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Κεφάλαιο 7 – Ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία  
 

Εισαγωγή 
Σε αντίθεση με το Γενικό Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, το οποίο δεν έκανε κάποια διάκριση ανάμεσα στα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία παρά μόνο σε ενσώματα και ασώματα, στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς γίνεται διάκριση αναλόγως της χρήσης τους, με φυσικό επακόλουθο να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 
στους κανόνες επιμέτρησης. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 τα οποία έχουν την φάση τους στα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ακολουθούν την ίδια προσέγγιση.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να: 

 Την ορθή κατάταξη των παγίων και την ένταξη του στο σχετικό πρότυπο αναλόγως της περίπτωσης 
 Την λογιστική αντιμετώπιση μεταξύ των δύο πλαισίων χρηματοοικονομικής αναφοράς και 

 
Κύριοι ορισμοί  
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια είναι  
α) ενσώματα πάγια που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και  
β) αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μία χρήσεις 
 
Εάν τα πάγια που κατέχονται για τους παραπάνω λόγους δεν είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα: 
 Ακίνητα που κατέχονται είτε για ανατίμηση και μεταγενέστερη πώληση, είτε για ενοικίαση είτε για μη 

προσδιορισμένη χρήση, τότε κατατάσσονται σαν επενδυτικά ακίνητα. 
 Ακίνητα τα οποία κατέχονται για πώληση κατά την συνήθη δραστηριότητα της οντότητας αντιμετωπίζονται 

σαν απόθεμα.   
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Αρχική αναγνώριση 
 
Κόστος  

Κόστος αγοράς (εάν η καταβολή είναι σε μέλλοντα χρόνο πέραν του συνηθισμένου χρόνου 
πίστωσης το κόστος αγοράς είναι η παρούσα αξία του τιμήματος θα καταβληθεί. Η διαφορά είναι 
ο τόκος ο οποίος αν δεν κεφαλαιοποιείται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου που 
αφορά). 

Χ 

Δασμοί και μη επιστρεπτέοι φόροι που σχετίζονται με την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου Χ 
Άμεσες δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου να περιέλθει το περιουσιακό στοιχείο στην 
τοποθεσία και στην τοποθεσία και στην κατάσταση που επιθυμεί η διοίκηση. Τα πλέον συνήθη 
παραδείγματα είναι, τα κόστη μεταφοράς και προετοιμασίας του χώρου, οι επαγγελματικές αμοιβές 
(πχ συμβολαιογράφων μηχανικών και αρχιτεκτόνων) και άμεσα εργατικά κόστη.  

Χ 

Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι Χ 
Κόστη αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης χώρου, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που αυτή η παρούσα δέσμευση αφορά την παραγωγή αποθεμάτων. Σε αυτή την 
περίπτωση επιβαρύνεται το κόστος των αποθεμάτων (πωληθέντων και μενόντων) 

Χ 

Σύνολο κόστους Χ 
 
Δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στην αξία του παγίου: 
α) Οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού 
β) Οι δαπάνες διαφήμισης και προώθησης 
γ) Οι δαπάνες για μετεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση μέρους ή του συνόλου μιας οντότητας. 
 
Σύνθετα πάγια: 
Ένα πάγιο είναι δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα συστατικά στοιχεία, κάθε ένα εκ των οποίων δύναται 
να έχει σημαντική αξία κτήσης, διαφορετική ωφέλιμη οικονομική ζωή και ποικίλλουσα υπολειμματική αξία. Στην 
περίπτωση αυτή, το κάθε συστατικό παρακολουθείται ως διακεκριμένο πάγιο, δηλαδή για κάθε συστατικό 
τηρείται ξεχωριστή μερίδα στο αρχείο παγίων (μητρώο παγίων), έστω και εάν το σύνολο των επιμέρους 
συστατικών θεωρείται λειτουργικά ενιαίο πάγιο, με την προϋπόθεση ότι η επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις είναι σημαντική.  
 
Δαπάνες μετά την αρχική αναγνώριση 
 Ανταλλακτικά παγίων 

Συνήθως αναγνωρίζονται σαν αποθέματα και κατόπιν αναγνωρίζονται σαν έξοδο (κόστος πωληθέντων) καθώς 
αναλώνονται. Ωστόσο, ανταλλακτικά μεγάλης αξίας μπορούν να αναγνωριστούν σαν πάγια όταν αναμένεται ότι 
θα χρησιμοποιούν σε περισσότερες από μία χρήσεις. 
   
 Επισκευές και συντηρήσεις 

Συνήθως αναγνωρίζονται σαν έξοδα. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως τα πάγια μπορεί να απαιτούν μεγάλες δαπάνες 
για αντικατάσταση μερών, για παράδειγμα στα αεροσκάφη οι κινητήρες μπορεί να χρειάζονται αλλαγή μετά από 
την συμπλήρωση κάποιων ωρών πτήσης. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται σαν πάγια όταν πληρούνται τα 
κριτήρια αναγνώρισης.  
 
 Δαπάνες επιθεώρησης 

Σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται μεγάλες δαπάνες επιθεώρησης (για παράδειγμα στα 
αεροσκάφη). Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται σαν πάγια όταν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.  
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μοντέλο κόστους 
 
Κόστος  Χ 

Μείον συνολικές αποσβέσεις  (Χ) 
Μείον συνολικές απομειώσεις  (Χ) 

Υπολειμματική αξία  Χ 

 
Το τέλος κάθε έτους η οντότητα θα πρέπει να επανεξετάζει τόσο τις ωφέλιμες ζωές των παγίων, τις 
υπολειμματικές αξίες και τις μεθόδους απόσβεσης. Αλλαγές σε κάποιο από τα αυτά αντιμετωπίζονται αλλαγές 
λογιστικών εκτιμήσεων και όχι σαν αλλαγές λογιστικές πολιτικών.  
 
Μέθοδοι απόσβεσης 
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που αναμένεται να αναλωθούν από την οικονομική οντότητα5. 
 
i. Σταθερή μέθοδος απόσβεσης 
Με την σταθερή μέθοδο οι αποσβέσεις κατανέμονται ισόποσα στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής και υπολογίζεται 
ως ακολούθως:  
 

Ετήσιες αποσβέσεις = 
(κόστος – υπολειπόμενη αξία) 

Ωφέλιμη ζωή 
Για παράδειγμα εάν το κόστος είναι 110, η υπολειμματική αξία 10 και η ωφέλιμη ζωή 5 έτη, οι ετήσιες αποσβέσεις 
ανέρχονται σε ποσό ευρώ 20 δηλαδή [(110-10)/5]. 
 
ii. Επιταχυνόμενη μέθοδος απόσβεσης 
Με την μέθοδο αυτή τα πρώτα έτη καταλογίζονται περισσότερες αποσβέσεις στα πρώτα έτη και λιγότερες στα 
επόμενα. Με τα δεδομένα του προηγούμενου παραδείγματος οι ετήσιες αποσβέσεις έχουν ως ακολούθως: 
 

Έτος Υπολειπόμενη 
Ω.Ζ. 

Κλάσμα Αποσβεστέα 
αξία 

Αποσβέσεις 
ετήσιες 

Συνολικές 
αποσβέσεις 

Υπολειπόμενη 
αξία 

      110,00 
1 5 5/15 100,00 33,33 33,33 76,67 
2 4 4/15 100,00 26,67 60,00 50,00 
3 3 3/15 100,00 20,00 80,00 30,00 
4 2 2/15 100,00 13,33 93,33 16,67 
5 1 1/15 100,00 6,67 100,00 10,00 
15    100,00   

 
Μοντέλο εύλογης αξίας 
 
Εύλογη αξία  Χ 

Μείον μεταγενέστερες συνολικές αποσβέσεις  (Χ) 
Μείον μεταγενέστερες συνολικές απομειώσεις  (Χ) 

Υπολειμματική αξία  Χ 

 

 
5 ΔΛΠ 16, παράγραφος 60 
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Σημείο προσοχής: Επιλεκτική εφαρμογή πολιτικών 
Προκειμένου να μην θίγεται η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, τα πρότυπα ορίζουν 
πως: α) Τα πάγια της ίδια κατηγορίας ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων θα πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα και  
β) όλα τα πάγια της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να επιμετρούνται είτε με το ένα ή το άλλο 
μοντέλο, απαγορεύεται να επιλεγεί διαφορετικό μοντέλο εντός της ίδια κατηγορίας παγίων.    

 
Η συχνότητα της εκτίμησης, μπορεί να διαφέρει σημαντικά κατά περίπτωση. Το ΔΛΠ 16, αναφέρει ότι 
«αναπροσαρμογές θα γίνονται αρκετά τακτικά ούτως ώστε η λογιστική αξία να μη διαφέρει σημαντικά από εκείνη 
που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού». Όταν το πάγιο 
ή η αγορά είναι ευμετάβλητες η συχνότητα των εκτιμήσεων μπορεί να είναι και ετήσια, ενώ όταν δεν υπάρχουν 
σημαντικές αλλαγές οι  εκτιμήσεις μπορεί να γίνονται ανά τρία με τέσσερα χρόνια, ενώ ενθαρρύνεται η εκτιμήσεις 
να διενεργούνται από επαγγελματίες εκτιμητές. 
 

 

Συλλειτουργία με το ΔΠΧΑ 13 
Όταν επιλέγεται το μοντέλο της εύλογης αξίας ισχύουν και οι προβλέψεις του ΔΠΧΑ 13  

 

 

Αλλαγή μοντέλου επιμέτρησης  
Αν και η επιλογή μοντέλου επιμέτρησης συνιστά λογιστική πολιτική και όχι λογιστική 
εκτίμηση, ωστόσο το ΔΛΠ 8:17, παρέχει μία εξαίρεση στον κανόνα και η αρχική εφαρμογή 
πολιτικής αναπροσαρμογής αντιμετωπίζεται σαν προσαρμογή παρά σαν αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής, δηλαδή δεν διενεργείται προσαρμογή στις συγκριτικές περιόδους.  

 
Τρόποι προσαρμογής εύλογης αξίας 
 
Με την πρώτη μέθοδο 

 Υπολογίζεται το ποσοστό αύξησης η μείωσης της αναπόσβεστης αξίας ως ακολούθως: 
(Εύλογη αξία – αναπόσβεστη αξία)/ αναπόσβεστη αξία 

 Με το ποσοστό που προκύπτει αυξάνεται το κόστος κτήσης (ή της προηγούμενης εκτίμησης) και οι 
συνολικές αποσβέσεις. 

 Οι μετέπειτα αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τον συντελεστή απόσβεσης που προκύπτει από την 
αρχική εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής (εκτός εάν υπάρχει αλλαγή λογιστικής εκτίμησης) 

 
Με την δεύτερη μέθοδο 

 Συμψηφίζονται οι συνολικές αποσβέσεις πριν την εκτίμηση της εύλογης αξίας με το κόστος 
 Το ποσό που προκύπτει αυξάνεται (χρεώνεται) ή μειώνεται (πιστώνεται) προκειμένου μέχρι του ποσού 

της εύλογης αξίας. 
 Οι μετέπειτα αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τα υπολειπόμενα έτη. 
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Λογιστικός χειρισμός αποθεματικού εύλογης αξίας 
 

 
 

 
 
Τα κέρδη αναπροσαρμογής που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση αναφορικά με στοιχείο των ενσώματων 
παγίων μπορεί να μεταφερθούν απευθείας στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να 
αναγνωρίζεται. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη μεταφορά ολόκληρου του πλεονάσματος όταν το περιουσιακό 
στοιχείο αποσύρεται ή εκποιείται.  
Ωστόσο, μέρος του πλεονάσματος μπορεί να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού 
στοιχείου από την οικονομική οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό του πλεονάσματος που μεταφέρεται θα 
ήταν η διαφορά μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία και της 
απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Οι μεταφορές από τα πλεονάσματα 
αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον δε γίνονται μέσω των κερδών ή των ζημιών, δηλαδή γίνεται μεταφορά 
μεταξύ κονδυλίων καθαρής θέσης (από το αποθεματικό της εύλογης αξίας στα κέρδη εις νέο). 
 
Πρόβλεψη αποκατάστασης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης 
 
Αναγνώριση ως πάγια 
Όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της αρχικής εγκατάστασης του παγίου ή 
της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, ανεξάρτητα από το ύψος των παραγόμενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών. Δηλαδή, όταν το κόστος αυτό δεν σχετίζεται με την παραγωγή των προϊόντων ή 
υπηρεσιών και η σχετική δαπάνη θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας του παγίου τότε η πρόβλεψη 
περιλαμβάνεται στην αξία κτήσης του παγίου. Παράδειγμα είναι το κόστος αποσυναρμολόγησης μίας 
ανεμογεννήτριας ή μίας δεξαμενής άντλησης πετρελαίου. 
 
Αναγνώριση ως απόθεμα / κόστος πωληθέντων 
Όταν το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων σχετίζεται 
με την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών (συναρτάται με το ύψος παραγωγής), η σχετική δαπάνη δεν 
προσαυξάνει την αξία του παγίου αλλά το κόστος παραγωγής. Για παράδειγμα, σε ένα λατομείο όπου το ύψος 
της αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου εξαρτάται από την ποσότητα του εξαχθέντος μαρμάρου. 
 
Φυσικά το ποσό που θα απαιτηθεί δεν μπορεί να είτε επ’ ακριβώς γνωστό εκ των προτέρων επομένως στο σημείο 
αυτό προκύπτει μία λογιστική εκτίμηση η οποία ενδεχομένως να αλλάξει κατά την διάρκεια των ετών. Η 
διερμηνεία IFRIC 1 παρέχει μεγαλύτερη καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό μίας τέτοιας περίπτωσης 
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Σύμφωνα με το IFRIC 1, παράγραφος 5: Αν το σχετικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται με τη μέθοδο του 
κόστους οι μεταβολές στην υποχρέωση προστίθενται ή αφαιρούνται από το κόστος του σχετικού περιουσιακού 
στοιχείου στην τρέχουσα περίοδο. Ενώ εάν προκύπτει μείωση της υποχρέωσης η οποία είναι μεγαλύτερη από τη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, η διαφορά μεταξύ των δύο θα πρέπει να αναγνωρίζεται αμέσως στα 
αποτελέσματα, δηλαδή σαν έσοδο (πράγμα το οποίο είναι απολύτως λογικό, καθώς δεν δύναται η λογιστική αξία 
ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου να είναι αρνητική). Από την άλλη εάν η αξία της πρόβλεψης αυξάνεται, 
ενδέχεται η αύξηση αυτή να μην συνοδεύεται και από αύξηση της ανακτήσιμης αξίας. Για τον λόγο αυτό όταν 
προκύπτει αύξηση της υποχρέωσης και της λογιστικής αξίας του παγίου η οντότητα θα πρέπει να εξετάζει το 
πάγιο για απομείωση.  
 
Σύμφωνα με το IFRIC 1, παράγραφος 6: Αν το σχετικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται με τη μέθοδο της 
εύλογης αξίας:  
α) οι μεταβολές της υποχρέωσης μεταβάλλουν το πλεόνασμα ή το έλλειμμα αναπροσαρμογής που είχε 
αναγνωριστεί προηγουμένως για το περιουσιακό στοιχείο, ώστε: 
 μια μείωση της υποχρέωσης να πιστώνεται απευθείας στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται 

στα ίδια κεφάλαια, με τη διαφορά ότι θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στο μέτρο που αναστρέφει ένα 
έλλειμμα αναπροσαρμογής επί του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως είχε αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα, 

 μια αύξηση της υποχρέωσης να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, με τη διαφορά ότι θα χρεώνεται απευθείας 
στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια στο μέτρο που υπάρχει πιστωτικό 
υπόλοιπο για το περιουσιακό στοιχείο εκείνο στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής 

β) στην περίπτωση που μια μείωση της υποχρέωσης υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν 
το περιουσιακό στοιχείο τηρείτο λογιστικά σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους, η υπέρβαση θα αναγνωρίζεται 
αμέσως στα αποτελέσματα. 
γ) μια μεταβολή της υποχρέωσης αποτελεί ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε 
η λογιστική αξία να μη διαφέρει ουσιωδώς από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Κάθε τέτοια αναπροσαρμογή θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
προσδιορισμό των ποσών που μεταφέρονται στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια βάσει του στοιχείου. 
 
Ενδείξεις απομείωσης 
Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: 
η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της 
κανονικής χρήσης του, 
δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντότητας,  
η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να 
οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και  
απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου. 
 
Αναστροφή απομείωσης 
Με εξαίρεση την απομείωση υπεραξίας, οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι 
συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Ωστόσο, η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή 
της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί 
η ζημία απομείωσης. 
 
Διαφοροποίηση μεταξύ ΕΛΠ Ν. 4308/2014 & ΔΛΠ 16 
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα απαιτούν, η απομείωση να αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
Αυτή η πρόβλεψη δεν υπάρχει στα ΔΠΧΑ και συγκεκριμένα στο ΔΛΠ 16.  
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Παραδείγματα κατανόησης 
 
Παράδειγμα 1 – αρχική αναγνώριση  
Η Εταιρία ΑΒΓ Α.Ε. στις 31.01.2020 παραγγέλνει μηχανολογικό εξοπλισμό από την Κίνα με αξία USD 210.000 
η οποία περιλαμβάνει και υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού προς 10.000 USD. Τα μηχανήματα 
αποστέλλονται στις 03.03.2020 και παραλαμβάνονται στο τελωνείο της Θεσσαλονίκης στις 04.06.2020. Η 
συναλλαγματική διαφορά ευρώ/δολαρίου την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου είναι 1:1,25. 
Κατά την παράδοση στο τελωνείο επιβάλετε ΦΠΑ 39.000,00 και δασμοί 2.000,00. Τα έξοδα μεταφοράς από την 
Κίνα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε ποσό ευρώ 10.000,00 πλέον ΦΠΑ (στις 05.06.2020), ενώ η 
αμοιβή του εκτελωνιστή ανέρχεται σε ποσό 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (στις 05.06.2020). Στην συνέχεια τα 
μηχανήματα αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας προς 1.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (στις 06.06.2020).  
Στις 01.07.2020 τα μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί και είναι έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική 
διαδικασία. Η ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων εκτιμάται στα 10 έτη και η υπολειμματική τους αξία θεωρείται 
μηδενική. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται στο διάστημα 01.07.2020 - 10.07.2020.  
 
Ζητείται α) να προσδιοριστεί το κόστος της αρχικής αναγνώρισης β) η λογιστική αξία στις 31.12.2020 και γ) να 
διενεργηθούν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. 
 
Απάντηση 
 
Κόστος αγοράς 
200.000 USD/ 1.25 160.000 
ΦΠΑ 0 
Δασμοί 2.000 
Μεταφορικά έξοδα 10.000 
Αμοιβή εκτελωνιστή 500 
Μεταφορικά έξοδα 1.500 
Κόστος αρχικής αναγνώρισης 174.000 

  
Συντελεστής απόσβεσης 10,00% 

  
Αποσβέσεις 
174.000 Χ 10% Χ 6/12 8.700 
Λογιστική αξία 31.12.2020 165.300 

 
Σημείο προσοχής: α) το κόστος εκπαίδευσης των εργαζομένων δεν περιλαμβάνεται στην αξία του παγίου β) ο 
Φόρος Προστιθέμενης αξίας δεν είναι δαπάνη για τις οντότητες που υπόκεινται στον φόρο. Εάν όμως η οντότητα 
ήταν ένα ιδιωτικό σχολείο ή ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή μία κλινική που δεν εκτελούν φορολογητέες 
δραστηριότητες σε ΦΠΑ, τότε το ΦΠΑ θα προσαύξανε την αξία του παγίου.  
 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.01.2020 33.03.01 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες 

οντότητες (προκαταβολή για υπηρεσίες 
εκπαίδευσης) 

8.000  

31.01.2020 13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού 160.000  
31.01.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως  168.000 

     
Εγγραφή απόκτησης παγίου 
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Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 
     

04.06.2020 13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού 2.000  
04.06.2020 54.02.02.24 ΦΠΑ εισροών 24% 39.000  
04.06.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως  41.000 

     
Καταβολή δασμών και ΦΠΑ τελωνείου 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
05.06.2020 13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού 10.000  
05.06.2020 54.02.02.24 ΦΠΑ εισροών 24% 2.400  
05.06.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως  12.400 

     
Δαπάνες μεταφοράς 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
05.06.2020 13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού 500  
05.06.2020 54.02.02.24 ΦΠΑ εισροών 24% 120  
05.06.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως  620 

     
Αμοιβή εκτελωνιστή 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
06.06.2020 13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού 1.500  
06.06.2020 54.02.02.24 ΦΠΑ εισροών 24% 360  
06.06.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως  1.860 

     
Δαπάνες μεταφοράς 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 66.03 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 8.700  
31.12.2020 15.02 Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού  8.700 

     
Εγγραφή παρούσας αξίας καταβολής τιμήματος 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
10.07.2020 64.01.01 Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες 

οντότητες 
8.000  

10.07.2020 33.03.01 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες 
οντότητες (προκαταβολή για υπηρεσίες 
εκπαίδευσης) 

 8.000 

     
Εγγραφή παρούσας αξίας καταβολής τιμήματος 
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Παράδειγμα 2 – αρχική αναγνώριση και χρονική αξία του χρήματος 
Στις 01.01.2019, η Εταιρία «ΑΒΓ Ε.Π.Ε.», αγοράζει κτήριο αξίας Ευρώ 1.000.000 και καταβάλει άμεσα το ποσό 
των Ευρώ 400.000. Βάσει της σύμβασης το υπόλοιπο των Ευρώ 600.000 θα καταβληθεί ως ακολούθως:  
 Καταβολή Ευρώ 400.000 στις 31.12.2019 
 Καταβολή Ευρώ 200.000 στις 31.12.2020 

Ζητείται να υπολογιστεί η αξία της αρχικής αναγνώρισης και να διενεργηθούν οι λογιστικές εγγραφές για τα έτη 
2019 και 2020, το επιτόκιο προεξόφλησης ανέρχεται σε 8% ετήσιο και ο συντελεστής απόσβεσης σε 4%. 
 
Απάντηση 
Η χρονική αξία του χρήματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης. Το ποσό 
της αρχικής αναγνώρισης θα είναι η παρούσα αξία των καταβολών, η οποία έχει ως ακολούθως:  
 

t Ονομαστικά 
καταβαλλόμενα ποσά 

 Παρούσα αξία 
καταβολών 

    
0 400.000,00 400.000,00/1,080 400.000,00 
1 400.000,00 400.000,00/1,081 370.370,37 
2 200.000,00 400.000,00/1,082 171.467,76 
 1.000.000,00  941.838,13 

 
Συνεπώς το ποσό της αρχικής αναγνώρισης του παγίου ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 941.838,13. Αντίστοιχα η 
υποχρέωση θα κινηθεί ως ακολούθως: 
 

 2019  2020 
    
Υπόλοιπο 01.01 941.838,13   
Καταβολή 01.01 -400.000,00   
Υπόλοιπο 01.01 541.838,13  185.185,19 
Τόκοι περιόδου 43.347,05  14.814,81 
Καταβολή 31.12 -400.000,00  -200.000,00 
Υπόλοιπο 31.12 185.185,19  0,00 

 
Οι λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: 
 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 12.01 Μικτή αξία κτηρίων - τεχνικών έργων 941.838  
31.12.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως 400.000  
31.12.2020 50.01.02 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές παγίων  541.838 

     
Απόκτηση κτηρίου και μερικής καταβολής τιμήματος 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων 43.347  
31.12.2020 50.01.02 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές παγίων 356.653  
31.12.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως  400.000 

     
Τόκοι περιόδου και καταβολή δεύτερης δόσης 
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Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 66.02 Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων 37.673  
31.12.2020 12.02 Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών 

έργων 
 37.673 

     
Αποσβέσεις περιόδου 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων 14.815  
31.12.2020 50.01.02 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές παγίων 185.185  
31.12.2020 38.02 Λογαριασμός όψεως  200.000 

     
Τόκοι περιόδου και καταβολή τρίτης δόσης 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 66.02 Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων 37.673  
31.12.2020 12.02 Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών 

έργων 
 37.673 

     
Αποσβέσεις έτους 2020 

 
Παράδειγμα 3 – αρχική αναγνώριση  
Η εταιρία «Best airlines» είχε αγοράσει ένα νέο αεροσκάφος το έτος 2016 (την 01.07.2016) με συνολικό κόστος 
12 εκ. ευρώ. Η αξία των τεσσάρων κινητήρων εκτιμάται στα 4 εκ. ευρώ και η διάρκεια ζωής τους εκτιμήθηκε 
στις 50.000 ώρες πτήσης. Στις 01.07.2018 το αεροσκάφος πέρασε από διαδικασία επιθεώρησης η οποία κόστισε 
600.000 ευρώ. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται κάθε 3 έτη. Η ωφέλιμη ζωή 
του αεροσκάφους (πλην των κινητήρων) εκτιμάται στα 10 έτη. Ζητείται να προσδιοριστεί η λογιστική αξία 
του παγίου τις 31.12.2020 θεωρώντας ότι οι ώρες πτήσης κατά την ημερομηνία αυτή ανέρχονται σε 15.000. 
 
Απάντηση 
 
Κόστος πλαισίου 8.000.000 
Ωφέλιμη ζωή 10 έτη  
Αποσβέσεις έτους 2016 -400.000 
Αποσβέσεις έτους 2017 -800.000 
Αποσβέσεις έτους 2018 -800.000 
Αποσβέσεις έτους 2019 -800.000 
Αποσβέσεις έτους 2020 -800.000 
Λογιστική αξία 4.400.000 
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Κόστος μηχανών 4.000.000 
Συνολικές αποσβέσεις* -1.200.000 
Ώρες πτήσεις 15.000 
Ωφέλιμη ζωή 50.000 
Λογιστική αξία 2.800.000 

  
Κόστος επιθεωρήσεων 600.000 
Αποσβέσεις έτους 2018 -100.000 
Αποσβέσεις έτους 2019 -200.000 
Αποσβέσεις έτους 2020 -200.000 
Λογιστική αξία 100.000 

  
Γενικό σύνολο 7.300.000 

 
* 4.000.000 Χ 15.000 / 50.000 = 1.200.000 
 
Παράδειγμα 4 –  υπολογισμός αξίας χρήσης 
Η Εταιρία ΑΒΓ έχει μία γραμμή παραγωγής κατεψυγμένων ψαριών. Καθώς τα τελευταία χρόνια η εταιρία από 
την εν λόγω δραστηριότητα καταγράφει ζημίες μεγάλου ύψους πρέπει να εκτιμήσει την αξία χρήσης της. Βάσει 
των εκτιμήσεων της διοίκησης οι ελεύθερες ταμιακές ροές έχουν ως ακολούθως:   
 

Έτος Ταμιακές 
ροές 

1 200.000 
2 250.000 
3 300.000 
4 300.000 
5 300.000 

Διηνεκές 1.000.000 
 
Το επιτόκιο προεξόφλησης ανέρχεται σε ποσοστό 5% ετησίως. Ζητείται να υπολογιστεί η αξία χρήσης.   
 
Απάντηση 
 

Έτος Ταμιακές 
ροές 

Παρούσα 
αξία 

1 200.000 190.476 
2 250.000 226.757 
3 300.000 259.151 
4 300.000 246.811 
5 300.000 235.058 
5 1.000.000 783.526 

  1.941.780 
 
Παράδειγμα 5 –  απομείωσης 
Η εταιρία ΠΥΘΜΕΝΑΣ Α.Ε. έχει στην κατοχή της ένα οικόπεδο με κόστος 500.000 ευρώ και ένα κτήριο με 
λογιστική (υπολειμματική αξία) 2.000.000. Η εταιρία έχει σαν λογιστική πολιτική να εκτιμά όλα τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στο κόστος. Η Εταιρία τα τελευταία έτη λειτουργεί με ζημίες και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να εξετάσει τα πάγια της για απομείωση. Βάσει εκτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή η εύλογη αξία του 
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οικοπέδου ανέρχεται σε ποσό ευρώ 550.000 και του κτηρίου σε ευρώ 2.100.000. Κατόπιν της εκτίμησης η 
Διοίκηση υπολογίζει και την αξία χρήσης η οποία ανέρχεται σε ευρώ 400.000 και ευρώ 1.900.000 αντίστοιχα. 
 
Ζητείται α) να προσδιοριστεί το εάν συντρέχει ανάγκη αναγνώρισης απομείωσης β) ήταν αναγκαίος ο 
υπολογισμός της αξίας χρήσης; 
 
Απάντηση 
Από την στιγμή που η εύλογη αξία είναι μεγαλύτερη της λογιστικής αξίας δεν συντρέχει λόγος απομείωσης. Η 
Διοίκηση δεν είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση να υπολογίσει την αξία χρήσης καθώς ήδη η ανακτήσιμη 
αξία είναι μεγαλύτερη από την λογιστική αξία.  
 
Παράδειγμα 6 –  επιμέτρησης στην εύλογη αξία 
Η Εταιρία ΑΒΓ Α.Ε. έχει ως λογιστική πολιτική να εκτιμά τα ακίνητα της στην εύλογη αξία. Στις 01.12.2017 τα 
οικόπεδα κόστους 500.000 ευρώ εκτιμήθηκαν στις 600.000 ευρώ, ενώ τα κτήρια κόστους 4.000.000 ευρώ 
εκτιμήθηκαν σε ευρώ 4.500.000 ευρώ. Η ωφέλιμη ζωή του κτηρίου μετά την επιμέτρηση στην εύλογη αξία 
εκτιμήθηκε στα 20 έτη. Ζητείται να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές στο έτος 2017. 
 
Στις 31.12.2020, διενεργείται εκ νέου επιμέτρηση στην εύλογη αξία από την οποία προκύπτει ότι η εύλογη αξία 
του οικοπέδου ανέρχεται στις 400.000 ευρώ και των κτηρίων σε ποσό 3.400.000 ευρώ. Ζητείται να 
διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές στο έτος 2020 (υποθέτοντας πως η εταιρία εφαρμόζει ΕΛΠ και 
έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει την πολιτική της αναβαλλόμενης φορολογίας). 
 
Απάντηση 
Εγγραφή έτους 2017 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 
     
31.12.2017 10.01 Μικτή αξία γης 100.000  
31.12.2017 12.01 Μικτή αξία κτηρίων - τεχνικών έργων 500.000  
31.12.2017 44.01.01 Διαφορές εύλογης αξίας γης  100.000 
31.12.2017 44.01.02 Διαφορές εύλογης αξίας κτηρίων - τεχνικών 

έργων  500.000 
     

Επιμέτρηση στην εύλογη αξία 
 
Σημείωση: Προτείνεται να γίνεται διάκριση σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς μεταξύ του κόστους κτήσης και 
του ποσού της διαφοράς από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία για να είναι ευχερέστερος ο λογιστικός χειρισμός 
σε επόμενες χρήσεις. Σε περίπτωση που στο μέλλον προκύψει αρνητική διαφορά από την επιμέτρηση στην εύλογη 
αξία, η μείωση θα αναστρέψει πρώτα το αποθεματικό της εύλογης αξίας και το υπερβάλλον ποσό (εάν υπάρχει) 
θα βαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου.    
 
Εγγραφές έτους 2020 
Στο έτος 2020 η λογιστική αξία των κτηρίων ανέρχεται σε ποσό ευρώ 3.825.000 δηλαδή (4.500.000-4.500.000/20 
Χ 3 έτη).  
 

 Οικόπεδο Κτήριο Σύνολο 
Κόστος 600.000 3.825.000 4.425.000 
Ζημίες -200.000 -425.000 -625.000 

 400.000 3.400.000 3.800.000 
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Από την ζημία που προκύπτει το ποσό των 600.000 θα αναγνωριστεί (και θα μηδενίσει) το αποθεματικό της 
εύλογης αξίας και η διαφορά θα βαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου.  
 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 
     
31.12.2020 10.01 Μικτή αξία γης  100.000 
31.12.2020 10.02 Σωρευμένες απομειώσεις γης  100.000 
31.12.2020 12.01 Μικτή αξία κτηρίων - τεχνικών έργων  425.000 
31.12.2020 44.01.01 Διαφορές εύλογης αξίας γης 100.000  
31.12.2020 44.01.02 Διαφορές εύλογης αξίας κτηρίων - τεχνικών 

έργων 
425.000 

 

31.12.2020 61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων 100.000  
     

Εγγραφή απομείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

 

Σημείο Προσοχής:  
Τα πάγια αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, τα κέρδη και οι ζημίες από την επιμέτρηση στην 
εύλογη αξία δεν συμψηφίζονται.  

 
Στο παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει λάθος με το να συμψηφιστούν τα παραπάνω 
πάγια.  
 
 Λανθασμένη προσέγγιση  
 Κόστος 

31.12.2020 
Εύλογη αξία 
31.12.2020 

Ζημία Η ζημία κατανέμεται σε: 
Αποτελέσματα Αποθεματικό 

Σύνολο 4.425.000 3.800.000 625.000 25.000 600.000 
 
 Ορθή προσέγγιση  
 Κόστος 

31.12.2020 
Εύλογη αξία 
31.12.2020 

Ζημία Η ζημία κατανέμεται σε: 
Αποτελέσματα Αποθεματικό 

Οικόπεδο 600.000 400.000 200.000 100.000 100.000 
Κτήριο 3.825.000 3.400.000 425.000 0 425.000 
Σύνολο 4.425.000 3.800.000 625.000 100.000 525.000 

 
Παράδειγμα 7 –  απομείωση ιδιοχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων 
Η εταιρία ΠΥΘΜΕΝΑΣ Α.Ε. έχει στην κατοχή της ένα οικόπεδο με κόστος 500.000 ευρώ και ένα κτήριο με 
λογιστική (υπολειμματική αξία) 2.000.000 στις 31.12.2020. Η εταιρία έχει σαν λογιστική πολιτική να εκτιμά όλα 
τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στο κόστος. Καθώς η ευρύτερη περιοχή έχει υποβαθμιστεί σημαντικά λόγω 
εγκατάστασης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων συντρέχουν ενδείξεις απομείωσης η Εταιρία εξετάζει 
τα πάγια της για απομείωση από την οποία προκύπτουν τα εξής: 
 

 Οικόπεδο Κτήριο 
Αξία χρήσης 300.000 1.000.000 
Εύλογη αξία 400.000 1.600.000 

 
Ζητείται α) να προσδιοριστεί το ποσό της απομείωσης (εάν φυσικά συντρέχει υποχρέωση αναγνώρισης 
απομείωσης) και β) να διενεργηθούν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές στην περίπτωση που η Εταιρία δεν 
εφαρμόζει την πολιτική του αναβαλλόμενου φόρου και γ) στην περίπτωση που η Εταιρία εφαρμόζει την πολιτική 
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του αναβαλλόμενου φόρου υποθέτοντας πως ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ανέρχεται 
σε ποσοστό 20%. 
 
Απάντηση 
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μειωμένης με τα κόστη 
της πώλησης.  
 
α) προσδιορισμός απομείωσης 
  

 Οικόπεδο Κτήριο 
Λογιστική αξία 500.000 2.000.000 

   
Αξία χρήσης 300.000 1.000.000 
Εύλογη αξία 400.000 1.600.000 

   
Ανακτήσιμη αξία 400.000 1.600.000 
Απομείωση 100.000 400.000 

 
β) λογιστική εγγραφή απομείωσης 
 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 
     
31.12.2020 10.02 Συνολικές απομειώσεις γης  100.000 
31.12.2020 12.03 Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών 

έργων 

 
400.000 

31.12.2020 61.01.00 Απομείωση ενσώματων παγίων 500.000  
     

Εγγραφή απομείωσης 
 
γ) λογιστική εγγραφή αναβαλλόμενου φόρου 
 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 
     
31.12.2020 39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 100.000  
31.12.2020 78.02 Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο  100.000 

     
Εγγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

 
Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται ως ακολούθως: 
Απομείωση ενσώματων παγίων Χ συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων = 500.000 Χ 20%. 
 
Σημειώνεται πως η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται υπό προϋποθέσεις (βλέπε στο σχετικό 
κεφάλαιο).  
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Παράδειγμα 8 –  υπολογισμός της πρόβλεψης αποκατάστασης 
Η Εταιρία «ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ Α.Ε.» έχει κατασκευάσει την 01.01.2020 μία σειρά από ανεμογεννήτριες και το 
κόστος απομάκρυνσης τους έχει προσδιοριστεί σε ευρώ 1.000.000 σε 10 έτη. Ο συντελεστής προεξόφλησης 
ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Πολιτική της Εταιρίας, είναι να επιμετρά τα πάγια αυτής της κατηγορίας στο κόστος. 
Ζητείται α) να υπολογιστεί το ποσό που θα αναγνωριστεί ως στοιχείο των παγίων β) να καταρτιστεί πίνακας 
που θα απεικονίζει την μεταβολής της πρόβλεψης έως την λήξη της και γ) να διενεργηθούν οι λογιστικές 
εγγραφές που σχετίζονται με την πρόβλεψη για το πρώτο έτος, θεωρώντας πως δεν εφαρμόζεται η πολιτική 
του αναβαλλόμενου φόρου.    
 
Απάντηση  
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ: 613.913 (1.000.000/1,0510) 
 

Έτος Υπόλοιπο 
έναρξης 

Τόκος Υπόλοιπο 
λήξης 

2020 613.913 30.696 644.609 
2021 644.609 32.230 676.839 
2022 676.839 33.842 710.681 
2023 710.681 35.534 746.215 
2024 746.215 37.311 783.526 
2025 783.526 39.176 822.702 
2026 822.702 41.135 863.838 
2027 863.838 43.192 907.029 
2028 907.029 45.351 952.381 
2029 952.381 47.619 1.000.000 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
01.01.2020 13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού 613.913  
01.01.2020 57.02.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος  613.913 

     
Αναγνώριση πρόβλεψης αποκατάστασης 

 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων 30.696  
31.12.2020 57.02.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος  30.696 

     
Τόκοι περιόδου 

 
Παράδειγμα 9 –  υπολογισμός της πρόβλεψης αποκατάστασης σε μεταγενέστερο χρόνο 
Συνεχίζοντας το παραπάνω παράδειγμα, στο τέλος του έτους 2025, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά πως το τελικό 
ποσό που θα απαιτηθεί για την αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση των παγίων ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 
1.200.000 και το επιτόκιο προεξόφλησης ανέρχεται σε 4%. Η λογιστική αξία στα βιβλία της Εταιρίας ανέρχεται 
σε ποσό Ευρώ 15.000.000 και η ανακτήσιμη σε ποσό Ευρώ 20.000.000.   
Ζητείται να διενεργηθούν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές.     
 
Απάντηση 
Το πρώτο βήμα είναι ο εκ νέου υπολογισμός της πρόβλεψης απομάκρυνσης των παγίων ο οποίος έχει ως 
ακολούθως: 1.200.000/ 1,045 = 986.313.  
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Με άλλα λόγια η υποχρέωση αυξάνεται κατά το ποσό των Ευρώ (986.313 – 822.702) = 163.611. 
Όπως προβλέπει το IFRIC 1, η αύξηση της υποχρέωσης θα προσαυξήσει την αξία του παγίου, αλλά πριν γίνει 
αυτό θα πρέπει να εξεταστεί το εάν η αύξηση θα έχει ως συνέπεια να καταστεί η λογιστική αξία μεγαλύτερη της 
ανακτήσιμης. Σε μία τέτοια περίπτωση η αύξηση στην αξία του παγίου θα περιοριστεί μέχρι το ανακτήσιμο ποσό. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν συντρέχει κάτι τέτοιο καθώς μετά την αύξηση το κόστος του παγίου θα είναι 
ίσο με 15.163.611. Κατά συνέπεια το λογιστικό άρθρο που προκύπτει είναι το εξής: 
 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2025 13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού 163.611  
31.12.2025 57.02.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος  163.611 

     
Αναγνώριση πρόβλεψης αποκατάστασης 

 
Παράδειγμα 10 – αναστροφή απομείωσης 
Η βιομηχανική εταιρία «ΑΒΓ Α.Ε.» στο έτος 2017 είχε στην κατοχή της ένα κτήριο με λογιστική αξία Ευρώ 
3.500.000 (κόστος ευρώ 5.000.000 και συνολικές αποσβέσεις ευρώ 1.500.000). Η πολιτική της Εταιρίας είναι να 
επιμετρά τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στο κόστος. Κατά το έτος αυτό αναγνωρίστηκε απομείωση ποσού ευρώ 
500.000. Το έτος 2020 η ανακτήσιμη αξία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 3.200.000. Ζητείται να διενεργηθούν οι 
σχετικές εγγραφές εάν υποθέσουμε ότι ο συντελεστής απόσβεσης ανέρχεται σε 4%. 
 
Απάντηση  
Στο έτος 2017, το πάγιο είχε ηλικία 7,5 έτη (οι ετήσιες αποσβέσεις ανέρχονται σε 200.000 ευρώ επομένως 
1.500.000/200.000 = 7,5). 
 
Η λογιστική αξία στις 31.12.2020 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2.485.714 το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 3.000.000 
- 3.000.000/17,5 Χ 3 έτη. 
 
Αν δεν είχε αναγνωριστεί απομείωση η λογιστική αξία στις 31.12.2020 θα ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 
2.900.000 το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 3.500.000 – 5.000.000 Χ 4% Χ 3 έτη.  
 
Επομένως, α) η αναστροφή της απομείωσης περιορίζεται στο ποσό των Ευρώ 414.286 δηλαδή σε ευρώ 
2.900.000 - 2.485.714 και όχι 3.200.000 - 2.485.714 και β) καθώς το ποσό της αναστροφής της απομείωσης 
είναι μικρότερο από αυτό που επιβάρυνε τα αποτελέσματα στο 2017, θα αναγνωριστεί εξολοκλήρου επίσης 
στα αποτελέσματα. 
 
Μία εναλλακτική και ίσως πιο κατανοητή παρουσίαση είναι η παρακάτω: 
 
Κόστος 5.000.000 
Αποσβέσεις -1.500.000 
Αξία προ της απομείωσης στις 31.12.2017 3.500.000 
Απομείωση -500.000 
Αξία κατόπιν της απομείωσης στις 31.12.2017 3.000.000 

  
Ωφέλιμη ζωή (100/4) 25 

  
Ετήσιες αποσβέσεις (5.000.000 Χ 4%) 200.000 
  
Ηλικία παγίου (1.500.000/200.000) 7,5 
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Υπολειπόμενη ΩΖ 17,5 

  
Αποσβέσεις 2018 (3.000.000/17,5) 171.429 
Αποσβέσεις 2019 (3.000.000/17,5) 171.429 
Αποσβέσεις 2020 (3.000.000/17,5) 171.429 
Σύνολο αποσβέσεων 2018-2020 514.286 
Υπολειπόμενη αξία τις 31.12.2020 2.485.714 

 
Εάν δεν είχαν καταλογιστεί αποσβέσεις η αξία του παγίου στις 31.12.2020 θα ήταν: 
  
Κόστος 5.000.000 
Αποσβέσεις -1.500.000 
Υπολειπόμενη αξία 31.12.2017 3.500.000 

  
Αποσβέσεις 2018 200.000 
Αποσβέσεις 2019 200.000 
Αποσβέσεις 2020 200.000 
Σύνολο αποσβέσεων 2018-2020 600.000 
Υπολειπόμενη αξία τις 31.12.2020 2.900.000 

 
Λογιστικό άρθρο αναστροφής απομείωσης 
 
Ημερομηνία Λογαριασμός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 

     
31.12.2020 77.01 Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων 

στοιχείων 
414.286  

31.12.2020 76.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων 
παγίων 

 414.286 

     
Εγγραφή αναστροφής απομείωσης 
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Διαγραμματική απεικόνιση κεφαλαίου  
Αρχική αναγνώριση ιδιοχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων 
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στο κόστος μείον τις συνολικές αποσβέσεις 
και τις συνολικές απομειώσεις.  

Αποσβέσεις 
 Η αποσβεστέα αξία κατανέμεται στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής σε μία 

συστηματική βάση. 
 Η ωφέλιμη ζωή, η μέθοδος απόσβεσης και η υπολειμματική αξία αξιολογούνται 

στο τέλος κάθε περιόδου κατ' ελάχιστο.  
 Μεταβολές σε κάποιο από τα παραπάνω αντιμετωπίζεται σαν αλλαγή λογιστικής 

εκτίμησης. 
 Ο καταλογισμός αποσβέσεων ξεκινάει όταν το πάγιο είναι έτοιμο για χρήση.  

Απομειώσεις 
Προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία καθίσταται μικρότερο της λογιστικής αξίας 
όπου η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη από την αξία χρήσης και την εύλογη 
αξία μειωμένης με τα έξοδα της πώλησης.  

Το περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην εύλογη αξία η οποία είναι μειωμένη 
με τα έξοδα της πώλησης. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας διενεργείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (2-3 έτη), χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο καθώς 
ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να τις καθιστούν απαραίτητες πιο συχνές 
εκτιμήσεις. Σημειώνεται πως απαγορεύεται η επιλεκτική εφαρμογή λογιστικής 
πολιτικής. 

 Οι θετικές διαφορές αναγνωρίζονται σε λογαριασμό αποθεματικού εκτός 
εάν και στον βαθμό που αναστρέφουν προηγούμενη απομείωση. 

 Οι αρνητικές διαφορές αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα της 
χρήσης εκτός εάν και στον βαθμό που αναστρέφουν προηγούμενη θετική 
διαφορά. 

 Στην περίπτωση που προκύπτουν θετικές διαφορές η οντότητα έχει την 
δυνατότητα να μεταφέρει τμηματικά το αποθεματικό στα αποτελέσματα 
εις νέο, χωρίς όμως να αναγνωριστούν έσοδα (equity transfer). 

Μοντέλο κόστους Μοντέλο εύλογης αξίας 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 


