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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με την πάροδο των χρόνων και ανατρέχοντας σε διάφορες βιβλιογραφίες που 
αφορούν το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (συγκεκριμένα ενσώματες 
και ασώματες ακινητοποιήσεις) οι όποιες διαφορές υπήρχαν και στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης τείνουν να εξαλειφθούν και οι ελληνικές εταιρίες αφομοιώνουν 
την πρακτική που προσφέρουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και εγκαταλείπουν 
σιγά-σιγά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Βέβαια για να γίνει αυτό χρειάστηκε αρκετός χρόνος μελέτης των δεδομένων , 
πολλών ωρών συσκέψεων στελεχών ελληνικών και ξένων εταιριών. Το αποτέλεσμα 
όλων αυτών οδήγησε στην μετατροπή και την προσαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ στα 
κρατούμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Για όλα αυτά παραθέτουμε παραδείγματα λογιστικής αντιμετώπισης των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού, ειδικότερα για τις 
ενσώματες και ασώματες (άυλα περιουσιακά στοιχεία) ακινητοποιήσεις και πως αυτά 
συγκρίνονται με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 2002 για την 
εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95 παράγραφος Ι,την πρόταση της Επιτροπής (1),τη γνώμη της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνά με τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 
Μαρτίου 2000 τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ζήτησε να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο 
δράσης της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέχρι το 2005 και 
κάλεσε την Επιτροπή να λάβει μμέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των 
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

(2) Προκειμένου να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να 
εφαρμόζουν μία ενιαία και υψηλής ποιότητας δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων 
για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών τους. Είναι επίσης 
σημαντικό τα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζουν οι 
κοινοτικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές να είναι 
αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο και να αποτελούν πράγματι παγκόσμια πρότυπα. Τούτο 
προϋποθέτει μ μεγαλύτερη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας ενιαίας 
δέσμης παγκόσμιων λογιστικών προτύπων.

(3) Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων 
λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (4), η οδηγία 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (5), η 
οδηγία 86/63 5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους 
και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων
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χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (6) και η οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους καιτους ενοποιημένους λογαριασμούς των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (7), αφορούν επίσης τις κοινοτικές εταιρείες οι οποίες 
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που 
προβλέπουν οι οδηγίες αυτές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όλων των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο κοινοτικών εταιρειών έτσι ώστε να καταστεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης κεφαλαιαγοράς, η 
οποία να λειτουργεί αποτελεσματικά, ομαλά και αποδοτικά. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
συμπληρωθεί το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες.

(4) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμβάλει στηναποτελεσματική και 
αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Η προστασία των επενδυτών και η 
διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνιστούν άλλη 
μια σημαντική πτυχή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτόν. Ο 
παρών κανονισμός ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην 
εσωτερική αγορά και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε ισότιμη 
βάση για την εξεύρεση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων τόσο στις κοινοτικές 
όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

(5) Για την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών κεφαλαιαγορών, είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί σύγκλιση των προτύπων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη για την 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων με διάφορα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 
που μπορούν να χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τις διασυνοριακές συναλλαγές ή 
την εισαγωγή σε χρηματιστήριο, οπουδήποτε στον κόσμο.

(6) Στις 13 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της «Στρατηγική 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της ΕΕ: η μελλοντική πορεία », με την οποία 
προτάθηκε να καθιερωθεί, το αργότερα μέχρι το 2005, η κατάρτιση των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όλων των 11.9.2002 Σ 243/1 Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ
(1) ΕΕ Ο 154 Ε της 29.5.2001, σ. 285.
(2) ΕΕ Θ 260 της 17.9.2001, σ. 86.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 7ης 
Ιουνίου 2002.
(4) ΕΕ Σ 222 της 14.8.1978, σ. 11- οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ ί  283 
της 27.10.2001, σ. 28).
(5) ΕΕ 1̂ 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(6) ΕΕ Σ 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(7) ΕΕ Σ 374 της 31.12.1991, σ. 7.
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εισηγμένων σε χρηματιστήριο εταιρειών της Κοινότητας βάσει μιας ενιαίας δέσμης 
λογιστικών προτύπων, δηλαδή των διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ).
(7) Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) εκπονούνται από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΕΔΛΠ), σκοπός της οποίας είναι η δημιουργία μιας ενιαίας 
δέσμης παγκόσμιων λογιστικών προτύπων. Επ' ευκαιρία της αναδιάρθρωσης της 
ΕΔΛΠ, το νέο διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής αυτής, με μία από τις πρώτες 
αποφάσεις που έλαβε την 1η Απριλίου 2001, μετονόμασε την ΕΔΛΠ σε Οργανισμό 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ), και, στο μέλλον, όσον αφορά τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα, τα ΔΛΠ μετονομάζονται σε Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει, κατά το 
δυνατόν και εφόσον εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας των οικονομικών εκθέσεων στην Κοινότητα, να καταστούν 
υποχρεωτικά προς χρήση, από όλες τις κοινοτικές εταιρείες οι οποίες είναι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
(8) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεσπισθούν βάσει της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1) και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τη δήλωση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουάριου 2002, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
(9) Για την έγκριση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου το οποίο θα εφαρμόζεται 
στην Κοινότητα, το πρότυπο είναι ανάγκη, καταρχήν, να ανταποκρίνεται στη βασική 
απαίτηση που διέπει τις προαναφερόμενες οδηγίες του Συμβουλίου, δηλαδή 
εφαρμογή του να οδηγεί σε μια πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων μμιας επιχείρησης. Η αρχή 
αυτή εξετάζεται υπό το φως των προαναφερθεισών οδηγιών του Συμβουλίου χωρίς 
να επιβάλλει μια αυστηρή συμμόρφωση προς καθεμιά από τις διατάξεις των οδηγιών 
αυτών. Εν συνεχεία, σύμφωνά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης 
Ιουλίου 2002, το πρότυπο αυτό πρέπει να προάγει το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον 
και, τέλος, να ανταποκρίνεται σε θεμελιώδη κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των 
πληροφοριών που απαιτούνται για τις οικονομικές καταστάσεις ώστε να είναι 
εύχρηστες.
(10) Μια τεχνική επιτροπή λογιστικών θεμάτων θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη και 
εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών 
προτύπων.
(11) 0  μηχανισμός έγκρισης θα πρέπει να κινείται γρήγορα όταν προτείνονται διεθνή 
λογιστικά πρότυπα και ταυτόχρονα να αποτελεί για τους κυρίως ενδιαφερομένους, 
ιδίως για τους εθνικούς φορείς καθορισμού λογιστικών προτύπων, τους φορείς 
εποπτείας στον τομέα των κινητών αξιών, των τραπεζών και των ασφαλειών, τις 
κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, τον κλάδο των λογιστών και 
όσους καταρτίζουν και χρησιμοποιούν λογαριασμούς, ένα μέσο διαλόγου, μμελέτης 
και ανταλλαγής πληροφοριών γύρω από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο μηχανισμός 
έγκρισης θα πρέπει να αποτελεί μέσο για την ανάπτυξη κοινής αντίληψης όσον 
αφορά τα εγκεκριμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα στην Κοινότητα.
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(12) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό τα οποία απαιτούν από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες να εφαρμόζουν μια ενιαία δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων, είναι 
απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της συμβολής στην αποτελεσματική και 
αποδοτική λειτουργία των κοινοτικών κεφαλαιαγορών και, κατ' ε επέκταση, στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
(13) Σύμφωνα με την ίδια αρχή, είναι απαραίτητο να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν, στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες, να καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους βάσει διεθνών 
λογιστικών προτύπων που υιοθετούνται με τη διαδικασία που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν κατά πόσον θα 
επεκτείνουν την υποχρεωτική ή
προαιρετική εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων και σε άλλες εταιρείες όσον 
αφορά την κατάρτιση των ενοποιημένων και/ή των ετήσιων λογαριασμών τους.
(14) Προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή απόψεων και να παρέχεται η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να συντονίζουν τις θέσεις τους, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώνει κατά διαστήματα την κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων σχετικά 
με τα δρομολογούμενα σχέδια, τα έγγραφα εργασίας, τις περιληπτικές εκθέσεις, για 
συγκεκριμένα θέματα και τα σχέδια εκθέσεων τα οποία εκδίδονται από τον ΟΔΛΠ, 
καθώς
και για τις προκύπτουσες τεχνικές εργασίες της τεχνικής επιτροπής λογιστικών 
θεμάτων. Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώνεται η κανονιστική επιτροπή 
λογιστικών θεμάτων εγκαίρως σε περίπτωση που η Επιτροπήπροτίθεται να μμην 
προτείνει την υιοθέτηση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου.
(15) Κατά τις συζητήσεις και κατά την επεξεργασία των θέσεων που θα πρέπει να 
λαμβάνονται για τα έγγραφα που εκδίδονται από τον ΟΔΛΠ στη διαδικασία 
εκπόνησης διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS και SIC-IFRIC), η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία που έχει η αποφυγή ανταγωνιστικών 
μειονεκτημάτων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που ασκούν δραστηριότητα στην 
παγκόσμια αγορά και, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις απόψεις που εκφράζονται από 
τις αντιπροσωπείες στην κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων. Η Επιτροπή θα 
εκπροσωπείται στα καταστατικά όργανα του ΟΔΛΠ.
(16) Ένα πρόσφορο και αυστηρό καθεστώς επιβολής είναι ουσιώδους σημασίας για 
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Δυνάμει του άρθρου 10 της συνθήκης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή προτίθεται να βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη 
μέλη, κυρίως μέσω της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 
(CESR), με σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης επιβολής των προτύπων.
11.9.2002 L 243/2 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 
(1) EEL 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(17) Επιπλέον, είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναστέλλουν την 
εφαρμογή ορισμένων διατάξεων μμέχρι το 2007 όσον αφορά τις εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, τόσο στην Κοινότητα όσο και σε οργανωμένη αγορά τρίτης 
χώρας, οι οποίες εφαρμόζουν ήδη μια άλλη δέσμη διεθνώς αποδεκτών προτύπων ως

7



πρωτογενή βάση για τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους, καθώς επίσης και για 
εταιρείες των οποίων μόνο οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο. 
Είναι ωστόσο καίριας σημασίας να εφαρμοσθούν, το αργότερα μέχρι το 2007, τα 
ΔΛΠ ως ενιαία δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων παγκοσμίως για όλες τις 
κοινοτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο σε οργανωμένη αγορά 
της Κοινότητας.
(18) Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη και στις εταιρείες η δυνατότητα να 
προβούν στις προσαρμογές που είναι αναγκαίες για να καταστήσουν δυνατή την 
εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, ορισμένες από τις διατάξεις είναι ανάγκη 
να τεθούν σε εφαρμογή το 2005. Θα πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για 
την, για πρώτη φορά, εφαρμογή των ΔΛΠ από εταιρείες, ως συνέπεια της ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να καταρτισθούν 
σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναγνώριση των υιοθετούμενων 
λύσεων παγκοσμίως,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1 
Στόχος
Ο παρών κανονισμός στοχεύει στην υιοθέτηση και τη χρήση διεθνών λογιστικών 
προτύπων στην Κοινότητα προκειμένου να εναρμονισθούν οι χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες που παρουσιάζονται από τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και συγκρισιμότητας 
των οικονομικών καταστάσεων και, ως εκ τούτου, η αποτελεσματική λειτουργία των 
κεφαλαιαγορών της Κοινότητας και της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 2 
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «διεθνή λογιστικά πρότυπα» 
νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι συναφείς ερμηνείες (ερμηνείες 
της 8ΙΘ-ΔΠΧΠ), οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και 
συναφών ερμηνειών καθώς και τα μελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερμηνείες που 
θα εκδώσει ή θα δημοσιεύσει στο μέλλον ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΟΔΛΠ).

Άρθρο 3
Υιοθέτηση και χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων
1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, η 
απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής στην Κοινότητα διεθνών λογιστικών 
προτύπων λαμβάνεται από την Επιτροπή.
2. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μπορούν να υιοθετούνται μόνον εφόσον:
— δεν είναι αντίθετα προς την αρχή του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 
78/660/ΕΟΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, και 
προάγουν το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον, και
— πληρούν τα κριτήρια της κατανοησιμότητας, της συνάφειας, της αξιοπιστίας και 
της συγκρισιμότητας που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που
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είναι αναγκαία για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και την αξιολόγηση της 
επιστασίας της διαχείρισης.
3. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, η Επιτροπή, βάσει της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, λαμβάνει απόφαση ως προς τη δυνατότητα 
εφαρμογής στην Κοινότητα των εν χρήσει διεθνών λογιστικών προτύπων κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
4. Τα υιοθετούμενα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε 
καθεμιά από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, υπό τύπον κανονισμού της 
Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4
Ενοποιημένοι λογαριασμοί εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών
Για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουάριου 2005 και εφεξής, οι 
εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους καταρτίζουν τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που 
υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
εάν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, οι τίτλοι τους είναι 
δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οιουδήποτε κράτους μέλους 
κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 10ης Μάΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών 
αξιών (1).

Άρθρο 5
δυνατότητες όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς και τις μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν:
α) τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 να καταρτίζουν τους ετήσιους 
λογαριασμούς τους,
β) τις άλλες εταιρείες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4, να καταρτίζουν 
τους ενοποιημένους ή/και τους ετήσιους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2.

Άρθρο 6
διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων, 
αναφερόμενη στο εξής ως «επιτροπή».
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.
11.9.2002 1̂  243/3 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ (1) ΕΕ I, 
141 της 11.6.1993, σ. 27- οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 1, 290 της
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17.11.2000, σ. 27). Η προθεσμία η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις μήνες.
3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 7
Ενημέρωση και συντονισμός
1. Η Επιτροπή διατηρεί τακτικές επαφές με την επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των 
δρομολογούμενων προγραμμάτων του ΟΔΛΠ και τα τυχόν σχετικά έγγραφα που 
εκδίδονται από τον ΟΔΛΠ προκειμένου να συντονίζει τις θέσεις και να διευκολύνει 
τις συζητήσεις σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων που ενδέχεται να προκύψουν από 
τα εν λόγω προγράμματα και έγγραφα.
2. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως την επιτροπή για την πρόθεσή της 
να μην προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένου προτύπου.

Άρθρο 8 
Κοινοποίηση
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη 
τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 5.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι 
απαιτήσεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται μόνον για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει 
την ή αμέσως μετά την 1η Ιανουάριου 2007, για τις εταιρείες:
α) των οποίων μόνον οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά 
οιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 13 της οδηγίας 
93/22/ΕΟΚ, ή
β) των οποίων οι τίτλοι είναι δεκτοί για απ' ευθείας πώληση στο κοινό σε κράτος μη 
μέλος, και οι οποίοι, προς το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
από την αρχή ενός οικονομικού έτους που έχει αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του 
παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 10
Ενημέρωση και ανασκόπηση
Η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 
αργότερο την 1η Ιουλίου 2007.

Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευση του στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002.
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Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
Ρ. COX
Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
Τ. PEDERSEN
11.9.2002 L 243/4 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΗΓΗ : Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL.



Νόμος 2992/2002 
ΦΕΚ 54 Α720-3-2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Άρθρο 1
Καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
1. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) (INTERNATIONAL 
ACCOUNTING STANDARDS) (IAS) εφαρμόζονται στη χώρα μας κατά 
την κατάρτιση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες 
περιλαμβάνουν: (α) Ισολογισμό (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων (γ) 
Κατάσταση Μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων (δ) Κατάσταση ταμιακών 
ροών (ε) Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, ως εξής:
- Υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή 
Ανωνύμου Εταιρίας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές 
τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).
2. Στις οικονομικές καταστάσεις της παραγράφου Ια - 1γ 
περιλαμβάνονται τόσο οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των 
"μητρικών" εταιριών όσο και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
των Ομίλων εταιριών που συντάσσονται με ευθύνη των "μητρικών" 
εταιριών των Ομίλων αυτών.
3. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφορά στις 
οικονομικές καταστάσεις, ετήσιες ή περιοδικές, που καταρτίζονται κατά 
τις διαχειριστικές χρήσεις ή περιόδους οι οποίες λήγουν μετά τις 
31.12.2002.
4. Οι εταιρίες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., κατά την υποβολή των 
ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προσαρμόζουν με τις 
προσήκωσες αναμορφώσεις στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις 
εισοδήματος, το λογιστικό αποτέλεσμα όπως εμφανίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, προς το φορολογητέο 
αποτέλεσμα που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας και φορολογούνται με βάση το φορολογητέο 
αποτέλεσμα αυτό. Η συμφωνία του λογιστικού προς το φορολογικό 
αποτέλεσμα της υπό εξέταση χρήσεως παρουσιάζεται σε ιδιαίτερη 
σημείωση επί των οικονομικών καταστάσεων.
5. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δύναται να σχηματίζουν αφορολόγητο 
αποθεματικό ισόποσο του "κόστους" προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. κατά τη 
χρήση πρώτης εφαρμογής τους.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες της εφαρμογής των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

\aΠΗΓΗ : Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας -  Οικονομικών & Ανάπτυξης.



ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Το αναθεωρημένο Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΑΠ 16 (1998): Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις και θα πρέπει να εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2005. Η νωρίτερη εφαρμογή 
ενθαρρύνεται.

Σκοπός
1. Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό 
χειρισμό για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις ώστε οι χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων να διακρίνουν τις σχετικές με την επένδυση 
σε ενσώματες ακινητοποιήσεις πληροφορίες της οντότητας και τις 
μεταβολές αυτής της επένδυσης. Πρωταρχικά θέματα στη λογιστική των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελούν η αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους, οι 
δαπάνες αποσβέσεων και οι ζημίες απομείωσης που πρέπει να 
αναγνωριστούν σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

Πεδίο εφαρμογές

2. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων, εκτός όταν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί 
ή επιτρέπει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό.

3)Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε :

α) ενσώματες ακινητοποιήσεις ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς 
πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες

β)βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με γεωργική 
δραστηριότητα (βλέπε ΔΑΠ 41Εεωργία)

γ) την αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που 
προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση (βλέπε ΔΠΧΠ όΈρευνα και 
Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων)ή

δ) μεταλλευτικά δικαιώματα και αποθέματα ορυκτών καυσίμων όπως το 
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους όμοιους μη ανανεώσιμους πόρους. 
Ωστόσο, το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε ενσώματες ακινητοποιήσεις 
που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή τη συντήρηση των 
περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στα στοιχεία β)δ) 
.(ΔΠΧΠ 5)- (όπως τροπ. με τον 1910/2005 (ΔΠΧΠ 6 )
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4. Είναι πιθανό άλλα Πρότυπα να απαιτούν αναγνώριση στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων βασιζόμενα σε προσέγγιση που διαφέρει 
από εκείνη του παρόντος Προτύπου. Για παράδειγμα, το ΔΛΠ 17: 
Μισθώσεις απαιτεί η οντότητα να αξιολογήσει την αναγνώριση ενός 
στοιχείου μισθωμένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάσει της 
μεταφοράς των κινδύνων και των ωφελειών. Όμως, σε αυτές τις 
περιπτώσεις όλες οι άλλες απόψεις του λογιστικού χειρισμού αυτών των 
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της απόσβεσης, 
προσδιορίζονται κατά τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου.

5. Η οντότητα θα εφαρμόζει το Πρότυπο σε ακίνητα υπό κατασκευή ή 
ανάπτυξη για μελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα που δεν 
πληρούν ακόμη τον ορισμό της «επένδυσης σε ακίνητα» του ΔΛΠ 40: 
Επενδύσεις σε Ακίνητα. Όταν η κατασκευή ή η αξιοποίηση 
ολοκληρώνεται, το ακίνητο θεωρείται επένδυση και η οντότητα 
απαιτείται να εφαρμόσει το ΔΛΠ 40. Το ΔΛΠ 40 επίσης εφαρμόζεται 
στις υπάρχουσες επενδύσεις σε ακίνητα που είναι υπό ανακατασκευή για 
συνεχή μελλοντική χρήση ως επένδυση σε ακίνητα. Η οντότητα που 
χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους για τις επενδύσεις σε ακίνητα 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους του 
παρόντος Προτύπου.

Ορισμοί
6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο με τις 
έννοιες που καθορίζονται:

Λογιστικά αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναγνωρίζεται, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευμένων 
αποσβέσεών και σωρευμένων ζημιών απομείωσης.

Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμιακά 
ισοδύναμα ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να 
αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, προσδιοριζόμενη κατά το χρόνο της 
απόκτησης ή της κατασκευής του στοιχείου.

Αποσβέσιιιο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο 
ποσό που υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία 
του. Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού 
ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 
Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των εκτιμώ μενών μελλοντικών 
ταμιακών ροών, που η οντότητα αναμένει να προκόψουν από τη συνεχή 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος 
της ωφέλιμης ζωής του ή η αξία με την οποία αναμένει να επιβαρυνθεί 
κατά το διακανονισμό μιας υποχρέωσης.
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Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 
μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέληση 
τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών.

Ζημία απομείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του.

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις είναι τα ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που:

(α) κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, 
για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και 
(β) αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από μία λογιστική 
περίοδο.
Ανακτήσιμο ποσό, είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής 
πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του.

Η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η εκτιμώμενη 
αξία που η οντότητα εκτιμά ότι θα λάμβανε από την εκποίηση του 
περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση του κόστους εκποίησης, αν 
το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την κατάσταση που θα 
αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Ωφέλιμη ζωή είναι:
(α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναμένεται να είναι διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα ή 
(β) το πλήθος των παραγωγικών ή όμοιων μονάδων που η οντότητα 
ανέμενε να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο.

Αναγνώριση

7. Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 
(α) πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με 
το στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα και 
(β) το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

8. Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντήρησης τηρούνται λογιστικά ως 
αποθέματα και αναγνωρίζονται συνήθως στα αποτελέσματα όταν 
αναλώνονται. Όμως, τα μεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά και ο 
εφεδρικός εξοπλισμός χαρακτηρίζονται ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
όταν η οντότητα αναμένει να τα χρησιμοποιεί για περισσότερο από μία 
λογιστική περίοδο. Ομοίως, αν τα ανταλλακτικά και τα είδη συντήρησης

15



μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε σχέση με στοιχείο των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων, λογιστικοποιούνται ως ενσώματες ακινητοποιήσεις.

9. Το παρόν Πρότυπο δεν προσδιορίζει τη μονάδα αποτίμησης για την 
αναγνώριση, ήτοι τι συνιστά στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων. 
Συνεπώς, απαιτείται κρίση στην εφαρμογή των κριτηρίων αναγνώρισης 
στις ιδιαίτερες συνθήκες της οντότητας. Μπορεί να αρμόζει να 
συναθροιστούν τα επί μέρους επουσιώδη στοιχεία, όπως καλούπια, 
εργαλεία και μήτρες και να εφαρμοστούν τα κριτήρια στη συνολική αξία.

10. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αποτιμά
κάθε κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων όταν πραγματοποιείται. 
Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που
πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση ή την κατασκευή 
στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων και τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για τη συμπλήρωση, την
αντικατάσταση μέρους ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του.

Λογικές δαπάνες

11. Στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορούν να αποκτηθούν 
για λόγους ασφαλείας ή και για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Η 
απόκτηση τέτοιων ενσώματων ακινητοποιήσεων, μολονότι δεν αυξάνει 
άμεσα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος στοιχείου 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων, μπορεί να είναι αναγκαία 
προκειμένου να λάβει η οντότητα τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 
άλλα περιουσιακά στοιχεία της. Τέτοια στοιχεία των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως 
περιουσιακά στοιχεία, δεδομένου ότι επιτρέπουν στην οντότητα να 
αποκομίσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από σχετιζόμενα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, επιπλέον των ωφελειών που θα μπορούσε να έχει, 
χωρίς την απόκτηση των παγίων αυτών. Για παράδειγμα, μία χημική 
βιομηχανία ενδέχεται να εγκαταστήσει ορισμένες νέες διαδικασίες 
χημικής παραγωγής, για να συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντολογικές 
απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων. Οι σχετικές εργοστασιακές επεκτάσεις αναγνωρίζονται ως 
πάγιο περιουσιακό στοιχείο γιατί, χωρίς αυτές, η οντότητα δεν μπορεί να 
παράγει και να πουλάει χημικά προϊόντα. Ωστόσο, η προκύπτουσα 
λογιστική αξία τέτοιων περιουσιακών στοιχείων και σχετιζόμενων 
παγίων εξετάζεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36: Απομείωση 
Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.
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Μεταγενέστερες δαπάνες

12. Σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 7, η 
οντότητα δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες της καθημερινής συντήρησης στη 
λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων. 
Μάλλον, τα κόστη αυτά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. Οι καθημερινές δαπάνες συντήρησης αποτελούνται 
κυρίως από το εργατικό κόστος και τα αναλώσιμα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν το κόστος μικρών ανταλλακτικών. Ο σκοπός των 
δαπανών αυτών περιγράφεται συχνά ως «επισκευή και συντήρηση» του 
στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων.

13. Τμήματα ορισμένων στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
μπορεί να χρειάζονται αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα. Για 
παράδειγμα, ένας κλίβανος μπορεί να χρειάζεται νέα εσωτερική 
επένδυση μετά από ορισμένες ώρες λειτουργίας ή το εσωτερικό 
αεροσκάφους, όπως καθίσματα και σκεύη, μπορεί να χρειάζεται 
αντικατάσταση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του 
αεροσκάφους. Στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί επίσης 
να αγορασθούν, προκειμένου να γίνει μία λιγότερο συχνή 
αντικατάσταση, όπως η αντικατάσταση των εσωτερικών τοίχων ενός 
κτηρίου ή μία μη επαναλαμβανόμενη αντικατάσταση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 7, η οντότητα αναγνωρίζει στη 
λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων το 
κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται με αυτό, 
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. Η λογιστική αξία των 
τμημάτων που αντικαθίστανται διαγράφεται όπως προβλέπεται στο 
παρόν Πρότυπο (βλέπε παραγράφους 67-72).

14. Η συνεχιζόμενη λειτουργία ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων (για παράδειγμα, ένα αεροσκάφος) μπορεί να 
προϋποθέτει τακτικές σημαντικές επιθεωρήσεις για ελαττώματα, 
ανεξάρτητα αν γίνεται αντικατάσταση τμημάτων του στοιχείου. Εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης, το κόστος κάθε σημαντικής 
επιθεώρησης αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων ως αντικατάσταση. Κάθε εναπομένουσα 
λογιστική αξία του κόστους της προηγούμενης επιθεώρησης (ξεχωριστά 
από ανταλλακτικά) διαγράφεται. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα αν το 
κόστος της προηγούμενης επιθεώρησης είχε εξατομικευτεί στη 
συναλλαγή μέσω της οποίας το στοιχείο αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε. 
Αν απαιτείται, το εκτιμώμενο κόστος μελλοντικής παρόμοιας 
επιθεώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη του κόστους του 
υπάρχοντος συστατικού στοιχείου της επιθεώρησης όταν το στοιχείο 
αυτό αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε.
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Επιμέτρηση κατά την αναγνώριση

15. Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να 
αποτιμάται στο κόστος του.

Στοιγεία του κόστους

16. Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
περιλαμβάνει:
(α) την τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών 
δασμών και των μη επιστρεπτέων φόρων αγοράς μετά την αφαίρεση 
εμπορικών εκπτώσεων και μειώσεων τιμών.

(β) κάθε κόστος που αφορά άμεσα τη θέση του περιουσιακού στοιχείου 
στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που 
η διοίκηση έχει προσδιορίσει.

(γ) την αρχική εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και 
απομάκρυνσης του στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου έχει 
τοποθετηθεί, δέσμευση που αναλαμβάνει η οντότητα είτε κατά την 
απόκτηση του στοιχείου είτε ως συνέπεια της χρήσης του στοιχείου για 
συγκεκριμένη περίοδο για λόγους εκτός της παραγωγής αποθεμάτων, 
κατά την περίοδο εκείνη.

17. Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι:

(α) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο 
ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την 
κατασκευή ή την απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων,

(β) το κόστος της προετοιμασίας του χώρου,

(γ) τα αρχικά κόστη παράδοσης και μεταφοράς,

(δ) το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης,

(ε) το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 
στοιχείου, μετά την αφαίρεση του καθαρού προϊόντος της πώλησης 
όποιων προϊόντων παράχθηκαν κατά την διαδικασία της θέσης του 
περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση 
(όπως τα παραδείγματα που παράγονται κατά τη δοκιμή του εξοπλισμού) 
και

(στ) οι επαγγελματικές αμοιβές.
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18. Η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 2 Αποθέματα στο κόστος των 
υποχρεώσεων για την αποσυναρμολόγηση, απομάκρυνση και 
αποκατάσταση της θέσεις όπου έχει τοποθετηθεί το στοιχείο που 
πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη περίοδο ως συνέπεια της 
χρήσης του στοιχείου για την παραγωγή αποθεμάτων κατά την περίοδο 
εκείνη. Οι υποχρεώσεις που αφορούν σε κόστη που λογιστικοποιούνται 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 ή το ΔΛΠ 16 αναγνωρίζονται και επιμετρώνται 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 37

Προβλέψεις, Ενδενόμενες Υπογρεώσεις και Ενδεγόμ,ενες Απαιτήσεις.

19. Παραδείγματα κοστών που δε θεωρούνται κόστη ενός στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι:

(α)το κόστος για το άνοιγμα νέας μονάδας,

(β)το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαφήμισης και προώθησης),

(γ) το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία 
πελατών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης του 
προσωπικού) και

(δ) τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη.

20. Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στη 
τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η 
διοίκηση έχει προσδιορίσει. Κατά συνέπεια, το κόστος της χρήσης ή της 
επανατοποθέτησης ενός στοιχείου δεν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική 
αξία του στοιχείου. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα κόστη δε 
συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων:
(α) τα κόστη που πραγματοποιούνται όταν ένα στοιχείο που είναι σε θέση 
να λειτουργήσει με τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση δεν 
χρησιμοποιείται ακόμα ή λειτουργείται σε ισχύ μικρότερη της κανονικής, 
(β) οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως εκείνες που πραγματοποιούνται 
όταν αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του στοιχείου και 
(γ) το κόστος επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης μέρος ή του 
συνόλου των λειτουργιών της οντότητας.

21. Κάποιες λειτουργίες δημιουργούνται σε σχέση με την κατασκευή ή 
την ανάπτυξη ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων, αλλά δεν 
απαιτούνται για τη θέση του στη τοποθεσία και την κατάσταση που
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απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Οι 
δευτερεύουσες αυτές λειτουργίες μπορεί να συμβούν πριν ή κατά τη 
διάρκεια της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή την 
ανάπτυξη. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν έσοδα από τη χρήση του 
οικοπέδου ως πάρκινγκ μέχρι την έναρξη της κατασκευής. Επειδή οι 
δευτερεύουσες λειτουργίες δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί 
το στοιχείο στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη 
λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει, τα έσοδα και οι σχετικές 
δαπάνες των δευτερευουσών λειτουργιών αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατατάξεις των 
εσόδων και των δαπανών.

22. Το κόστος ενός ιδιοκατασκευασμένου περιουσιακού στοιχείου 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται για ένα 
αποκτηθέν στοιχείο. Αν η οντότητα κατασκευάζει όμοια περιουσιακά 
στοιχεία προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, το 
κόστος του ιδιοκατασκευαζόμενου περιουσιακού στοιχείου είναι 
συνήθως το ίδιο με το κόστος παραγωγής ενός στοιχείου προς πώληση 
(βλέπε ΔΛΠ 2). Για το λόγο αυτό, κάθε εσωτερικό κέρδος πρέπει να 
απαλείφεται, κατά τον προσδιορισμό του κόστους αυτού. Επίσης, το 
κόστος των ασυνήθιστων ποσών φύρας, αδράνειας ή άλλων πόρων, που 
πραγματοποιήθηκε κατά την παραγωγή του ιδιοκατασκευασμένου 
περιουσιακού στοιχείου, δεν περιλαμβάνεται στο κόστος αυτού του 
στοιχείου. Το ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού, καθιερώνει κριτήρια για την 
αναγνώριση του τόκου ως ενός συν θετικού στοιχείου της λογιστικής 
αξίας ενός ιδιοκατασκευαζόμενου στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων.

Αποτίμηση του κόστους

23. Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η 
ισοδύναμη τιμή μετρητοίς κατά την ημερομηνία αναγνώρισης. Εάν η 
πληρωμή της αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
εκτείνεται πέραν των συνήθων πιστωτικών όρων, η διαφορά, μεταξύ του 
συνόλου των πληρωμών και αυτής της τιμής, αναγνωρίζεται ως έξοδο 
τόκων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, εκτός αν ο τόκος 
αυτός αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου σύμφωνα με τον 
επιτρεπόμενο εναλλακτικό χειρισμό του ΔΛΠ 23.

24. Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων με μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή 
στοιχεία ή συνδυασμό χρηματικών και μη χρηματικών περιουσιακών
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στοιχείων. Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται απλά σε ανταλλαγή 
ενός μη χρηματικού στοιχείου με άλλο μη χρηματοοικονομικό στοιχείο, 
αλλά εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις ανταλλαγές που περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη πρόταση. Το κόστος τέτοιου στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός αν (α) η συναλλαγή 
ανταλλαγής στερείται εμπορικής ουσίας ή (β) δεν μπορεί να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού στοιχείου που 
παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. Το 
παρεληφθέν στοιχείο αποτιμάται με αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 
οντότητα δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που 
παραχωρήθηκε. Αν το παρεληφθέν στοιχείο δεν αποτιμάται στην εύλογη 
αξία, το κόστος του αποτιμάται στην λογιστική αξία του 
παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου.

25. Η οντότητα προσδιορίζει αν η συναλλαγή ανταλλαγής έχει εμπορική 
ουσία εξετάζοντας την έκταση στην οποία αναμένεται να μεταβληθούν οι 
ταμιακές ροές της ως αποτέλεσμα της συναλλαγής. Μία συναλλαγή 
ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία αν:

(α) η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταμιακών ροών του 
παρεληφθέντος περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από τη σύνθεση των 
ταμιακών ροών του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου ή

(β) η ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή 
λειτουργιών της οντότητας μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής 
και

(γ) η διαφορά του (α) ή του (β) είναι σημαντική σε σχέση με την εύλογη 
αξία των ανταλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων. 
Προκειμένου να προσδιοριστεί αν μία συναλλαγή ανταλλαγής έχει 
εμπορική ουσία, η ειδική αξία του τμήματος των
επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της οντότητας θα 
αντανακλά τις μετά φόρων ταμιακές ροές. Το αποτέλεσμα των 
προαναφερόμενων αναλύσεων μπορεί να είναι ξεκάθαρο χωρίς να 
χρειάζεται η οντότητα να προβεί σε λεπτομερείς υπολογισμούς.

26. Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν 
υπάρχουν συγκρίσιμες αγοραίες συναλλαγές είναι δυνατό να αποτιμηθεί 
με αξιοπιστία εάν (α) δεν υφίσταται για το περιουσιακό στοιχείο 
σημαντική διακύμανση του εύρους των ορθολογικών εκτιμήσεων της 
εύλογης αξίας, ή (β) είναι δυνατός ο ορθολογικός προσδιορισμός των 
πιθανοτήτων των διαφόρων εκτιμήσεων εντός του εύρους τιμών και η 
εφαρμογή τους στην εκτίμηση της εύλογης αξίας. Αν η οντότητα μπορεί 
να αποτιμήσει αξιόπιστα την εύλογη αξία είτε του παρεληφθέντος 
περιουσιακού στοιχείου είτε του παραχωρηθέντος περιουσιακού
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στοιχείου, τότε η εύλογη αξία του τελευταίου χρησιμοποιείται για την 
αποτίμηση του παρεληφθέντος περιουσιακού στοιχείου εκτός αν η 
εύλογη αξία του παρεληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι πιο 
έκδηλη.

27. Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που 
κατέχεται από μισθωτή βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις.
28. Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
μπορεί να μειωθεί κατά τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με το ΔΛΠ 
20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 
Κρατικής Υποστήριξης.

Επιμέτρηση μετά την αναγνώριση

29. Η οντότητα θα επιλέξει είτε τη μέθοδο του κόστους της παραγράφου 
30 είτε τη μέθοδο αναπροσαρμογής της παραγράφου 31 ως λογιστική της 
πολιτική και θα εφαρμόζει την πολιτική αυτή σε ολόκληρη κατηγορία 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων.

Μέθοδος κόστους

30. Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα 
στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να εμφανίζεται στο 
κόστος κτήσεώς του, μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και 
οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Μέθοδος αναπροσαρμογής

31. Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα 
στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων του οποίου η εύλογη αξία 
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα θα εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη 
αξία, που αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ημέρα της 
αναπροσαρμογής, μειωμένη με τις μεταγενέστερες σωρευμένες 
αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Αναπροσαρμογές θα γίνονται αρκετά τακτικά ούτως ώστε η λογιστική 
αξία να μην διαφέρει σημαντικά από εκείνη που θα προσδιοριζόταν 
χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού.
32. Η εύλογη αξία γηπέδων και κτηρίων συνήθως προσδιορίζεται από 
εκτιμήσεις επαγγελματιών εκτιμητών που βασίζονται σε ενδείξεις της 
αγοράς. Η εύλογη αξία των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων είναι
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συνήθως η αγοραία αξία τους, προσδιοριζόμενη με εκτίμηση.
33. Όταν δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί 
η εύλογη αξία, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων και επειδή σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, παρά 
μόνο ως τμήμα μιας συνεχιζόμενης επιχείρησης, μπορεί να χρειαστεί η 
οντότητα να υπολογίσει την εύλογη αξία με χειρισμό μέσω λογαριασμού 
αποτελεσμάτων ή αναπόσβεστου κόστους αντικατάστασης.

34. Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τις μεταβολές της 
εύλογης αξίας των στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που 
υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου που έχει αναπροσαρμοστεί διαφέρει σημαντικά από τη 
λογιστική αξία του, απαιτείται μια περαιτέρω αναπροσαρμογή. Μερικά 
από τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων υφίστανται 
σημαντικές και άστατες μεταβολές στην εύλογη αξία, και συνεπώς 
απαιτείται η ετήσια αναπροσαρμογή τους. Τέτοιες συχνές 
αναπροσαρμογές δεν είναι αναγκαίες για στοιχεία των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων με επουσιώδεις μόνο μεταβολές στην εύλογη αξία. 
Αντί αυτού, μπορεί να απαιτείται η αναπροσαρμογή του στοιχείου κάθε 
τρία ή τέσσερα έτη.

35. Όταν ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
αναπροσαρμόζεται, οι σωρευμένες αποσβέσεις του κατά την ημέρα της 
αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους:
(α) επαναδιατύπωση ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων 
αξία του περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική αξία του, μετά 
την αναπροσαρμογή, να είναι ίση με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. 
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναπροσαρμόζεται, επί τη βάσει ενός δείκτη στο αναπόσβεστο κόστος 
αντικατάστασής του.

(β) συμψηφισμός έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται 
σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου.

Η μέθοδος αυτή συχνά χρησιμοποιείται για κτίρια. 
Το ποσό της προσαρμογής που προκύπτει κατά την επαναδιατύπωση ή το 
συμψηφισμό των σωρευμένων αποσβέσεων, αποτελεί μέρος της αύξησης 
ή της μείωσης της λογιστικής αξίας που αντιμετωπίζεται λογιστικά 
σύμφωνα με τις παραγράφους 39 και 40.

36. Εάν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων, ολόκληρη η κατηγορία των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων στην οποία ανήκει το στοιχείο αυτό, πρέπει να
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αναπροσαρμόζεται.
37. Κατηγορία ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι μία ομάδα 
περιουσιακών στοιχείων, όμοιας φύσης και χρήσης για τις λειτουργίες 
της οντότητας. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα ξεχωριστών 
κατηγοριών:

(α) εδαφικές εκτάσεις,
(β) γήπεδα και κτίρια,
(γ) μηχανήματα,
(δ) πλοία,
(ε) αεροσκάφη,
(στ) οχήματα,
(ζ) έπιπλα και σκεύη, 
και
(η) εξοπλισμός γραφείου.

38. Τα επί μέρους στοιχεία μιας κατηγορίας ενσώματων ακινητοποιήσεων 
αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται η επιλεκτική 
αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων και η εμφάνιση στις 
οικονομικές καταστάσεις, ανάμεικτων ποσών κόστους και αξιών 
διαφορετικών ημερομηνιών. Όμως, μια κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων μπορεί να αναπροσαρμόζεται σταδιακά, εφόσον η 
αναπροσαρμογή ολόκληρης της κατηγορίας αυτής ολοκληρώνεται μέσα 
σε σύντομο χρόνο και εφόσον οι αναπροσαρμογές συμβαδίζουν με τα 
εκάστοτε δεδομένα.

39. Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως 
αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν 
στην καθαρή θέση υπό τον τίτλο πλεόνασμα αναπροσαρμογής. Όμως, μια 
αύξηση λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, 
κατά την έκταση που αναστρέφει μία προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου 
περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα.

40. Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ως 
αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα. Όμως, η μείωση θα χρεώνεται απευθείας στην 
καθαρή θέση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής κατά την έκταση που 
υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής 
αναφορικά με το περιουσιακό στοιχείο αυτό.

41. Τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνονται στην 
καθαρή θέση αναφορικά με στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
μπορεί να μεταφερθούν άμεσα στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το 
περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη
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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 οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό του πλεονάσματος που 
μεταφέρεται θα αποτελείτε από τη διαφορά μεταξύ της βασιζόμενης στην 
αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία απόσβεσης και της βασιζόμενης στην 
αρχική τιμή του περιουσιακού στοιχείου απόσβεσης. Οι μεταφορές από 
τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον δε γίνονται μέσω 
των κερδών ή των ζημιών.

42. Οι επιδράσεις των φόρων στα έσοδα, αν υπάρχουν, που προκύπτουν 
από την αναπροσαρμογή των ενσώματων ακινητοποιήσεων, 
αναγνωρίζονται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 Φόροι 
Εισοδήματος.

Απόσβεση
43. Κάθε τμήμα στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων το κόστος 
του οποίου είναι σημαντικό σε σχέση με το συνολικό κόστος του 
στοιχείου θα αποσβένεται ξεχωριστά.

44. Η οντότητα κατανέμει το αρχικά αναγνωρισμένο ποσό ενός στοιχείου 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων στα σημαντικά του τμήματα και 
αποσβένει ξεχωριστά κάθε τέτοιο τμήμα. Για παράδειγμα, μπορεί να 
αρμόζει να αποσβένεται ξεχωριστά η δομή και οι μηχανές ενός 
αεροσκάφους, είτε είναι ιδιόκτητο είτε υπόκειται σε χρηματοδοτική 
μίσθωση.

45 Ένα σημαντικό τμήμα ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων μπορεί να έχει ωφέλιμη ζωή και μέθοδο απόσβεσης 
που είναι ίδια με τη μέθοδο απόσβεσης και την ωφέλιμη ζωή άλλου 
σημαντικού τμήματος του ίδιου στοιχείου. Τέτοια τμήματα δύνανται να 
συναθροιστούν για τον προσδιορισμό της δαπάνης απόσβεσης.
46. Στη έκταση που μία οντότητα αποσβένει ξεχωριστά κάποια τμήματα 
ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων, θα αποσβένει 
ξεχωριστά και το υπόλοιπο στοιχείο. Το υπόλοιπο απαρτίζεται από τα 
τμήματα του στοιχείου που δεν είναι σημαντικά σε μεμονωμένη βάση. 
Αν οι προσδοκίες της οντότητας για τα τμήματα αυτά ποικίλουν, μπορεί 
να χρειαστεί να εφαρμοστούν προσεγγιστικές τεχνικές για την απόσβεση 
του υπολοίπου κατά τρόπο που αντιπροσωπεύει αξιόπιστα τον τρόπο 
ανάλωσης ή /και την ωφέλιμη ζωή των τμημάτων του στοιχείου.
47. Η οντότητα μπορεί να επιλέξει να αποσβέσει ξεχωριστά τα τμήματα 
ενός στοιχείου που δεν έχουν σημαντικό κόστος σε σύγκριση με το 
συνολικό κόστος του.
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48. Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα, εκτός αν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός 
άλλου περιουσιακού στοιχείου.

49. Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε περίοδο συνήθως αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα. Ωστόσο, κάποιες φορές τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
που ενσωματώνονται σε ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην 
παραγωγή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η 
δαπάνη απόσβεσης αποτελεί τμήμα του κόστους του άλλου περιουσιακού 
στοιχείου και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του. Για παράδειγμα, η 
απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στο κόστος 
μετατροπής των αποθεμάτων (βλ. ΔΛΠ 2). Ομοίως, απόσβεση 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, που χρησιμοποιούνται σε αναπτυξιακές 
δραστηριότητες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου το οποίο αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 
Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία.

Αποσβέσιμτι αξία και περίοδος απόσβεσης

50. Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να 
κατανέμεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.
51. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού 
στοιχείου θα αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού 
έτους και, αν οι προσδοκίες διαφέρουν από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, 
η μεταβολή (οι μεταβολές) θα αντιμετωπίζονται ως μεταβολή σε 
λογιστική εκτίμηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.
52. Η απόσβεση αναγνωρίζεται έστω και αν η εύλογη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική αξία του, υπό τον όρο 
ότι η υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει τη 
λογιστική αξία του. Η επισκευή και συντήρηση ενός περιουσιακού 
στοιχείου δεν αναιρούν την ανάγκη απόσβεσής του.
53. Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται 
μετά την έκπτωση της υπολειμματικής αξίας του. Στην πράξη, η 
υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου συχνά είναι ασήμαντη 
και συνεπώς επουσιώδης στον υπολογισμό του αποσβέσιμου ποσού.
54. Η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να 
αυξηθεί σε ποσό ίσο προς ή μεγαλύτερο της λογιστικής αξίας του. Αν 
αυξηθεί, η δαπάνη απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείο είναι μηδενική 
εκτός και έως ότου η υπολειμματική αξία του μειωθεί μεταγενέστερα σε 
ποσό μικρότερο της λογιστικής αξίας του.

55. Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη 
ημερομηνία μεταξύ εκείνης που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται 
ως διαθέσιμο προς πώληση (η που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα
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διάθεσης που κατατάσσεται ως διαθέσιμη προς πώληση) σύμφωνα με το 
Δ.Π.Χ.Π. 5 και εκείνης κατά την οποία διαγράφεται το περιουσιακό 
στοιχείο. Συν επώς, η απόσβεση δεν παύει όταν το περιουσιακό στοιχείο 
τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση εκτός αν 
το περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τις μεθόδους χρήσης της απόσβεσης, η δαπάνη απόσβεσης μπορεί να 
είναι μηδε νική ενόσω δεν υπάρχει παραγωγή.(ΔΠΧΠ 5)
56. Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο αναλώνονται από την οντότητα κυρίως δια της 
χρήσης του. Οπωσδήποτε όμως, άλλοι παράγοντες, όπως η τεχνική ή 
εμπορική απαξίωση και η φθορά, όταν το περιουσιακό στοιχείο 
παραμένει σε αδράνεια, συχνά συνεπάγονται τη μείωση των οικονομικών 
ωφελειών που αναμένονταν από το στοιχείο αυτό. Συνεπώς, όλοι οι 
ακόλουθοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της 
ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου :

(α) αναμενόμενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Η χρήση εκτιμάται 
σε αναφορά με την αναμενόμενη παραγωγική δυναμικότητα ή το 
παραγόμενο προϊόν του περιουσιακού στοιχείου.

(β) η αναμενόμενη φυσιολογική φθορά, που εξαρτάται από λειτουργικούς 
παράγοντες, όπως ο αριθμός των βαρδιών για τον οποίο το περιουσιακό 
στοιχείο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και το πρόγραμμα επισκευών και 
συντήρησης, καθώς και η φροντίδα και συντήρηση του περιουσιακού 
στοιχείου, όσο είναι σε αδράνεια.

(γ) η τεχνική ή εμπορική απαξίωση που προκύπτει από αλλαγές ή 
βελτιώσεις στην παραγωγή ή από μεταβολή στη ζήτηση της αγοράς για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από το περιουσιακό στοιχείο, και 
(δ) νομικοί ή παρόμοιοι περιορισμοί στη χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου, όπως η εκπνοή της διάρκειας των σχετικών μισθώσεων.
57. Η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται με βάση την 
αναμενόμενη χρησιμότητά του για την οντότητα. Η πολιτική διαχείρισης 
της περιουσίας της οντότητας μπορεί να περιλαμβάνει τη διάθεση των 
περιουσιακών στοιχείων, ύστερα από ορισμένο χρόνο ή μετά την 
ανάλωση ενός ορισμένου μέρους από τα οικονομικά οφέλη που είναι 
ενσωματωμένα σε αυτά. Συνεπώς, η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού 
στοιχείου μπορεί να είναι βραχύτερη από ό,τι η οικονομική ζωή του. Η 
εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι 
θέμα κρίσης, που βασίζεται στην εμπειρία της οντότητας από όμοια 
στοιχεία.

58. Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που 
ξεχωρίζονται μεταξύ τους και λογιστικοποιούνται χωριστά, έστω και αν 
αποκτώνται μαζί. Με κάποιες εξαιρέσεις, όπως τα λατομεία και οι

27



τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται ως χώροι ταφής, 
η γη έχει απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και συνεπώς δεν αποσβένεται. Τα 
κτίρια έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και, συνεπώς, είναι αποσβέσιμα 
περιουσιακά στοιχεία. Μια αύξηση στην αξία του εδάφους στο οποίο 
βρίσκεται ένα κτίριο, δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό του αποσβέσιμου 
ποσού του κτιρίου.

59. Αν το κόστος της γης περιλαμβάνει το κόστος αποσυναρμολόγησης, 
απομάκρυνσης και αποκατάστασης, εκείνο το κόστος του οικοπέδου 
αποσβένεται κατά την περίοδο που αντλούνται οφέλη μέσω της 
πραγματοποίησης του κόστους αυτού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ίδια η 
γη μπορεί να έχει περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οπότε αποσβένεται κατά 
τρόπο που αντανακλά τα οφέλη που πρόκειται να αποκομιστούν από 
αυτή.

Μέθοδος Απόσβεσης

60. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το 
ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
αναμένεται να αναλωθούν από την οντότητα.
61. Η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται σε περιουσιακό στοιχείο 
πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού έτους 
και, αν έχει υπάρξει σημαντική μεταβολή στο ρυθμό της αναμενόμενης 
ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται 
στο περιουσιακό στοιχείο, η μέθοδος πρέπει να τροποποιείται ώστε να 
αντικατοπτρίζει το νέο ρυθμό. Τέτοια μεταβολή θα αντιμετωπίζεται 
λογιστικά ως μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.
62. Μια ποικιλία μεθόδων απόσβεσης μπορεί να χρησιμοποιείται για να 
κατανέμεται το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου με τρόπο 
συστηματικό κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Αυτές οι μέθοδοι 
περιλαμβάνουν τη σταθερή μέθοδο, τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου 
και τη μέθοδο της μονάδας παραγωγής. Κατά τη σταθερή μέθοδο, γίνεται 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής εάν η υπολειμματική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου δε μεταβάλλεται. Κατά τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου 
γίνεται μία φθίνουσα επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής. Με τη μέθοδο των συνολικά παραγόμενων μονάδων 
γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με βάση την αναμενόμενη 
χρήση ή παραγωγή. Η οντότητα επιλέγει τη μέθοδο που αντανακλά 
καλύτερα τον αναμενόμενο ρυθμό κατανάλωσης των μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. 
Η μέθοδος εκείνη εφαρμόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός 
αν υπάρχει μια μεταβολή στον αναμενόμενο ρυθμό των οικονομικών 
ωφελειών.
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Απομείωση Αξίας

63. Η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών 
Στοιχείων για να προσδιορίσει αν η αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων έχει απομειωθεί Αυτό το Πρότυπο εξηγεί πώς μία 
οντότητα αναθεωρεί τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της, 
πώς προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και 
πότε αναγνωρίζει ή αναστρέφει μια ζημία απο μείωσης.
64. Το ΔΛΠ 22 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εξηγεί πώς λογιστικοποιείται 
μία ζημία απομείωσης αναγνωρισμένη πριν από το τέλος της πρώτης 
ετήσιας περιόδου που αρχίζει μετά από μία συνένωση επιχειρήσεων που 
είναι απόκτηση.

Αποζημίωση για την απομείωση αξίας

65. Αποζημίωση από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων 
ακινητοποιήσεων που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, όταν καθίσταται απαιτητή η αποζημίωση.
66. Απομειώσεις ή ζημίες στοιχείων ενσώματων ακινητοποιήσεων, 
σχετικές απαιτήσεις για ή πληρωμές αποζημίωσης από τρίτα μέρη και 
κάθε μεταγενέστερη αγορά ή κατασκευή περιουσιακών στοιχείων 
αντικατάστασης είναι ξεχωριστά οικονομικά γεγονότα και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται λογιστικά ως ακολούθως:

(α) τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 36,

(β) η διαγραφή στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που 
αποσύρθηκαν ή διατέθηκαν προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν 
Πρότυπο,

(γ) η αποζημίωση από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων 
ακινητοποιήσεων που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν 
συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, όταν 
καθίσταται απαιτητή και

(δ) το κόστος στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που 
αποκαταστάθηκαν, αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν ως 
αντικαταστάσεις προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο.

Διαγραφή

67. Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
θα διαγράφεται:
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(α) κατά τη διάθεση ή

(β) όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή 
τη διάθεση του στοιχείου.

68. Το κέρδος ή η ζημία από τη διαγραφή στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων θα περιλαμβάνεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων όταν το στοιχείο διαγράφεται (εκτός αν το ΔΛΠ 17 
απαιτεί διαφορετικά σε συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης). Τα 
κέρδη δε θα κατατάσσονται στα έσοδα.

69. Η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί 
να γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ. δια της πώλησης, σύναψης 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή δωρεάς). Κατά τον προσδιορισμό 
της ημερομηνίας διάθεσης ενός στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει τα 
κριτήρια του ΔΛΠ 18: Έσοδα για την αναγνώριση εσόδων από την 
πώληση αγαθών. Το ΔΛΠ 17 εφαρμόζεται στη διάθεση μέσω πώλησης 
και επαναμίσθωσης.

70. Αν, σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 7, η 
οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης τμήματος του στοιχείου, 
τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του τμήματος που αντικαταστάθηκε 
ασχέτως αν το αντικαθιστούμενο τμήμα είχε αποσβεστεί ξεχωριστά. Αν 
δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να προσδιορίσει τη λογιστική αξία 
του αντικαθιστούμενού τμήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόστος 
της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του αντικαθιστούμενου 
τμήματος κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του.
71. Το κέρδος ή η ζημία που απορρέει από τη διαγραφή ενός στοιχείου 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα προσδιορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της 
λογιστικής αξίας του στοιχείου.

72. Το αντάλλαγμα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση ενός στοιχείου 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη 
αξία του. Ειδικότερα, αν η πληρωμή του στοιχείου αναβάλλεται, το 
αντάλλαγμα που λήφθηκε αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναμη τιμή 
μετρητοίς του. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του 
ανταλλάγματος και της ταμιακής τιμής μετρητοίς αναγνωρίζεται ως 
έσοδο τόκου σύμφωνα με το ΔΛΠ 18, αντανακλώντας την πραγματική 
απόδοση της απαίτησης.

Γνωστοποιήσεις

73. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε 
κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων:
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(α) τις βάσεις αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 
της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας,

(β) τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν,

(γ) τις ωφέλιμες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που 
χρη σιμοποιή θη καν,

(δ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευμένη απόσβεση 
(συναθροιζόμενων των σωρευμένων ζημιών απομείωσης ) αρχής και 
τέλους περιόδου και

(ε) μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και λήξη της 
περιόδου που δείχνει:

(ί) προσθήκες,

(ϋ) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς 
πώληση ή που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που 
κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 και 
άλλες διαθέσεις (ΔΠΧΠ 5)

(ίϋ) αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών συνενώσεων,

(ίν) αυξήσεις ή μειώσεις που προκύπτουν από αναπροσαρμογές, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 31, 39 και 40 και από ζημίες απομείωσης 
που αναγνωρίσθηκαν ή αναστράφηκαν απευθείας στην καθαρή θέση 
σύμφωνα με το ΔΑΠ 36,

(ν) ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα 
με το ΔΑΠ 36,

(νί) ζημίες απομείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 36,

(νπ) αποσβέσεις,

(νϋί) τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη 
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόμισμα 
σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής συναλλάγματος της αλλοδαπής επιχείρησης στο νόμισμα 
παρουσίασης της αναφερούσας οντότητας και

(ΐχ) άλλες μεταβολές.

74. Οι οικονομικές καταστάσεις θα αποκαλύπτουν επίσης: 
(α) την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στις
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ενσώματες ακινητοποιήσεις που φέρουν βάρη για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων,

(β) το ποσό των δαπανών που αναγνωρίστηκαν στη λογιστική αξία του 
στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά το στάδιο της 
κατασκευής του,

(γ) τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την 
απόκτηση ενσώματων ακινητοποιήσεων και

(δ) αν δε γνωστοποιείται ξεχωριστά στην όψη της κατάστασης 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, το ποσό της αποζημίωσης από τρίτα μέρη 
για στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή 
εγκαταλείφθηκαν που συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα, όταν 
αναγνωρίζεται.

75. Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης και η εκτίμηση της ωφέλιμης 
ζωής των περιουσιακών στοιχείων είναι θέματα κρίσης. Συν επώς, η 
γνωστοποίηση των υιοθετημένων μεθόδων και των εκτιμήσεων της 
ωφέλιμης ζωής ή των συντελεστών αποσβέσεων, παρέχει στους χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων πληροφορίες, που τους επιτρέπουν να 
εξετάζουν τις πολιτικές που έχει επιλέξει η διοίκηση και να κάνουν 
συγκρίσεις με άλλες οντότητες. Για παρεμφερείς λόγους, είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιούνται:

(α) η απόσβεση, είτε αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα είτε ως μέρος του 
κόστους άλλων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 
και
(β) τη σωρευμένη απόσβεση στο τέλος της περιόδου.

76. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, η οντότητα γνωστοποιεί το είδος και την 
επίδραση μιας μεταβολής λογιστικής εκτίμησης που έχει επίδραση στην 
τρέχουσα περίοδο ή που αναμένεται να έχει επίδραση σε μεταγενέστερες 
περιόδους. Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις, τέτοια γνωστοποίηση 
μπορεί να προκόψει από μεταβολές των εκτιμήσεων αναφορικά με:

(α) τις υπολειμματικές αξίες,

(β) το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και 
αποκατάστασης στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων,

(γ) τις ωφέλιμες ζωές και

(δ) τις μεθόδους απόσβεσης.
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77. Αν στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων εμφανίζονται με 
αναπροσαρμοσμένες αξίες, θα γνωστοποιούνται τα εξής:

(α) η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής,

(β) αν χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής,

(γ) οι μέθοδοι και οι σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για τον 
προσδιορισμό των εύλογων αξιών,

(δ) η έκταση κατά την οποία οι εύλογες αξίες των στοιχείων 
προσδιορίστηκαν δια απευθείας παραπομπή σε τρέχουσες τιμές ενεργούς 
αγοράς ή πρόσφατες συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση ή 
εκτιμήθηκαν με τη χρήση άλλων τεχνικών αποτίμησης,

(ε) για κάθε αναπροσαρμοσμένη κατηγορία των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων, τη λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν τα 
περιουσιακά στοιχεία τηρούνταν λογιστικά βάσει της μεθόδου του 
κόστους και

(στ) τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής, που να δείχνουν τη μεταβολή 
αυτών για την περίοδο και κάθε περιορισμό στη διανομή του υπολοίπου 
στους μετόχους.

78. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, επιπρόσθετα των πληροφοριών που 
απαιτούνται από την παράγραφο 73 (ε) (ίν) μέχρι (νί), η οντότητα 
γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με απομειωμένες ενσώματες 
ακινητοποιήσεις.
79. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί επίσης να 
θεωρήσουν χρήσιμες για τις ανάγκες τους τις ακόλουθες πληροφορίες: 
(α) τη λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε πρόσκαιρη 
αδράνεια,
(β) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσμένων 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, που είναι ακόμη σε χρήση, 
(γ) τη λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που έχουν 
αποσυρθεί από την ενεργό χρήση και κατέχονται προς πώληση σύμφωνα 
με το Δ.Π.Χ.Π. 5,(ΔΠΧΠ 5)

(δ) την εύλογη αξία των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, όταν είναι 
σημαντικά διαφορετική από τη λογιστική αξία, εφόσον χρησιμοποιείται η 
μέθοδος του κόστους.Συνεπώς, οι οντότητες ενθαρρύνονται να 
γνωστοποιούν τα ανωτέρω ποσά.
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Μεταβατικές διαταγής

80. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 24-26 σχετικά με την αρχική 
επιμέτρηση στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που 
αποκτήθηκαν σε συναλλαγή ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων θα 
εφαρμόζονται μελλοντικά μόνο σε μελλοντικές συναλλαγές.

Ημερομηνία έναρξης ισγύος

81. Η οντότητα θα εφαρμόσει το Πρότυπο αυτό για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2005. Η νωρίτερη 
εφαρμογή ενθαρρύνεται. Αν η οντότητα εφαρμόσει αυτό το Πρότυπο για 
λογιστική περίοδο που αρχίζει πριν την 1η Ιανουάριου 2005, πρέπει να 
γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

Ανάκληση άλλων ανακοινώσεων

82. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 16 Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις (αναθεωρημένο το1998).

83. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά τις ακόλουθες Διερμηνείες: 
(α) ΜΕΔ-6 Κόστη Τροποποίησης Υπάρχοντος Λογισμικού

(β) ΜΕΔ-14 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις -Αποζημίωση για την 
Απομείωση ή Ζημία Στοιχείων και

(γ) ΜΕΔ-23 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις-Έξοδα Σημαντικής 
Επιθεώρησης ή Γ ενικών Επισκευών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιήσεις σε άλλες Ανακοινώσεις :

Οι τροποποιήσεις αυτού του προσαρτήματος θα εφαρμόζονται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά από την 1η Ιανουάριου 
2005. Αν η οντότητα εφαρμόσει το Πρότυπο αυτό για προγενέστερη 
λογιστική περίοδο, οι τροποποιήσεις αυτές θα εφαρμόζονται για εκείνη 
την προγενέστερη λογιστική περίοδο.

Α1. Το Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα συνοδευτικά του έγγραφα 
τροποποιούνται όπως περιγράφεται κατωτέρω:
Στο Δ.Π.Χ.Α., η παράγραφος 24 τροποποιείται ως εξής: 
24 Εφόσον μία θυγατρική καταστεί υιοθετούσα για πρώτη φορά μετά τη
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μητρική εταιρία, η θυγατρική θα αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις της στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της, είτε 
σύμφωνα με:

(β) τις λογιστικές αξίες που απαιτούνται από το υπόλοιπο Δ.Π.Χ.Α. αυτό, 
βάσει της ημερομηνίας μετάβασης της θυγα τρικής εταιρίας στα 
Δ.Π.Χ.Α. Οι λογιστικές αξίες αυτές μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που 
περιγράφονται στο

(α):

(ϋ) όταν οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές 
καταστάσεις της θυγατρικής διαφέρουν από εκείνες των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. Για παράδειγμα, η θυγατρική μπορεί να 
χρησιμοποιεί ως λογιστική πολιτική της τη μέθοδο του κόστους του ΔΛΠ 
16:Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, ενώ ο
όμιλος μπορεί να χρησιμοποιεί τη μέθοδο αναπροσαρμογής. 
Α2. Στο ΔΛΠ 14: Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα, η παράγραφος 
21 τροποποιείται ως εξής:

21. Οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 
τομέα περιλαμβάνουν προσαρμογές των προηγούμενων λογιστικών 
αξιών των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
του τομέα μιας οντότητας που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων, η 
οποία λογιστικοποιήθηκε ως αγορά, ακόμη και αν αυτές οι προσαρμογές 
γίνονται μόνο για το σκοπό κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων και δεν απεικονίζονται είτε στις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής εταιρίας είτε της θυγατρικής. Ομοίως, αν 
ενσώματες ακινητοποιήσεις έχουν αναπροσαρμοσθεί ύστερα από την 
απόκτηση, σύμφωνα με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής που προβλέπεται 
από το ΔΛΠ 16, τότε οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων του 
τομέα αντανακλούν αυτές τις αναπροσαρμογές.

Α3. [Η τροποποίηση δεν εφαρμόζεται σε Πρότυπα που παρουσιάζονται 
με στοιχειώδη μορφή].

Α4. Το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
τροποποιείται ως ακολούθως:

Στο Πρότυπο, οι παράγραφοι 4, 9, 37, 38, 41, 42, 59, 96 και 104 
τροποποιούνται ως εξής:

4. Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται σε περιουσιακά στοιχεία που 
απεικονίζονται στο αναπροσαρμοσμένο ποσό (εύλογη αξία) σύμφωνα με 
άλλα Πρότυπα, όπως τη μέθοδο της αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις. Όμως, η διαπίστωση αν και κατά πόσο ένα

35

Λ



αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο, 
εξαρτάται από τη βάση που χρησιμοποιείται για να προσδιορισθεί η 
εύλογη αξία:

9. Κατά την εκτίμηση, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη 
ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπο ρεί να είναι απομειωμένο, η οντότητα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη, κατ’ ελάχιστο, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης

(στ) σημαντικές μεταβολές, με δυσμενές αποτέλεσμα για την οντότητα, 
έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου ή αναμένονται να 
συμβούν στο εγγύς μέλλον, κατά την έκταση ή κατά τον τρόπο που ένα 
περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται ή αναμένεται να χρησιμοποιηθεί. 
Αυτές οι μεταβολές περιλαμβάνουν την αδρανοποίηση του στοιχείου, 
προγράμματα για διακοπή ή αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης στην 
οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει ή προγράμματα για διάθεση ενός 
περιουσιακού στοιχείου πριν από την προηγουμένως αναμενόμενη 
ημερομηνία και

37. Οι μελλοντικές ταμιακές ροές θα εκτιμώνται για το περιουσιακό 
στοιχείο στην τρέχουσα κατάσταση του.

Οι εκτιμήσεις μελλοντικών ταμιακών ροών δε θα περιλαμβάνουν 
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές εισροές ή εκροές που αναμένονται να 
προκόψουν από:

(β) μελλοντικά κόστη για τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση τμήματος 
ή τη συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου.

38. Επειδή οι μελλοντικές ταμιακές ροές εκτιμώνται για το περιουσιακό 
στοιχείο στην τρέχουσα κατάστασή του, η αξία λόγω χρήσης δεν 
αντανακλά:

(β) μελλοντικά κόστη για τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση τμήματος 
ή τη συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου ή τα σχετικά μελλοντικά 
οφέλη που θα απορρεύσουν από το μελλοντικό κόστος αυτό.
41. Έως ότου η οντότητα πραγματοποιήσει κόστη για τη συμπλήρωση, 
αντικατάσταση τμήματος ή συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου, οι 
εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμιακών ροών δεν περιλαμβάνουν τις 
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές εισροές που αναμένονται να 
προκόψουν από αυτά τα κόστη (βλ. Προσάρτημα Α, Παράδειγμα 6).
42. Οι εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμιακών ροών περιλαμβάνουν τα
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αναγκαία κόστη της καθημερινής συντήρησης του περιουσιακού 
στοιχείου.
59. Μία ζημία απομείωσης θα αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων αμέσως, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο 
απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία σύμφωνα με άλλο Πρότυπο 
(για παράδειγμα, σύμφωνα με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 
16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις). Κάθε ζημία απομείωσης ενός 
αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μία μείωση αναπροσαρμογής, σύμφωνα με εκείνο το 
Πρότυπο.
96. Κατά την εκτίμηση, αν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μία ζημία 
απομείωσης που αναγνωρίστηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε 
προηγούμενα έτη, μπορεί να μην υπάρχει πλέον ή μπορεί να έχει μειωθεί, 
η οντότητα θα εξετάζει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης

(δ) σημαντικές μεταβολές, με ευνοϊκό αποτέλεσμα για την οντότητα 
έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου ή αναμένεται να 
λάβουν χώρα στο εγγύς μέλλον, κατά την έκταση στην οποία ή κατά 
τρόπο με τον οποίο, το περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται ή 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί. Στις μεταβολές αυτές περιλαμβάνονται τα 
κόστη που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προκειμένου να συμπληρωθεί, να αντικατασταθεί τμήμα ή να συντηρηθεί 
περιουσιακό στοιχείο ή μία δέσμευση να διακοπεί ή να αναδιαρθρωθεί η 
λειτουργία στην οποία ανήκει στο περιουσιακό στοιχείο 
και

104. Μία αναστροφή ζημίας απομείωσης περιουσιακού στοιχείου, θα 
αναγνωρίζεται ως έσοδο άμεσα στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε 
αναπροσαρμοσμένη αξία, σύμφωνα με ένα άλλο Πρότυπο (για 
παράδειγμα, σύμφωνα με τη μέθοδο αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16: 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις). Κάθε αναστροφή ζημίας απομείωσης 
αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως μία αύξηση αναπροσαρμογής, σύμφωνα με εκείνο το Πρότυπο. 
Α5. Στο ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, η υποσημείωση της παραγράφου 14(α) 
απαλείφεται.
Α6. Το ΔΛΠ 38: άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία τροποποιείται ως 
ακολούθως:
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Εισαγωγή

Η παράγραφος 7 απαλείφεται.

Πρότυπο
Στην παράγραφο 7 προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός: 
Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των ταμιακών ροών, που η οντότητα 
αναμένει να προκόψουν από τη συνεχιζόμενη χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή του 
ποσού με το οποίο αναμένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μιας 
υποχρέωσης. Στην παράγραφο 7 τροποποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: 
Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο 
ποσό που υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία 
του.
Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμιακά 
ισοδύναμα ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να 
αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, προσδιοριζόμενη κατά το χρόνο της 
απόκτησης ή της κατασκευής του στοιχείου. 
Η υπολειμματική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι η 
εκτιμώμενη αξία που η οντότητα εκτιμά ότι θα λάμβανε από την 
εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση του κόστους 
εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την 
κατάσταση που θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Ωφέλιμη ξωή είναι:

(α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναμένεται να είναι διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα ή 
(β) το πλήθος των παραγωγικών ή όμοιων μονάδων που η οντότητα 
ανέμενε να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο. 
Η παράγραφος 18 και ο τίτλος που προηγείται τροποποιούνται ως εξής:

Αναγνώριση και Επιμέτρηση

18. Η αναγνώριση ενός στοιχείου ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο απαιτεί 
όπως μία οντότητα αποδεικνύει ότι το στοιχείο πληρεί: 
(α) τον ορισμό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου (βλέπε παραγράφους 7 
- 17) και

(β) τα κριτήρια αναγνώρισης που τίθενται στο παρόν Πρότυπο (βλέπε 
παραγράφους 19-55).

Αυτή ισχύει για τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την 
απόκτηση ή την εσωτερική δημιουργία άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
και τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για τη 
συμπλήρωση, την αντικατάσταση μέρους ή τη συντήρηση του.
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Προστίθεται η παράγραφος 18:

18Α. Η φύση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που, σε 
πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν συμπληρώσεις του στοιχείου ή 
αντικαταστάσεις τμημάτων του. Συνεπώς, οι περισσότερες 
μεταγενέστερες δαπάνες είναι πιθανό να διατηρήσουν τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε υπάρχον άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο αντί να πληρούν τον ορισμό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
και τα κριτήρια αναγνώρισης που τίθενται στο παρόν Πρότυπο. 
Επιπρόσθετα, είναι συχνά δύσκολο να αποδίδονται τέτοιες 
μεταγενέστερες δαπάνες απευθείας σε ένα ορισμένο άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα σύνολο. Συνεπώς, σπάνια οι 
μεταγενέστερες δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την αρχική 
αναγνώριση ενός αγορασμένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου ή μετά 
την ολοκλήρωση ενός εσωτερικώς δημιουργουμένου άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου -  θα αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου. Με συνέπεια προς την παράγραφο 51, 
μεταγενέστερες δαπάνες σε σήματα, τίτλους εφημερίδων και περιοδικών, 
τίτλους εκδόσεων, πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε ουσία (είτε 
εξωτερικώς αγορασμένα είτε εσωτερικώς δημιουργημένα) 
αναγνωρίζονται πάντοτε στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται για 
να αποφεύγεται η αναγνώριση της εσωτερικώς δημιουργουμένης 
υπεραξίας.Η παράγραφος 24 τροποποιείται ως εξής:

24. Το κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείο εμπεριέχει: 
(α) την τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών 
δασμών και των μη επιστρεπτέων φόρων αγοράς μετά την αφαίρεση 
εμπορικών εκπτώσεων και μειώσεων τιμών
και (β) κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας του περιουσιακού 
στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση του.

Οι παράγραφοι 24Α-24Δ προστίθενται:

24Α. Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι: 
(α) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο 
ΔΑΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου και (β) οι 
επαγγελματικές αμοιβές.

24Β. Παραδείγματα κοστών που δεν αποτελούν κόστος ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου είναι:

(α) το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαφήμισης και δραστηριοτήτων 
προώθησης),
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(β) το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία 
πελατών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης του 
προσωπικού) 
και
(γ) τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη.

24Γ. Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στην 
κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 
προσδιορίσει. Κατά συνέπεια, το κόστος της χρήσης ή της 
επανατοποθέτησης ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου δε 
συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία εκείνου του στοιχείου. Για 
παράδειγμα, τα ακόλουθα κόστη δε συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική 
αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου.:

(α) τα κόστη που πραγματοποιούνται όταν ένα στοιχείο που είναι σε θέση 
να λειτουργήσει με τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση δεν 
χρησιμοποιείται ακόμα και

(β) οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως εκείνες που πραγματοποιούνται 
καθώς αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του περιουσιακού 
στοιχείου.

24Δ. Κάποιες δραστηριότητες δημιουργούνται σε σχέση με την ανάπτυξη 
ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν απαιτούνται για τη θέση 
του στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση 
έχει προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες αυτές λειτουργίες μπορεί να 
συμβούν πριν ή κατά τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη. Επειδή οι 
δευτερεύουσες λειτουργίες δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί 
το στοιχείο στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η 
διοίκηση έχει προσδιορίσει, τα έσοδα και οι σχετικές δαπάνες των 
δευτερευουσών λειτουργιών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και 
συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατατάξεις των εσόδων και των 
δαπανών.

Η παράγραφος 34 τροποποιείται ως εξής:

34. Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων με μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή 
στοιχεία ή συνδυασμό χρηματικών και μη χρηματικών περιουσιακών 
στοιχείων. Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται απλά σε ανταλλαγή 
ενός μη χρηματικού στοιχείου με άλλο μη χρηματοοικονομικό στοιχείο, 
αλλά εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις ανταλλαγές που περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη πρόταση. Το κόστος τέτοιου άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός αν (α) η συναλλαγή ανταλλαγής
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στερείται εμπορικής ουσίας ή (β) δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η 
εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε 
του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. Το παρεληφθέν 
περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 
οντότητα δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που 
παραχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν περιουσιακό στοιχείο δεν αποτιμάται 
στην εύλογη αξία, το κόστος του αποτιμάται στη λογιστική αξία του 
παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου.

Οι παράγραφοι 34Α-34Δ προστίθενται:

34Α. Η οντότητα προσδιορίζει αν η συναλλαγή ανταλλαγής έχει 
εμπορική ουσία εξετάζοντας την έκταση στην οποία αναμένεται να 
μεταβληθούν οι ταμιακές ροές της ως αποτέλεσμα της συναλλαγής. Μία 
συναλλαγή ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία αν: 
(α) η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταμιακών ροών του 
παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από τη σύνθεση των 
ταμιακών ροών του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου ή

(β) η ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή 
λειτουργιών της οντότητας μεταβάλλεται ως
αποτέλεσμα της ανταλλαγής και

(γ) η διαφορά του (α) ή του (β) είναι σημαντική σε σχέση με την εύλογη 
αξία των ανταλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να 
προσδιοριστεί αν μία συναλλαγή ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία, η 
ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή 
λειτουργιών της οντότητας θα αντανακλά τις μετά φόρων ταμιακές ροές. 
Το αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αναλύσεων μπορεί να είναι 
ξεκάθαρο χωρίς να χρειάζεται η οντότητα να προβεί σε λεπτομερείς 
υπολογισμούς.
34Β. Η παράγραφος 19(β) ορίζει ειδικώς ότι προϋπόθεση της 
αναγνώρισης άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι το κόστος του 
περιουσιακού στοιχείου να αποτιμάται αξιόπιστα. Η εύλογη αξία ενός 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν υπάρχουν συγκρίσιμες 
αγοραίες συναλλαγές είναι δυνατό να αποτιμηθεί με αξιοπιστία εάν (α) 
δεν υφίσταται για το περιουσιακό στοιχείο σημαντική διακύμανση του 
εύρους των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας, ή (β) είναι 
δυνατός ο ορθολογικός προσδιορισμός των πιθανοτήτων των διαφόρων 
εκτιμήσεων εντός του εύρους τιμών και η εφαρμογή τους στην εκτίμηση 
της εύλογης αξίας. Αν η οντότητα μπορεί να αποτιμήσει αξιόπιστα την 
εύλογη αξία είτε του παρεληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είτε του 
παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου, τότε η εύλογη αξία του 
τελευταίου χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του κόστους εκτός αν η 
εύλογη αξία του παρεληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι πιο
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έκδηλη.
Η παράγραφος 35 απαλείφεται.

Η παράγραφος 54 τροποποιείται ως εξής:

54. Το κόστος ενός εσωτερικώς δημιουργουμένου άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου εμπεριέχει κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος που απαιτείται για τη 
δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία του περιουσιακού 
στοιχείου για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση.

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι:

(α) Το κόστος υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή 
αναλίσκονται για τη δημιουργία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου,

(β) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο 
ΔΑΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την 
δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου και

(γ) οι εισφορές για την αναγνώριση νομικών δικαιωμάτων και

(δ) η απόσβεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου. 
Το ΔΑΠ 23 Κόστος Δανεισμού, καθορίζει κριτήρια για την αναγνώριση 
του τόκου ως στοιχείο του κόστους ενός εσωτερικώς δημιουργουμένου 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου.

Ο τίτλος που προηγείται των παραγράφων 60-62 απαλείφεται. 
Οι παράγραφοι 60 και 61 απαλείφονται.Η παράγραφος 62 απαλείφεται 
και τα περιεχόμενα της έχουν μεταφερθεί στην παράγραφο 18Α.Ο τίτλος 
που προηγείται της παραγράφου 63 τροποποιείται ως εξής: 
Επιμέτρηση Μετά Την Επιμέτρηση

Οι παράγραφοι 76 και 77 τροποποιούνται ως εξής:
76. Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται 
ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η αύξηση θα πιστώνεται 
κατευθείαν στην καθαρή θέση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής. Όμως, 
μια αύξηση λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, 
κατά την έκταση που αναστρέφει μία προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου 
περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα.
77. Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μειώνεται 
ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Όμως, η μείωση θα χρεώνεται 
απευθείας στην καθαρή θέση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής κατά την 
έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασμα
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αναπροσαρμογής αναφορικά με το περιουσιακό στοιχείο αυτό. 
Οι παράγραφοι 79 και 80 τροποποιούνται ως εξής:
79. Το αποσβέσιμο ποσό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου θα 
κατανέμεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 
Υπάρχει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου δε θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια από την 
ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση. Η 
απόσβεση θα αρχίζει, όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για 
χρήση.
Η απόσβεση θα παύει, όταν το περιουσιακό διαγράφει.
80. Η απόσβεση αναγνωρίζεται έστω και αν έχει υπάρξει μία αύξηση 
στην, για παράδειγμα, εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου ή στο 
ανακτήσιμο ποσό του. Πολλοί παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
συμπεριλαμβανομένων:

(α) της προσδοκώμενης χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την 
οντότητα και αν το περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά από μία άλλη διευθυντική ομάδα,

(β) των συνηθισμένων κύκλων παραγωγικής ζωής για το περιουσιακό 
στοιχείο βασιζόμενων σε πληροφορίες ευρέως διαθέσιμες που αφορούν 
σε εκτιμήσεις ωφέλιμης ζωής παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων, που 
χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο,

(γ) της τεχνικής, τεχνολογικής ή άλλων τύπων απαξίωσης,

(δ) της σταθερότητας του κλάδου στον οποίο το περιουσιακό στοιχείο 
λειτουργεί και των μεταβολών στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή 
υπηρεσίες προερχόμενες από το περιουσιακό στοιχείο,

(ε) τις αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών ή δυνητικών 
ανταγωνιστών,

(στ) του επιπέδου των δαπανών συντήρησης που απαιτείται για να 
λαμβάνονται τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το 
περιουσιακό στοιχείο και την ικανότητα και πρόθεση της οντότητας να 
φθάσει σε τέτοιο επίπεδο

(ζ) της περιόδου ελέγχου του περιουσιακού στοιχείου και τα νομικά ή 
όμοια όρια που τίθενται στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, όπως οι 
ημερομηνίες λήξης σχετικών μισθώσεων και

(η) αν η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την 
ωφέλιμη ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της οντότητας. 
Οι παράγραφοι 88-90 τροποποιούνται ως εξής:
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88. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το 
ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
αναμένεται να αναλωθούν από την οντότητα. Αν αυτός ο ρυθμός δεν 
μπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα, η σταθερή μέθοδος θα χρησιμοποιείται. 
Η δαπάνη της απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα, εκτός αν άλλο Πρότυπο επιτρέπει ή απαιτεί αυτή να 
συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού 
στοιχείου.
89. Μία ποικιλία μεθόδων απόσβεσης μπορεί να χρησιμοποιείται για να 
κατανέμεται το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου σε 
συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Αυτές οι 
μέθοδοι περιλαμβάνουν τη σταθερή μέθοδο, τη μέθοδο του φθίνοντος 
υπολοίπου και τη μέθοδο της μονάδας παραγωγής. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για ένα περιουσιακό στοιχείο επιλέγεται βασιζόμενη στο 
προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο και 
εφαρμόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει μία 
μεταβολή στον προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης αυτών των μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών. Θα υπάρξουν σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ, 
πειστικές ενδείξεις που να στηρίζουν μία μέθοδο απόσβεσης για άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία η οποία να καταλήγει σε ένα χαμηλότερο ποσό 
σωρευμένης απόσβεσης σε σχέση με τη σταθερή μέθοδο.

90. Η απόσβεση συνήθως αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Ωστόσο, 
κάποιες φορές τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε 
ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη απόσβεσης αποτελεί τμήμα του κόστους 
του άλλου περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνεται στη λογιστική 
αξία του. Για παράδειγμα, η απόσβεση των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν σε μία παραγωγική διαδικασία 
περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία των αποθεμάτων (βλ. ΔΛΠ 2 
Αποθέματα).

Η παράγραφος 93 τροποποιείται ως εξής:

93. Μία εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου 
βασίζεται στο ποσό που είναι ανακτήσιμο από την εκποίηση με τη χρήση 
τιμών που επικρατούν κατά την ημερομηνία της εκτίμησης για την 
πώληση ενός παρόμοιου περιουσιακού στοιχείου που έχει φθάσει στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής του και που έχει χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες 
παρόμοιες με αυτές, που θα χρησιμοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο. Η 
υπολειμματική αξία αναθεωρείται τουλάχιστον στη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους. Μία μεταβολή της υπολειμματικής αξίας του
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περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής 
εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη

Προστίθεται η παράγραφος 93Α:

93Α. Η υπολειμματική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί 
να αυξηθεί σε ποσό ίσο προς ή μεγαλύτερο της λογιστικής αξίας του. Αν 
αυξηθεί, η δαπάνη απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείο είναι μηδενική 
εκτός και έως ότου η υπολειμματική αξία του μειωθεί μεταγενέστερα σε 
ποσό μικρότερο της λογιστικής αξίας του.

Οι παράγραφοι 94 και 95 τροποποιούνται ως εξής:
94. Η περίοδος απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης θα επανεξετάζονται 
τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικο νομικού έτους. Αν η αναμενόμενη 
ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι διαφορετική από 
προηγούμενες εκτιμήσεις, η περίοδος απόσβεσης θα μεταβάλλεται κατ’ 
ακολουθία. Αν έχει υπάρξει μία ουσιώδης μεταβολή στον προσδοκώμενο 
ρυθμό των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται 
στο περιουσιακό στοιχείο, η μέθοδος απόσβεσης πρέπει να μεταβάλλεται 
έτσι ώστε να αντανακλά το διαμορφωμένο ρυθμό. Τέτοιες μεταβολές θα 
λογιστικοποιούται ως μεταβολές της λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 8.

95. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, 
μπορεί να καταστεί εμφανές ότι η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του δεν 
είναι ορθή. Για παράδειγμα, η αναγνώριση μιας ζημίας απομείωσης 
μπορεί να δείχνει ότι η περίοδος απόσβεσης χρειάζεται να τροποποιηθεί. 
Οι παράγραφοι 103 και 104 τροποποιούνται ως εξής:

103. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα διαγράφεται: 
(α) κατά τη διάθεση ή

(β) όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή 
τη διάθεση του στοιχείου.

104. Το κέρδος ή η ζημία που απορρέει από τη διαγραφή ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου θα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου. Θα συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα 
όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται (εκτός αν το ΔΛΠ 17 απαιτεί 
διαφορετικά σε συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης). Τα κέρδη δε 
θα κατατάσσονται στα έσοδα.Οι παράγραφοι 104Α -  104Γ προστίθενται:

104Α. Η διάθεση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να γίνεται 
με διάφορους τρόπους (π.χ. δια της πώλησης, της σύναψης σύμβασης
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χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της δωρεάς). Κατά τον προσδιορισμό της 
ημερομηνίας διάθεσης τέτοιου στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει τα 
κριτήρια του ΔΑΠ 18 Έσοδα για την αναγνώριση εσόδων από την 
πώληση αγαθών. Το ΔΑΠ 17 εφαρμόζεται στη διάθεση μέσω πώλησης 
και επαναμίσθωσης.

104Β. Αν σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 19 η 
οντότητα αναγνωρίζει το κόστος ανταλλακτικού τμήματος ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, 
τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του αντικαθιστούμενού τμήματος. Αν 
δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να προσδιορίσει τη λογιστική αξία 
του αντικαθιστού μενού τμήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόστος 
της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του αντικαθιστούμενου 
τμήματος όταν αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε εσωτερικώς. 
104Γ. Το αντάλλαγμα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία. Αν η 
πληρωμή του άϋλου περιουσιακού στοιχείου αναβληθεί, το αντάλλαγμα 
που λήφθηκε αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναμη τιμή μετρητοίς του. 
Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του ανταλλάγματος και της 
ταμιακής τιμής μετρητοίς αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύμφωνα με το 
ΔΑΠ 18, αντανακλώντας την πραγματική απόδοση της απαίτησης.

Η παράγραφος 105 απαλείφεται.

Η παράγραφος 106 τροποποιείται ως εξής:

106. Η απόσβεση δεν παύει όταν το άϋλο περιουσιακό στοιχείο τίθεται 
σε αδράνεια ή όταν παραμένει για πώληση εκτός αν το περιουσιακό 
στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως.

Στην παράγραφο 107, η φράση «Συγκριτικές πληροφορίες δεν 
απαιτούνται» απαλείφεται.

Η παράγραφος 111 (ε) τροποποιείται ως εξής:

(ε) το ποσό των συμβατικών δεσμεύσεων για την απόκτηση άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων.

Η παράγραφος 113 (α) (iii) τροποποιείται ως εξής:
(iii) η λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν είχε απεικονιστεί η 
αναπροσαρμοσμένη κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων, 
σύμφωνα με το συγκριτικό χειρισμό της παραγράφου 63 
και
Η παράγραφος 113 (β) τροποποιείται ως εξής και η παράγραφος 113(γ) 
προστίθεται:
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(β) το ποσό του «πλεονάσματος αναπροσαρμογής» που αφορά στα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία κατά την έναρξη και λήξη της λογιστικής 
περιόδου, υποδεικνύοντας τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
περιόδου και οποιοδήποτε περιορισμό στη διανομή του υπολοίπου στους 
μετόχους 
και
(γ) τις μεθόδους και τις σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για 
την εκτίμηση των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων. 
Προστίθεται η παράγραφος 12ΙΑ.

121Α. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 34-34Β σχετικά με την αρχική 
επιμέτρηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε 
συναλλαγή ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων θα εφαρμόζεται 
μελλοντικά μόνο σε μελλοντικές συναλλαγές.
Α7. Η ΜΕΔ-13 Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Επιχειρήσεις-Μη 
Χρηματικές Συνεισφορές από Κοινοπρακτούντες τροποποιείται ως εξής: 
Οι παράγραφοι 5 και 6 τροποποιούνται ως εξής:
5. Εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 31,48 σε μη χρηματικές εισφορές σε μία από 
Κ.Ε.Ο.Ο. σε αντάλλαγμα συμμετοχής στην καθαρή θέση της από 
Κ.Ε.Ο.Ο., ένας κοινοπρακτών θα αναγνωρίζει στην στα αποτελέσματα 
για την περίοδο, την αναλογία του κέρδους ή ζημίας που αποδίδεται στις 
συμμετοχές στην καθαρή θέση των άλλων κοινοπρακτούντων εκτός 
όταν:
(α) οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες της ιδιοκτησίας των 
εισφερομένων μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν 
μεταβιβαστεί στην από Κ.Ε.Ο.Ο. ή

(β)το κέρδος ή η ζημία από τη μη χρηματική εισφορά δεν μπορεί να 
αποτιμηθεί αξιόπιστα ή

(γ) η συναλλαγή της εισφοράς στερείται εμπορικής ουσίας, καθώς 
ορίζεται ο όρος αυτός στο ΔΛΠ 16 Ενσώματες
Ακινητοποιήσεις.

Αν εφαρμόζεται η εξαίρεση (α), (β) ή (γ) το κέρδος ή η ζημία θεωρείται 
μη πραγματοποιη θείσα και συνεπώς δεν αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα εκτός αν εφαρμόζεται και η παράγραφος 6.

6. Αν, επιπρόσθετα με τη λήψη συμμετοχής στην καθαρή θέση της από 
κοινού ελεγχόμενης οικονομικής επιχείρησης, ένας κοινοπρακτών λάβει 
χρηματικά ή μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία θα αναγνωρισθεί από 
τον κοινοπρακτούντα στα αποτελέσματα μία κατάλληλη αναλογία 
κέρδους ή ζημίας στην συναλλαγή.

Μετά την παράγραφο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος, εισάγονται οι 
παράγραφοι 14 και 15, ως εξής:
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14. Οι τροποποιήσεις που αφορούν τη λογιστική αντιμετώπιση των 
συναλλαγών με μη χρηματικές εισφορές που καθορίζονται στην 
παράγραφο 5 θα εφαρμόζονται μελλοντικά σε μελλοντικές συναλλαγές.
15. Η οντότητα θα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις στην παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2005. Αν η οντότητα εφαρμόσει 
το Πρότυπο αυτό για προγενέστερη περίοδο, θα εφαρμόζει τις 
τροποποιήσεις αυτές και για εκείνη την προγενέστερη περίοδο.

Α8. Στη ΜΕΔ-21 Φόροι Εισοδήματος -  Ανάκτηση Αναπροσαρμοσμένων 
Μη Αποσβέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων οι παράγραφοι 3-5 
τροποποιούνται ως εξής:

3. Το θέμα είναι πώς να ερμηνευθεί ο όρος «ανάκτηση» σε σχέση με ένα
περιουσιακό στοιχείο που δεν αποσβένεται (μη αποσβέσιμο περιουσιακό 
στοιχείο) και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 31 του 
ΔΛΠ 16.
4. Η Διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται και σε επενδύσεις σε ακίνητα που 
τηρούνται λογιστικά σε αναπροσαρμοσμένα ποσά σύμφωνα με το ΔΛΠ 
40 παρ. 33 αλλά που θα θεωρούνταν μη αποσβέσιμα αν εφαρμοζόταν το 
ΔΛΠ 16.

5. Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση που ανακύπτει 
από την αναπροσαρμογή ενός μη αποσβέσιμου περιουσιακού στοιχείου 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 16.31 πρέπει να αποτιμάται βασιζόμενη στις 
φορολογικές συνέπειες που θα επακολουθούσαν από την ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας αυτού του περιουσιακού στοιχείου μέσω πώλησης, 
ανεξάρτητα από την αποτίμηση της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου. Κατά συνέπεια, αν ο φορολογικός νόμος ορίζει ένα 
φορολογικό συντελεστή εφαρμοστέο στο φορολογητέο ποσό που 
προέρχεται από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος 
διαφέρει από το φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
φορολογητέο ποσό που προέρχεται από τη χρησιμοποίηση ενός 
περιουσιακού στοιχείου, ο πρώτος συντελεστής εφαρμόζεται στην 
αποτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης 
που συνδέεται προς ένα μη αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο.

Α9. [Η τροποποίηση δεν εφαρμόζεται σε Πρότυπα που παρουσιάζονται 
με στοιχειώδη μορφή].

Α10. Η παράγραφος 9(δ) της ΜΕΔ - 32 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία -  
Κόστη Δικτυακού Τόπου τροποποιείται ως εξής:

(δ) Το στάδιο της Λειτουργίας ξεκινά όταν η ανάπτυξη ενός δικτυακού 
τόπου έχει ολοκληρωθεί. Η δαπάνη που πραγματοποιείται στο στάδιο
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αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται εκτός 
αν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του ΔΛΠ 38 παρ.19

All .  Το Δεκέμβριο 2002, το Συμβούλιο δημοσίευσε Προσχέδιο 
Βελτιώσεων των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων του ΔΛΠ 36 
Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων και του ΔΛΠ 38 Άϋλα 
Περιουσιακά Στοιχεία. Οι προτεινόμενες βελτιώσεις του ΔΛΠ 36 και του 
ΔΛΠ 38 αντανακλούν τις αλλαγές που σχετίζονται με τις αποφάσεις που 
αφορούν την εργασία του Συμβουλίου για τις Συνενώσεις Επιχειρήσεων. 
Επειδή η εργασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, οι προτεινόμενες εκείνες 
αλλαγές δεν αντανακλώνται στις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 36 και του 
ΔΛΠ 38 που περιλαμβάνονται στο παρόν προσάρτημα. 
Α12. Τον Ιούλιο του 2003, το Συμβούλιο δημοσίευσε το ΠΡ 4 Διάθεση 
Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων και Παρουσίαση 
Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων, στο οποίο πρότεινε τροποποιήσεις του 
ΔΛΠ 38 και του ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα. Οι προτεινόμενες 
εκείνες αλλαγές δεν αντανακλώνται στις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 38 και 
του ΔΛΠ 40 που περιλαμβάνονται στο παρόν προσάρτημα

Σχόλια:
• Οπως τροποποιήθηκε ιιε τον Κανονισμό (ΕΚ) 2236/2004 ΔΠΧΠ15)
• Οπως τροποποιήθηκε ιιε τον Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2238/2004
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.ΛΣ

Ενσώματα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά (ενσώματα) περιουσιακά 
στοιχεία που: α) κατέχονται από μια επιχείρηση για χρήση στην 
παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε 
άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και β) αναμένεται να 
χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια περισσότερων της μιας χρήσεως.

Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. ενσώματα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που 
αποκτά η οικονομική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα 
δράσεώς της κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι 
μεγαλύτερη από ένα έτος.

Διάκριση των ενσώματων παγίων στοΓ/είων σε λειτουργικά και μη 
λειτουργικά.

• Λειτουργικά είναι τα παντός είδους υλικά πάγια στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται από την οικονομική μονάδα για την 
πραγμάτωση των λειτουργικών την δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία 
αυτά αν αφαιρεθούν από την επιχείρηση, η οικονομική μονάδα 
απονεκρώνεται, αφού είναι απαραίτητα για την λειτουργική της 
ύπαρξη.

• Μη λειτουργικά είναι τα υλικά πάγια στοιχεία που δεν είναι 
λειτουργικά. Δηλαδή, τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για 
την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά αν και 
ακόμη αφαιρεθούν από την επιχείρηση, η οικονομική μονάδα θα 
συνεχίσει τη λειτουργική της δραστηριότητα.

Στο Ε.Γ.Λ.Σ. δεν γίνεται σαφής διάκριση των παγίων στοιχείων σε 
λειτουργικά (ΔΑΠ 16), ακίνητα επένδυσης (ΔΑΠ 40) και πάγια 
κατεχόμενα για πώληση (ΔΠΧΠ 5).

Ποιοι λογαριασιιοί του Ε.Γ.Λ.Σ. εντάσσονται στον εξεταξόιιενο 
λογαριασιιό

Στον εξεταζόμενο λογαριασμό «ενσώματα π ά γ ια »  εντάσσονται όλα τα 
ενσώματα πάγια στοιχεία για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΑΠ 16 δηλαδή 
όλα τα ενσώματα πάγια στοιχεία εκτός από τα ακόλουθα:

• Τα ακίνητα επένδυσης για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 40
• Τα ενσώματα πάγια στοιχεία που ταξινομούνται ως κατεχόμενα 

για πώληση για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΠ 5
• Τα βιολογικά στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με γεωργικές 

δραστηριότητες ( π.χ. δάση, ζώα, δέντρα) για τα οποία 
εφαρμόζεται το ΔΛΠ 41 και
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• Τα μεταλλευτικά δικαιώματα, εξερεύνησης και εξόρυξης 
μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου.

Επίσης στο ΔΛΠ 16 υπάγονται τα ενσώματα πάγια (ακίνητα, 
μηχανήματα, εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ή 
συντήρηση των προαναφερόμενων στοιχείων.

Λογαριασμοί του ΕΓΑΣ που εντάσσονται στον εξεταζόμενο 
λογαριασμό

10 Εδαφικές εκτάσεις
11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα
12 Μηχανή ματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις —Λοιπός μηχανολογικός 
εξοπλισμός
13 Μεταφορικά μέσα
14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων 
στοιχείων
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λογαριασμούς θα πρέπει να 
αφαιρεθούν:

• οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια, τα οποία εντάσσονται στην 
κατηγορία των «ακίνητων επενδύσεων»

• όλα τα ενσώματα πάγια στοιχεία που εντάσσονται στην κατηγορία 
των «κατεχόμενών για πώληση»

• οι λογαριασμοί 10.05-06 « φ υ τ ε ίε ς »  και 10.15-16 « δ ά σ η »  
για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 41

Δαπάνες επισκευών και συντήρησής

Οι μεταγενέστερες δαπάνες που γίνονται για να αποκαταστήσουν ή να 
διατηρήσουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία η επιχείρηση 
μπορεί να αναμένει από την αρχικώς προσδιορισμένη κανονική 
απόδοση του ενσώματου παγίου στοιχείου συνιστούν τις καλούμενες 
δαπάνες επισκευών και συντήρησης των παγίων στοιχείων και 
χαρακτηρίζονται ως τρέχοντα έξοδα της χρήσεων στην οποία 
πραγματοποιούνται. Σημειώνεται όμως ότι η συνεχής χρήση ορισμένων 
ενσώματων πάγιων στοιχείων (π.χ. ενός αεροσκάφους) προϋποθέτει 
τακτικές επιθεωρήσεις για εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών 
ανεξάρτητα από το αν μέρη του πάγιου στοιχείου αντικαθίστανται ή όχι. 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, το κόστος κάθε σημαντικής τέτοιας 
επιθεώρησης επιβαρύνει την λογιστική αξία του παγίου στοιχείου και 
αντιμετωπίζεται ως αντικατάσταση μερών του παγίου στοιχείου με την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια καταχώρησης των παγίων
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στοιχείων. Οποιαδήποτε υπολειπόμενη λογιστική αξία του κόστους 
προηγούμενης επιθεώρησης διαγράφεται.

Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. επισκευή ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου 
είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν 
καταστραφεί ή υποστεί βλάβη με σκοπό την επαναφορά της 
παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο 
επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή την βλάβη, ενώ 
συντήρηση είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σε αυτό με σκοπό 
να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το 
δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Θεωρητικά υπάρχει διαφορά μεταξύ των δαπανών των δύο αυτών 
κατηγοριών, γιατί η επισκευή προϋποθέτει βλάβη ή αλλοίωση που 
επέρχεται με την χρήση ή την λειτουργία ή με την πάροδο του χρόνου, 
ενώ η συντήρηση αποβλέπει στο να εμποδίσει την επέλευση της 
βλάβης. Δηλαδή, η μεν συντήρηση προλαμβάνει, η δε επισκευή 
επισκευάζει την βλάβη. Παρατηρείται ακόμη ότι οι δαπάνες επισκευών 
δεν επαναλαμβάνονται κατ’ ανάγκη σταθέρα, αντίθετα με τις δαπάνες 
συντηρήσεων που επαναλαμβάνονται κάπως σταθερά.
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1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Α.Λ.Π. 16

1.1 Παράδειγμα 1°

Επιμέτρηση περιουσιακού στοιχείου κατά την αναγνώριση και μετά 

την αναγνώριση, τόσο με την μέθοδο της προσαρμογής όσο και με 

την μέθοδο του συμψηφισμού των αποσβέσεων.

Η επιχείρηση ΔΕΛΤΑ αγόρασε επί πιστώσει ένα πάγιο την 1.1.2001 

αξίας 100.000 η υπολειμματική αξία του οποίου εκτιμήθηκε σε μηδέν και 

η ωφέλιμη ζωή του εκτιμήθηκε σε 5 χρόνια. Η επιχείρηση εφαρμόζει ως 

λογιστική πολιτική στα περιουσιακά της στοιχεία την μέθοδο της 

αναπροσαρμογής. Την 31.12.2001 διενεργεί για πρώτη φορά 

αναπροσαρμογή διότι διαπιστώνει ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στην 

εύλογη αξία του παγίου της και αποφασίζει θετική αναπροσαρμογή με 

συντελεστή 5%. Την 31.12.2002 η επιχείρηση διαπιστώνει μια μείωση 

της λογιστικής αξίας του παγίου λόγω υποτίμησης κατά 10% και 

διενεργεί αντίστοιχη αρνητική αναπροσαρμογή.

Ζητείται α) να γίνει η εγγραφή της απόκτησης του παγίου, β) να 

υπολογιστούν οι αναπροσαρμοσμένες αξίες του παγίου και να γίνουν οι 

σχετικές εγγραφές αναπροσαρμογής της 31.12.2001 και με τους δύο 

τρόπους, και γ) να υπολογιστούν οι αναπροσαρμοσμένες αξίες του 

παγίου και να γίνουν οι σχετικές εγγραφές αναπροσαρμογής της 

31.12.2002 και με τους δύο τρόπους, και δ) να συνταχθεί ο πίνακας 

μεταβολών της αξίας του παγίου με την μέθοδο της προσαρμογής των 

περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 2001 -  2002.
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Απάντηση :

α) η εγγραφή της απόκτησης του παγίου την 1.1.200

γρέωση πίστωση

Περιουσιακά στοιχεία 100.000

Υποχρεώσεις (προμηθευτές παγίων) 100.000

β) Υπολογισμός αναπροσαρμογής και εγγραφές την 31.12.2001.

Σύμφωνα με την μέθοδο αναπροσαρμογής (αποτίμηση στην εύλογη αξία) 

ο υπολογισμός των αναπροσαρμοσμένων αξιών του παγίου και οι 

εγγραφές την 31.12.2001 είναι:

1ος τρόπος υπολογισμού αναπροσαρμογής (προσαοιιογής) 31.12.2001:

Αξίες πάγιου 

στοιχείου

Αξίες της 

31.12.2001 

πριν την 

αναπρ/γή

Αναπρ/γη την 

31.12.2001 κατά 

5%

Αξίες της 

31.12.2001 

μετά την 

αναπρ/γή

Αξία

κτήσεως

100.000 5.000 105.000

Σωρευμένες

Αποσβέσεις 20.000 1.000 21.000

Αναπόσβεστη

Αξία 80.000 4.000 84.000

Οι εγγραφές αναπροσαρμογής με τον πρώτο τρόπο είναι:

χρέωση πίστωση

Πάγια 5.000

Αποσβεσθέντα πάγια 1.000

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής (Καθαρή θέση)

4.000
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2ος τρόπος υπολογισμού αναπροσαοιιογής (συμψηφισμού) 31.12.2001 : 

Σύμφωνα με το τρόπο αυτό οι σωρευμένες αποσβέσεις συμψηφίζονται με 

την προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και το 

καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο 

ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Οπότε έχουμε:

Αξίες πάγιου στοιχείου Αξίες της 31.12.2001

Αξία κτήσεως 100.000

Μείον Σωρευμένες 

Αποσβέσεις

-20.000

Αναπόσβεστη αξία 80.000

Υπολογισμός

αναπροσαρμογής

80.000 X 1, 05 = 84.000

Οι εγγραφές αναπροσαρμογής με τον δεύτερο τρόπο είναι:

χρέωση πίστωση

Αποσβεσθέντα πάγια 20.000

Πάγια 20.000

Συμψηφισμός αποσβεσθέντων

Πάγια 4.000

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής (Καθαρή θέση)

4.000

Διαφορά αναπροσαρμογής

γ) Υπολογισμός αναπροσαρμογής και εγγραφές την 31.12.2002.
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Σύμφωνα με μέθοδο αναπροσαρμογής (αποτίμηση στην εύλογη αξία) ο 

υπολογισμός των αναπροσαρμοσμένων αξιών του παγίου και οι εγγραφές 

την 31.12.2002 είναι:

10ς τρόπος υπολογισμού αναπροσαρμογής (προσαρμογής) 31.12.2002 :

Αξίες πάγιου 

Στοιχείου

Αξίες της 

31.12.2002 

πριν την 

αναπρ/γή

Αναπρ/γη την 

31.12.2002 κατά - 

10%

Αξίες της 

31.12.2002 

μετά την 

αναπρ/γή

Αξία

κτήσεως

105.000 -10.500 94.500

Σωρευμένες

Αποσβέσεις 42.000 -4.200 37.800

Αναπόσβεστη

Αξία 63.000 -6.300 56.700

Οι εγγραφές αναπροσαρμογής με τον πρώτο τρόπο είναι:

χρέωση πίστωση

Πάγια 10.500

Αποσβεσθέντα πάγια 4.200 

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής (Καθαρή θέση) 

Αποτελέσματα 2.300

4.000

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ : Η αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας κατά 6.300 

καταχωρείται κατά 4.000 στο Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 

(συμψηφίζοντας το ήδη υπάρχον Πλεόνασμα αναπροσαρμογής που είχε 

δημιουργηθεί κατά την περίοδο 2001) και το υπόλοιπο μέρος αυτής κατά 

2.300 καταχωρείται στα αποτελέσματα του 2002.
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2ος τρόπος υπολογισμού αναπροσαρμογής 31.12.2002 :

Σύμφωνα με το τρόπο αυτό οι σωρευμένες αποσβέσεις συμψηφίζονται με 

την προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και το 

καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο 

ποσό του περιουσιακού στοιχείου.

Επιπλέον κατά την 31.12.2002 προέκυψαν αποσβέσεις της χρήσεως 2002 

οι οποίες ανέρχονται σε 21.000 (84.000 : 4). Οπότε έχουμε :

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2002 πριν την αναπροσαρμογή: 63.000 X 

ποσοστό αναπροσαρμογής (-10%) = αναπροσαρμοσμένη αξία 56.700

Εγγραφές αναπροσαρμογής με τον δεύτερο τρόπο είναι:

χρέωση πίστωση

Πάγια 6.300

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής (Καθαρή θέση) 4.000

Αποτελέσματα 2.300

δ. Ο πίνακας μεταβολών της αξίας του παγίου με τον πρώτο τρόπο 

υπολογισμού της αναπροσαρμογής της επαναδιατύπωσης των 

περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 2000 — 2002 είναι:

Αξία

κτήσης

Σωρευμένες

αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

αξία

31.12.01 πριν την αναπροσαρμογή 

ΠΛΕΟΝ αναπροσαρμογή 31.12.01

100.000

5.000

20.000

1.000

80.000

4.000

31.12.2001 μετά την 

αναπροσαρμογή + 5% 105.000 21.000 84.000
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31.12.2001 πριν την αναπ/γή 

ΠΛΕΟΝ αναπ/γή της

31.12.2001

105.000

-10.500

42.000

-4.200

63.000

-6.300

31.12.2001 μετά την αναπ/γή 

-10%

94.500 37.800 56.700

Παράδειγμα 2°

Παράδειγμα προσαρμογής αποσβέσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

Η επιχείρηση ΒΗΤΑ αγόρασε ένα πάγιο την 1.1.2000 έναντι αξίας 

100.000. Η διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του εκτιμήθηκε σε 10 χρόνια, η 

υπολειμματική του αξία σε μηδέν ενώ η επιχείρηση για τις περιόδους 

2000, 2001, 2002 και 2003 διενήργησε αποσβέσεις με συντελεστή 20 %. 

Ζητείται η εγγραφή προσαρμογής των αποσβέσεων της περιόδου 2003, 

δεδομένου ότι τελικά οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003 θα 

γίνουν σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., και θα εφαρμοσθεί ως λογιστική πολιτική 

για την επιμέτρηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων η μέθοδος του 

κόστους.

Απάντηση :

Πριν γίνει η διορθωτική εγγραφή οι λογαριασμοί της ΒΗΤΑ κατά την 

31.12.2003 παρουσιάζουν:

Κόστος παγίου 100.000

Σωρευμένες αποσβέσεις (20% ετησίως), ( 2000-2003 ) 80.000

Αναπόσβεστη αξία 20.000

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. οι λογαριασμοί της ΒΗΤΑ κατά την 31.12.2003 

πρέπει να παρουσιάζουν :

Κόστος παγίου 100.000

Σωρευμένες αποσβέσεις (10%) 40,000

Αναπόσβεστη αξία 60.000
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Για να γίνει η προσαρμογή με τα Δ.Λ.Π. στα βιβλία της επιχείρησης με 

31.12.2003 πρέπει να γίνει η εγγραφή :

Επεξηγήσεις: Στο λογαριασμό Κέρδη εις νέον καταχωρείται η διαφορά 

που προέκυψε από τον υπολογισμό των αποσβέσεων με συντελεστές 

αποσβέσεων για τις προηγούμενες περιόδους 2000, 2001 και 2002 με 

ποσοστό 20% αντί 10%, ενώ οι αποσβέσεις της περιόδου μειώνονται 

κατά 10.000 διότι η εγγραφή που έγινε αρχικά κατά 20.000 ήταν με 

συντελεστή ετήσιας απόσβεσης 20% αντί 10%.

1.2Παράδειγμα 3°
Ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων με επιπλέον αντάλλαγμα.

Η εταιρεία ανταλλάσσει φορτηγό λογιστικής αξίας 150.000 με μηχάνημα 

της εταιρείας Β εύλογης αγοραίας αξίας 180.000 καταβάλλοντας 

επιπλέον το ποσό των 50.000.

Ζητείται να διενεργηθεί η εγγραφή της ανταλλαγής.

Απάντηση : Από τη συναλλαγή προκύπτει ζημία αξίας 20.000 

(150.000+50.000-180.000). Η εγγραφή που πρέπει να διενεργηθεί είναι

χρέωση πίστωση

Αποσβεσθέντα πάγια (σωρευμένες αποσβέσεις) 40.000 

Αποσβέσεις περιόδου (αποτελέσματα)

Κέρδη εις νέον 30.000

10.000

χρέωση πίστωση

Μηχάνημα 180.000

Αποτελέσματα (ζημία από ανταλλαγή) 20.000

Φορτηγά

Διαθέσιμα

150.000

50.000
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 38 (1998) αϋλα Περιουσιακά 
Στοιχεία και θα πρέπει να εφαρμόζεται:

(α) κατά την απόκτηση σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε 
συνενώσεις επιχειρήσεων η ημερομηνία συμφωνίας των οποίων είναι την 
ή μετά την 31 Μαρτίου 2004.
(β) σε όλα τα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά στοιχεία, για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 31 Μαρτίου 2004.
Η υιοθέτηση νωρίτερα ενθαρρύνεται.

Σκοπός
1. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό 
χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, με τα οποία δεν 
ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο Πρότυπο. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί 
όπως μία οντότητα να αναγνωρίζει ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο όταν 
και μόνον όταν, πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Το Πρότυπο επίσης 
καθορίζει πώς να επιμετράται η λογιστική αξία των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων και απαιτεί ορισμένες καθορισμένες γνωστοποιήσεις σχετικά 
με τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

Πεδίο εφαρμογής

2)Το πρότυπο αυτό θα εφαρμόζεται στη λογιστική των άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων εκτός από:

α) άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλου 
προτύπου

β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 
39Χρηματοοικονομικά Μέσα:Αναγνώριση και Επιμέτρηση

γ) την αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που 
προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση (βλέπε ΔΠΧΠ όΈρευνα και 
Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων) και

δ) δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών,πετρελαίου,φυσικού 
αερίου και όμοιων μη ανανεώσιμων πόρων.(όπως τροπ. με τον 
1910/2005 (ΔΠΧΠ 6).
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3. Αν ένα άλλο Πρότυπο ορίζει τον λογιστικό χειρισμό για έναν ειδικό 
τύπο άϋλου περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει εκείνο το 
Πρότυπο αντί του παρόντος Προτύπου. Για παράδειγμα, το παρόν 
Πρότυπο δεν εφαρμόζεται:
(α) στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχει μία οντότητα για 
πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης (βλέπε ΔΛΠ 2 
Αποθέματα και ΔΛΠ 11 Συμβάσεις Κατασκευής).
(β) στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (βλέπε ΔΛΠ 12 Φόροι 
Εισοδήματος).
(γ) στις μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 17 
Μισθώσεις.
(δ) στα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε 
εργαζομένους (βλέπε ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους).
(ε) σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς προσδιορίζονται 
στο ΔΛΠ 39. Η αναγνώριση και επιμέτρηση κάποιων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καλύπτεται από το ΔΛΠ 
27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις, το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και 
τοΔΛΠ 31 Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες, (στ) στην υπεραξία που 
αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων (βλέπε Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων).
(ζ) στα αναβαλλόμενα κόστη απόκτησης και άϋλα περιουσιακά στοιχεία, 
που προκύπτουν από τα συμβατικά δικαιώματα του ασφαλιστικού φορέα 
σύμφωνα με ασφαλιστικά συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Το Δ.Π.Χ.Π. 4 θέτει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις γνωστοποίησης για εκείνα τα αναβαλλόμενα κόστη 
απόκτησης αλλά όχι για εκείνα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς 
οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του παρόντος 
Προτύπου εφαρμόζονται σε εκείνα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.
(η) σε μη κυκλοφορούντο άϋλα περιουσιακά στοιχεία που 
κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση (η που συμπεριλαμβάνονται 
σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση) 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντο Περιουσιακά Στοιχεία 
που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες. 
(ΔΠΧΠ5).

Διακοπείσες Δράστη ριόττιτες.
4. Μερικά άϋλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα 
στοιχείο με φυσική υπόσταση, τέτοια όπως ένας ψηφιακός δίσκος 
μαγνητικής εγγραφής (στην περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισμικού), 
μία νομική τεκμηρίωση (στην περίπτωση μιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας ) ή 
φιλμ. Κατά τον προσδιορισμό, αν ένα περιουσιακό στοιχείο που 
ενσωματώνει αμφότερα άϋλα και υλικά στοιχεία, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ή
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ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο, η 
οντότητα πρέπει να εκτιμήσει ποιο στοιχείο είναι περισσότερο 
σημαντικό. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό λογισμικό για ένα 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό εργαλείο, που δεν μπορεί να 
λειτουργεί χωρίς αυτό το ειδικό λογισμικό, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος 
του σχετικού ενσώματου ηλεκτρονικού στοιχείου και αντιμετωπίζεται ως 
πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Το ίδιο ισχύει για το λειτουργικό σύστημα 
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το λογισμικό δεν είναι ένα 
αναπόσπαστο τμήμα του σχετικού ηλεκτρονικού ενσώματου στοιχείου, 
το λογισμικό αντιμετωπίζεται ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο.
5. Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε δαπάνες 
δραστηριοτήτων διαφήμισης, εκπαίδευσης, εκκίνησης, έρευνας και 
ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης κατευθύνονται 
προς την ανάπτυξη της γνώσης. Συνεπώς, μολονότι αυτές οι 
δραστηριότητες μπορεί να καταλήξουν σε ένα περιουσιακό στοιχείο με 
φυσική υπόσταση (για παράδειγμα, ένα πρωτότυπο), το φυσικό στοιχείο 
του περιουσιακού στοιχείου είναι δευτερεύον ως προς το άϋλο συνθετικό 
στοιχείο του, που είναι η γνώση που ενσωματώνεται σε αυτό.
6. Στην περίπτωση μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης, το υποκείμενο 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι είτε ενσώματο είτε άϋλο. Μετά την 
αρχική αναγνώριση, ένας μισθωτής αντιμετωπίζει λογιστικά ένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται βάσει μιας χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο. Δικαιώματα σύμφωνα με τις 
συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος για στοιχεία τέτοια όπως 
κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα, 
ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά δικαιώματα αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής του ΔΛΠ 17 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του 
Προτύπου.
7. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής ενός Προτύπου μπορεί να 
υπάρχουν, αν οι δραστηριότητες ή οι συναλλαγές είναι τόσο 
εξειδικευμένες που καταλήγουν σε λογιστικά θέματα τα οποία ενδέχεται 
να χρήζουν αντιμετώπισης με ένα διαφορετικό
τρόπο. Τέτοια θέματα ανακύπτουν στη λογιστική αντιμετώπιση της 
εξερεύνησης ή ανάπτυξης και εξόρυξης κοιτασμάτων πετρελαίου, 
φυσικών αερίων και μεταλλευμάτων σε εξορυκτικές βιομηχανίες και 
στην περίπτωση των ασφαλιστήριων
συμβολαίων. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε δαπάνες για 
τέτοιες δραστηριότητες και συμβόλαια. Όμως, αυτό το Πρότυπο 
εφαρμόζεται σε άλλα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται 
(τέτοια όπως ηλεκτρονικό λογισμικό) και άλλα κόστη (τέτοια όπως 
κόστη εκκίνησης), σε εξορυκτικές βιομηχανίες ή από ασφαλιστικούς 
φορείς.
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Ορισίίΐοί
8. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο με τις 
έννοιες που καθορίζονται:
Μία ενεργός αγορά είναι μία αγορά όπου όλες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις ιι963 συντρέχουν:
(α) τα στοιχεία που είναι αντικείμενο εμπορίου στην αγορά είναι 
ομοιογενή,
(β) πρόθυμοι αγοραστές και πωλητές μπορεί κανονικά να βρεθούν
οποιαδήποτε στιγμή και
(γ) οι τιμές είναι διαθέσιμες στο κοινό.
Η ημερομηνία της συμφωνίας για μία συνένωση επιχειρήσεων είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία επιτυγχάνεται μία ουσιαστική συμφωνία 
μεταξύ των συνενωμένων επιχειρήσεων και, στην περίπτωση των 
οντοτήτων των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται δημόσια, η 
ημερομηνία που ανακοινώνεται δημόσια. Σε περίπτωση επιθετικής 
αγοράς εταιρίας, η νωρίτερη ημερομηνία κατά την οποία επιτυγχάνεται 
ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των συνενωμένων μερών είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία ένας επαρκής αριθμός των ιδιοκτητών της 
αποκτώμενης έχουν αποδεχθεί την προσφορά του αποκτώντος ώστε ο 
αποκτών να αποκτά των έλεγχο της αποκτώμενης.
Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 
Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι ένας πόρος:
(α) που ελέγχεται από μία οντότητα ως αποτέλεσμα παρελθόντων 
συμβάντων και
(β) από τον οποίο μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να 
εισρεύσουν στην οντότητα.
Λογιστική αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό μετά την έκπτωση κάθε σωρευμένης 
απόσβεσης και κάθε σωρευμένης ζημίας απομείωσης αυτού.
Κόστος είναι τα μετρητά ή τα ταμιακά ισοδύναμα που καταβάλλονται ή η 
εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που παραχωρείται για την απόκτηση 
του περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης ή της 
κατασκευής του η, όταν αρμόζει, το ποσό που αποδίδεται σε εκείνο το 
περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του αναγνώριση σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις άλλων Δ.Π.Χ.Π., παραδείγματος χάρη του 
Δ.Π.Χ.Π. 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών. 
Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο 
ποσό που υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία 
του. Ανάπτυξη είναι η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης 
γνώσης σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς 
βελτιωμένων υλικών, συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή 
υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εμπορικής ιι960 παραγωγής ή 
χρήσης.
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Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των ταμιακών ροών, που η οντότητα 
αναμένει να προκόψουν από τη συνεχιζόμενη χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή του 
ποσού με το οποίο αναμένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μιας 
υποχρέωσης.

Εύλογη α£ία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό για το οποίο 
αυτό το περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο 
μερών που ενεργούν με τη θέληση τους και με πλήρη γνώση των 
συνθηκών της αγοράς.

Ζημία απομείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του.
Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιμο μη χρηματικό 
περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση.

Χρηματικά περιουσιακά στοιγεία είναι χρήματα που κατέχονται και 
περιουσιακά στοιχεία που εισπράττονται σε καθορισμένα ή 
προσδιορίσιμα ποσά χρήματος.

Έρευνα είναι πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση 
που αναλαμβάνεται με την προσμονή της απόκτησης νέας επιστημονικής 
ή τεχνικής γνώσης και αντίληψης.

Υπολειμματική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι η αξία 
που η οντότητα εκτιμά ότι θα λάμβανε επί του παρόντος από την 
εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση του κόστους 
εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την 
κατάσταση που θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Ωφέλιμη ζωή είναι:
(α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναμένεται να είναι διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα ή 
(β) το πλήθος των παραγωγικών ή όμοιων μονάδων που η οντότητα 

αναμένει να αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο, 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία

9. Οι οντότητες συχνά δαπανούν πόρους ή αναλαμβάνουν υποχρεώσεις 
κατά την απόκτηση, ανάπτυξη, συντήρηση ή αναβάθμιση άϋλων πηγών 
πόρων τέτοιων, όπως επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, σχεδιασμού 
και εφαρμογής νέων διαδικασιών ή συστημάτων, αδειών, πνευματικής 
ιδιοκτησίας, γνώσεων αγοράς και εμπορικών σημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων σημάτων προϊόντων και εκδοτικών τίτλων). 
Κοινά παραδείγματα στοιχείων που εμπερικλείονται σε αυτές τις γενικές 
επικεφαλίδες είναι το ηλεκτρονικό λογισμικό, άδειες ευρεσιτεχνίας,
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συγγραφικά δικαιώματα, κινηματογραφικές ταινίες, πελατολόγια, 
υποθηκικά δικαιώματα εξυπηρέτησης, άδειες αλιείας, εισαγωγικές 
ποσοστώσεις, παραχωρήσεις εμπορικών δικαιωμάτων, σχέσεις πελατών ή 
προμηθευτών, εμπιστοσύνη πελατών, μερίδια αγοράς και δικαιώματα 
έρευνας αγοράς.
10. Μερικά μόνο από τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 9 
πληρούν τον ορισμό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή, 
αναγνωρισιμότητα, έλεγχο πάνω σε ένα πόρο και ύπαρξη μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών. Αν ένα στοιχείο που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής αυτού του Προτύπου δεν πληροί τον ορισμό ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου, οι δαπάνες για να αποκτηθεί αυτό ή να 
δημιουργηθεί αυτό εσωτερικώς, αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν 
πραγματοποιούνται. Όμως, αν το στοιχείο αποκτάται σε μία συνένωση 
επιχειρήσεων, αποτελεί μέρος της υπεραξίας που αναγνωρίζεται κατά την 
ημερομηνία της απόκτησης (βλέπε παράγραφο 68).

Ανατνω ρισιαότητα

11. Ο ορισμός ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί όπως ένα 
άϋλο περιουσιακό στοιχείο να είναι αναγνωρίσιμο ώστε να μη συγχέεται 
με την υπεραξία. Η υπεραξία που αποκτάται σε μία συνένωση 
επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μία καταβολή του αποκτώντος εν όψει 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν 
δύνανται να προσδιοριστούν μεμονωμένα και να αναγνωριστούν 
ιδιαιτέρως. Οι μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες μπορεί να προέλθουν 
από σύμπραξη μεταξύ των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν ή από περιουσιακά στοιχεία τα οποία, κατοιδίαν, δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση στις οικονομικές καταστάσεις, 
αλλά για τα οποία ο αποκτών είναι προετοιμασμένος να προχωρήσει σε 
μία πληρωμή κατά τη συνένωση επιχειρήσεων.
12. Το περιουσιακό στοιχείο πληροί το κριτήριο της αναγνωρισιμότητας 
κατά τον ορισμό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου όταν:
(α) διαχωρίζεται, ήτοι μπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από την 
οντότητα και να πωληθεί, μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή 
ανταλλαγεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με σχετικό συμβόλαιο, 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ή
(β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ασχέτως αν τα 
δικαιώματα αυτά είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίζονται από την οντότητα 
ή από άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Έλεγγος

13. Η οντότητα ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο, αν έχει τη δύναμη να 
λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τον 
υποκείμενο πόρο και να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα
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οφέλη. Η δυνατότητα μιας οντότητας να ελέγχει τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα απέρρεε 
κανονικά από νόμιμα δικαιώματα που είναι εκτελεστά δικαστικώς. Εν 
απουσία νομικών δικαιωμάτων, είναι περισσότερο δύσκολο να 
αποδειχτεί ο έλεγχος. Όμως, το δικά στικώς εκτελεστό ενός δικαιώματος 
δεν είναι αναγκαίος όρος για έλεγχο, διότι η οντότητα μπορεί να είναι σε 
θέση να ελέγχει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη με κάποιον άλλον 
τρόπο.
14. Τεχνικές γνώσεις και γνώσεις της αγοράς μπορούν να απολήξουν σε 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Η οντότητα ελέγχει αυτά τα οφέλη αν, για 
παράδειγμα, η γνώση προστατεύεται με νομικά δικαιώματα τέτοια όπως 
συγγραφικά δικαιώματα, έναν περιορισμό μιας εμπορικής συμφωνίας 
(όπου επιτρέπεται) ή με ένα νομικό καθήκον των εργαζομένων να 
διατηρούν εχεμύθεια.
15. Η οντότητα μπορεί να έχει μία ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού 
και μπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίζει πρόσθετες εξειδικεύσεις του 
προσωπικού, οι οποίες οδηγούν σε μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 
εκπαίδευση. Η οντότητα μπορεί επίσης να αναμένει ότι το προσωπικό θα 
συνεχίσει να διαθέτει τις δεξιότητές του σε αυτήν. Όμως, συνήθως μία 
οντότητα έχει ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα αναμενόμενα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από μία ομάδα εξειδικευμένου 
προσωπικού και από εκπαίδευση έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να πληρούν 
τον ορισμό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου. Για έναν όμοιο λόγο, 
ορισμένο διευθυντικό ή τεχνικό χάρισμα είναι απίθανο να πληροί τον 
ορισμό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, εκτός αν αυτό 
προστατεύεται από νόμιμα δικαιώματα χρήσης του και λήψης 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που αναμένονται από αυτό και, 
επίσης πληροί τα υπόλοιπα σημεία του ορισμού.
16. Η οντότητα μπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα μερίδιο 
αγοράς και να αναμένει ότι, χάριν στις προσπάθειες της για την 
οικοδόμηση πελατειακών σχέσεων και εμπιστοσύνης, οι πελάτες θα 
συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την οντότητα. Όμως, εν απουσία 
νομίμων δικαιωμάτων για προστασία ή άλλων τρόπων ελέγχου των 
σχέσεων με τους πελάτες ή της εμπιστοσύνης των πελατών προς την 
οντότητα, η οντότητα συνήθως έχει ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα 
αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από πελατειακές σχέσεις και 
εμπιστοσύνη ώστε τέτοια στοιχεία (χαρτοφυλάκιο πελατών, μερίδια 
αγοράς, πελατειακές σχέσεις, εμπιστοσύνη πελατών) να πληρούν τον 
ορισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Εν απουσία νομικών 
δικαιωμάτων για την προστασία των πελατειακών σχέσεων, πράξεις 
συναλλαγών για τις ίδιες ή παρόμοιες μη συμβατικές πελατειακές σχέσεις 
(εκτός αν αποτελούν μέρος μιας συνένωσης επιχειρήσεων) αποδεικνύουν 
ότι η οντότητα είναι παρόλα αυτά ικανή να ελέγξει τα μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τις πελατειακές σχέσεις. Επειδή οι 
πράξεις συναλλαγών αυτές αποδεικνύουν επίσης ότι οι πελατειακές
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σχέσεις διαχωρίζονται, οι πελατειακές σχέσεις αυτές εμπίπτουν στον 
ορισμό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου.

Μελλοντικά οικονομικά οφέλη

17. Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από ένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνουν έσοδα από την πώληση 
προϊόντων ή υπηρεσιών, εξοικονόμηση κόστους ή άλλα οφέλη που 
προέρχονται από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την 
οντότητα. Για παράδειγμα, η χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε μία 
παραγωγική διαδικασία μπορεί να μειώσει τα μελλοντικά κόστη 
παραγωγής μάλλον παρά να αυξήσει τα μελλοντικά έσοδα.

Αναγνώριση και επιαέτρηση

18. Η αναγνώριση ενός στοιχείου ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο απαιτεί 
όπως μία οντότητα αποδεικνύει ότι το στοιχείο πληροί:
(α) τον ορισμό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου (βλέπε παραγράφους 
8-17) και
(β) τα κριτήρια αναγνώρισης (βλέπε παραγράφους 21-23).
Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά 
για την απόκτηση ή την εσωτερική δημιουργία άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου και για τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για 
τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση μέρους ή τη συντήρηση του.
19. Οι παράγραφοι 25-32 ασχολούνται με την εφαρμογή των κριτηρίων 
αναγνώρισης στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί 
ξεχωριστά και οι παράγραφοι 33-43 ασχολούνται με την εφαρμογή σε 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε συνένωση 
επιχειρήσεων. Η παράγραφος 44 ασχολείται με την αρχική επιμέτρηση 
των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με κρατική 
επιχορήγηση, οι παράγραφοι 45-47 με ανταλλαγές άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων και οι παράγραφοι 48-50 με τον χειρισμό της εσωτερικώς 
δημιουργουμένης υπεραξίας. Οι παράγραφοι 51-67 ασχολούνται με την 
αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση των εσωτερικών δημιουργουμένων 
άϋλων περιουσιακών στοιχείων
20. Η φύση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που, σε 
πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν συμπληρώσεις του στοιχείου ή 
αντικαταστάσεις τμημάτων του. Συνεπώς, οι περισσότερες 
μεταγενέστερες δαπάνες είναι πιθανό να διατηρήσουν τα αναμενόμενα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε υπάρχον άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο αντί να πληρούν τον ορισμό του άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου και τα κριτήρια αναγνώρισης που τίθενται στο 
παρόν Πρότυπο. Επιπρόσθετα, είναι συχνά δύσκολο να αποδίδονται 
τέτοιες μεταγενέστερες δαπάνες απευθείας σε ένα ορισμένο άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα σύνολο. Συνεπώς,
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μόνο σπανίως οι μεταγενέστερες δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά 
την αρχική αναγνώριση ενός αποκτηθέντος άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου ή μετά την ολοκλήρωση ενός εσωτερικώς 
δημιουργούμενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου θα αναγνωρίζονται στη 
λογιστική αξία περιουσιακού στοιχείου. Με συνέπεια προς την 
παράγραφο 63, μεταγενέστερες δαπάνες σε σήματα, τίτλους εφημερίδων 
και περιοδικών, τίτλους εκδόσεων, πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε 
ουσία (είτε εξωτερικώς αποκτηθέντα είτε εσωτερικώς δη μιουργούμενα) 
αναγνωρίζονται πάντοτε στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
Αυτό συμβαίνει διότι η δαπάνη δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη 
συνολική δαπάνη ανάπτυξης της επιχείρησης.
21. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον 
όταν:
(α) πιθανολογείται ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
που αποδίδονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα 
και
(β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα.
22. Η οντότητα πρέπει να εκτιμά την πιθανότητα αναμενόμενων 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών με τη χρησιμοποίηση λογικών και 
βάσιμων παραδοχών που αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίμηση της 
διεύθυνσης για το πλαίσιο των οικονομικών συνθηκών που θα υπάρχουν 
κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
23. Η οντότητα χρησιμοποιεί κρίση για να εκτιμήσει τον βαθμό 
βεβαιότητας που συνδέεται με τη ροή των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που αποδίδονται στη χρησιμοποίηση του περιουσιακού 
στοιχείου με βάση τις διαθέσιμες αποδείξεις κατά το χρόνο της αρχικής 
αναγνώρισης, δίδοντας μεγαλύτερο βάρος στις εξωτερικές αποδείξεις.
24. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα αποτιμάται αρχικώς στο κόστος.

Διακεκριμένη απόκτηση

25. Κανονικά, η τιμή που καταβάλει η οντότητα ώστε να αποκτήσει 
διακεκριμένα ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αντανακλά τις προσδοκίες 
για την πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην 
οντότητα. Με άλλα λόγια, η επίδραση της πιθανότητας αντανακλάται στο 
κόστος του περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, το κριτήριο της 
πιθανότητας για αναγνώριση της παραγράφου 21 (α) θεωρείται πάντοτε 
ότι ικανοποιείται για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται 
ξεχωριστά.
26. Επί πλέον, το κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που 
αποκτάται ξεχωριστά μπορεί συνήθως να επιμετράται αξιόπιστα. Αυτό 
συμβαίνει ειδικά, όταν το τίμημα της αγοράς είναι με τη μορφή μετρητών 
ή άλλων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων.
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27. Το κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείο που αποκτήθηκε 
ξεχωριστά εμπεριέχει:
(α) την τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών 
δασμών και των μη επιστρεπτέων φόρων αγοράς, μετά την αφαίρεση 
εμπορικών εκπτώσεων και μειώσεων τιμών και
(β) κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας του περιουσιακού 
στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση του.

28. Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι:
(α) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο 
ΔΑΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου.
(β) οι επαγγελματικές αμοιβές που προκύπτουν άμεσα από την
αποκατάσταση της λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου και
(γ) το κόστος των δοκιμών της ορθής λειτουργίας του περιουσιακού
στοιχείου.
29. Παραδείγματα δαπανών που δεν αποτελούν μέρος του κόστους ενός 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι:
(α) το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαφήμισης και δραστηριοτήτων 
προώθησης),
(β) το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία 
πελατών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης του 
προσωπικού) και
(γ) τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη.

30. Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στην 
κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 
προσδιορίσει. Κατά συνέπεια, το κόστος της χρήσης ή της 
επανατοποθέτησης ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία εκείνου του στοιχείου. Για 
παράδειγμα, τα ακόλουθα κόστη δεν συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική 
αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου:
(α) τα κόστη που πραγματοποιούνται όταν ένα στοιχείο που είναι σε θέση 
να λειτουργήσει με τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση δεν 
χρησιμοποιείται ακόμα και
(β) οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως εκείνες που πραγματοποιούνται 
καθώς αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του περιουσιακού 
στοιχείου.

31. Κάποιες δραστηριότητες δημιουργούνται σε σχέση με την ανάπτυξη 
ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν απαιτούνται για τη θέση 
του στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση 
έχει προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες αυτές λειτουργίες μπορεί να
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συμβούν πριν ή κατά τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη. Επειδή οι 
δευτερεύουσες λειτουργίες δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί 
το στοιχείο στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η 
διοίκηση έχει προσδιορίσει, τα έσοδα και οι σχετικές δαπάνες των 
δευτερευουσών λειτουργιών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και 
συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατατάξεις των εσόδων και των 
δαπανών.
32. Αν πληρωμή για μία επένδυση σε ακίνητα αναβάλλεται πέραν των 
κανονικών πιστωτικών ορίων, το κόστος της είναι η ισοδύναμη τοις 
μετρητοίς τιμή. Η διαφορά μεταξύ αυτού του ποσού και του συνόλου των 
πληρωμών αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου καθ' όλη την περίοδο της 
πίστωσης, εκτός αν κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με τον χειρισμό της 
κεφαλαιοποίησης που επιτρέπεται από το ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού.

Απόκτηση ως μέρος μιας συνένωσης επιγειρτίσεων

33. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, αν ένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο αποκτάται σε μία συνένωση επιχειρήσεων, το 
κόστος αυτού του άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι η εύλογη αξία του 
κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η εύλογη αξία ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για την 
πιθανότητα ότι τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην 
οντότητα. Με άλλα λόγια, η επίδραση της πιθανότητας αντανακλάται 
στην εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, το κριτήριο της 
πιθανότητας για αναγνώριση της παραγράφου 21 (α) θεωρείται πάντοτε 
ότι ικανοποιείται για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε 
συνενώσεις επιχειρήσεων.
34. Συνεπώς, σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο και το Δ.Π.Χ.Π. 3, ο 
αποκτών αναγνωρίζει άϋλο περιουσιακό στοιχείο του αποκτώμενου κατά 
την ημερομηνία της απόκτησης ξεχωριστά από την υπεραξία, αν η 
εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα, άσχετα αν το περιουσιακό στοιχείο είχε αναγνωριστεί από τον 
αποκτώντα πριν τη συνένωση
επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο αποκτών αναγνωρίζει ως περιουσιακό 
στοιχείο, διακεκριμένα από την εύλογη αξία, ένα έργο έρευνας και 
ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώμενου, αν το έργο πληροί τις 
προϋποθέσεις για ορισμό ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο και η εύλογη 
αξία του μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το έργο έρευνας και 
ανάπτυξης σε εξέλιξη του αποκτώμενου πληροί προϋποθέσεις για ορισμό 
ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο όταν:
(α) πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακό στοιχείο και 
(β) είναι αναγνωρίσιμο, ήτοι διαχωρίζεται ή ανακύπτει από συμβατικά ή 
άλλα νομικά δικαιώματα.
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Η επιμέτρηση της εύλογης «ςίας ενός άϋλου περιουσιακού στοιγείου 
που απο κτηθυκε σεσυνένωση επιγειρτίσεων

35. Η εύλογη αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 
σε συνενώσεις επιχειρήσεων μπορεί συνήθως να επιμετρηθεί με αρκετή 
αξιοπιστία ώστε να αναγνωριστεί διακεκριμένα από την εύλογη αξία. 
Όταν, για τις εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της 
εύλογης αξίας ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, υπάρχει μία σειρά 
πιθανών αποτελεσμάτων με διαφορετικές πιθανότητες, η αβεβαιότητα 
αυτή εντάσσεται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας του στοιχείου, αντί 
να αποδεικνύει την αδυναμία αξιόπιστης επιμέτρησης. Αν ένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων έχει 
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπάρχει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η εύλογη 
αξία της μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
36. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε σε συνένωση 
επιχειρήσεων μπορεί να διαχωρίζεται, αλλά μόνο σε συνδυασμό με 
σχετικό ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο ή άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο. Για παράδειγμα, ένας τίτλος περιοδικού μπορεί να μην μπορεί 
να πωληθεί ξεχωριστά από τη σχετιζόμενη βάση δεδομένων των 
συνδρομητών ή ένα εμπορικό σήμα για φυσικό μεταλλικό νερό μπορεί να 
σχετίζεται με μία συγκεκριμένη πηγή και να μην μπορεί να πωληθεί 
ξεχωριστά από την πηγή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αποκτών αναγνωρίζει 
την ομάδα των περιουσιακών στοιχείων ως ένα ενιαίο στοιχείο 
διακεκριμένα από την εύλογη αξία αν οι μεμονωμένες εύλογες αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων της ομάδας δεν μπορούν να επιμετρηθούν 
αξιόπιστα.
37. Ομοίως, οι όροι «εμπορικό σήμα» και «ονομασία προϊόντος» συχνά 
χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα των εμπορικών και άλλων σημάτων, 
Όμως, ο πρώτος είναι γενικά όρος του μάρκετινγκ που συνήθως 
αναφέρεται σε ομάδα συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων όπως 
ένα εμπορικό σήμα (ή σήμα τεχνικής εξυπηρέτησης) και τη σχετιζόμενη 
εμπορική επωνυμία, τους τύπους, τις συνταγές και της τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης. Ο αποκτών αναγνωρίζει ως ενιαίο περιουσιακό 
στοιχείο μία ομάδα συμπληρωματικών άϋλων περιουσιακών στοιχείων 
που συνιστούν ένα σήμα αν οι μεμονωμένες εύλογες ιι945 αξίες των 
συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων δεν επιμετρώνται αξιόπιστα. 
Αν οι μεμονωμένες εύλογες αξίες των συμπληρωματικών περιουσιακών 
στοιχείων μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα, ο αποκτών δύναται να τις 
αναγνωρίσει ως ενιαίο περιουσιακό στοιχείο εφόσον τα μεμονωμένα 
περιουσιακά στοιχεία έχουν παρόμοιες ωφέλιμες ζωές.
38. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να μην είναι δυνατό να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων είναι όταν το άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο προκύπτει από νομικά ή άλλα συμβατικά 
δικαιώματα και είτε:
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(α) δεν μπορεί να διαχωριστεί είτε
(β) μπορεί να διαχωριστεί αλλά δεν υπάρχει ιστορικό ή απόδειξη 
πράξεων ανταλλαγής για τα ίδια η παρόμοια περιουσιακά στοιχεία και η 
εκτίμηση της εύλογης αξίας με διαφορετικό τρόπο θα συνεπάγετο τη 
χρήση μη μετρήσιμων μεταβλητών.

39. Οι χρηματιστηριακές τιμές σε μια ενεργός αγορά παρέχουν την πιο 
αξιόπιστη εκτίμηση της εύλογης αξίας ενός άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου (βλέπε επίσης παράγραφο 78). Η κατάλληλη αγοραία τιμή 
είναι συνήθως η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αν τρέχουσες 
προσφερόμενες τιμές δεν είναι διαθέσιμες, η τιμή της πλέον πρόσφατης 
όμοιας συναλλαγής μπορεί να παρέχει μία βάση από την οποία να 
εκτιμάται η εύλογη αξία, με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε μία 
ουσιώδης μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες μεταξύ της ημερομηνίας 
της συναλλαγής και της ημερομηνίας κατά την οποία εκτιμάται η εύλογη 
αξία του περιουσιακού στοιχείου.
40. Αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο, η 
εύλογη αξία του είναι το ποσό που η οντότητα θα είχε πληρώσει γιΠαυτό 
κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σε μια συναλλαγή μεταξύ δύο 
μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των 
συνθηκών της αγοράς, βασιζόμενη στην καλύτερη διαθέσιμη 
πληροφόρηση. Κατά τον προσδιορισμό αυτού του ποσού, η οντότητα 
λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των πρόσφατων συναλλαγών για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία.

41. Οι οντότητες που συνήθως εμπλέκονται στην αγορά και πώληση 
μοναδικών άϋλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να έχουν αναπτύξει 
τεχνικές για την εκτίμηση των ευλογών αξιών τους έμμεσα. Αυτές οι 
τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιούνται για αρχική επιμέτρηση ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε σε μία συνένωση επιχειρήσεων, 
αν επιδίωξη τους είναι να εκτιμούν την εύλογη αξία και αν αυτές 
αντανακλούν τρέχουσες συναλλαγές και πρακτικές του κλάδου στον 
οποίο ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Στις τεχνικές αυτές 
περιλαμβάνονται, όταν αρμόζει:
(α) η χρήση συντελεστών πολλαπλασιασμού που αντικατοπτρίζουν τις 
τρέχουσες συναλλαγές της αγοράς σε δείκτες που οδηγούν την 
κερδοφορία του περιουσιακού στοιχείου (όπως έσοδα, μερίδιο αγοράς 
και κέρδη εκμετάλλευσης) ή τα έσοδα από δικαιώματα που θα 
μπορούσαν να αποκτηθούν από την παραχώρηση των δικαιωμάτων του 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου σε έτερο μέρος σε μία συναλλαγή που 
διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση (όπως κατά την προσέγγιση 
«απαλλαγή μέσω δικαιωμάτων») ή
(β) η προεξόφληση των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών από 
το περιουσιακό στοιχείο.
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Μεταγενέστερες δαπάνες σε αποκτώμενο έργο έρευνας και ανάπτυξης 
εν εξελίξει

42. Δαπάνες για έρευνα ή ανάπτυξη που:
(α) σχετίζονται με έργο έρευνας και ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη 
το οποίο αποκτήθηκε χωριστά ή σε μία συνένωση επιχειρήσεων και 
αναγνωρίστηκε ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο και
(β) πραγματοποιούνται μετά την απόκτηση του έργου θα 
αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με τις παραγράφους 54-62.
43. Η εφαρμογή των απαιτήσεων των παραγράφων 54-62 σημαίνει ότι οι 
μεταγενέστερες δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν σε έργο έρευνας και 
ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο αποκτήθηκε χωριστά ή 
σε μία συνένωση επιχειρήσεων και αναγνωρίστηκε ως άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο:
(α) αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγματοποιούνται αν πρόκειται 
για δαπάνη που αφορά την έρευνα,
(β) αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγματοποιούνται αν πρόκειται 
για δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο της παραγράφου 57 και 
(γ) προστίθενται στη λογιστική αξία του αποκτώμενου έργου έρευνας ή 
ανάπτυξης αν είναι δαπάνη που αφορά την ανάπτυξη η οποία πληροί τα 
κριτήρια αναγνώρισης της παραγράφου 57.

Απόκτηση μέσω μιας κρατικής επιγορήγησης

44. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι τεκμαρτής αντιπαροχής, μέσω μιας κρατικής 
επιχορήγησης. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν το κράτος μεταβιβάζει ή 
διαθέτει σε μία οντότητα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, τέτοια όπως 
δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμιο, άδειες λειτουργίας 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις 
ή δικαιώματα πρόσβασης σε άλλους περιορισμένους πόρους. Σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 
Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, η οντότητα μπορεί να 
επιλέξει να καταχωρήσει τόσο, το άϋλο περιουσιακό στοιχείο όσο και 
την επιχορήγηση στην εύλογη αξία αρχικά. Αν η οντότητα επιλέξει να 
μην αναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο αρχικά στην εύλογη αξία, η 
οντότητα αναγνωρίζει το περιουσιακό στοιχείο αρχικά σε μία τεκμαρτή 
αξία (σύμφωνα με τον άλλο χειρισμό που επιτρέπεται από το ΔΛΠ 20) 
πλέον κάθε δαπάνη που είναι άμεσα αποδοτέα στην προετοιμασία του 
περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται.
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Ανταλλαγές περιουσιακών στοιγείων

45. Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων με μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή 
στοιχεία ή συνδυασμό χρηματικών και μη χρηματικών περιουσιακών 
στοιχείων. Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται απλά σε ανταλλαγή 
ενός μη χρηματικού στοιχείου με άλλο μη χρηματοοικονομικό στοιχείο, 
αλλά εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις ανταλλαγές που περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη πρόταση. Το κόστος τέτοιου άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός αν (α) η συναλλαγή ανταλλαγής 
στερείται εμπορικής ουσίας ή (β) δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η 
εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε 
του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. Το περιουσιακό 
στοιχείο που αποκτήθηκε επιμετράται με αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 
οντότητα δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που 
παραχωρήθηκε. Αν το περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε δεν 
επιμετράτε στην εύλογη αξία, το κόστος του επιμετράτε στη λογιστική 
αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου.
46. Η οντότητα προσδιορίζει αν η πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική 
ουσία εξετάζοντας την έκταση στην οποία αναμένεται να μεταβληθούν οι 
ταμιακές ροές της ως αποτέλεσμα της πράξης. Μία πράξη ανταλλαγής 
έχει εμπορική ουσία αν:
(α) η σύνθεση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος και το ποσό) των ταμιακών 
ροών του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε 
διαφέρει από τη σύνθεση των ταμιακών ροών του παραχωρηθέντος 
περιουσιακού στοιχείου ή
(β) η ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή 
λειτουργιών της οντότητας μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής 
και
(γ) η διαφορά του (α) ή του (β) είναι σημαντική σε σχέση με την εύλογη 
αξία των ανταλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να 
προσδιοριστεί αν μία πράξη ανταλλαγής έχει εμπορική ουσία, η ειδική 
αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή λειτουργιών 
της οντότητας θα αντανακλά τις μετά φόρων ταμιακές ροές. Το 
αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αναλύσεων μπορεί να είναι 
ξεκάθαρο χωρίς να χρειάζεται η οντότητα να προβεί σε λεπτομερείς 
υπολογισμούς.

47. Η παράγραφος 21(β) ορίζει ειδικώς ότι προϋπόθεση της αναγνώρισης 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι το κόστος του περιουσιακού 
στοιχείου να επιμετράται αξιόπιστα. Η εύλογη αξία ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν υπάρχουν συγκρίσιμες αγοραίες 
συναλλαγές είναι δυνατό να αποτιμηθεί με αξιοπιστία εάν (α) δεν 
υφίσταται για το περιουσιακό στοιχείο σημαντική διακύμανση του 
εύρους των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας, ή (β) είναι
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δυνατός ο ορθολογικός προσδιορισμός των πιθανοτήτων των διαφόρων 
εκτιμήσεων εντός του εύρους τιμών και η εφαρμογή τους στην εκτίμηση 
της εύλογης αξίας. Αν η οντότητα μπορεί να αποτιμήσει αξιόπιστα την 
εύλογη αξία είτε του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είτε του 
παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου, τότε η εύλογη αξία του 
τελευταίου χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του κόστους εκτός αν η 
εύλογη αξία του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι πιο 
έκδηλη.

Εσωτερικών δημιουργουμένη υπεραξία

48. Η εσωτερικώς δημιουργουμένη υπεραξία δεν θα αναγνωρίζεται ως 
ένα περιουσιακό στοιχείο.
49. Σε μερικές περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δαπάνες για να 
δημιουργήσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, αλλά αυτές δεν 
καταλήγουν στη δημιουργία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, που 
πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης αυτού του Προτύπου. Τέτοιες δαπάνες 
περιγράφονται συχνά ως συμβάλλουσες σε εσωτερικώς δημιουργουμένη 
υπεραξία. Η εσωτερικώς δημιουργουμένη υπεραξία δεν αναγνωρίζεται 
ως περιουσιακό στοιχείο, γιατί δεν είναι μία αναγνωρίσιμη πηγή πόρων 
(ήτοι δεν διαχωρίζεται ούτε προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά 
δικαιώματα) που ελέγχεται από την οντότητα και μπορεί να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα στο κόστος.
50. Διαφορές μεταξύ της αγοραίας αξίας μιας οντότητας και της 
λογιστικής αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να καταγράψουν μία σειρά 
παραγόντων, που επηρεάζουν την αξία της οντότητας. Όμως τέτοιες 
διαφορές δεν αντιπροσωπεύουν το κόστος των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων που ελέγχονται από την οντότητα.

Εσωτερικώς δημιουρτούμενα άϋλα περιουσιακά στοιγεία

51. Είναι μερικές φορές δύσκολο να εκτιμάται αν και κατά πόσο ένα 
εσωτερικώς δημιουργούμενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο έχει τις 
ιδιότητες για αναγνώριση επειδή υπάρχουν προβλήματα στο:
(α) να διαπιστώνεται αν και πότε υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο περιουσιακό 
στοιχείο, που θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη και 
(β) να προσδιορίζεται το κόστος του περιουσιακού στοιχείου αξιόπιστα. 
Σε μερικές περιπτώσεις, το κόστος δημιουργίας ενός άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου εσωτερικά δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κόστος 
συντήρησης ή ενίσχυσης της εσωτερικώς δημιουργουμένης υπεραξίας 
της οντότητας ή των τρεχουσών καθημερινών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων.
Συνεπώς, επιπρόσθετα προς τη συμμόρφωση με τις γενικές προϋποθέσεις 
για την αναγνώριση και την αρχική επιμέτρηση ενός άϋλου περιουσιακού
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στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει τις απαιτήσεις και οδηγίες των 
παραγράφων 52-67 για όλα τα εσωτερικώς δημιουργημένα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία.
52. Η οντότητα, για να εκτιμήσει αν ένα εσωτερικώς δημιουργουμένου 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου πληροί τα κριτήρια για αναγνώριση, 
κατατάσσει τη δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου σε:
(α) μία φάση έρευνας και 
(β) μία φάση ανάπτυξης.
Μολονότι οι όροι «έρευνα» και «ανάπτυξη» ορίζονται, οι όροι «φάση 
έρευνας» και «φάση ανάπτυξης» έχουν μία ευρύτερη έννοια για το σκοπό 
αυτού του Προτύπου.
53. Αν η οντότητα δεν μπορεί να διαχωρίσει τη φάση έρευνας από τη 
φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράμματος δημιουργίας άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα μεταχειρίζεται τις δαπάνες αυτού 
του προγράμματος ως αν πραγματοποιήθηκαν μόνο για τη φάση έρευνας.

Φάση έρευνας

54. Άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από έρευνα (ή από τη 
φάση έρευνας ενός εσωτερικού προγράμματος) δεν θα αναγνωρίζεται. 
Δαπάνες έρευνας (ή φάσεις έρευνας ενός εσωτερικού προγράμματος) θα 
αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγματοποιούνται.
55. Στη φάση έρευνας ενός προγράμματος, η οντότητα δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι υπάρχει ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα 
δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Συνεπώς, αυτές οι 
δαπάνες αναγνωρίζονται πάντοτε ως έξοδα,
όταν πραγματοποιούνται.

56. Παραδείγματα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι:
(α) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων,
(β) η αναζήτηση, εκτίμηση και τελική επιλογή, εφαρμογών πορισμάτων 
έρευνας ή άλλων γνώσεων,
(γ) η αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα, 
διαδικασίες, συστήματα ή υπηρεσίες και
(δ) η διαμόρφωση, ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των 
δυνατών εναλλακτικών λύσεων για νέα ή βελτιωμένα υλικά, συσκευές, 
προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα ή υπηρεσίες.

Φάση ανάπτυξης

57. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από ανάπτυξη (ή από 
τη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράμματος) θα αναγνωρίζεται 
όταν και μόνον όταν, η οντότητα μπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα:
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(α) την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση.
(β) την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο και 
να χρησιμοποιήσει ή πωλήσει αυτό.
(γ) την ικανότητα της να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο.
(δ) πως το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η οντότητα μπορεί να 
αποδείξει την ύπαρξη μιας αγοράς για το προϊόν του άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου ή για το ίδιο το άϋλο περιουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να 
χρησιμοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιμότητα του άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου.
(ε) τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων 
πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή 
πωλήσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο (στ) την ικανότητα της να 
αποτιμά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο, κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του.
58. Στη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράμματος, η οντότητα 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αναγνωρίζει ένα άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο και να αποδεικνύει ότι το περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει 
πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Αυτό γιατί η φάση ανάπτυξης ενός 
προγράμματος είναι περισσότερο προωθημένη παρά η φάση έρευνας.
59. Παραδείγματα δραστηριοτήτων ανάπτυξης είναι:
(α) ο σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή προ-παραγωγής ή προ- 
χρησιμοποίησης πρωτοτύπων και προτύπων,
(β) ο σχεδιασμός εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών που 
εμπερικλείουν νέα τεχνολογία,
(γ) ο σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μιας πιλοτικής 
εγκατάστασης, μη οικονομικώς δυνατής για εμπορική παραγωγή και 
(δ) ο σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή μιας επιλεγμένης εναλλακτικής 
λύσης για νέα ή βελτιωμένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 
συστήματα ή υπηρεσίες.

60. Για να αποδείξει η οντότητα πως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα 
δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη, η οντότητα εκτιμά 
τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που πρόκειται να αποκομίσει από το 
περιουσιακό στοιχείο με τη χρησιμοποίηση των αρχών του ΔΛΠ 36 
Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. Αν το περιουσιακό στοιχείο 
θα δημιουργήσει οικονομικά οφέλη μόνο σε συνδυασμό με άλλα 
περιουσιακά στοιχεία, η οντότητα εφαρμόζει την αρχή των μονάδων 
δημιουργίας ταμιακών ροών του ΔΛΠ 36.
61. Διαθεσιμότητα πόρων για ολοκλήρωση, χρησιμοποίηση και 
απόκτηση των ωφελειών από ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
παρουσιάζει τους τεχνικούς, οικονομικούς και άλλους πόρους που
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απαιτούνται και την ικανότητα της ιι959 οντότητας να εξασφαλίσει 
αυτούς τους πόρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οντότητα αποδεικνύει 
τη διαθεσιμότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης με την εξασφάλιση 
ενδείξεων για τη θέληση του δανειστή να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα.
62. Τα κοστολογικά συστήματα της οντότητας μπορεί συχνά να 
αποτιμούν αξιόπιστα το κόστος της δημιουργίας ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά, όπως μισθοί και άλλες δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για να εξασφαλίσουν συγγραφικά δικαιώματα ή 
άδειες ή ανάπτυξη ηλεκτρονικού λογισμικού.
63. Εσωτερικώς δημιουργημένα σήματα, τίτλοι εφημερίδων και 
περιοδικών, τίτλοι εκδόσεων, πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε ουσία 
δεν θα αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία.
64. Δαπάνες σε εσωτερικώς δημιουργήμενα σήματα, τίτλους εφημερίδων 
και περιοδικών, εκδοτικούς τίτλους, πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε 
ουσία δεν μπορεί να διαχωριστούν από το συνολικό κόστος ανάπτυξης 
της επιχείρησης. Συνεπώς, τέτοια στοιχεία δεν αναγνωρίζονται ως άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία.

Κόστος ενός εσωτερικώς δη μιουργουμένου άυλου περιουσιακού 
στοιγείου

65. Το κόστος ενός εσωτερικώς δημιουργουμένου άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου για το σκοπό της παραγράφου 24 είναι το σύνολο των δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που το άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο για πρώτη φορά πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης των 
παραγράφων 21, 22 και 57. Η παράγραφος 71 απαγορεύει επαναφορά 
δαπανών που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδα.
66. Το κόστος ενός εσωτερικώς δημιουργουμένου άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου εμπεριέχει κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος που απαιτείται για τη 
δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία του περιουσιακού 
στοιχείου για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση.

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι:
(α) το κόστος υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή 
αναλίσκονται για τη δημιουργία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου,
(β) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο 
ΔΑΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την 
δημιουργία του περιουσιακού στοιχείου,
(γ) οι εισφορές για την καταχώρηση νομικών ιι948 δικαιωμάτων και 
(δ) η απόσβεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου. 
Το ΔΑΠ 23 Κόστος Δανεισμού, καθορίζει κριτήρια για την αναγνώριση 
του τόκου ως στοιχείο του κόστους ενός εσωτερικώς δημιουργουμένου 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου.
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67. Τα ακόλουθα δεν είναι συνθετικά στοιχεία του κόστους ενός 
εσωτερίκώς δημιουργημένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου:
(α) έξοδα πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά έξοδα, εκτός αν αυτές οι 
δαπάνες μπορούν άμεσα να αποδοθούν στην προετοιμασία του 
περιουσιακού στοιχείου για χρήση,
(β) καθαρά διαπιστωμένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζημίες 
που πραγματοποιούνται προτού ένα περιουσιακό στοιχείο επιτύχει την 
προγραμματισμένη απόδοση και
(γ) δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού για να λειτουργεί το περιουσιακό 
στοιχείο.
Παράδειγμα που επεξηγεί την Παράγραφο 65 Μία οντότητα αναπτύσσει 
μία νέα παραγωγική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του 20X5 οι δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν ήταν ΝΜ 1 000 (*), από τις οποίες ΝΜ900 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1 Δεκεμβρίου 20X5 και ΝΜ 100 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1 Δεκεμβρίου 20X5 και 31 Δεκεμβρίου 
20X5. Η οντότητα είναι σε θέση να αποδείξει ότι, κατά την 1 Δεκεμβρίου 
20X5, η παραγωγική διαδικασία πληρούσε τα κριτήρια για αναγνώριση 
ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Το ανακτήσιμο ποσό της 
τεχνογνωσίας που ενσωματώθηκε στη διαδικασία (συμπεριλαμβάνοντας 
μελλοντικές ταμιακές εκροές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν αυτή 
είναι διαθέσιμη για χρήση) εκτιμάται ότι είναι ΝΜ500

Στο τέλος του 2005, η παραγωγική διαδικασία καταχωρείται ως ένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο με ένα κόστος ΝΜ100 (δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που τα κριτήρια αναγνώρισης 
πληρούνταν, τουτέστιν, 1 Δεκεμβρίου
2005). Οι δαπάνες ΝΜ900 που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1 
Δεκεμβρίου 20X5 αναγνωρίζονται ως έξοδα, γιατί τα κριτήρια 
αναγνώρισης δεν πληρούνταν μέχρι την 1 Δεκεμβρίου 2005. Αυτές οι 
δαπάνες δεν αποτελούν μέρος του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας 
που αναγνωρίστηκε στον ισολογισμό.
Κατά τη διάρκεια του 2006 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ΝΜ2 000. Στο 
τέλος του 2006 το ανακτήσιμο ποσό της τεχνογνωσίας που 
ενσωματώνεται ιι963 στη διαδικασία (συμπεριλαμβάνοντας μελλοντικές 
ταμιακές εκροές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν αυτή είναι 
διαθέσιμη για χρήση) εκτιμάται να είναι ΝΜ1 900.
Στο τέλος του 2006, το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας είναι ΝΜ2 
100 (ΝΜ100 δαπάνες που αναγνωρίστηκαν στο τέλος του 2005 πλέον 
ΝΜ2 000 δαπάνες που αναγνωρίστηκαν στο 2006). Η οντότητα 
αναγνωρίζει μία ζημία απομείωσης ύψους ΝΜ200 για να προσαρμόσει 
τη λογιστική αξία της διαδικασίας πριν από τη ζημία απομείωσης (ΝΜ2 
100) στο ανακτήσιμο ποσό της (ΝΜ1 900). Αυτή η ζημία απομείωσης θα 
αναστραφεί σε μία επόμενη περίοδο, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
την αναστροφή μίας ζημίας απομείωσης του ΔΛΠ 36.
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Αναγνώριση μιας δαπάνης

68. Δαπάνες για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζονται ως 
έξοδα, όταν αυτές πραγματοποιούνται, εκτός αν:
(α) αποτελούν μέρος του κόστους ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
που πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης (βλέπε παραγράφους 18.67) ή 
(β) το στοιχείο αποκτάται μετά από μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν 
μπορεί να αναγνωριστεί ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Αν αυτό 
συμβαίνει, οι δαπάνες αυτές (οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 
της συνένωσης επιχειρήσεων) θα αποτελούν μέρος του ποσού που 
αποδίδεται στην υπεραξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης (βλέπε 
Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων). (*) Σε αυτό το Πρότυπο, τα 
χρηματικά ποσά εκφράζονται σε (ΝΜ).«νομισματικές μονάδες»
69. Σε μερικές περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δαπάνες για να παρέχουν 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη σε μία οντότητα, αλλά κανένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο δεν αποκτάται ή 
δημιουργείται το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγματοποιούνται. Για 
παράδειγμα, εκτός αν αποτελεί μέρος του κόστους μιας συνένωσης 
επιχειρήσεων, οι δαπάνες για έρευνα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν 
πραγματοποιούνται (βλέπε παράγραφο 54).

Άλλα παραδείγματα δαπανών που αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν 
πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν:
(α) δαπάνες για δραστηριότητες εκκίνησης (ήτοι κόστη εκκίνησης), εκτός 
αν αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνονται στο κόστος στοιχείου των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων σύμφωνα με το ΔΑΠ 16 Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις. Τα κόστη εκκίνησης μπορεί να αποτελούνται από 
κόστη εγκατάστασης όπως νομικά κόστη και κόστη γραμματείας που 
πραγματοποιούνται κατά την ίδρυση μιας νομικής οντότητας, δαπάνες 
για το άνοιγμα νέας εγκατάστασης ή επιχείρησης (ήτοι κόστη προ της 
έναρξης) ή δαπάνες για την εκκίνηση νέων λειτουργιών ή το λανσάρισμα 
νέων προϊόντων ή διαδικασιών (ήτοι κόστη προ της λειτουργίας).
(β) δαπάνες εκπαίδευσης.
(γ) δαπάνες διαφήμισης και/ή προώθησης.
(δ) δαπάνες για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση μέρους ή του 
συνόλου μιας οντότητας.
70. Η παράγραφος 68 δεν αποκλείει αναγνώριση μιας προπληρωμής ως 
ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν η πληρωμή για την παράδοση 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί πριν από την 
παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών.
Δαπάνες παρελθόντος που δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία
71. Δαπάνες, για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αρχικά είχαν 
αναγνωριστεί ως έξοδα δεν θα αναγνωρίζονται ως μέρος του κόστους 
ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Επιμέτρηση μετά τιιν αναγνώριση

72. Η οντότητα θα επιλέγει ως λογιστική της πολιτική τη μέθοδο του 
κόστους της παραγράφου 74 ή τη μέθοδο της αναπροσαρμογής της 
παραγράφου 75. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αντιμετωπίζεται 
λογιστικά με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής, όλα τα άλλα περιουσιακά 
στοιχεία της κατηγορίας του πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται 
λογιστικά με την ίδια μέθοδο, εκτός αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
73. Μία κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι μία 
συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων όμοιας φύσης και χρήσης στις 
εκμεταλλεύσεις μιας οντότητας. Τα στοιχεία μιας κατηγορίας άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα, για να 
αποφεύγεται επιλεκτική αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων και η 
απεικόνιση ποσών στις οικονομικές καταστάσεις πού αντιπροσωπεύουν 
ένα μείγμα κόστους και αξιών σε διάφορες ημερομηνίες.

Μέθοδος κόστους
74. Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα 
απεικονίζεται στο κόστος του μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε 
σωρευμένη ζημία απομείωσης.

Μέθοδος αναπροσαρμογής

75. Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα 
απεικονίζεται σε μία αναπροσαρμοσμένη αξία, που είναι η εύλογη αξία 
του κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον κάθε 
μεταγενέστερη σωρευμένη απόσβεση και κάθε μεταγενέστερη 
σωρευμένη ζημία απομείωσης. Για το σκοπό των αναπροσαρμογών 
σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο, η εύλογη αξία θα προσδιορίζεται με 
αναφορά σε μία ενεργός αγορά. Αναπροσαρμογές πρέπει να γίνονται 
τόσο τακτικά ώστε η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού να μη διαφέρει ουσιωδώς από την 
εύλογη αξία του.
76. Η μέθοδος της αναπροσαρμογής δεν επιτρέπει:
(α) την επανεκτίμηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν 
προηγουμένως αναγνωριστεί ως περιουσιακά στοιχεία ή 
(β) την αρχική αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων με ποσά 
άλλα εκτός από το κόστος.
77. Η μέθοδος αναπροσαρμογής εφαρμόζεται εφόσον ένα περιουσιακό 
στοιχείο έχει αρχικά αναγνωριστεί στο κόστος. Όμως, αν μόνο μέρος του 
κόστους ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως ένα 
περιουσιακό στοιχείο, για το λόγω ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν 
πληρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης μέχρι ενός σημείου της όλης 
διαδικασίας (βλέπε παράγραφο 65), η μέθοδος αναπροσαρμογής μπορεί
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να εφαρμόζεται στο σύνολο αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, 
η μέθοδος αναπροσαρμογής μπορεί να εφαρμόζεται σε ένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο που είχε παραληφθεί μέσω μιας κρατικής 
επιχορήγησης και αναγνωριστεί με ένα τεκμαρτό ποσό (βλέπε 
παράγραφο 44).
78. Είναι ασύνηθες μια ενεργός αγορά με τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται στην παράγραφο 8 να υπάρχει για ένα άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο, μολονότι αυτό μπορεί να συμβεί. Για παράδειγμα, σε ορισμένες 
δικαιοδοσίες, μία ενεργός αγορά μπορεί να υπάρχει για ελευθέρως 
μεταβιβάσιμες άδειες ταξί, αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις παραγωγής. 
Όμως, μία ενεργός αγορά δεν μπορεί να υπάρχει για σήματα, τίτλους 
εφημερίδων και περιοδικών, μουσικά δικαιώματα και δικαιώματα 
έκδοσης ταινιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικά σήματα, γιατί 
κάθε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο είναι μοναδικό. Επίσης, μολονότι άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται και συμβάσεις 
διαπραγματεύονται μεταξύ κατ'ιδίαν αγοραστών και πωλητών, οι 
συναλλαγές αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για αυτούς τους λόγους, η τιμή 
που καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μην αποτελεί 
επαρκή απόδειξη της εύλογης αξίας ενός άλλου. Τέλος, οι τιμές συχνά 
δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.
79. Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τη μεταβλητότητα 
των εύλογων αξιών των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
επανεκτιμώνται. Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου 
περιουσιακού στοιχείου διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική αξία του, 
μία περαιτέρω αναπροσαρμογή είναι αναγκαία. Μερικά άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ενέχουν ουσιώδεις και ασταθείς 
διακυμάνσεις σε εύλογη αξία δημιουργώντας έτσι την ανάγκη ετήσιας 
αναπροσαρμογής. Τέτοιες συχνές αναπροσαρμογές δεν είναι αναγκαίες 
για άϋλα περιουσιακά στοιχεία με μόνο ασήμαντες διακυμάνσεις σε 
εύλογη αξία.
80. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, κάθε 
σωρευμένη απόσβεση κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής:
(α) είτε αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη μεταβολή στην προ 
αποσβέσεων αξία του περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική 
αξία του, μετά την αναπροσαρμογή, να είναι ίση με την 
αναπροσαρμοσμένη αξία του,
(β) είτε συμψηφίζεται έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται 
σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου.
81. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο σε μια κατηγορία 
αναπροσαρμοσμένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να 
αναπροσαρμοστεί, για το λόγο ότι δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτό το 
περιουσιακό στοιχείο, το περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται στο 
κόστος του μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και ζημία απομείωσης.
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82. Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου δεν μπορεί εφεξής να προσδιορίζεται με αναφορά σε μία 
ενεργός αγορά, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να 
είναι η αναπροσαρμοσμένη αξία του κατά την ημερομηνία της 
τελευταίας αναπροσαρμογής με αναφορά στην ενεργό αγορά μείον κάθε 
μεταγενέστερης σωρευμένης απόσβεσης και κάθε μεταγενέστερης 
σωρευμένης ζημίας απομείωσης.
83. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον μία ενεργός αγορά για ένα 
αναπροσαρμοσμένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να δείχνει ότι το 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο και ότι χρειάζεται να 
εξεταστεί, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36

Αττοίΐείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

84. Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να 
προσδιορίζεται με παραπομπή σε μία ενεργός αγορά σε μία 
μεταγενέστερη ημερομηνία επιμέτρησης, η μέθοδος της αναπροσαρμογής 
εφαρμόζεται από αυτήν την ημερομηνία.
85. Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται 
ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η αύξηση θα πιστώνεται 
κατευθείαν στην καθαρή θέση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής. Όμως, 
μια αύξηση λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, 
κατά την έκταση που αναστρέφει μία προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου 
περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα.
86. Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μειώνεται 
ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Όμως, η μείωση θα χρεώνεται 
απευθείας στην καθαρή θέση στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής κατά την 
έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής αναφορικά με το περιουσιακό στοιχείο αυτό.
87. Το σωρευμένο πλεόνασμα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται στα 
ίδια κεφάλαια μπορεί να μεταφέρεται άμεσα στα κέρδη εις νέον, όταν 
πραγματοποιηθεί η διαφορά. Το σύνολο της διαφοράς μπορεί να 
πραγματοποιείται κατά την απόσυρση ή διάθεση του περιουσιακού 
στοιχείου. Όμως, μέρος της διαφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί, καθώς 
το περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται από την οντότητα. Σε τέτοια 
περίπτωση, το ποσό της διαφοράς που πραγματοποιείται είναι η διαφορά 
μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης που θα είχε 
αναγνωριστεί με βάση το ιστορικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου. 
Η μεαφορά από τα «πλεονάσματα αναπροσαρμογής» στα κέρδη εις νέον 
δεν γίνεται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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Ωφέλιμη £ωή

88. Η οντότητα θα εκτιμά π945 αν η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου είναι περιορισμένη ή αόριστη και, αν είναι 
περιορισμένη, τη διάρκεια ή τον αριθμό των παραγωγικών ή όμοιων 
μονάδων που αποτελούν εκείνη την ωφέλιμη ζωή. Η οντότητα θα θεωρεί 
ότι ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή όταν, 
βάσει ανάλυσης των σχετικών παραγόντων, δεν υπάρχει προβλεπόμενη 
λήξη της περιόδου κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται 
να δημιουργήσει καθαρές ταμιακές εισροές για την οντότητα.
89. Ο λογιστικός χειρισμός για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο βασίζεται 
στην ωφέλιμη ζωή του. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο με περιορισμένη 
ωφέλιμη ζωή αποσβένεται (βλέπε παραγράφους 97-106) και ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται (βλέπε 
παραγράφους 107-110). Τα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που 
συνοδεύουν το παρόν Πρότυπο επεξηγούν τον προσδιορισμό της 
ωφέλιμης ζωής για διάφορα άϋλα περιουσιακά στοιχεία και την 
επακόλουθη λογιστική αντιμετώπιση βάσει εκείνων των προσδιορισμών 
της ωφέλιμης ζωής.
90. Πολλοί παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της 
ωφέλιμης ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
συμπεριλαμβανομένων:
(α) της προσδοκώμενης χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την 
οντότητα και αν το περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά από μία άλλη διευθυντική ομάδα,
(β) των συνηθισμένων κύκλων παραγωγικής ζωής για το περιουσιακό 
στοιχείο βάσει ευρέως διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν σε 
εκτιμήσεις ωφέλιμης ζωής παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων, που 
χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο,
(γ) της τεχνικής, τεχνολογικής ή άλλων τύπων απαξίωσης, (δ) της 
σταθερότητας του κλάδου στον οποίο το περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί 
και των μεταβολών στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες 
προερχόμενες από το περιουσιακό στοιχείο,
(ε) τις αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών ή δυνητικών 
ανταγωνιστών,
(στ) του επιπέδου των δαπανών συντήρησης που απαιτούνται για να 
λαμβάνονται τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το 
περιουσιακό στοιχείο και την ικανότητα και πρόθεση της οντότητας να 
φθάσει σε τέτοιο επίπεδο,
(ζ) της περιόδου ελέγχου του περιουσιακού στοιχείου και τα νομικά ή 
όμοια όρια που τίθενται στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, όπως οι 
ημερομηνίες λήξης σχετικών μισθώσεων 
και
(η) αν η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την 
ωφέλιμη ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της οντότητας.
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91. Ο όρος «αόριστος» δεν σημαίνει «απεριόριστος». Η ωφέλιμη ζωή 
ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αντανακλά μόνον εκείνο το επίπεδο 
συντήρησης που απαιτείται για να διατηρηθεί το κανονικό επίπεδο 
απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της εκτίμησης της 
ωφέλιμης ζωής του και την ικανότητα και πρόθεση της οντότητας να 
φθάσει στο επίπεδο αυτό. Το συμπέρασμα ότι η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου είναι αόριστη δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις 
προγραμματισμένες μελλοντικές δαπάνες που απαιτούνται για να 
διατηρηθεί το επίπεδο της απόδοσης.
92. Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των ταχέων μεταβολών στην 
τεχνολογία, στο ηλεκτρονικό λογισμικό και πολλά άλλα, τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία είναι ευαίσθητα στην τεχνολογική απαξίωση. 
Συνεπώς, πιθανολογείται ότι η ωφέλιμη ζωή τους θα είναι σύντομη.
93. Η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να είναι 
πολύ μεγάλη ή έστω και αόριστη. Η αβεβαιότητα δικαιολογεί την 
εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου πάνω 
σε μία συντηρητική βάση, αλλά δεν δικαιολογεί την επιλογή μίας ζωής 
που είναι αβάσιμα σύντομη.
94. Η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που ανακύπτει 
από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα δεν θα υπερβαίνει την περίοδο 
που ισχύουν τα συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, αλλά μπορεί να 
είναι συντομότερη ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου που η οντότητα 
αναμένει να κάνει χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Αν τα συμβατικά 
ή άλλα νομικά δικαιώματα μεταβιβάζονται για περιορισμένη χρονική 
περίοδο που δύναται να ανανεωθεί, η ωφέλιμη ζωή του άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου θα περιλαμβάνει την περίοδο (τις περιόδους) 
ανανέωσης μόνο αν υπάρχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν την 
ανανέωση από την οντότητα χωρίς σημαντικό κόστος.
95. Μπορεί να υπάρχουν τόσο οικονομικοί όσο και νομικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν την ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου. 
Οι οικονομικοί παράγοντες προσδιορίζουν την περίοδο κατά την οποία 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα λαμβάνονται από την οντότητα. Η 
περίοδος κατά την οποία η οντότητα ελέγχει την πρόσβαση στα οφέλη 
αυτά μπορεί να περιορίζεται από νομικούς παράγοντες. Η ωφέλιμη ζωή 
είναι η βραχύτερη τω περιόδων που προσδιορίζεται από αυτούς τους 
παράγοντες.
96. Η ύπαρξη των ακόλουθων παραγόντων, μεταξύ άλλων, υποδεικνύει 
ότι μία οντότητα θα ήταν σε θέση να ανανεώσει τα συμβατικά ή άλλα 
νομικά δικαιώματα χωρίς σημαντικό κόστος:
(α) υπάρχει απόδειξη, πιθανώς εμπειρική, ότι τα συμβατικά ή άλλα 
νομικά δικαιώματα θα ανανεωθούν. Αν η ανανέωση εξαρτάται από τη 
συναίνεση ενός τρίτου μέρους, συμπεριλαμβάνεται η απόδειξη ότι το 
τρίτο μέρος θα συναινέσει,
(β) υπάρχει απόδειξη ότι θα ικανοποιηθούν οποιοιδήποτε απαιτούμενοι 
όροι για την ανανέωση και
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(γ) το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η οντότητα για την ανανέωση δεν 
είναι σημαντικό σε σύγκριση με τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
αναμένεται να εισρεύσουν στην οντότητα από την ανανέωση.
Αν το κόστος της ανανέωσης είναι σημαντικό σε σύγκριση με τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν στην 
οντότητα από την ανανέωση, το κόστος «ανανέωσης» αντιπροσωπεύει, 
στην ουσία, το κόστος απόκτησης ενός νέου άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου κατά την ημερομηνία της ανανέωσης.

Αυλα περιουσιακά στοιγεία με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές

Περίοδος απόσβεσης και μέθοδος απόσβεσης
97. Το αποσβέσιμο ποσό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου με 
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα κατανέμεται συστηματικά κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Η απόσβεση θα αρχίζει όταν το 
περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση, ήτοι όταν 
βρίσκεται στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη 
λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η απόσβεση θα παύει κατά 
τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας που το περιουσιακό 
στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιμο προς πώληση (η που 
συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη 
προς πώληση) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά (ΔΠΧΠ5)

Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες 
και της ημερομηνίας που το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται

Στοιγεία που κατέγονται προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθμό 
με τον οποίο τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να αναλωθούν 
από την
οντότητα. Αν αυτός ο ρυθμός δεν μπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα, η 
σταθερή μέθοδος θα χρησιμοποιείται. Η δαπάνη της απόσβεσης για κάθε 
περίοδο θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, εκτός αν αυτό ή άλλο 
Πρότυπο επιτρέπει ή απαιτεί αυτή να συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική 
αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.
98. Μία ποικιλία μεθόδων απόσβεσης μπορεί να χρησιμοποιείται για να 
κατανέμεται το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου σε 
συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Αυτές οι 
μέθοδοι περιλαμβάνουν τη σταθερή μέθοδο, τη μέθοδο του φθίνοντος 
υπολοίπου και τη μέθοδο της μονάδας παραγωγής. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται επιλέγεται βασιζόμενη στον προσδοκώμενο ρυθμό 
ανάλωσης των αναμενόμενων μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
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ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο και εφαρμόζεται σταθερά από 
περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει μία μεταβολή στον προσδοκώμενο 
ρυθμό ανάλωσης αυτών των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών. Θα 
υπάρξουν σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ, πειστικές ενδείξεις που να 
στηρίζουν μία μέθοδο απόσβεσης για άϋλα περιουσιακά στοιχεία με 
περιορισμένες ωφέλιμες ζωές η οποία να καταλήγει σε ένα χαμηλότερο 
ποσό σωρευμένης απόσβεσης σε σχέση με τη σταθερή μέθοδο.
99. Η απόσβεση συνήθως αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Ωστόσο, 
κάποιες φορές τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε 
ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη απόσβεσης 
αποτελεί τμήμα του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και 
περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του. Για παράδειγμα, η απόσβεση 
των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν σε μία 
παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των 
αποθεμάτων (βλέπε ΔΛΠ 2 Αποθέματα).

Υπολεΐίΐίΐατική αξία
100. Η υπολειμματική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου με 
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα εκτιμάται ότι είναι μηδενική, εκτός αν:
(α) υπάρχει μία δέσμευση τρίτου μέρος να αγοράσει το περιουσιακό 
στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή
(β) υπάρχει μία ενεργός αγορά για το περιουσιακό στοιχείο και:
(ί) η υπολειμματική αξία μπορεί να προσδιοριστεί με παραπομπή σε αυτή 
την αγορά και
(π) πιθανολογείται ότι τέτοια αγορά θα υπάρχει στο τέλος της ωφέλιμης 
ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
101. Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου με περιορισμένη 
ωφέλιμη ζωή προσδιορίζεται μετά την έκπτωση της υπολειμματικής 
αξίας του. Μία υπολειμματική αξία εκτός από μηδέν δείχνει ότι η 
οντότητα αναμένει να διαθέσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο πριν από το 
τέλος της οικονομικής ζωής του.
102. Μία εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου βασίζεται στο ποσό που είναι ανακτήσιμο από την εκποίηση με 
τη χρήση τιμών που επικρατούν κατά την ημερομηνία της εκτίμησης για 
την πώληση ενός παρόμοιου περιουσιακού στοιχείου που έχει φθάσει στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής του και που έχει χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες 
παρόμοιες με αυτές, που θα χρησιμοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο. Η 
υπολειμματική αξία αναθεωρείται τουλάχιστον στη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους. Μία μεταβολή της υπολειμματικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής 
εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.
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103. Η υπολειμματική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί 
να αυξηθεί σε ποσό ίσο προς ή μεγαλύτερο της λογιστικής αξίας του. Αν 
αυξηθεί, η δαπάνη απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείο είναι μηδενική 
εκτός και έως ότου η υπολειμματική αξία του μειωθεί μεταγενέστερα σε 
ποσό μικρότερο της λογιστικής αξίας του. Επανεξέταση της περιόδου 
απόσβεσης και της μεθόδου απόσβεσης.
104. Η περίοδος απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης για άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή θα επανεξετάζονται 
τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Αν η αναμενόμενη 
ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι διαφορετική από 
προηγούμενες εκτιμήσεις, η περίοδος απόσβεσης θα μεταβάλλεται κατά 
ακολουθία. Αν έχει υπάρξει μία ουσιώδη μεταβολή στον προσδοκώμενο 
ρυθμό των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται 
στο περιουσιακό στοιχείο, η μέθοδος απόσβεσης πρέπει να μεταβάλλεται 
έτσι ώστε να αντανακλά το διαμορφωμένο ρυθμό. Τέτοιες μεταβολές θα 
αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές ιι964 της λογιστικής 
εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.
105. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, 
μπορεί να καταστεί εμφανές ότι η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του δεν 
είναι ορθή. Για παράδειγμα, η αναγνώριση μιας ζημίας απομείωσης 
μπορεί να δείχνει ότι η περίοδος απόσβεσης χρειάζεται να τροποποιηθεί.
106. Συν το χρόνο, το πρόγραμμα των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που αναμένονται να εισρεύσουν στην οντότητα από ένα άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μεταβληθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να 
καταστεί εμφανές ότι μία μέθοδος απόσβεσης του φθίνοντος υπολοίπου 
είναι κατάλληλη παρά μία σταθερή μέθοδος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, 
όταν η χρήση των δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύονται από μία άδεια 
αναβάλλεται σε αναμονή της ενεργοποίησης άλλων συνθετικών 
στοιχείων ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, 
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το περιουσιακό στοιχείο μπορεί 
να μη λαμβάνονται μέχρι τις τελευταίες περιόδους.

Άυλα περιουσιακά στοΓ/είκ με αόριστες ωφέλιμες ζωές

107. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν θα 
αποσβένεται.
108. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών 
Στοιχείων, η οντότητα απαιτείται να εξετάζει τα άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία για απομείωση συγκρίνοντας τα ανακτήσιμα ποσά τους με τη 
λογιστική αξία τους
(α) ετησίως και
(β) όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άϋλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
έχει υποστεί απομείωση αξίας.
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Επανεξέταση της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής

109. Η ωφέλιμη ζωή ενός άθλου περιουσιακού στοιχείου που δεν 
αποσβένεται θα επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο για να προσδιοριστεί αν 
τα γεγονότα και οι συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εκτίμηση 
της ωφέλιμης ζωής για εκείνο το στοιχείο. Αν δεν την υποστηρίζουν, η 
μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής από
αόριστη σε περιορισμένη θα αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής 
εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη.
110. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, η επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου ως περιορισμένης αντί αόριστης αποτελεί 
ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει υποστεί απομείωση 
αξίας. Συνεπώς, η οντότητα εξετάζει το περιουσιακό στοιχείο για 
απομείωση αξίας συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό του, όπως 
προσδιορίστηκε σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, με τη λογιστική αξία του και 
αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε θετική διαφορά σε σχέση με το ανακτήσιμο 
ποσό ως ζημία απομείωσης.

Δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας -  ζημιές απομείωσης

111. Για να προσδιορίσει πότε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο 
απομειώνεται, η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας 
Περιουσιακών Στοιχείων. Εκείνο το Πρότυπο εξηγεί πώς και πότε η 
οντότητα αναθεωρεί η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της, 
πώς προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και 
πότε αναγνωρίζει ή αναστρέφει μια ζημία απομείωσης.

Αποσύρσεις και διαθέσεις

112. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα διαγράφεται:
(α) κατά τη διάθεση ή
(β) όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή 
τη διάθεση του στοιχείου.

113. Το κέρδος ή η ζημία που απορρέει από τη διαγραφή ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου θα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου. Θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν 
το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται (εκτός αν το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις 
απαιτεί διαφορετικά σε συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης). Τα 
κέρδη δεν θα αναγνωρίζονται στα έσοδα.
114. Η διάθεση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να γίνεται με 
διάφορους τρόπους (π.χ. δια της πώλησης, της σύναψης σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της δωρεάς). Κατά τον προσδιορισμό της
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ημερομηνίας διάθεσης τέτοιου στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει τα 
κριτήρια του ΔΛΠ 18 Έσοδα για την αναγνώριση εσόδων από την 
πώληση αγαθών. Το ΔΛΠ 17 εφαρμόζεται στη διάθεση μέσω πώλησης 
και επαναμίσθωσης.
115. Αν σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 21 η 
οντότητα αναγνωρίζει το κόστος ανταλλακτικού τμήματος ενός άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, 
τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του αντικαθιστούμενού τμήματος. Αν 
δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να προσδιορίσει τη λογιστική αξία 
του αντικαθιστού μενού τμήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόστος 
της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του αντικαθιστούμενου 
τμήματος όταν αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε εσωτερικώς.
116. Το αντάλλαγμα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση άϋλου 
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία. Αν η 
πληρωμή του άϋλου περιουσιακού στοιχείου αναβληθεί, το αντάλλαγμα 
που λήφθηκε αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναμη τιμή μετρητοίς του. 
Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του ανταλλάγματος και της 
ταμιακής τιμής μετρητοίς αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 18, αντανακλώντας την πραγματική απόδοση της απαίτησης.
117. Η απόσβεση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου με περιορισμένη 
ωφέλιμη ζωή δεν παύει όταν παύει να χρησιμοποιείται το άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί 
πλήρως ή κατατάσσεται ως κατεχόμενο προς πώληση (ή 
συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη 
για πώληση) σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5. (ΔΠΧΠ5)

Γνωστοποίηση

Γ ενικά
118. Η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων, διακρίνοντας μεταξύ εσωτερικώς 
δημιουργουμένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων και άλλων άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων:
(α) αν οι ωφέλιμες ζωές είναι περιορισμένες ή αόριστες και, αν είναι 
περιορισμένες, τις ωφέλιμες ζωές και τους συντελεστές της απόσβεσης 
που χρησιμοποιήθηκαν,
(β) τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν για άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένες ωφέλιμες ζωές,
(γ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και οποιαδήποτε σωρευμένη 
απόσβεση (συναθροιζομένων των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) 
έναρξης και τέλους περιόδου,
(δ) το συγκεκριμένο κονδύλιο (τα συγκεκριμένα κονδύλια) της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων στην οποία η απόσβεση των 
άϋλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται,
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(ε) μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τη λήξη της 
περιόδου που δείχνει:
(ί) προσθήκες, με ξεχωριστή διάκριση εκείνων που αναπτύχθηκαν 
εσωτερικά, εκείνων που αποκτήθηκαν ξεχωριστά και εκείνων που 
αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων,
(ϋ) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για 
πώληση ή που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που 
κατατάσσεται ως προοριζόμενη για πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 
και άλλες διαθέσεις, (ΔΠΧΠ5)
(ίϋ) αυξήσεις ή μειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν 

από αναπροσαρμογές, σύμφωνα με τις παραγράφους 75, 85 και 86 και 
από ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν ή αναστράφηκαν 
κατευθείαν στην καθαρή θέση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας 
Περιουσιακών Στοιχείων (αν υπάρχουν),

(ίν) ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 (αν υπάρχουν),
(ν) ζημίες απομείωσης που αναστράφηκαν στα αποτελέσματα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 (αν υπάρχουν),
(νΐ) κάθε απόσβεση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
(νίϊ) τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη 
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας 
σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης και κατά τη μετατροπή της 
εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της οντότητας 
και
(νίϋ) άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου.
119. Μία κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι μία 
συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων όμοιας φύσης και χρήσης στις 
εκμεταλλεύσεις μιας οντότητας. Παραδείγματα ιδιαίτερων κατηγοριών 
μπορεί να περιλαμβάνουν:
(α) εμπορικά σήματα,
(β) τίτλους εφημερίδων και περιοδικών καθώς και τίτλους έκδοσης,
(γ) λογισμικό,
(δ) άδειες και παραχωρήσεις χρήσης δικαιωμάτων,
(ε) συγγραφικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα 
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες και 
δικαιώματα εκμετάλλευσης,
(στ) συνταγές, τύπους, υποδείγματα, σχέδια και πρωτότυπα και 
(ζ) άϋλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη.

Οι κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω διαχωρίζονται 
(συναθροίζονται) σε μικρότερες (μεγαλύτερες) κατηγορίες αν αυτό 
καταλήγει σε περισσότερο σχετικές πληροφορίες για τους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων.
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120. Η οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες για τα απομειωμένα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 επιπρόσθετα των 
πληροφοριών που απαιτούνται από την παράγραφο 118 (ε) (ϋί)-(ν).
121. Το ΔΛΠ 8 απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί το είδους και το ποσό 
μιας μεταβολής στην εκτίμηση που είτε έχει μία ουσιαστική επίδραση 
στην τρέχουσα περίοδο είτε αναμένεται να έχει μία ουσιαστική επίδραση 
στις επόμενες περιόδους. Τέτοιες γνωστοποιήσεις μπορεί να ανακύψουν 
από μεταβολές:
(α) στην εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του άϋλου περιουσιακού στοιχείο, 
(β) στη μέθοδο απόσβεσης ή 
(γ) στην υπολειμματική αξία.

122. Η οντότητα θα γνωστοποιεί επίσης τα ακόλουθα:
(α) για άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αξιολογηθεί ως έχων 
αόριστη ωφέλιμη ζωή, τη λογιστική αξία εκείνου του περιουσιακού 
στοιχείου και τους λόγους που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της 
αόριστης ωφέλιμης ζωής. Γνωστοποιώντας αυτούς τους λόγους, η 
οντότητα θα περιγράφει τον παράγοντα (ή τους παράγοντες) που έπαιξαν 
ένα σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αόριστη ωφέλιμη ζωή.
(β) μία περιγραφή, τη λογιστική αξία και την απομένουσα περίοδο 
απόσβεσης κάθε κατ’ ιδίαν άϋλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι 
ουσιαστικό στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας.
(γ) για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω μίας 
κρατικής επιχορήγησης και αρχικά αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία 
(βλέπε παράγραφο 44):
(ί) την εύλογη αξία που αρχικώς αναγνωρίστηκε για αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία,
(ϋ) τη λογιστική αξία τους και
(ίϋ) αν επιμετρώνται μετά την αναγνώριση με τη μέθοδο του κόστους ή 
τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
(δ) την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων των οποίων ο τίτλος κυριότητος είναι υπό όρους και τις 
λογιστικές αξίες των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που είναι 
ενεχυριασμένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων.
(ε) το ποσό των συμβατικών δεσμεύσεων για την απόκτηση άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων.
123. Όταν η οντότητα περιγράφει τον παράγοντα ή τους παράγοντες που 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου ως αόριστο, η οντότητα λαμβάνει υπόψη 
τον πίνακα των παραγόντων στην παράγραφο 90. άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία που επιμετρώνται μετά την αναγνώριση με τη μέθοδο της 
αναπροσαρμογής
124. Αν άϋλα περιουσιακά στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά σε 
αναπροσαρμοσμένα ποσά, η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
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(α) κατά κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων:
(ΐ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής,
(ii) τη λογιστική αξία των αναπροσαρμοσμένων άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων και
(in) τη λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν είχε επιμετρηθεί η 
αναπροσαρμοσμένη κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων μετά την 
αναγνώριση, με τη μέθοδο του κόστους της παραγράφου 74,
(β) το ποσό του πλεονάσματος αναπροσαρμογής που αφορά στα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία κατά την έναρξη και λήξη της λογιστικής 
περιόδου, υποδεικνύοντας τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
περιόδου και οποιονδήποτε περιορισμό στη διανομή του υπολοίπου 
στους μετόχους και
(γ) τις μεθόδους και τις σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για 
την εκτίμηση των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων.
125. Μπορεί να είναι αναγκαίο να συναθροίζονται οι κατηγορίες των 
απροσαρμοσμένων περιουσιακών στοιχείων σε μεγαλύτερες κατηγορίες 
για λόγους γνωστοποιήσεων. Όμως, κατηγορίες δεν συναθροίζονται, αν 
αυτό θα κατέληγε στη ενοποίηση μιας κατηγορίας άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων που περιλαμβάνει ποσά αποτιμώμενα σύμφωνα με τις 
μεθόδους του κόστους και της αναπροσαρμογής.

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

126. Η οντότητα θα γνωστοποιεί το άθροισμα των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης που αναγνωρίστηκε ως ένα έξοδο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου.
127. Τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης συνθέτουν όλες οι δαπάνες που 
άμεσα αφορούν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βλέπε 
παραγράφους 66-67 για οδηγίες σχετικά με τον τύπο των δαπανών που 
συμπεριλαμβάνεται για το σκοπό της απαίτησης γνωστοποίησης της 
παραγράφου 126).

Αλλες πληροφορίες
128. Η οντότητα ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεώνεται, να δίδει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
(α) μία περιγραφή κάθε πλήρως αποσβεσμένου άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου που είναι ακόμη σε χρήση και
(β) μία σύντομη περιγραφή των σημαντικών άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων που ελέγχονται από την οντότητα, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν 
ως περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν u960 πληρούσαν τα κριτήρια 
αναγνώρισης του παρόντος Προτύπου ή γιατί είχαν αγοραστεί ή 
δημιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ΔΛΠ 38 ’ϋλα Περιουσιακά 
Στοιχεία που εκδόθηκε το 1998.
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Μεταβατικές διατάξεις και ημερομηνία έναρξης ισγύος

129. Αν η οντότητα επιλέξει σύμφωνα με την παράγραφο 85 του 
Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Π. 3 από  
οποιαδήποτε ημερομηνία προγενέστερη των ημερομηνιών έναρξης 
ισχύος που παρατίθενται στις παραγράφους 78-84 του Δ.Π.Χ.Π. 3, θα 
εφαρμόζει μελλοντικά και το παρόν Πρότυπο από εκείνη την 
ημερομηνία. Συνεπώς, η οντότητα δεν θα προσαρμόσει τη λογιστική αξία 
των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν την 
ημερομηνία εκείνη. Όμως, η οντότητα θα εφαρμόσει το παρόν Πρότυπο 
εκείνη την ημερομηνία προκειμένου να επανεκτιμήσει τις ωφέλιμες ζωές 
των αναγνωρισμένων της άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Αν, λόγω του 
αποτελέσματος της επανεκτίμησης αυτής, η οντότητα μεταβάλει την 
εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, η μεταβολή 
θα αντιμετωπίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων 
και Λάθη.
130. Σε διαφορετική περίπτωση, η οντότητα θα εφαρμόζει το παρόν 
Πρότυπο:
(α) στη λογιστική αντιμετώπιση άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχειρήσεων η ημερομηνία συμφωνίας των 
οποίων είναι την ή μετά την 31 Μαρτίου 2004 και
(β) στη λογιστική αντιμετώπιση όλων των λοιπών άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων μελλοντικά από την έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου που 
ξεκινάει την ή μετά τις 31 Μαρτίου 2004. Συνεπώς, η οντότητα δεν θα 
προσαρμόζει τη λογιστική αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
αναγνωρίστηκαν την ημερομηνία εκείνη. Όμως, η οντότητα θα 
εφαρμόζει το παρόν Πρότυπο εκείνη την ημερομηνία 
προκειμένου να επανεκτιμήσει τις ωφέλιμες ζωές τέτοιων άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων. Αν, λόγω του αποτελέσματος της 
επανεκτίμησης αυτής, η οντότητα μεταβάλει την εκτίμηση της ωφέλιμης 
ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, η μεταβολή αυτή θα αντιμετωπίζεται 
ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.

Ανταλλαγές όμοιων περιουσιακών στοτ/είων

131. Η απαίτηση των παραγράφων 129 και 130(β) να εφαρμόσει το 
Πρότυπο αυτό μελλοντικά σημαίνει ότι εάν μία ανταλλαγή περιουσιακών 
στοιχείων επιμετρήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος Προτύπου βάσει της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου που παραχωρήθηκε, η οντότητα δεν επαναδιατυπώνει τη 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε ώστε να 
αντανακλά την εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης.
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Πρόωρη Εφαρμογή

132. Οι οντότητες στις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 130 
ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις το παρόντος Προτύπου 
πριν τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που καθορίζονται στην παράγραφο 
130. Όμως, αν η οντότητα εφαρμόσει το παρόν Πρότυπο πριν τις 
ημερομηνίες έναρξης ισχύος εκείνες, θα εφαρμόσει επίσης τα Δ.Π.Χ.Π. 3 
και ΔΑΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (καθώς 
αναθεωρήθηκε το 2004) συγχρόνως. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠ 38 
(ΕΚΔΟΘΕΝ Τ01998) 133. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΑΠ 38 
άύλα Περιουσιακά Στοιχεία (εκδοθέν το 1998).
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.

Κατά το ΔΛΠ 38, άυλο πάγιο στοιχείο ενεργητικού είναι ένα 
αναγνωρίσιμο μη νομισματικό στοιχείο ενεργητικού χωρίς φυσική 
υπόσταση που κατέχει η επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή 
προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους ή ή για 
διοικητικούς σκοπούς. Άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι το ηλεκτρονικό 
λογισμικό, άδειες ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, πελατολόγια, 
άδειες αλιείας, εμπιστοσύνη πελατών, δικαιώματα έρευνας αγοράς. Για 
να χαρακτηριστεί όμως ένα στοιχείο ως άυλο και να καταχωρηθεί στα 
λογιστικά βιβλία, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
αναγνωρισιμότητα, να ελέγχεται από την επιχείρηση, και να 
προσδοκάται ότι θα αποφέρει στην επιχείρηση μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν αθροιστικά τα 
τρία αυτά χαρακτηριστικά, οι δαπάνες για την απόκτηση ή την 
δημιουργία του στοιχείου από την επιχείρηση καταχωρούνται στα 
τρέχοντα έξοδα της χρήσεως στην οποία πραγματοποιούνται.

Κατά το ΕΓΛΣ άυλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις) είναι τα 
ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής 
αποτίμησης και είναι δυνατό να αποτελόσουν αντικείμενο συναλλαγής, 
είτε αυτά μόνα είτε μαζί με την οικονομική μονάδα. Τα άυλα πάγια 
στοιχεία αποκτώνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για ένα 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος , διακρίνονται δε στις αξής 
κατηγορίες :

α.Δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά 
σήματα ή πνευματική ιδιοκτησία,

β.Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις όπως π.χ. η 
πελατεία, η φήμη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας, ή 
η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών. Στην δεύτερη αυτήν 
κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, 
την έννοια του γνωστού όρου της « υ π ερ α ξ ία ς»  ή «φ ή μ η ς και 
πελατείας» της οικονομικής μονάδας και τα οποία προσδίνουν στην 
μονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία μεγαλύτερη από 
εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών 
της στοιχείων. «Ασώματες Ακινητοποιήσεις» (άυλα πάγια στοιχεία) 
είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που απόκτιονται από την εμπειρία 
με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα 
οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της 
κατηγορίας των ασώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά 
που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς τα ποσά 
που δαπάνιουνται από την εταιρεία για την δημιουργία των αγαθών 
αυτών.
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Αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών των καταχωρού μενών στα 
βιβλία άυλων παγίων στοιχείων

α . Αναγνωρισιμότητα του άυλου στοιχείου: Αναγνωρίσιμο θεωρείται 
το στοιχείο που είναι μοναδικό και η επιχείρηση μπορεί να εκμησθώσει, 
πωλήσει, ανταλλάξει ή να διανείμει τα αναμενόμενα από αυτά 
μελλοντικά οφέλη, χωρίς την διάθεση των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που απορρέουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην ίδια δραστηριότητα με το άυλο στοιχείο για την 
απόκτηση εσόδων. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται μαζί με 
μια ομάδα άλλων περιουσιακών στοιχείων η συναλλαγεί μπορεί να 
περικλείει τη μεταβίβαση των νομίμων δικαιωμάτων που παρέχουν την 
δυνατότητα στην επιχείρηση να αναγνωρίζει το άυλο περιουσιακό 
στοιχείο.
β . Έλεγχος του άυλου στοιχείου: Η επιχείρηση ελέγχει αν έχει την 
δυνατότητα να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
απορρέουν από τον υποκείμενο πόρο και επίσης να μπορεί να απαγορεύει 
την πρόσβαση άλλων σε αυτά τα οφέλη. Η δυνατότητα της επιχείρησης 
να ελέγχει ένα άυλο πάγιο απορρέει κυρίως από τα νόμιμα δικαιώματα 
που έχει και τα οποία προστατεύονται δικαστικά. Όταν δεν υπάρχουν 
νόμιμα δικαιώματα είναι δύσκολο να αποδειχθεί ο έλεγχος, 
γ . Προσπόριση μελλοντικών ωφελειών: Τρίτη προϋπόθεση, για να 
χαρακτηριστεί ένα αναγνωρίσιμο άυλο στοιχείο και να διακριθεί από τα 
στοιχεία που συνιστούν υπεραξία, είναι η επιχείρηση να προβλέπεται ότι 
θα προσδιορίζεται τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από 
το άυλο στοιχείο. Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι έσοδα από την πώληση 
προϊόντων ή υπηρεσιών και εξοικονόμηση κόστους.

Λογαριασμοί του ΕΓΛΣ που εντάσσονται στον εξεταζόμενο 
λογαριασμό

16.01 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
16.02 Δικαιώματα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκμεταλλεύσεως ορυχείων- 
μεταλλείων- λατομείων
16.03 Λοιπές παραχωρήσεις
16.04 Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων
16.05 Λοιπά δικαιώματα
16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών
16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 
Στον λογαριασμό 16.12 είναι ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται δαπάνες 
που συνιστούν δαπάνες ανάπτυξης, όπως αυτές προδιαγράφονται στο 
ΔΛΠ 3 8 και οι οποίες πρέπει να καταχωρούνται ως κόστος κτήσης άυλου 
παγίου στοιχείου. Είναι όμως δυνατό να περιλαμβάνονται και δαπάνες 
που δεν συνιστούν δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως στην οποία
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πραγματοποιούνται. Επιβάλλεται, συνεπώς, να γίνει έστω και δι’ ολίγων 
μια συνοπτική αναφορά στα έξοδα ερευνών και έξοδα ανάπτυξης.

Έννοια και διάκριση των δραστηριοτήτων :<<Ερευνας -  
Ανάπτυξης»

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38:
• Έρευνα είναι η πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική 

εξέταση που αναλαμβάνεται με την προσμονή της απόκτησης νέας 
επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης και αντίληψης.
Παραδείγματα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι:

- οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων 
γνώσεων.

- η αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα 
και

- η διαμόρφωση, ο σχεδιασμός, διαδικασίες, συστήματα ή 
υπηρεσίες.

• Ανάπτυξη είναι η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης 
γνώσης σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων 
βελτιωμένων υλικών, συσκευών, προϊόντων ή υπηρεσιών πριν από 
την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή χρήσης.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων ανάπτυξης είναι:

- ο σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή προπαραγωγής 
πρωτοτύπων και προτύπων.

- ο σχεδιασμός εργαλείων, συσκευών που εμπερικλείουν νέα 
τεχνολογία.

- ο σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή μιας επιλεγμένης 
εναλλακτικής λύσης για βελτιωμένα υλικά, συσκευές, 
συστήματα ή υπηρεσίες.

Το ΕΓΑΣ δεν δίνει τις έννοιες της έρευνας και της ανάπτυξης. Απλώς 
αναφέρει ότι στο λογαριασμό 16.12 παρακολουθούνται τα έξοδα που 
γίνονται για έρευνες σε άλλους κλάδους και τομείς δραστηριότητας της 
οικονομικής μονάδας, εκτός από τα ορυχεία-μεταλλεία-λατομεία.

Λογιστική αντιμετώπιση των «Δ απανάν Ερευνών και Ανάπτυξης»  
σύμφωνα ιιε το ΑΛΠ 38

α . Οι «δαπάνες ερευνών »  πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα 
της χρήσεως στην οποία χρησιμοποιούνται
Το πρότυπο αυτό δέχεται ότι στην φάση της έρευνας ενός προγράμματος 
η επιχείρηση δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει ένα άυλο στοιχείο το 
οποίο θα δημιουργήσει πιθανά τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Άρα οι 
δαπάνες αυτές όταν πραγματοποιούνται καταχωρούνται ως έξοδα.
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β . Το στοιχείο που προέρχεται από την φάση ανάπτυξης πρέπει να 
καταχωρείται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο -Προϋποθέσεις
Η επιχείρηση σε αυτή την φάση ανάπτυξης μπορεί να αναγνωρίσει ένα 
άυλο στοιχείο και να αποδεικνύει ότι θα δημιουργήσει πιθανά οικονομικά 
οφέλη. Αυτό γίνεται γιατί η φάση ανάπτυξης είναι πιο προωθημένη από 
την φάση έρευνας. Το Πρότυπο ορίζει ότι: ένα άυλο στοιχείο θα πρέπει 
να καταχωρείται όταν η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει μαζικά τα 
ακόλουθα :

- την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσής του ούτως ώστε να είναι 
διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση

- την πρόθεσή της να το ολοκληρώσει ώστε να το χρησιμοποιήσει ή 
να το πουλήσει

- την ικανότητά της να το χρησιμοποιήσει ή να το πουλήσει
- να δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη
- την διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και 

άλλων πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να το 
χρησιμοποιήσει ή να το πουλήσει

- την ικανότητα, κατά την διάρκεια της ανάπτυξής του να αποτιμά 
αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες.

Λογιστική αντιμετώπιση των «Δαπανών Ερευνών και Ανάπτυ£τκ» 
σύικρωνα ιιε το ΕΓΛΣ

α . Το κόστος της λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης (Λογ/μος
92.02)
Το ΕΓΛΣ ορίζει ότι το κόστος λειτουργίας των ερευνών και αναπτύξεως 
περιλαμβάνει όλα τα οργανικά έξοδα.
Το συνολικό κόστος της λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης κατανέμεται ως 
εξής:

• Το κόστος των ερευνών ανάπτυξης « κ α τά  το μέρος που
αποδεικνύεται ότι αφορά πραγματική παραγωγή έργου
μακροχρόνιας αξιοποιήσεως »  στο λογ/μο 93.16 (κόστος 
αναπτύξεως προϊόντων) και αφού ολοκληρωθεί με την προσθήκη 
των άμεσων υλικών , εγγράφεται στο ενεργητικό του Ισολογισμού 
στην κατηγορία των άυλων στοιχείων.(λογ/μος 16.12)

• Το κόστος λειτουργίας των ερευνών και ανάπτυξης δεν
αποδεικνύεται ότι αφορά πραγματική παραγωγή έργου
μακροχρόνιας αξιοποίησης μεταφέρεται στα αποτελέσματα 
χρήσεως, όπου και πραγματοποιούνται.

β . Απόσβεση των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης
Τα έξοδα της λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης αποσβένονται είτε 
εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής του, είτε τμηματικά και ισόποσα 
σε περίοδο όχι μεγαλύτερη της πενταετίας.
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γ . Αδυναμίες του εφαρμοζόμενου συστήματος
Το ΕΓΛΣ δεν διαχωρίζει το κόστος της φάσης έρευνας από το κόστος της 
φάσης ανάπτυξης. Το κόστος και των δυο φάσεων χαρακτηρίζεται ως 
κόστος ανάπτυξης με την αιτιολογία ότι από τις έρευνες προέκυψε 
κάποιο έργο «μακροχρόνιας αξιοποιήσεως».

Αργική καταγώρυστι των εξωτερικός αποκτώμενων άυλων παγίων 
στοιγείων

Το εξωτερικός αποκτώμενο μεμονωμένο άυλο περιουσιακό στοιχείο 
καταχωρείται αρχικά στο κόστος κτήσης του που περιλαμβάνει την τιμή 
αγοράς τον μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ, κάθε εισαγωγικό δασμό καθώς και 
κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος για να καταστεί το στοιχείο έτοιμο να 
προσφέρει την κατά περιορισμό χρήση του.

Ε.Γ.Α.Σ.
Αξία κτήσης : τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται 
στους λογαριασμούς 16.10 μέχρι 16.19. Τα άυλα πάγια που αποκτώνται 
από τρίτους καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς του 16 με την 
αξία κτήσης τους, ενώ εκείνα που δημιουργούνται από την επιχείρηση 
απεικονίζονται λογιστικά, μόνο όταν, για την δημιουργία τους 
πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται 
τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο.

Αργκό καταγώριιση των εσωτερικός δημιουργού μενών άυλων 
παγίων στοιγείων

Η αρχική καταχώρηση των εσωτερικός δημιουργουμένων άυλων παγίων 
στοιχείων γίνεται αρχικά στο κόστος παραγωγής τους, σύμφωνα με τα 
όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω σχετικά με την δραστηριότητα της φάσης 
ανάπτυξης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το ΔΛΠ 
38. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το άυλο πάγιο στοιχείο 
καταχωρείται στο κόστος παραγωγής του το οποίο περιλαμβάνει : 
αμοιβές προσωπικού , δαπάνες κατοχύρωσης των νόμιμων δικαιωμάτων.

Ε.Γ.Λ.Σ.
Τα άυλα πάγια στοιχεία απεικονίζονται όταν για την δημιουργία τους 
πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται 
τμηματικά.
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Παράδειγμα για έξοδα έρευνας και αναπτύξεοκ προϊόντος

Η ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ έχει αναπτύξει ιδιαίτερο 
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που ασχολείται αποκλειστικά με την 
έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Κατά το 2000 στη φάση έρευνας ενός νέου προϊόντος με τον κωδικό Ε 38 
δαπανήθηκαν € 100.000. Εντός του 2001 κατάφεραν να δημιουργήσουν 
τις τεχνικές και εμπορικές προϋποθέσεις για τοποθέτηση του προϊόντος 
στην αγορά. Για τις εργασίες αυτές το 2001 δαπανήθηκε το ποσό των € 
60.000. Το 2002 εκδόθηκε απόφαση του αρμοδίου οργάνου υγιεινής 
διατροφής που δικαίωνε την εταιρία και προστάτευε το προϊόν της. Το 
θέμα είχε ανακύψει από ενέργεια ανταγωνίστριας εταιρίας, και 
προκάλεσε σημαντικά έξοδα € 15.000 στην ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ο λογιστικός χειρισμός των ανωτέρω είναι 
ο εξής:

Χρήση
2000

Έξοδα έρευνας* 100.000

Διαθέσιμα ή 100.000
Υποχρεώσεις

* Τα έξοδα έρευνας επιβαρύνουν τα Αποτελέσματα της 
χρήσεως

Χρήση Άϋλα περιουσιακά 60.000
2001 στοιχεία

Νέο προϊόν Ε38
Διαθέσιμα ή Υποχρεώσεις 60.000

Χρήση Διάφορα έξοδα* 15.000
2002

Διαθέσιμα ή Υποχρεώσεις 15.000
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αναπροσαρμογή της αξίας ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου με 
περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Δύο εναλλακτικές μέθοδοι 
χειρισμού των σωρευμένων αποσβέσεων ενός αναπροσαρμοσμένου 
άϋλου περιουσιακού στοιχείου.

Έστω ότι η επιχείρηση ΔΕΛΤΑ εμφανίζει στον Ισολογισμό της 
31.12.2004 ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο με αξία 1.000 € και 
σωρευμένες αποσβέσεις 100 € ενώ κατά την 31.12.2004
αναπροσαρμοσμένη αξία του άϋλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
ανέρχεται στο ποσό των 2.000 €. Σημειώνεται ότι για το άϋλο αυτό 
στοιχείο η επιχείρηση ακολουθεί την μέθοδο της αναπροσαρμογής.

Ζητείται να αναπτυχθούν οι δύο εναλλακτικές μέθοδοι χειρισμού των 
σωρευμένων αποσβέσεων.

Απάντηση : Η επιχείρηση έχει τις παρακάτω δύο δυνατότητες χειρισμού 
των σωρευμένων αποσβέσεων :

Α. Να αναπροσαρμόσει τις σωρευμένες αποσβέσεις ανάλογα με την 
μεταβολή στην προ-αποσβέσεων λογιστική αξία, ούτως ώστε η 
αναπόσβεστη αξία μετά την αναπροσαρμογή να είναι ίση με την 
αναπροσαρμοσμένη αξία του.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω χειρισμό έχουμε :

ΑΞΙΕΣ ΑΥΛΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΞΙΕΣ 
ΠΡΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠ/ΓΗΣ

ΑΞΙΑ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠ/ΓΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΛΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ

ΑΞΙΕΣ ΑΥΛΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠ/ΓΗ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 1.000 (2,222 * 1.000)= 
2.222

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

100 (2,222 * 100)= 
222

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

900 2.000 2,222=2.000 / 
900

(2,222 * 900)= 
2.000

Β. Να συμψηφίσει τις σωρευμένες αποσβέσεις έναντι της προ- 
αποσβέσεως λογιστικής αξίας του άϋλου περιουσιακού στοιχείου και να 
επαναπροσδιορίσει το καθαρό ποσό σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο
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ποσό του περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή στα προηγούμενα δεδομένα να 
συμψηφίσει τις σωρευμένες αποσβέσεις 100 € με την προ-αποσβέσεως 
λογιστική αξία και η αναπροσαρμογή να είναι της τάξεως των 1.100 € 
ώστε να φθάσει τα 2.000 €.
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ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόυενικ νοήσεωο 2004

Αξία Αναπόσβεστη
κτήσεως Αποσβέσεις αξία

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 225.881,22 97.775,11 128.106,11

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Ο ικόπεδα 552.908,93 0,00 552.908,93
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 3.133.601,83 1.554.471,28 1.579.130,55
5. Μεταφορικά μέσα 397.274,19 304.214,79 93.059,40
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 293.687,57 237.125,33 56.562,24
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 151.050,00 0,00 151.050,00

4.528.522,52 2.095.811,40 2.432.711,12



ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 225.881,22 97.775,11

1. Τα έξοδα εγκαταστάσεως διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν: α) έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως αξίας 
κτήσεως 65.760,32 και σωρευμένων αποσβέσεων 33.726,75, που σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. καταχωρούνται στις 
δαπάνες της χρήσεως και κατά την μετατροπή του Ισολογισμού της 31.12.2003 πρέπει να διαγραφούν και β) 
κόστος αγοράς λογισμικού εφαρμογών γραφείου και λογιστικής 160.120,90 με σωρευμένες αποσβέσεις 
64.048,36 τα οποία αναγνωρίζονται ως άυλα πάγια. Δεδομένου ότι τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 
εγκαταστάσεως εκπίπτονται φορολογικά σύμφωνα με την απόσβεσή τους στον Ισολογισμό Ε.Γ.Λ.Σ. και η 
ωφέλιμη ζωή του λογισμικού ορίσθηκε σε 3 έτη, όση και η απόσβεση βάσει του ΕΓΛΣ έχουμε τις εξής εγγραφές :

; Σώρευ μένα κέρδη ( ζημίες) ........................  _ ............  .......... . _ .......  _ 32.033,57
Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως 33.726,75
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Διαγραφή αναπόσβεστου υπολοίπου λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως της 31.12.2003

| Άυλα πάγια 160.120,90
I Σωρευμένες αποσβέσεις άυλων παγίων - ...................  :

Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως 64.048,36
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

128.106,11

65.760,32

64.048,36 ! 

160.120,90
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Αναταξινόμηση λογισμικού Η/Υ στα άυλα πάγια

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (32.033,57 X 30 % ) 9.610,07
Σωρευμένα κέρδη ( ζημίες)__

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση λόγω διαγραφής των λοιπών εξόδων εγκαταταστάσεως
9.610,07

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
//. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

552.908,93
3.133.601,83

397.274,19
293.687,57
151.050,00

0,00
1.554.471,28 

304.214,79 
237.125,33 

_______0,00

552.908,93
1.579.130,55

93.059,40
56.562,24

151.050,00
2.432.711,124.528.522,52 2.095.811,40

100.000,00
2.532.711,12

2. Σχετικά με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις η εταιρεία επέλεξε να εφαρμόσει τα εξής : α) Για τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα γήπεδα και κτίρια την εύλογη αξία ως κόστος εκκίνησης στον Ισολογισμό έναρξης 
των Δ.Π.Χ.Π., ενώ για τη μεταγενέστερη αποτίμηση επέλεξε τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. Επιπλέον, η 
εταιρεία κατέχει ακίνητο το οποίο μισθώνει σε τρίτο, με αξία κτήσης του γηπέδου 200.000,00, αξία κτήσης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων 931.466,00 και σωρευμένων αποσβέσεων 350.602,00, ακολουθώντας την 
ίδια μέθοδο με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα. Οι εύλογες αξίες την 31.12.2003 ανέρχονται για τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα γήπεδα σε 412.908,83, για τα επενδυτικά σε 240.000,00, για τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια και τεχνικά έργα σε 1.178.266,55 και για τα επενδυτικά σε 700.864,00. β) για 
τις άλλες κατηγορίες παγίων (μεταφορικά μέσα και έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) το κόστος κτήσης μείον 
τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσης. Δεδομένου ότι οι αποσβέσεις των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων εκπίπτονται φορολογικά σύμφωνα με την απόσβεσή τους στον Ισολογισμό του Ε.Γ.Λ.Σ. 
έχουμε την παρακάτω εγγραφή προσαρμογής και την αντίστοιχη εγγραφή αναβαλλόμενης φορολογίας ως 
εξής:



Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ  Τ Ω Ν  Δ. Π.Χ. Π. Τ Η Σ  3 1.1 2 . 2 0 0 3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Επενδυτικά ακίνητα 
Άυλα πάγια
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2.276.847,12
940.864,00

96.072,54
0,00

100.000,00 3.413.783,66

5



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Σακέλλη I. Εμμανουήλ : Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 
που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με βάση Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Εκδόσεις Ε. Σακέλλη 2005

• Σακέλλη I. Εμμανουήλ : Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Τόμος Λ’. 
Εκδόσεις Ε. Σακέλλη 2005

• http ://www.taxheaven. gr/bibliothilci/ show

lo®

http://www.taxheaven

