αποκτώνται 

από τρύτουσ και ς΄αυτϊ που δημιουργούνται από την ύδια την επιχεύρηςη. 

ύμφωνα με το Ε.Γ.Λ. αναγνωρύζονται και καταχωρούνται ςτα λογιςτικϊ 

βιβλύα των επιχειρόςεων τα ϊυλα ςτοιχεύα που αποκτώνται από τρύτουσ, ενώ τα 

δημιουργούμενα από την ύδια την επιχεύρηςη απεικονύζονται λογιςτικϊ, μόνο όταν 

για τη δημιουργύα τουσ πραγματοποιούνται ϋξοδα τα οπούα αποςβϋνονται 

τμηματικϊ κι όχι εφϊπαξ μϋςα ςτο χρόνο. 

Αντύθετα, το Δ.Λ.Π 38 θϋτει ςαφό κριτόρια για την αρχικό αναγνώριςη ενόσ 

ϊυλου ςτοιχεύου ςτα λογιςτικϊ βιβλύα τησ επιχεύρηςησ. Ειδικότερα για να 

αναγνωρύςει μια επιχεύρηςη ωσ ϊυλο ϋνα περιουςιακό ςτοιχεύο θα πρϋπει να 

ςυγκεντρώνει τα εξόσ τρύα χαρακτηριςτικϊ, την αναγνωριςιμότητα, τον ϋλεγχο και 

την ύπαρξη μελλοντικών οικονομικών ωφελειών. Επύςησ το Δ.Λ.Π 38 ορύζει πωσ 

ϋνα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο εύναι αναγνωρύςιμο μόνο αν εύναι πιθανόν τα 
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μελλοντικϊ οικονομικϊ οφϋλη που ςυνδϋονται μ’ αυτό θα ειςρεύςουν ςτην 

επιχεύρηςη και το κόςτοσ του μπορεύ να επιμετρηθεύ αξιόπιςτα. 

Σα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που ενςωματώνουν όλα τα χαρακτηριςτικϊ που 

αναφϋραμε ςτην προηγούμενη παρϊγραφο αποτελούν καταχωρούμενα ϊυλα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα.  Φαρακτηριςτικϊ μπορούμε να αναφϋρουμε το λογιςμικό, 

τα διπλώματα ευρεςιτεχνύασ και τισ ϊδειεσ αλιεύασ. Αντύθετα αυτϊ που δεν 

ενςωματώνουν τα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ δεν αποτελούν ϊυλα και ςυνεπώσ 

δεν καταχωρούνται ςτα βιβλύα. 

 

6.2: Καταχώρηςη των ϊυλων ςτοιχεύων 

ύμφωνα με το Διεθνϋσ Λογιςτικό Πρότυπο 38 η αρχικό αναγνώριςη ενόσ 

ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου γύνεται ςτο κόςτοσ κτόςεώσ του, ςτο οπούο πρϋπει 

να γύνεται η αρχικό αποτύμηςη του αποκτώμενου ϊυλου ςτοιχεύου. Για να 

προςδιοριςτεύ το κόςτοσ τησ αρχικόσ αναγνώριςησ ενόσ ςτοιχεύου θα πρϋπει να 

εξεταςτεύ ο τρόποσ απόκτηςόσ του, διότι για κϊθε περύπτωςη το αρχικό κόςτοσ 

εύναι διαφορετικό. 

 Ένα ϊυλο ςτοιχεύο μπορεύ να αποκτηθεύ μεμονωμϋνα ό κατϊ την αγορϊ μια 

επιχεύρηςησ ό δωρεϊν μϋςω κρατικόσ επιχορόγηςησ ό μϋςω ανταλλαγόσ με 

κϊποιο ϊλλο ό ϊλλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό ακόμα και να δημιουργηθεύ και από 

την ύδια την επιχεύρηςη. Σο  πρότυπο διευκρινύζει αναλυτικϊ τον τρόπο εξεύρεςησ 

του αρχικού κόςτουσ ενόσ ϊυλου ςτοιχεύου καθώσ και τα κόςτη που το απαρτύζουν 

για κϊθε περύπτωςη ξεχωριςτϊ. 

Αντύθετα, ςτην ελληνικό νομοθεςύα δεν υπϊρχει αυτό η διϊκριςη και τα 

πρϊγματα μπορούμε να πούμε ότι εύναι απλϊ. ύμφωνα με το Ε.Γ.Λ. τα ϊυλα 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα καταχωρούνται και παρακολουθούνται ςτουσ 

υπολογαριαςμούσ του πρωτοβαθμύου λογαριαςμού 16 ενώ ςύμφωνα με το 

ν.2190/1920 του ϊρθρου 43ε και §3, ςτουσ υπολογαριαςμούσ αυτούσ 
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περιλαμβϊνονται τα ποςϊ που καταβϊλλονται για την απόκτηςη ϊυλων ςτοιχεύων, 

καθώσ και τα ποςϊ που δαπανούνται από την εταιρύα για τη δημιουργύα τουσ. 

Αναφορικϊ λοιπόν με τα παραπϊνω, ςύμφωνα με το Δ.Λ.Π το κόςτοσ ενόσ 

ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου που αποκτϊται μεμονωμϋνα αποτελεύται από την 

τιμό αγορϊσ του, ςτην οπούα περιλαμβϊνονται οι ειςαγωγικού δαςμού και οι μη 

επιςτρεπτϋοι φόροι αγορϊσ μετϊ την αφαύρεςη των εμπορικών εκπτώςεων και 

μειώςεων τιμών. Βϊςη τα ελληνικϊ λογιςτικϊ πρότυπα, από αυτϊ τα κόςτη που 

αναφϋραμε μπορούν να ςυμπεριληφθούν ςτα ϋξοδα πολυετούσ απόςβεςησ και η 

αξύα κτόςησ του αγαθού αποτελεύται μόνο από το εφϊπαξ ποςό που καταβλόθηκε. 

Επιπλϋον ςύμφωνα με το πρότυπο μια επιχεύρηςη για να εκτιμόςει αν ϋνα 

δημιουργούμενο από την ύδια ϊυλο ςτοιχεύο πληρεύ τα κριτόρια για καταχώρηςη, 

διαχωρύζει τη δημιουργύα του ςε φϊςη ανϊπτυξησ και φϊςη ϋρευνασ. Σα ελληνικϊ 

πρότυπα κεφαλοποιούν όλο το κόςτοσ δημιουργύασ τουσ εφόςον για τη 

δημιουργύα τουσ πραγματοποιηθόκαν αξιόλογα ϋξοδα. 

Αξύζει να αναφϋρουμε πωσ το πρότυπο ςε αντύθεςη με την ελληνικό 

νομοθεςύα, παρϋχει πλόθοσ οδηγιών, επεξηγόςεων και διευκρινόςεων ςχετικϊ με 

την αρχικό καταχώρηςη των ϊυλων ςτοιχεύων. 

 

6.3: Αποτύμηςη των ϊυλων ςτοιχεύων 

Η αποτύμηςη των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων μετϊ την αρχικό 

αναγνώριςη εύναι μια πολύ ςημαντικό παρϊμετροσ, διότι οι λογιςτικϋσ αξύεσ των 

περιουςιακών ςτοιχεύων επηρεϊζουν δραματικϊ την αξιόπιςτη αποτύμηςη τησ 

αξύασ τησ επιχεύρηςησ. 

Σα Δ.Λ.Π αντιμετωπύζουν ευνοώκότερα το παραπϊνω ζότημα διότι 

παρϋχουν την ευχϋρεια τησ αναπροςαρμογόσ ό αλλιώσ επανεκτύμηςησ τησ αξύασ 

των ϊυλων ςτοιχεύων. Με τη μϋθοδο τησ αναπροςαρμογόσ επιτυγχϊνεται η 
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ιςότητα τησ λογιςτικόσ αξύασ του ϊυλου ςτοιχεύου με την εύλογη αξύα του κατϊ 

την ημερομηνύα του Ιςολογιςμού. 

Αντύθετα, η μϋθοδοσ τησ αναπροςαρμογόσ που προβλϋπει την αποτύμηςη 

των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων ςτην τρϋχουςα αξύα δεν επιτρϋπεται από την 

ελληνικό νομοθεςύα όπωσ επύςησ και η απομεύωςη τησ αξύασ. 

 

6.4: Αποςβϋςεισ των ϊυλων ςτοιχεύων 

Τπϊρχουν ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςτα όςα ορύζονται για τισ αποςβϋςεισ των 

ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων και ςτα δυο λογιςτικϊ ςυςτόματα. 

ύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. ϋνα ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο με περιοριςμϋνη 

ωφϋλιμη ζωό αποςβϋνεται. Σο ποςό τησ απόςβεςησ ενόσ ϊυλου ςτοιχεύου με 

περιοριςμϋνη ωφϋλιμη ζωό πρϋπει να κατανϋμεται ςε ςυςτηματικό βϊςη κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ ζωόσ του. 

Σα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα ορύζουν τον τρόπο απόςβεςησ για κϊθε 

κατηγορύα ϊυλων ςτοιχεύων χωριςτϊ. υνοψύζοντασ τα δικαιώματα 

εκμεταλλεύςεωσ ορυχεύων, μεταλλεύων και λατομεύων καθώσ επύςησ και οι λοιπϋσ 

παραχωρόςεισ αποςβϋνονται, εύτε εφϊπαξ, εύτε τμηματικϊ και ιςόποςα μϋςα ςε 

μια πενταετύα, τα παρεχόμενα με ςύμβαςη ϊυλα πϊγια αποςβϋνονται με ιςόποςεσ 

ετόςιεσ αποςβϋςεισ ενώ για τα προςτατευμϋνα από το νόμο ϊυλα ςτοιχεύα η 

απόςβεςη πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τη λόξη του χρόνου τησ παρεχόμενησ 

από το νόμο προςταςύασ. 

Μια ακόμα διαφορϊ που ςυμπεραύνουμε εύναι ότι ςύμφωνα με την 

ελληνικό νομοθεςύα δεν τύθεται ανώτατο όριο απόςβεςησ, όπωσ ςυμβαύνει με τα 

Δ.Λ.Π. 

Επύςησ το πρότυπο 38 θϋτει κϊποιεσ προώποθϋςεισ υπο τισ οπούεσ εύναι 

δυνατό η αναθεώρηςη τησ μεθόδου και περιόδου απόςβεςησ. Ειδικότερα 
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υποχρϋωςη των επιχειρόςεων αποτελεύ η επανεξϋταςη τησ περιόδου και μεθόδου 

απόςβεςησ ενόσ ϊυλου περιουςιακού ςτοιχεύου τουλϊχιςτον ςτο τϋλοσ κϊθε 

οικονομικού ϋτουσ. Αντύθετα, ςύμφωνα με τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα, η 

μϋθοδοσ απόςβεςησ που επιλϋγει κϊθε επιχεύρηςη πρϋπει να εφαρμόζεται πϊγια 

και δεν παρϋχεται η δυνατότητα αναθεώρηςησ ούτε τησ μεθόδου απόςβεςησ αλλϊ 

κι ούτε και τησ περιόδου απόςβεςησ. 

Ουςιαςτικό διαφορϊ μεταξύ τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ και των Δ.Λ.Π 

αποτελεύ η αντιμετώπιςη τησ υπεραξύασ. το Δ.Λ.Π δεν προβλϋπεται η απόςβεςη 

τησ υπεραξύασ αλλϊ υπόκειται ςε ϋλεγχο για τυχόν απομεύωςη τησ αξύασ, ενώ το 

Ε.Γ.Λ. ορύζει ότι η υπεραξύα αποςβϋνεται εύτε εφϊπαξ, εύτε τμηματικϊ και 

ιςόποςα μϋςα ςε μύα πενταετύα. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Οι τρόποι απεικόνιςησ των 
Α.Π. ςύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή λογιςτικά 
πρότυπα ςτον Ιςολογιςμό 

7.1: Σρόποσ απεικόνιςησ των Α.Π. ςτον Ιςολογιςμό 
ςύμφωνα με τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα 

Με βϊςη τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα, ςτον Ιςολογιςμό εμφανύζονται 

δύο βαςικϋσ κατηγορύεσ ϊυλων ςτοιχεύων. Η μια αφορϊ τα ϋξοδα εγκατϊςταςησ, 

δηλαδό ϋξοδα που παγιοποιούνται, επειδό καταρχόν θεωρούνται ότι αφορούν 

περιςςότερεσ από μύα χρόςεισ και τα οπούα κατϊ κανόνα αποςβϋνονται ιςόποςα 

μϋχρι τα πϋντε ϋτη. 

τη δεύτερη κατηγορύα περιλαμβϊνονται οι αςώματεσ ακινητοποιόςεισ, οι 

οπούεσ αποτελούν ϊυλα αγαθϊ που αποκτόθηκαν από τρύτουσ ό δημιουργόθηκαν 

από την ύδια την επιχεύρηςη. 

τα πλαύςια τησ αναλυτικόσ λογιςτικόσ εύναι δυνατόν να παρακολουθεύται 

η παραγωγό ϊυλων ςτοιχεύων εςωτερικϊ από την εταιρύα κι αυτϊ ςτη ςυνϋχεια 

μεταφϋρονται ςτισ αςώματεσ ακινητοποιόςεισ. 
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ύμφωνα με το Ε.Γ.Λ. τα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα διακρύνονται ςε δύο 

κατηγορύεσ. τη πρώτη κατηγορύα ανόκουν τα δικαιώματα, όπωσ διπλώματα 

ευρεςιτεχνύασ κ.α και ςτη δεύτερη πραγματικϋσ καταςτϊςεισ, ιδιότητεσ και 

ςχϋςεισ, όπωσ η πελατεύα, φόμη, καλό οργϊνωςη τησ επιχεύρηςησ κ.α δηλαδό 

ςτοιχεύα τα οπούα ςυνθϋτουν, κατϊ κύριο λόγο, την ϋννοια του γνωςτού όρου τησ 

«υπεραξύασ» ό «φόμησ & πελατεύασ» τησ επιχεύρηςησ. 

υνεπώσ το goodwill ςυνιςτϊ ϊυλο περιουςιακό ςτοιχεύο για την ελληνικό 

νομοθεςύα ςε αντύθεςη με τα Δ.Λ.Π  ςύμφωνα με τα οπούα η υπεραξύα 

διαχωρύζεται από τα ϊυλα και εμφανύζεται μεμονωμϋνα ςτην κατϊςταςη 

οικονομικόσ θϋςησ τησ επιχεύρηςησ. 

Η μϋθοδοσ αναπροςαρμογόσ που προβλϋπει την αποτύμηςη των ϊυλων 

περιουςιακών ςτοιχεύων ςτη τρϋχουςα αξύα και η απομεύωςη τησ αξύασ αυτών, 

απαγορεύονται ςτην ελληνικό νομοθεςύα. Για το λόγο αυτό τα ϊυλα περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα εμφανύζονται ςτουσ Ιςολογιςμούσ των επιχειρόςεων με την αξύα κτόςεώσ 

τουσ μειον ςυςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ τουσ. 

ημειώνεται ακόμα ότι τα ελληνικϊ λογιςτικϊ πρότυπα ορύζουν 

διαφορετικό τρόπο απόςβεςησ για κϊθε κατηγορύα ϊυλων περιουςιακών 

ςτοιχεύων. Ειδικότερα τα ϋξοδα εγκατϊςταςησ και οι αςώματεσ ακινητοποιόςεισ 

εμφανύζονται ςτον Ιςολογιςμό ςε τρεισ ςτόλεσ. τη πρώτη εμφανύζεται η αξύα 

κτόςησ ό ιδιοκαταςκευό τουσ. τη δεύτερη ςτόλη οι ςωρευμϋνεσ μϋχρι το τϋλοσ 

τησ χρόςεωσ αποςβϋςεισ και ςτη τρύτη ςτόλη εμφανύζεται το αναπόςβεςτο 

υπόλοιπό τουσ. 

Επύςησ ςτην περύπτωςη απαξύωςησ ϊυλου ςτοιχεύου, η ελληνικό νομοθεςύα 

παρϋχει τη δυνατότητα δημιουργύασ πρόβλεψησ, δηλαδό μεύωςη τησ αξύασ τουσ. 

Σϋλοσ, αξύζει να αναφϋρουμε ότι οι γνωςτοποιόςεισ ςτισ 

χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςχετικϊ με τα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα εύναι 

ελϊχιςτεσ ςε ςύγκριςη με τα Δ.Λ.Π. ύμφωνα με το ϊρθρο 42ε και §8 του 

ν.2190/1920,ςτο προςϊρτημα πρϋπει να γύνεται ανϊλυςη τησ κύνηςησ των παγύων 
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και των αποςβϋςεών τουσ, για τουσ λογαριαςμούσ που εμφανύζονται ςτον 

Ιςολογιςμό. 

7.2: Σρόποσ απεικόνιςησ των Α.Π. ςτον Ιςολογιςμό 

ςύμφωνα με τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα 

’ αυτόν την ενότητα θα μελετόςουμε τον τρόπο εμφϊνιςησ των ϊυλων 

ςτοιχεύων ςτισ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ των επιχειρόςεων ςύμφωνα με 

τα Δ.Λ.Π. 

Καταρχόν θεωρούμε ςημαντικό να επιςημϊνουμε ότι ςύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 

δεν υπϊρχουν ϋξοδα εγκατϊςταςησ. Για παρϊδειγμα, ςτα ελληνικϊ πρότυπα το 

λογιςμικό εμφανύζεται ςτον Ιςολογιςμό των επιχειρόςεων ςτα ϋξοδα 

εγκατϊςταςησ, ενώ βϊςη του Δ.Λ.Π 38 παρακολουθεύται και εμφανύζεται ςτα 

ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα. 

Σο ουςιαςτικότερο όμωσ εύναι ότι, ό,τι αποτελεύ ϋξοδο εγκατϊςταςησ 

ςύμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα δεν αποτελεύ ϊυλο πϊγιο ςτοιχεύο βϊςη των 

Δ.Λ.Π. 

Επύςησ το Δ.Λ.Π 38 ορύζει κϊποιεσ περιπτώςεισ εξόδων που δεν μπορούν να 

αποτελϋςουν ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, διότι δεν πληρούν τισ προυποθϋςεισ που 

ορύζει το πρότυπο, όπωσ για παρϊδειγμα τα ϋξοδα αναδιοργϊνωςησ, τα οπούα 

ςύμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα παρακολουθούνται ςτα ϋξοδα 

εγκατϊςταςησ, κεφαλοποιούνται και αποςβϋνονται. ύμφωνα με το πρότυπο 38 

τα ϋξοδα αυτϊ πρϋπει να μεταφϋρονται κατευθεύαν ςτα αποτελϋςματα. 

Σο Δ.Λ.Π 38 ορύζει με πληρότητα και ςαφόνεια τισ προώποθϋςεισ και τα 

κριτόρια που πρϋπει να ςυγκεντρώνει ϋνα πϊγιο ςτοιχεύο για να χαρακτηριςτεύ ωσ 

ϊυλο και να εμφανιςτεύ ςτον Ιςολογιςμό. 

Σα ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα εμφανύζονται ςτην κατϊςταςη οικονομικόσ 

θϋςησ ςτο ενεργητικό ςε μια ςτόλη με το αναπόςβεςτο υπόλοιπό τουσ. Επύςησ η 
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υπεραξύα που ςύμφωνα με τα ελληνικϊ λογιςτικϊ πρότυπα αποτελεύ μϋροσ των 

αςώματων ακινητοποιόςεων ςύμφωνα με τα Δ.Λ.Π θα πρϋπει να εμφανύζεται 

μεμονωμϋνα ςτον Ιςολογιςμό. 

Σϋλοσ θα πρϋπει να αναφερθεύ η ςημαντικό διαφορϊ μεταξύ τησ ελληνικόσ 

νομοθεςύασ και των Δ.Λ.Π όςον αφορϊ τισ πληροφορύεσ που πρϋπει να 

γνωςτοποιούνται ςχετικϊ με τα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα των επιχειρόςεων. Σο 

πρότυπο 38 ςε ςχϋςη με τα ελληνικϊ πρότυπα περιλαμβϊνει πλόθοσ 

πληροφοριών, επεξηγόςεων που πρϋπει υποχρεωτικϊ να γνωςτοποιεύ κϊθε 

επιχεύρηςη με τη δημοςύευςη των οικονομικών καταςτϊςεων προσ πληροφόρηςη 

κϊθε ενδιαφερόμενησ επιχεύρηςησ ό ϊλλου φορϋα. 
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