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Πρόλογος – Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία αναλύουµε το Πάγιο Ενεργητικό αναφέροντας τα
βασικά συστατικά του και τα χαρακτηριστικά τους τόσο από λογιστικής όσο
και από οικονοµικής άποψης.
Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρουµε τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήµατα που η
παρούσα εργασία προσπαθεί να απαντήσει. Αναλύουµε την µεθοδολογία που
ακολουθήθηκε

για

την

εύρεση

ικανοποιητικών

και

τεκµηριωµένων

απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήµατα.
Η εργασία αποτελείται από δύο κύρια µέρη. Στο πρώτο µέρος αναφέρουµε τις
γενικές έννοιες που αφορούν το πάγιο ενεργητικό και την ανάλυση των
λογαριασµών του µε βάση το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) . Στο
δεύτερο µέρος αναφερόµαστε στον υπολογισµό των αποσβέσεων.
Σε κάθε επιµέρους λογαριασµό αναφέρουµε τις ειδικές περιπτώσεις αλλά και
των χειρισµό διαφόρων ενεργειών (πχ. πώληση, αποσβέσεις) που αφορούν
τα πάγια που εµπίπτουν στον εκάστοτε λογαριασµό.
Με τη βοήθεια της κείµενης νοµοθεσίας εντοπίζουµε τις αναγκαίες λογιστικές
κινήσεις σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τους σχετικούς λογαριασµούς του
ΕΓΛΣ.
Καταλήγουµε µε τα συµπεράσµατα µας σχετικά µε το Πάγιο Ενεργητικό, την
χρησιµότητα του και την διαχείριση του µε βάση το ΕΓΛΣ.
Στα παραρτήµατα παραθέτουµε παραδείγµατα των κυριοτέρων εγγραφών
που αφορούν το Πάγιο Ενεργητικό καθώς και ένα υπόδειγµα µητρώου
παγίων.
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Κεφάλαιο 1
1. Εισαγωγικά
1.1 Σκοπός πτυχιακής
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει µέσω της σχετικής
έγκυρης βιβλιογραφίας και να συγκεντρώσει τις πληροφορίες και τις
λεπτοµέρειες που αφορούν το Πάγιο Ενεργητικό. Η επιλογή και καταγραφή
των πληροφοριών αυτών θα γίνει µε γνώµονα την παροχή πλήρους και
κατανοητής ενηµέρωσης στους αναγνώστες τόσο σε θεωρητικό όσο και
πρακτικό (νοµοθετικό) επίπεδο.

1.2 Ερευνητικά ερωτήµατα
Τα ερωτήµατα στα οποία θα δώσει απαντήσεις η παρούσα εργασία
προκύπτουν κυρίως από την ανάγκη αποσαφήνισης και απλούστευσης των
πληροφοριών γύρω από το Πάγιο Ενεργητικό.
Τα βασικότερα ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία θα απαντηθούν µέσω
βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι:

•

Τι είναι το Πάγιο Ενεργητικό και ποιες είναι οι υποκατηγορίες του;

•

Τι είναι οι αποσβέσεις και πώς διενεργούνται;

•

Πώς χρησιµοποιούνται οι λογαριασµοί του ΕΓΛΣ για την καταγραφή
των στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού;
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1.3 Μεθοδολογία
Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα επιλέχθηκε ως
καταλληλότερη

προσέγγιση

συλλογής

στοιχείων

και

δεδοµένων

η

δευτερογενής έρευνα µέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Οι λόγοι για την
επιλογή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ως εργαλείου συλλογής των
στοιχείων είναι πολλοί.Αρχικά, λόγω της πολυπλοκότητας των όρων και
κυρίως των νοµοθετικών διατάξεων που σχετίζονται µε το Πάγιο Ενεργητικό
είναι

αναγκαία

η

καταγραφή

των

γενικά

αποδεκτών

στοιχείων

και

πληροφοριών (Καραγιάννης, 2008). Επιπλέον, λόγω του εκτεταµένου εύρους
και ανάλυσης των νοµοθετικών διατάξεων που αφορούν το Πάγιο Ενεργητικό
είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχή έκβαση της παρούσας εργασίας µια
ορθή και σύντοµη κωδικοποιηµένη παρουσίαση των σηµαντικότερων
στοιχείων. Επίσης, λόγω του πλήθους των διαφορετικών ερµηνειών και
ορισµών που αφορούν το Πάγιο Ενεργητικό και ειδικότερα τη λειτουργία των
λογαριασµών του ΕΓΛΣ από διάφορους συγγραφείς άλλα και λογιστές στην
πράξη, είναι αναγκαία η καταγραφή αυτών όχι µόνο από την υπάρχουσα
βιβλιογραφία αλλά από βιβλία που είναι αποδεδειγµένα έγκυρα και παρέχουν
ξεκάθαρες πληροφορίες. Έτσι, στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε
ευρέως αποδεκτά εγχειρίδια λογιστικού περιεχοµένου (Καραγιάννης 2008,
Σφακιάνος 1996, κ.α), γνωστούς και έγκυρους διαδικτυακούς τόπους
(taxheaven, taxisnet, κ.α) καθώς και άλλες σχετικές πηγές.
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΟΡΙΣΜΟΙ Κ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κεφάλαιο 2: Γενικά Περί Πάγιου Ενεργητικού
2.1 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό
Ως πάγιο ενεργητικό ορίζεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων,
που προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια, µε την ίδια περίπου µορφή,
στην οικονοµική µονάδα, καθώς και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και οι
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (Σφακιάνος, 1996).
Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων (Σφακιάνος, 1996):
α. Ενσώµατα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 10-15): Είναι τα υλικά αγαθά που
αποκτάει η οικονοµική µονάδα µε σκοπό να τα χρησιµοποιεί ως µέσα
δράσεώς της κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι
οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος.
β. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 16.0016.09): Είναι τα ασώµατα οικονοµικά αγαθά που αποκτούνται από την
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οικονοµική µονάδα µε σκοπό να χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό
διάστηµα οπωσδήποτε µεγαλύτερο από ένα έτος.
γ. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (λογαριασµοί 16.10-16.19): Είναι τα
έξοδα που αποσβένονται τµηµατικά και πραγµατοποιούνται για την ίδρυση και
οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, για την απόκτηση διαρκών µέσων
εκµεταλλεύσεως και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.
δ. Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (λογαριασµός 18): Είναι οι
συµµετοχές σε άλλες οικονοµικές µονάδες, οποιασδήποτε νοµικής µορφής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε. και άλλες -, οι οποίες εξασφαλίζουν την άσκηση
επιρροής πάνω σ αυτές και αποκτούνται µε σκοπό διαρκούς κατοχής τους,
και οι κατά τρίτων απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας, για τις οποίες η
προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά από το τέλος της επόµενης χρήσεως.

2.2

Επέκταση,

προσθήκη,

βελτίωση,

συντήρηση

και

επισκευή

ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου
είναι οποιαδήποτε µόνιµη αύξηση του όγκου, του µεγέθους ή της
ωφελιµότητάς του, που γίνεται µε τη χρησιµοποίηση κατά κανόνα δοµικών
υλικών (Βίγκος, 2007).
Επέκταση

ή

προσθήκη

µηχανήµατος,

τεχνικής

εγκαταστάσεως

και

µηχανολογικού εξοπλισµού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ
αυτά και αυξάνει το µέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους
δυναµικότητα (Βίγκος, 2007).
Βελτίωση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε µεταβολή
που γίνεται σ αυτό µετά από τεχνολογική επέµβαση και που έχει ως
αποτέλεσµα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιµης ζωής του, είτε την
αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη µείωση του κόστους λειτουργίας του
ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιµοποιήσεώς του (Βίγκος, 2007.
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Συντήρηση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική
επέµβαση που γίνεται σ αυτό µε σκοπό να διατηρείται στην αρχική του
παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Επισκευή ενσώµατου πάγιου 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 τη βλάβη
(Βίγκος, 2007).
Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την
αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους
σχετικούς λογαριασµούς των στοιχείων αυτών (Βίγκος, 2007)..
Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
είναι

κόστος

τρέχουσας

µορφής

και

καταχωρούνται

στους

οικείους

λογαριασµούς εξόδων κατ είδος της οµάδας 6.

2.3 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων
Οι επιχορηγήσεις για την αγορά παγίων στοιχείων παρέχονται από το Κράτος
ή τους ΟΤΑ µε σκοπό την ανάπτυξη των επενδύσεων χωρίς την δανειακή
επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Για τα πάγια εκείνα που έχουν αποκτηθεί µε
επιχορηγήσεις σχηµατίζεται αποθεµατικό το οποίο καταχωρείται στην
πίστωση του λογαριασµού «41.10 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων». Το
ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις αποσβέσεις του παγίου
µεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασµού «81.01.05 Αναλογούσες στην
χρήση επιχορηγήσεις» (Καραγιάννης, 2008).

Παράδειγµα

1.

Λογιστικές

Εγγραφές

Επιχορηγήσεις

Παγίων

&

Αποσβέσεων:
η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγόρασε µηχάνηµα αξίας 60.000 ευρώ για το οποίο
έλαβε επιχορήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε 15.000 ευρώ για την
συγκεκριµένη αγορά.
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Οι αποσβέσεις λογίζονται µε συντελεστή 10% και µε τη µέθοδο της φθίνουσας
απόσβεσης. Το µηχάνηµα χρησιµοποιήθηκε για µια ολόκληρη χρήση.
Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν είναι:
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Τεχνικά Έργα
12.00 Μηχανήµατα

60.000€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

60.000€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

15.000€

41. Αποθεµατικά
41.10 Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων

15.000€

Ο υπολογισµός των αποσβέσεων θα γίνει ως εξής:
60.000 χ 10% χ 3 = 18.000, από αυτό το ποσό θα πρέπει να αφαιρεθούν οι
αποσβέσεις που αναλογούν το ποσό που επιχορηγήθηκε, δηλ. 15.000 χ 10%
χ 3 = 4.500
Οι εγγραφές θα είναι :
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις
66.02 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων

18.000€

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

18.000€

41. Αποθεµατικά

12
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41.10 Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων

9.000€

81. Έκτακτα κα Ανόργανα Αποτελέσµατα
81. 01 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
81.01.05 Αναλογούσες στην χρήση Επιχορηγήσεις Παγίων

9.000€

2.4 Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη
λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεών του και
γενικότερα της τύχης του, τηρείται υποχρεωτικά µητρώο πάγιων στοιχείων, το
οποίο αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασµών των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων (λογαριασµοί τρίτου ή τέταρτου κλπ. βαθµού)
(www.taxheaven.gr, [10/10/2009]).
Από το µητρώο πάγιων στοιχείων, οι λεπτοµέρειες και ο τρόπος τηρήσεως
του οποίου αφήνονται στην κρίση της οικονοµικής µονάδας, πρέπει να
προκύπτουν

τουλάχιστο

τα

παρακάτω

στοιχεία

(www.taxheaven.gr,

[10/10/2009]).:
•

Τα στοιχεία που εξατοµικεύουν το είδος του παγίου (ονοµατολογία και
διακριτικά στοιχεία).
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•

Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθµοί του
πρωτοβάθµιου και του λογαριασµού της τελευταίας βαθµίδας).

•

Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως
και οι µεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, µειώσεις).

•

Ο τόπος εγκαταστάσεως

•

Η ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιµοποίηση ή λειτουργία
του, καθώς και η ηµεροµηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια.

•

Η τυχόν κτήση του µε ευεργετική φορολογική διάταξη.

•

Η τυχόν ύπαρξη βαρών (υποθήκες) πάνω σ αυτό (π.χ. είδος βάρους,
αιτία, ποσό).

•

Ο κωδικός αριθµός της τελευταίας βαθµίδας του λογαριασµού
αποσβέσεων.

•

Οι λογισµένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της
λογιστικής τους εγγραφής (α/α παραστατικού, ηµεροµηνία), καθώς και
οι αντιλογισµένες αποσβέσεις, π.χ. σε περίπτωση πωλήσεως ή
καταστροφής.

•

Τα στοιχεία και η αιτία του τερµατισµού της παραγωγικής του ζωής
(π.χ. εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή).

Με σκοπό να αντιµετωπιστούν δυσχέρειες που ενδεχοµένως θα ανακύψουν
κατά την υποχρεωτική τήρηση του µητρώου πάγιων στοιχείων σύµφωνα µε τα
παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα της τηρήσεως αυτού κατά οµάδες
οµοειδών πάγιων στοιχείων (π.χ. πάγια στοιχεία του λογαριασµού 14 που
κτήθηκαν κατά τη διάρκεια του αυτού µήνα παρακολουθούνται σε µία ατοµική
µερίδα) µε την προϋπόθεση ότι το συγκεκριµένο πάγιο στοιχείο, όταν κρίνεται
αναγκαίο (π.χ. κατά την απογραφή ή την πώληση), θα είναι δυνατό να
εξατοµικεύεται.
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Υπόδειγµα Μητρώου Παγίων
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 3: Αναλυτική Παρουσίαση των Λογαριασµών του Πάγιου
Ενεργητικού
3.1 Εδαφικές Εκτάσεις (Λογ. 10)

Εδαφικές εκτάσεις είναι τα οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεµάχια, δάση, ορυχεία,
µεταλλεία, λατοµεία, οι φυτείες και γενικά οποιαδήποτε έκταση γης της οποίας
η κυριότητα ανήκει στην οικονοµική µονάδα.

Οι εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται σ εκείνες που έχουν απεριόριστη διάρκεια
ωφέλιµης ζωής, όπως π.χ. είναι τα οικόπεδα, γήπεδα ή τα αγροτεµάχια, και σ
αυτές που η διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους είναι περιορισµένη και για το
λόγο αυτό η αξία τους είναι αποσβεστέα. Στην τελευταία αυτή κατηγορία
ανήκουν π.χ. τα ορυχεία, µεταλλεία και λατοµεία (Σφακίανος, 1996).
Τα στοιχεία που παρακολουθούνται στο λογαριασµό 10.00 «γήπεδα οικόπεδα» είναι οι εκτάσεις γης πάνω στις οποίες έχουν κατασκευαστεί και
οργανωθεί τα εργοστάσια ή εργοτάξια της επιχείρησης ή έχουν ανεγερθεί
λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις αυτής (π.χ. για γραφεία, καταστήµατα ή
κατοικίες), καθώς και εκείνες που προορίζονται για την εξυπηρέτηση
παρόµοιων σκοπών (Σφακίανος, 1996).
Στους λογαριασµούς 10.01 «ορυχεία», 10.02 «µεταλλεία» και 10.03
«λατοµεία» παρακολουθούνται οι ιδιόκτητες εκτάσεις γης, από τις οποίες, µε
κατάλληλα τεχνικά µέσα, αντλείται ο υπόγειος ή επιφανειακός φυσικός
πλούτος τους (π.χ. ορυκτά, µεταλλεύµατα ή λατοµικά προϊόντα) (Σφακίανος,
1996).
Οι λογαριασµοί 10.01 και 10.02 δηµιουργούνται ως εξής (Σφακίανος, 1996).:
α. Με µεταφορά από το λογαριασµό 10.00 «γήπεδα - οικόπεδα» ή το 10.10
«γήπεδα - οικόπεδα εκτός εκµεταλλεύσεως» της αξίας κτήσεως των
ιδιόκτητων γηπέδων τα οποία χαρακτηρίζονται από αρµόδια Αρχή ως ορυχεία
17
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ή µεταλλεία έπειτα από χορήγηση σχετικής άδεια εκµεταλλεύσεώς τους. Η
µεταφορά γίνεται τη στιγµή που αρχίζει η εκµετάλλευσή τους, ενώ πριν από
αυτή η παρακολούθηση των χαρακτηρισµένων ως ορυχείων ή µεταλλείων
ιδιόκτητων γηπέδων γίνεται στους λογαριασµούς 10.11 ή 10.12.
β. Με καταχώριση της αξίας κτήσεως των αγορασµένων ή µε άλλο νόµιµο
τρόπο αποκτηµένων (π.χ. µε εισφορά σε είδος) ορυχείων ή µεταλλείων,
δηλαδή των γηπέδων τα οποία είναι ήδη χαρακτηρισµένα, µε σχετική άδεια
αρµόδιας Αρχής, ως ορυχεία ή µεταλλεία και τα οποία, µαζί µε την άδεια αυτή,
αποκτούνται κατά πλήρη κυριότητα.
γ. Με µεταφορά από το λογαριασµό 10.11 «ορυχεία εκτός εκµεταλλεύσεως» ή
το 10.12. «µεταλλεία εκτός εκµεταλλεύσεως» των ορυχείων ή µεταλλείων που
ήταν εκτός εκµεταλλεύσεως, τη στιγµή που αρχίζει η εκµετάλλευσή τους.
Η παραπάνω (α-γ) αξία κτήσεως των ορυχείων και µεταλλείων αποσβένεται
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία. Αν από τις
διατάξεις του νόµου δεν ορίζεται αλλιώς, ως αποσβεστέα αξία θεωρείται
εκείνη που προκύπτει µετά την αφαίρεση της υπολειµµατικής αξίας από την
αξία κτήσεως.
Όσα καθορίζονται παραπάνω για τα ορυχεία και µεταλλεία ισχύουν ανάλογα
και για τις πετρελαιοπηγές, καθώς και για άλλες παρόµοιες περιπτώσεις (π.χ.
πηγές φυσικών αερίων ή ιαµατικών νερών).

Παράδειγµα 2. Υπολογισµός αποσβέσεων Λατοµείων
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ απέκτησε Λατοµείο µαρµάρων και κατέβαλε
125.000€. Έχει εκτιµηθεί από τους γεωλόγους ότι από το λατοµείο θα
εξορυχθούν 20.000 κ.µ. µαρµάρου και ότι η αξία του γηπέδου, που θα µείνει
µετά την ολική εξόρυξη του αποθέµατος των µαρµάρων, εκτιµάται σε € 5.000.
Έτσι η απόσβεση κατά µονάδα µαρµάρου (κ.µ) θα είναι :
Αρχικό κόστος – Υπολειµµατική αξία / εκτιµώµενη παραγωγή σε µονάδες
(125.000 – 5.000) / 20.000 = 6€ ανά κ.µ µαρµάρου.
Εάν η εταιρεία εξόρυξε 5.000 κ.µ µαρµάρου το 2008 τότε οι αποσβέσεις θα
είναι 5.000 χ 6 = 30.000 € και πρέπει να καταχωρηθούν ως εξής
18
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Χρεώση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
66.00 αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
66.00.03 αποσβέσεις λατοµείων

10.99 Αποσβεσµένες Εδαφικές εκτάσεις

30.000€

30.000€

10.99.03 αποσβεσµένα λατοµεία

Στο λογαριασµό 16.02 «δικαιώµατα (π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως
ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων» παρακολουθείται η αξία κτήσεως του
δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως του ορυχείου ή µεταλλείου, δηλαδή του
εµπράγµατου δικαιώµατος της «µεταλλειοκτησίας», το οποίο αποσβένεται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία. Σε υπολογαριασµό του
16.02 παρακολουθούνται και τα σχετικά έξοδα τα οποία πραγµατοποιούνται
για τη χορήγηση, από αρµόδια Αρχή, του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως
ορυχείου ή µεταλλείου που βρίσκεται σε ιδιόκτητο έδαφος, εφόσον τα έξοδα
αυτά είναι αξιόλογα. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην
οικονοµική µονάδα.
Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για έρευνες ανευρέσεως ή αξιοποιήσεως
ορυχείου ή µεταλλείου παρακολουθούνται στο λογαριασµό 16.11 «έξοδα
ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων». Τα έξοδα αυτά αποσβένονται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία.
Στο λογαριασµό 10.03 «λατοµεία» παρακολουθούνται οι ιδιόκτητες εκτάσεις
γης, από τις οποίες, µε κατάλληλα τεχνικά µέσα, γίνεται εξόρυξη λατοµικών
προϊόντων.
Λατοµικά προϊόντα είναι τα ορυκτά εκείνα τα οποία δε χαρακτηρίζονται ως
µεταλλεύµατα από τη νοµοθεσία περί µεταλλείων, όπως είναι ιδίως τα
διάφορα πετρώµατα, τα µάρµαρα, οι κοινοί λίθοι, τα κονιάµατα και τα χώµατα.
Όσα αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση σχετικά µε τα ορυχεία και
µεταλλεία εφαρµόζονται ανάλογα και για τα λατοµεία.

19

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

Στους λογαριασµούς 10.04 «αγροί», 10.05 «φυτείες» και 10.06 «δάση»
παρακολουθούνται οι καλλιεργήσιµες καθώς και οι µε οποιοδήποτε άλλο
φυσικό τρόπο εκµεταλλεύσιµες εκτάσεις γης.
Στους λογαριασµούς 10.10 έως και 10.16 παρακολουθούνται οι εδαφικές
εκτάσεις οι οποίες δε χρησιµοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της
βασικής επαγγελµατικής δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, ούτε και
για τις παρεπόµενες ασχολίες αυτής.
Οι εδαφικές εκτάσεις παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασµούς
του 10 µε καταχώριση σ αυτούς της αξίας κτήσεώς τους (αγοράς, εκτιµήσεως
όταν πρόκειται για συγχώνευση ή εισφορά σε είδος) ή της αξίας η οποία
προκύπτει έπειτα από νόµιµη αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως.

3.2 Έξοδα κτήσεως και διαµόρφωσης εδαφικών εκτάσεων
Τα έξοδα κτήσεως των εδαφικών εκτάσεων (π.χ. φόροι µεταβιβάσεως,
συµβολαιογραφικά και µεσιτικά) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο
λογαριασµό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» (Σφακίανος, 1996).
Τα έξοδα διαµορφώσεως των γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, τα
οποία προσδίνουν αξία σ αυτές επειδή τα σχετικά έργα (π.χ. εκβραχισµοί ή
ισοπεδώσεις) δε φθείρονται, φέρονται σε αύξηση της αξίας κτήσεώς τους. Αν
τα έργα αυτά φθείρονται και συνεπώς αποσβένονται, µε την προϋπόθεση ότι
τα σχετικά έξοδα δεν έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων
σαν

κόστος

υποδοµής

της

κατασκευής

τους,

καταχωρούνται

και

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 11.03 «υποκείµενες σε απόσβεση
διαµορφώσεις γηπέδων» (Σφακίανος, 1996).

3.3 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
Τα γήπεδα-οικόπεδα και άλλες εδαφικές εκτάσεις δε φθείρονται από τη χρήση
τους ή την πάροδο του χρόνου και για το λόγο αυτό δεν αποσβένονται.
Όταν όµως για τις εδαφικές αυτές εκτάσεις υπάρχει κίνδυνος οικονοµικής
απαξιώσεως και υποτιµήσεως, για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, σχηµατίζεται
ειδική πρόβλεψη, η οποία καταχωρείται στο λογαριασµό 44.10 «προβλέψεις
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απαξιώσεων

και

υποτιµήσεων

πάγιων

στοιχείων»,

µε

χρέωση

του

λογαριασµού 83.10 (www.taxheaven.gr . [10/10/2009])
Στη συνέχεια ο λογ. 83.10 που το ποσό του θεωρείται ζηµιά για την
επιχείρηση, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης για τα µειώσει. Η ζηµιά
αυτή όµως δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, όταν η εδαφική έκταση θεωρείται
πάγιο στοιχείο για την επιχείρηση (άρθρο 31 παρ. 1η Ν.2238/94). Έτσι, το
όποιο ποσό του λογ. 83.10 δεν µειώνει τα έσοδα για τον προσδιορισµό του
κέρδους που θα φορολογηθεί (www.taxheaven.gr . [10/10/2009]).
Τα ορυχεία, τα µεταλλεία και τα λατοµεία υπόκεινται σε απόσβεση, που γίνεται
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Σε περιπτώσεις όπου δεν ορίζεται, µέσω
της νοµοθεσίας, ο τρόπος απόσβεσης τότε η απόσβεση διενεργείται µε βάση
τη χρονική διάρκεια χρησιµοποίησης τους και την υπολλειµατική αξία
(www.taxheaven.gr . [10/10/2009]).

3.4 Αποτίµηση Εδαφικών εκτάσεων
Η αποτίµηση των εδαφικών εκτάσεων, κατά την απογραφή και σύνταξη του
ισολογισµού στο τέλος της οικονοµικής χρήσης, γίνεται µε βάση την αξία
αγοράς ή κτήσης προσαυξηµένης µε τα έξοδα προσθηκών και βελτιώσεων
µείον τις αποσβέσεις (όταν οι εκτάσεις αυτές υπόκεινται σε αποσβέσεις)
(www.mnec.gr, [1/9/2009])
Οι εδαφικές εκτάσεις καταχωρούνται, η κάθε µια χωριστά και αναλυτικά στο
αθεώρητο βιβλίο ‘µητρώο παγίων’.
Στο µητρώο παγίων καταχωρούνται οι εδαφικές εκτάσεις, η κάθε µια χωριστά,
αναγράφοντας 1) την αξία κτήσης, 2) τις αποσβέσεις και 3) την αναπόσβεστη
αξία. Έπειτα οι εδαφικές εκτάσεις καταχωρούνται στο αναλυτικό και γενικό
καθολικό

και

στο

θεωρηµένο

βιβλίο

απογραφών

τέλους

χρήσης

(www.mnec.gr, [1/9/2009]).
.
Σε περιπτώσεις όπου µια εδαφική έκταση διαπιστωθεί ότι έχει υποτιµηθεί και
δεν έχει την αξία που είχε στα βιβλία τότε κατά την απογραφή τέλους χρήσης
καταγράφεται η πραγµατική αξία της υποτιµηµένης έκτασης. Η διαφορά
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(υποτίµηση) θεωρείται πρόβλεψη και χρεώνεται στο λογαριασµό 83.10
‘προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων γηπέδων’ και πιστώνεται ο
λογαριασµός 44.10 (www.mnec.gr, [1/9/2009])

Όπως είδαµε και παραπάνω το ποσό του λογαριασµού 83.10 δεν
αναγνωρίζεται φορολογικά και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Κατά
τις εργασίες τέλους χρήσης, πιστώνεται ο λογαριασµός 83.10 για µε εξισωθεί
και χρεώνεται ο λογαριασµός 86.02.10.000 ‘προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους’ για να προσδιοριστούν τα λογιστικά κέρδη (www.mnec.gr,
[1/9/2009]).

3.5 Πώληση Εδαφικής Έκτασης
Σε περιπτώσεις όπου γίνεται πώληση µιας εδαφικής έκτασης που είναι πάγιο
στοιχείο για την πωλήτρια εταιρεία, πραγµατοποιούνται οι παρακάτω
εγγραφές (Καραγιάννης, 2008):
Α) Πιστώνεται ένας τριτοβάθµιος λογ/σµος της εδαφικής έκτασης µε τίτλο πχ
10.00.20.000 ‘πωλήσεις εδαφικών εκτάσεων εξαιρούµενες από το ΦΠΑ’ µε
χρέωση του λογ. 38, σε περίπτωση που γίνεται πώληση µετρητοίς, ή του
λογαριασµού 30 εάν η πώληση γίνεται µε πίστωση. Στο τέλος της χρήση
γίνεται χρέωση του λογ. 10.00.20.000 για να εξισωθεί και πιστώνεται ο
λογαριασµός του ακινήτου που πωλείται.
Σε περίπτωση που είχε σχηµατιστεί πρόβλεψη για την υποτίµηση της έκταση
που πωλείται τότε πιστώνεται ο λογαριασµός της έκτασης µε το ποσό
πρόβλεψης και χρεώνεται ο λογαριασµός 44.10.
Β) ένας άλλος λογαριασµός της εδαφικής έκτασης, υπό πώληση, µε τίτλο πχ
10.00.20.000 ‘έξοδα πώλησης εδαφικής έκτασης χωρίς ΦΠΑ’ χρεώνεται µε
τυχόν έξοδα που δηµιουργούνται για την πραγµατοποίηση της πώλησης
αυτής, µε πίστωση του λογαριασµού 38. Κατά το τέλος της χρήσης
πιστώνεται ο λογαριασµός για να εξισωθεί και χρεώνεται µε το ίδιο ποσό ο
λογαριασµός της εδαφικής έκτασης που πωλείται. Σε περιπτώσεις που έχουν
δηµιουργηθεί έξοδα διαµόρφωσης στους λογαριασµούς 16.14 και 11.03 τότε
χρεώνονται οι λογαριασµοί 16.99.14 και 11.99.03 και πιστώνονται οι 16.14 και
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11.03. επιπλέον πιστώνονται οι 16.14 και 11.03 µε το υπόλοιπο αναπόσβεστο
ποσό εξόδων αυτών και εξισώνονται µε πίστωση του λογαριασµού της
εδαφικής έκτασης που πωλείται.
Γ) κατά το τέλος της οικονοµικής χρήσης και µετά τα Α και Β, σε περίπτωση
που ο λογαριασµός της εδαφικής έκτασης που πωλείται έχει χρεωστικό
υπόλοιπο τότε αυτό θεωρείται ζηµιά ενώ εάν το υπόλοιπο είναι πιστωτικό
αυτό είναι κέρδος. Εάν υπάρχει ζηµιά τότε πιστώνεται ο λογαριασµός 10 και
χρεώνεται ο λογαριασµός 81.02.00 ‘ζηµιές από εκποίηση ακινήτων’. Εάν το
υπόλοιπο είναι κέρδος τότε χρεώνεται ο λογαριασµός 10 και πιστώνεται ο
λογαριασµός 81.03.00 ‘ κέρδη από εκποίηση ακινήτων’. Τα κέρδη που
προέρχονται από πώληση ακινήτων φορολογούνται αλλά επίσης και οι ζηµιές
από την πώληση ακινήτων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Παράδειγµα 3. πώληση εδαφικής έκτασης µε κέρδος
1) Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ διαθέτει οικόπεδο αξίας 100.000€ το οποίο
πουλάει για 120.000€ στο τέλος του 2008.
Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι
Χρέωση
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµειο

Πίστωση

120.000€

10. Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 οικόπεδα

100.000€

81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 έκτακτα κέρδη
81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων

20.000€
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Παράδειγµα 4. πώληση εδαφικής έκτασης µε ζηµιά
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ διαθέτει οικόπεδο αξίας 100.000€ το οποίο πουλάει
για 80.000€ στο τέλος του 2008.
Χρέωση
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµειο

80.000€

81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.02 έκτακτες ζηµιές
81.02.00 ζηµιές από εκποίηση ακινήτων

20.000€

10. Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 οικόπεδα

Πίστωση

100.000€

3.6 Φορολογία κερδών από πώληση εδαφικών εκτάσεων
Σε περίπτωση που µια εταιρεία (εκτός από τις οικοδοµικές επιχειρήσεις του
άρθρου 34.) αποκτήσει µε αγορά εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου
πόλεως και έχει µεγάλη αξία και εντός 2 ετών την µεταπωλήσει τότε το όποιο
κέρδος από την πώληση θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και
φορολογείται όπως τα υπόλοιπα κέρδη της επιχείρησης (άρθρο 28 παρ. 3
Ν2238/94) (Καραγιάννης, 2008).
Το κέρδος µια επιχείρησης που προκύπτει από την δραστηριότητα της
αγοραπωλησίας ακινήτων φορολογείται κανονικά. Το κέρδος στην περίπτωση
αυτή υπολογίζεται αφαιρώντας από τα ακαθάριστα έσοδα των ακινήτων που
έχουν πωληθεί το κόστος των ακινήτων αυτών, των γενικών εξόδων, των
φόρων, των τόκων και των άλλων εξόδων.

3.7 Αγορά Εδαφικής Έκτασης
Με την αγορά µιας εδαφικής έκτασης χρεώνεται ο λογαριασµός 10 και
αντίστοιχοι αναλυτικοί λογαριασµοί. Η αξία της χρέωσης αυτής είναι η αξία
κτήσης των εκτάσεων που αγοράστηκαν ή µε την αξία που προκύπτει έπειτα
από αναπροσαρµογή της αξίας κτήσης. Στη συνέχεια, εάν η αγορά έγινε
µετρητοίς, πιστώνεται ο λογαριασµός 38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα ή εάν η αγορά
έγινε µε πίστωση πιστώνεται ο λογαριασµός 50 Προµηθευτές (Βίγκος, 2007).
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Τα έξοδα που σχετίζονται µε την αγορά / πώληση εδαφικών εκτάσεων
καταχωρούνται στο λογ. 16.14 ‘Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων’. Τα έξοδα
αυτά είναι : οι φόροι µεταβίβασης, τα συµβολαιογραφικά, τα µεσιτικά, οι
αµοιβές µελετητών, οι αµοιβές δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα κτήσης
εδαφικών εκτάσεων.
Παράδειγµα 5. Αγορά οικοπέδου και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει οικόπεδο προς 40.000 µε έξοδα αγοράς
2.100.
Χρέωση

Πίστωση

10. Εδαφικές εκτάσεις
10.00 Γήπεδα – οικόπεδα
10.00.00 οικόπεδο

40.000€

16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς
απόσβεσης
16.14 Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων
16.14.00 έξοδα κτήσης οικοπέδων

2.100€

38 Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο
38.00.00 Ταµείο επιχείρησης

42.100€
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Κεφάλαιο 4: Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα (λογ. 11)

4.1 Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα
Κτίρια είναι οι οικοδοµικές κατασκευές που γίνονται µε τη χρησιµοποίηση
δοµικών υλικών και προορίζονται για κατοικίες, βιοµηχανοστάσια, αποθήκες ή
οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση ή δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας.
Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικές,
υδραυλικές, µηχανολογικές, κλιµατιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως,
πνευµατικής ή µη µεταφοράς, ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι
συνδεδεµένες µε το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισµός τους να
µην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του
κτιρίου.

Οι

εγκαταστάσεις

κτιρίων

παρακολουθούνται

στους

ίδιους

υπολογαριασµούς του 11.00 στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα
οποία είναι ενσωµατωµένες ή συνδεδεµένες. Σε διαφορετική περίπτωση
καταχωρούνται στους λογαριασµούς 12.01 ή 14 (Σφακίανος, 1996).
Τεχνικά έργα είναι µόνιµες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις οποίες
τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον µε σκοπό την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας (π.χ. δρόµοι, πλατείες, λιµάνια,
φράγµατα, λίµνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόµια ή
στάδια).
Στο

λογαριασµό

11.01

«τεχνικά

έργα

εξυπηρετήσεως

µεταφορών»

παρακολουθούνται όσα από τα έργα αυτά εξυπηρετούν τις µεταφορές της
οικονοµικής µονάδας. Τα τεχνικά έργα που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς
παρακολουθούνται στο λογαριασµό 11.02 «λοιπά τεχνικά έργα».
Στο λογαριασµό 11.03 «υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων»
παρακολουθούνται οι δαπάνες διαµορφώσεως γηπέδων και άλλων εδαφικών
εκτάσεων, όταν συντρέχουν οι εξής δύο βασικές προϋποθέσεις: α) οι δαπάνες
αυτές δεν πρέπει να έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων
σαν κόστος υποδοµής της κατασκευής τους και β) οι διαµορφώσεις να
φθείρονται και για το λόγο αυτό να αποσβένονται (Σφακιάνος, 1996).
Στους λογαριασµούς 11.07 «κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων», 11.08 «τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων»,
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11.09 «λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων» και 11.10 «υποκείµενες σε
απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων» παρακολουθούνται τα κτίρια και
τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε
ακίνητα κυριότητας τρίτων, όταν η οικονοµική µονάδα έχει δικαίωµα χρήσεως
για ορισµένο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά, µετά την πάροδο του οποίου
τα εν λόγω έργα (π.χ. κτίρια ή διαµορφώσεις) περιέρχονται στον κύριο του
ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα. Στους λογαριασµούς αυτούς καταχωρούνται: α)
το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και τεχνικών έργων, β) το κόστος
διαµορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω σε κτίρια και τεχνικά έργα
και γ) τα έξοδα διαµορφώσεως εδαφικών εκτάσεων (Σφακιάνος, 1996).
Τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από την οικονοµική
µονάδα σε ακίνητα τρίτων, καθώς και τα έξοδα που πραγµατοποιούνται γι
αυτά, αποσβένονται ανάλογα µε το χρόνο της συµβατικής χρησιµοποιήσεώς
τους, µε τον όρο ότι ο συντελεστής αποσβέσεως που προσδιορίζεται µε βάση
το χρόνο χρησιµοποιήσεως δε θα είναι µικρότερος από το συντελεστή που
εφαρµόζεται σε οµοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία.
Στους λογαριασµούς 11.14 έως και 11.17 καθώς και 11.21 έως και 11.24
παρακολουθούνται τα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα τα
οποία δε χρησιµοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής
επαγγελµατικής δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, ούτε και για τις
παρεπόµενες ασχολίες της.
Τα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται
στους οικείους υπολογαριασµούς του 11 έπειτα από καταχώριση σ αυτούς:
α) της αξίας κτήσεώς τους (αγοράς, εκτιµήσεως όταν πρόκειται για
συγχώνευση ή εισφορά σε είδος) ή της αξίας που προκύπτει µετά από νόµιµη
αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως και β) του κόστους κατασκευής τους, όταν
πρόκειται για ιδιοκατασκευές, το οποίο προκύπτει από το λογαριασµό 15.01
«κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα υπό εκτέλεση».
Τα έξοδα κτήσεως των κτιρίων - τεχνικών έργων (π.χ. φόροι µεταβιβάσεως,
συµβολαιογραφικά και µεσιτικά) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο
λογαριασµό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων».
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Η αξία κτήσεως των κτιρίων και τεχνικών έργων προσαυξάνεται µε την αξία
των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά.

4.2 Επέκταση, προσθήκη και βελτίωση κτιρίων και τεχνικών έργων
Η αξία των κτιρίων και των τεχνικών έργων προσαυξάνεται µε την αξία των
επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων.

Η επέκταση / προσθήκη ενός

κτιρίου είναι οποιαδήποτε αύξηση που γίνεται στο µέγεθος, όγκο ή στην
ωφελιµότητα του µε την χρησιµοποίηση δοµικών υλικών. Βελτίωση κτιρίου
είναι η µεταβολή που γίνεται σ’ αυτό µετά από τεχνολογική επέµβαση και έχει
ως αποτέλεσµα, είτε την αύξηση του ωφέλιµου χρόνου ζωής του, είτε την
αύξηση της παραγωγικότητας του είτε τη µείωση του κόστους λειτουργίας του
είτε τη βελτίωση των συνθηκών χρησιµοποίησης του (www.taxheaven.gr,
[10/10/2009]).

4.3 Αγορά κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων
Σε περιπτώσεις αγοράς ενός ακινήτου χρεώνεται ο λογαριασµός 11 και
συγκεκριµένα ένας αναλυτικός λογαριασµός µε τίτλο ‘Αγορές ακινήτων
εξαιρούµενες από το ΦΠΑ’ ή ‘Αγορές ακινήτων µε 19% ΦΠΑ’. Η χρέωση αυτή
γίνεται µε την αξία κτήσης του ακινήτου ή µε την αξία µετά από τη νόµιµη
αναπροσαρµογή της αξίας κτήσης. Στη συνέχεια πιστώνεται ο λογαριασµός
38

‘χρηµατικά

διαθέσιµα’

ή

ο

λογαριασµός

50

‘προµηθευτές’.

(www.taxheaven.gr, [10/10/2009])
Οι φόροι µεταβίβασης, τα συµβολαιογραφικά, τα µεσιτικά και τα λοιπά έξοδα
για την κτήση των ακινήτων και των τεχνικών εγκαταστάσεων καταχωρούνται
στον λογαριασµό 16.14 ‘έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων’.
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4.4 Πώληση Ακινήτου
Σε περίπτωση εκποιήσεως ακινήτου ισχύουν τα ακόλουθα (Καραγιάννης,
2008):
α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασµού του κτιρίου ή του τεχνικού έργου
καταχωρείται το τίµηµα πωλήσεως του πωλητηρίου συµβολαίου και στη
χρέωσή του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν δηµιουργούνται για την
επίτευξη της πωλήσεως.
β. Στη χρέωση του ίδιου λογαριασµού µεταφέρονται η αξία κτήσεως του
αντίστοιχου γηπέδου ή άλλης εδαφικής εκτάσεως και το αναπόσβεστο
υπόλοιπο των εξόδων διαµορφώσεως του γηπέδου (δηλαδή το υπόλοιπο του
λογαριασµού 11.03 που προκύπτει µετά τη µεταφορά στο λογαριασµό αυτό
των αποσβέσεων του λογαριασµού 11.99.03). Στην πίστωση του ίδιου
λογαριασµού µεταφέρεται η τυχόν σχηµατισµένη πρόβλεψη για υποτίµηση
του πωλούµενου γηπέδου (από το λογαριασµό 44.10).
γ. Στην πίστωση του ίδιου λογαριασµού µεταφέρονται οι αποσβέσεις που
διενεργήθηκαν µέχρι την πώληση και στη χρέωσή του µεταφέρεται το
αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσεως του ακινήτου (δηλαδή το
υπόλοιπο του λογαριασµού 16.14 που προκύπτει µετά τη µεταφορά στο
λογαριασµό αυτό των αποσβέσεων του λογαριασµού 16.99.14).
δ. Το αποτέλεσµα που προκύπτει µετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και
µεταφορές µεταφέρεται στο λογαριασµό 81.02.00 «ζηµίες από εκποίηση
ακινήτων» ή 81.02.01 «ζηµίες από εκποίηση τεχνικών έργων», όταν είναι
ζηµία, ή στο λογαριασµό 81.03.00 «κέρδη από εκποίηση ακινήτων» ή
81.03.01 «κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων», όταν είναι κέρδος.
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Παράδειγµα 6. πώληση ακινήτου
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ στις 31/6/2008 πούλησε ακίνητο κόστους κτίσης
80.000€ προς 80.000€. Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις µέχρι την 1/1/2008
ήταν 40.000€ οι αποσβέσεις που αναλογούν µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης
είναι 5.000€
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις παγίων ενσωµ. στο λειτ. κόστος
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων
66.01.00 κτίριο

5.000€

11.99 Αποσβέσµένα κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων
– Τεχνικά έργα
11.99.00 αποσβ. κτίριο

5.000€

11.99 Αποσβέσµένα κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων –
Τεχνικά έργα
11.99.00 αποσβ. κτίριο

45.000€

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικών
έργων
11.00 κτίριο

45.000€

38 Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

80.000€

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικών
έργων
11.00 κτίριο

35.000€

81.Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων

45.000€
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4.5 Κατεδάφιση παγίων κτιρίων
Σε περίπτωση κατεδαφίσεως κτιρίου, το οποίο δεν έχει αποσβεστεί
ολοκληρωτικά, η αναπόσβεστη αξία του µεταφέρεται στη χρέωση του
λογαριασµού 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» (Βίγκος, 2007).
Τα έξοδα κατεδαφίσεως παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λογαριασµό
11.03 «υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων», εκτός αν
επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το
κόστος ανεγέρσεώς του. Οι αποζηµιώσεις που τυχόν καταβάλλονται σε
µισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού κτιρίου προσαυξάνουν το κόστος
ανεγέρσεως του νέου.

4.6 Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων
Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων κτιρίων χρησιµοποιείται η σταθερή
µέθοδος. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τους προβλεπόµενους από
την νοµοθεσία συντελεστές ετήσιας απόσβεσης. ∆εν επιτρέπεται να
υπολογίζονται

αποσβέσεις

µε

την

χρήση

συντελεστών

αποσβέσεις

µεγαλύτερων από αυτούς που προβλέπει η νοµοθεσία. Σε περιπτώσεις που
υπολογιστούν αποσβέσεις µε την χρήση υψηλότερων συντελεστών τότε το
επιπλέον

ποσό

των

αποσβέσεων

δεν

αναγνωρίζεται

φορολογικά

(www.taxheaven.gr, [10/09/2009]).
Επίσης δεν επιτρέπεται η επιχείρηση να υπολογίζει αποσβέσεις µε
συντελεστές µικρότερους από εκείνους που ορίζει η νοµοθεσία. Εάν η
επιχείρηση υπολογίσει αποσβέσεις λιγότερες από εκείνες που θα έπρεπε να
υπολογίσει, τότε η επιχείρηση χάνει το δικαίωµα να εκπέσει φορολογικά το
ποσό των αποσβέσεων αυτών από τα κέρδη επόµενων χρήσεων.
Συµπερασµατικά, οι αποσβέσεις πρέπει να υπολογίζονται κάθε έτος, µε το
νόµιµο συντελεστή, που θα εφαρµόσει η επιχείρηση για τα συγκεκριµένα αυτά
πάγια στοιχεία για πρώτη φορά, µέχρι οι αποσβέσεις να φτάσουν το ποσό της
αρχίκης αξίας των παγίων µείον το ποσό 0,01 ευρώ.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται από τη ηµέρα χρήση του παγίου και όχι από
την ηµέρα απόκτησης του. Εάν η χρήση του πάγιου στοιχείου δεν αρχίζει από
την αρχή του έτους τότε υπολογίσετε για τους µήνες (δωδέκατα) που
χρησιµοποιείται.
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Όταν η χρήση είναι υπερδωδεκάµηνη τότε το ποσό απόσβεσης υπολογίζεται
µε βάση το κλάσµα που έχει αριθµητή τον αριθµό των µηνών που έγινε η
χρήση και παρανοµαστή τον αριθµό 12.
Τακτικές υποχρεωτικές αποσβέσεις είναι αυτές που υπολογίζονται µε το
νόµιµο

συντελεστή

και

είναι

κοστολογήσιµες.

Οι

αποσβέσεις

που

προβλέπονται από τη φορολογική νοµοθεσία µε σκοπό την παροχή
αναπτυξιακών κινήτρων ονοµάζονται πρόσθετες αποσβέσεις και δεν είναι
υποχρεωτικές αλλά ούτε κοστολογήσιµες (www.taxheaven.gr, [10/09/2009]).

Οι τακτικές αποσβέσεις καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 66 και
τελικά µεταφέρονται στο λογαριασµό 80.00 ενώ οι πρόσθετες αποσβέσεις
καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 85 και τελικά µεταφέρονται στο
λογαριασµό 86.03.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται κάθε χρόνο µέχρι να φτάσουν την αποσβεστέα
αξία, και υπολογίζονται για τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην
επιχείρηση και χρησιµοποιούνται για της ανάγκες της.
Σε περιπτώσεις όπου οικοδοµές ενοικιάζονται από την επιχείρηση σε τρίτους,
η επιχείρηση υπολογίζει τις αποσβέσεις κανονικά όπως θα έκανε εάν
χρησιµοποιούσε τις οικοδοµές αυτές η ίδια.
Σε περιπτώσεις που αγοράζονται µεταχειρισµένα πάγια στοιχεία τότε οι
αποσβέσεις

υπολογίζονται

πάνω

στην

αξία

αγόρας

του

εκάστοτε

µεταχειρισµένου στοιχείου. ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις που είχαν
γίνει από την προκάτοχο επιχείρηση.

4.7 Απόσβεση εισφοράς χρήσης ακίνητου σε εταιρεία
Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος εισφέρει τη χρήση ακινήτου κυριότητας
του σε µια Ο.Ε, Ε.Ε ή ΕΠΕ στην οποία συµµετέχει, τότε η εταιρεία δεν
δικαιούται να ενεργήσει αποσβέσεις πάνω στο ακίνητο αυτό. Το δικαίωµα
αυτό το διατηρεί ο εταίρος που έχει την κυριότητα του εν λόγω ακινήτου
(Βίγκος, 2007).
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4.8 Αποτίµηση των κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων
Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα αποτιµώνται στην αξία
αγοράς ή κτίσης τους προσαυξηµένη µε τα έξοδα προσθηκών και βελτιώσεων
που καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασµούς µείον τις αποσβέσεις.
Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα καταχωρούνται πρώτα
αναλυτικά στο αθεώρητο ‘µητρώο παγίων στοιχείων’ και στη συνέχεια
καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών συγκεντρωτικά κατά
οµάδες οµοειδών κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων
(www.mnec.gr, [15/09/2009]).

4.9 Φορολογία κερδών από πώληση κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
και τεχνικών έργων
Για τις επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών την αγοραπωλησία ακινήτων µε
σκοπό την επίτευξη κέρδους, φορολογούνται κανονικά για το κέρδος που
αποκτούν από τις αγοραπωλησίες αυτές. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που
έχουν

ως

αντικείµενο

οικοδοµικές

και

τεχνικές

δραστηριότητες

και

φορολογούνται σύµφωνα µε το άρθρο 34 το Ν. 2238/94. Γι’ αυτές τις
επιχειρήσεις τα ακίνητα θεωρούνται εµπορεύσιµα αγαθά. Έτσι όταν
αγοράζονται ακίνητα χρεώνεται ο λογαριασµός 20 ‘Εµπορεύµατα’ και όταν
πωλούνται πιστώνεται ο λογαριασµός 70 ‘Πωλήσεις εµπορευµάτων’. Τα
όποια κέρδη από την αγοραπωλησία ακινήτων προσδιορίζονται ως εξής. Από
τα ακαθάριστα έσοδα των ακινήτων που πωλήθηκαν αφαιρείται το κόστος των
ακινήτων που πουλήθηκαν καθώς και οι σχετικές δαπάνες (www.mnec.gr,
[15/09/2009]). .
Για κάποιες οικοδοµικές επιχειρήσεις ο υπολογισµός κερδών γίνεται
εξωλογιστικά σύµφωνα µε το άρθρο 34 Ν. 2238/94. Για τις επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών, ακαθάριστα έσοδα
θεωρούνται αυτά που αναγράφονται στα συµβόλαιο πώλησης και τα οποία
δεν µπορούν να είναι µικρότερα από αυτά που προκύπτουν από τη
φορολογία µεταβίβασης ακινήτων ούτε και µικρότερα από αυτά που
προκύπτουν την ειδική δήλωση του ΦΠΑ. Στα βιβλία τους οι οικοδοµικές
επιχειρήσεις θα καταχωρούν τις αξίες πώλησης που αναγράφονται στα
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συµβόλαια αλλά οι αξίες αυτές είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες πιο πάνω
αξίες τότε για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών, προσαυξάνονται
οι αξίες των συµβολαίων αυτών µε τις διαφορές µέχρι να φτάσουν στα πιο
πάνω επίπεδα. Για αυτές τις επιχειρήσεις, οι τόκοι που προέρχονται από
πωλήσεις οικοδοµών µε πίστωση, θεωρούνται ακαθάριστο έσοδο και
προστίθενται στα άλλα ακαθάριστα έσοδα και πάνω στο σύνολο αυτό
εφαρµόζεται ο συντελεστής του άρθρου 34 Ν.2238/94. Στις οικοδοµικές
επιχειρήσεις για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη
µόνο τα έσοδα που προέρχονται από τη σύνταξη των οριστικών συµβολαίων
και όχι των προσυµφώνων (www.mnec.gr, [15/09/2009]).

Όταν αγοράζεται κάποιο ακίνητο ως πάγιο στοιχείο για να χρησιµοποιηθεί
από την επιχείρηση και όχι για πώληση προς επίτευξη κέρδους. Τότε η αξία
του ακινήτου καταχωρείται στο λογαριασµό 11. Εάν στη συνέχεια το ακίνητο
αυτό πωληθεί και προκύψει κέρδος τότε το κέρδος αυτό φορολογείται.

Παράδειγµα

7.

Αγορά

και

πώληση

ακινήτου

και

υπολογισµός

αποσβέσεων
η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει ακίνητο προς 100.000€ στις 1/2/2007 για
χρήση ως γραφεία. Στις 31/12/2007 αποδέχεται προσφορά για την πώληση
του κτιρίου προς 120.000€. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 10% και η
µέθοδος υπολογισµού η σταθερή.
Για να υπολογίσουµε τις αποσβέσεις θα έχουµε :
100.000 χ 10% = 10.000 / 12 µήνες = 833,33 ανά µήνα. Για 11 µήνες θα
έχουµε 833,33 χ 11 = 9.166,33
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Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι:
Χρέωση

Πίστωση

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα.
11.00.10 Αγορές κτιρίων

100.000€

38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

100.000€

11.99 Αποσβεσµένα κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων –
Τεχνικά έργα
11.99.00

9.166,33€

11.99 Αποσβεσµένα κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων –
Τεχνικά έργα
11.99.00

9.166,33€

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα.

9.166,33€

11.00.κτιρίο
38. . Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

120.000€

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά
έργα.
11.00 κτίριο

90.833,67€

81.Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων

29.166,33€

Τα κέρδη 29.166,33 θα φορολογηθούν µε τον εκάστοτε φορολογικό
συντελεστή ανάλογα την νοµική µορφή της εταιρείας (πχ ΑΕ, ΟΕ).

Εάν µια επιχείρηση λάβει δάνειο και αγοράσει ακίνητο, τότε οι τόκοι του
δανείου αυτού δεν επιτρέπεται να προσαυξάνουν την αξία του ακινήτου αλλά
καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 65 και στο τέλος της χρήσης
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µεταφέρονται στο λογαριασµό 80.00. Οι τόκοι αυτοί αναγνωρίζονται
φορολογικά και εκπίπτουν από έσοδα της χρήσης, µέσα στην οποία
κατέστησαν δουλευµένοι.
Εξαιρούνται οι τόκοι της κατασκευαστικής περιόδου. Οι τόκοι αυτοί
αποσβένονται είτε εφάπαξ µέσα στη χρήση που άρχισε η χρήση του ακινήτου
που αφορούν είτε σε περισσότερα έτη που δεν µπορούν να είναι περισσότερα
από πέντε (5).
Οι τόκοι των δανείων που αφορούν οικοδοµικές επιχειρήσεις των οποίων τα
κέρδη τους υπολογίζονται µε τεκµαρτό τρόπο δεν θεωρούνται δαπάνη και δεν
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους.
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Κεφάλαιο

5:

Μηχανήµατα

-

Τεχνικές

εγκαταστάσεις

-

Λοιπός

µηχανολογικός εξοπλισµός (λογ.12)

5.1 Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός
εξοπλισµός
Στο λογαριασµό 12.00 παρακολουθούνται τα µηχανήµατα της οικονοµικής
µονάδας, δηλαδή οι µηχανολογικές κατασκευές, µόνιµα εγκαταστηµένες ή
κινητές, οι οποίες χρησιµεύουν για να αποσπούν από τη φύση, να
επεξεργάζονται ή να µετασχηµατίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν
υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο δραστηριότητάς της (Σφακιάνος,
1996).
Στο λογαριασµό 12.01 παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις της
οικονοµικής µονάδας, δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές
διευθετήσεις που γίνονται για τη µόνιµη εγκατάσταση µηχανηµάτων και τη
σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωµά της. Στον ίδιο λογαριασµό
παρακολουθούνται και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις της οικονοµικής
µονάδας, οι οποίες, χωρίς να συσχετίζονται µε τα µηχανήµατα, έχουν σχέση
µε το παραγωγικό και γενικά µε το λειτουργικό κύκλωµά της (π.χ.
εγκαταστάσεις θερµάνσεως, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή
αποθηκευτικές δεξαµενές), µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεµένες µε
τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεδεµένες µε αυτές, αλλά κατά τρόπο
που ο αποχωρισµός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και χωρίς
βλάβη της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων (Σφακιάνος, 1996).
Στο λογαριασµό 12.02 παρακολουθούνται τα φορητά µηχανήµατα «χειρός»,
δηλαδή τα φορητά µικροµηχανήµατα που έχουν παραγωγική ζωή µεγαλύτερη
από ένα έτος και µικρότερη από την παραγωγική ζωή των µηχανηµάτων του
λογαριασµού 12.00.
Στο

λογαριασµό

12.03

παρακολουθούνται

τα

εργαλεία,

δηλαδή

τα

µηχανολογικά και άλλης φύσεως αντικείµενα που χρησιµοποιούνται µε το χέρι
και έχουν παραγωγική ζωή µεγαλύτερη από ένα έτος. Τα µικροεργαλεία που
αποσβένονται

εφάπαξ

στη

χρήση

που

θα

χρησιµοποιηθούν

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 25.00 «µικρά εργαλεία».
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Στο λογαριασµό 12.04 παρακολουθούνται τα καλούπια και οι ιδιοσυσκευές
της οικονοµικής µονάδας, δηλαδή οι µηχανολογικές και άλλης φύσεως
κατασκευές, οι οποίες προσαρµόζονται στα καθ αυτό µηχανήµατα για την
παραγωγή εξειδικευµένων αντικειµένων, αποχωρίζονται από αυτά µετά από
την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου και παραµένουν σε αδράνεια µέχρι να
επαναχρησιµοποιηθούν (π.χ. καλούπια, µήτρες ή κεφαλές).
Στο λογαριασµό 12.05 παρακολουθούνται τα διάφορα µηχανολογικά όργανα,
π.χ. µετρήσεων, πειραµατισµών ή ελέγχων.
Στο λογαριασµό 12.06 παρακολουθείται ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
της οικονοµικής µονάδας ο οποίος δεν είναι δυνατό να ενταχθεί σε µια από τις
κατηγορίες εξοπλισµού των λογαριασµών 12.00-12.05.
Στους

λογαριασµούς

12.07,

12.08

και

12.09

παρακολουθούνται

τα

µηχανήµατα, οι εγκαταστάσεις και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός της
οικονοµικής µονάδας, που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων και που,
µετά παρέλευση ορισµένου χρόνου, συµβατικά καθορισµένου, η κυριότητά
τους περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων χωρίς αντάλλαγµα. Σχετικά µε
τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων αυτών ισχύουν όσα
αναφέρονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.105 για το λογαριασµό 11.07
(Σφακιάνος, 1996).
Στους λογαριασµούς 12.10 έως και 12.19 παρακολουθούνται τα µηχανήµατα,
οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός, όταν δε
χρησιµοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής επαγγελµατικής
δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, ούτε και για τις παρεπόµενες
ασχολίες της. Στους ίδιους λογαριασµούς παρακολουθούνται και τα
µηχανήµατα και άλλα πάγια τα οποία θεωρούνται ως οριστικά εκτός
εκµεταλλεύσεως,

είτε

έχουν

ολοκληρωτικά

αποσβεστεί,

οπότε

η

παρακολούθησή τους γίνεται µε µία λογιστική µονάδα, είτε δεν έχουν
ολοκληρωτικά αποσβεστεί, οπότε η παρακολούθησή τους γίνεται µε την αξία
κτήσεώς τους (Σφακιάνος, 1996).
Πριν από τη µεταφορά της αξίας, π.χ. των µηχανηµάτων, στους οικείους
λογαριασµούς

εκτός

εκµεταλλεύσεως,

προηγείται

η

µεταφορά

των
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αποσβέσεων, είτε στην πίστωση των οικείων υπολογαριασµών του 12, όταν
έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, είτε στους οικείους υπολογαριασµούς
αποσβέσεων, π.χ. των µηχανηµάτων εκτός εκµεταλλεύσεως του 12.99, όταν
δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί.
Τα µηχανήµατα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός µηχανολογικός
εξοπλισµός παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του 12
έπειτα από καταχώριση σ αυτούς: α) της αξίας κτήσεώς τους (αγοράς,
εκτιµήσεως όταν πρόκειται για συγχώνευση ή εισφορά σε είδος), η οποία
προσαυξάνεται µε τα ειδικά έξοδα αγοράς, όπως τα έξοδα εγκαταστάσεως και
συναρµολογήσεως (µέχρι να τεθούν σε κατάσταση λειτουργίας) ή της αξίας η
οποία προκύπτει µετά από νόµιµη αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως και β)
του κόστους κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές, το οποίο
προκύπτει από το λογαριασµό 15.02 «µηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός

µηχανολογικός

εξοπλισµός

υπό

εκτέλεση»

και

το

οποίο

προσαυξάνεται µε τα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρµολογήσεώς τους
(Σφακιάνος, 1996).
Η παραπάνω αξία κτήσεως προσαυξάνεται µε την αξία των επεκτάσεων ή
προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά.
Παράδειγµα 8. Αγορά µηχανήµατος
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει µηχάνηµα αξίας 100.000 ευρώ µετρητοίς το
οποίο απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα
12.00.10 Αγορές µηχανηµάτων
12.00.10.000 Αγορές µηχανηµάτων απαλλασσόµενες από
100.000€
το ΦΠΑ
38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

100.000€
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Παράδειγµα 9. Αγορά µηχανήµατος µε προσθήκη στην αξία κτήσης των
ειδικών εξόδων κτήσης.
η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγόρασε µηχάνηµα αξίας 50.000 ευρώ και έδωσε για
φορτοεκφορτωτικά και λοιπές δαπάνες εγκατάστασης µέχρι τη λειτουργία του
ύψους 4.500 ευρώ.
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα

54.500€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
54.500€

38.00 Ταµείο

Παράδειγµα 10. Ιδιοκατασκεuή Μηχανήµατος
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ κατασκεύασε µηχανήµατα για τις ανάγκες της και
υπολόγισε ότι δαπάνησε : για εργατικά 1.800 €, για υλικά 1.600€ και για
διάφορα άλλα έξοδα 1.000€.
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα

4.400€

78. Ιδιοπαραγωγή Παγίων – Τεκµαρτά Έσοσα από
αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεµάτων
78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων

4.400€
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5.2 Πώληση µηχανήµατος

Σε περίπτωση πωλήσεως µηχανήµατος και γενικά περιουσιακού στοιχείου
του λογαριασµού 12 ισχύουν τα εξής (Βίγκος, 2007):
α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασµού, π.χ. του µηχανήµατος,
καταχωρείται το τίµηµα πωλήσεως και στη χρέωσή του καταχωρούνται τα
έξοδα που τυχόν δηµιουργούνται για την επίτευξη της πωλήσεως.
β. Στην πίστωση του ίδιου λογαριασµού µεταφέρονται οι αποσβέσεις που
διενεργήθηκαν µέχρι την πώληση.
γ. Το αποτέλεσµα που προκύπτει µετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και
µεταφορές µεταφέρεται στο λογαριασµό 81.02.02 «ζηµίες από εκποίηση
µηχανηµάτων

-

τεχνικών

εγκαταστάσεων

-

λοιπού

µηχανολογικού

εξοπλισµού», όταν είναι ζηµία, ή στο λογαριασµό 81.03.02 «κέρδη από
εκποίηση µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού µηχανολογικού
εξοπλισµού», όταν είναι κέρδος.
Σε

περίπτωση

ολοκληρωτικής

αχρηστεύσεως

ή

καταστροφής,

π.χ.

µηχανηµάτων τα οποία δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, η αναπόσβεστη
αξία τους µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού 81.02.99 «λοιπές
έκτακτες ζηµίες».
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Παράδειγµα 11. Πώληση µηχανήµατος
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ πώλησε µηχάνηµα αντί 40.000 µε µετρητά στις
20/6/2008 το οποίο είχε αρχική αξία 50.000 και είχε αποσβεστεί µέχρι τις
31/12/2007 κατά 30.000. Για την πώληση του µηχανήµατος πλήρωσε µεσιτικά
2.000. Η ετήσια απόσβεση είναι 15% και η µέθοδος υπολογισµού ή φθίνουσα.
Οι εγγραφές θα είναι:
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµ. στο λειτουργικό
κόστος
66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – τεχν. Εγκ. – Λοιπού
εξοπλισµού
66.02.00 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων
1.500€
1
12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκ. – Λοιπός Μηχαν.
Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχ. Εγκ. –
Λοιπός Μηχαν. Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

2

12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκατ. – Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχ. Εγκ. – Λοιπός
Μηχαν. Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα
31.500€

12. Μηχανήµατα – Τεχν.
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα

3

1.500€

Εγκατ.

–

Λοιπός
31.500€

12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκατ. – Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα
2.000€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

2.000€
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38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

40.000€

12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκατ. – Λοιπός Μηχανολογικός
4 Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα
81. Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα Κέρδη
81.03.02
Έκτακτα
κέρδη
από
εκποίηση
µηχανηµάτων

20.500€

19.500€

5.3 Φορολογία κερδών από πώληση µηχανηµάτων

Τα κέρδη που προέρχονται από πώληση µηχανηµάτων αναγνωρίζονται
φορολογικά και κατά συνέπεια προστίθενται στα άλλα κέρδη χρήσης, για να
διαµορφώσουν έτσι το τελικό ποσό κερδών που θα φορολογηθεί. Με το ίδιο
σκεπτικό, οι ζηµιές που προκύπτουν από την πώληση µηχανηµάτων
αναγνωρίζονται φορολογικά και κατά συνέπεια εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα, για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους, που θα φορολογηθεί
(www.taxheaven.gr, [21/10/2009]).

5.4 Μηχανήµατα εκτός εκµετάλλευσης

Τα µηχανήµατα που δεν χρησιµοποιούνται παραγωγικά από την επιχείρηση
παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 12.10 – 12.19. Επίσης στους
λογαριασµούς αυτούς παρακολουθούνται και τα µηχανήµατα και άλλα πάγια
που θεωρούνται οριστικά εκτός εκµετάλλευσης ανεξάρτητα εάν έχουν
αποσβεστεί ολοκληρωτικά (www.taxheaven.gr, [21/10/2009]).
Πριν

να

µεταφερθούν

οι

αξίες

των

µηχανηµάτων

στους

οικείους

λογαριασµούς, προηγείται η µεταφορά των αποσβέσεων είτε µε πίστωση των
οικείων υπολογαριασµών του 12, όταν αυτά έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί,
43

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

είτε στους οικείους υπολογαριασµούς των αποσβέσεων όταν δεν έχουν
ολοκληρωτικά αποσβεστεί. Προτείνεται για την καλύτερη πληρορόφηση να
παρακολουθείται στους λογαριασµούς 12.10-12.19 η συνολική αρχική αξία
των µηχανηµάτων που δεν χρησιµοποιήθηκαν παραγωγικά ή έχουν τεθεί
οριστικά εκτός λειτουργίας και να πιστώνεται µε τις αντίστοιχες συνολικές
αποσβέσεις

των

µηχανηµάτων

αυτών

ο

λογαριασµός

12.99

(www.taxheaven.gr, [21/10/2009]).

5.5 Καταστροφή ή αχρήστευση µηχανήµατος
Όταν ένα µηχάνηµα καταστραφεί ή αχρηστευτεί ολοκληρωτικά και δεν έχει
αποσβεστεί πλήρως, η αναπόσβεστη αξία του µεταφέρεται στη χρεώση του
λογαριασµού

81.02.99

‘λοιπές

έκτακτες

ζηµιές’

και

αναγνωρίζονται

φορολογικά’ (www.taxheaven.gr, [21/10/2009]).

Παράδειγµα 12. Καταστροφή Αχρήστευση Μηχανήµατος
Μηχάνηµα αρχικής αξίας 50.000 το οποίο µέχρι την 31/12/2007 είχε
αποσβεστεί κατά 20.000, καταστρέφεται ολοσχερώς από φωτιά στις
30/6/2008. Το µηχάνηµα αποσβένονταν µε συντελεστή 10% µε φθίνουσα
µέθοδο.
Οι εγγραφές θα είναι:
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Εν στο Λειτ. Κόστος
66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – Τεχν. Εγκ. – Λοιπού
Μηχαν Εξοπλισµού
66.02.00 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων

12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκ. – Λοιπός Μηχαν.
Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχ. Εγκ. –
Λοιπός Μηχαν. Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

1.500€

1.500€
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81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα
81.02 Έκτακτες Ζηµιές
81.02.99 Ζηµιές από αποσβέσεις µηχανηµάτων λόγω
28.500€
καταστροφής

12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκ. – Λοιπός Μηχαν.
Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα

28.500€

5.6 Αξία αποτίµηση των µηχανηµάτων κατά την απογραφή τέλους
χρήσης
Η αποτίµηση των µηχανηµάτων γίνεται στην τιµή αγοράς (κτήσης)
προσαυξηµένη µε τα έξοδα µεταφοράς και τοποθέτησης καθώς και µε τις
προσθήκες βελτιώσεις και µειωµένη µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις που
πραγµατοποιήθηκαν από τον καιρό της απόκτησης του µηχανήµατος µέχρι
την ηµέρα που συντάσσεται η απογραφή.
Όταν τα µηχανήµατα ή τα εργαλεία κατασκευάζονται από την επιχείρηση η
αποτίµηση ενεργείται στο κόστος κατασκευής, στο οποίο περιλαµβάνονται τα
υλικά κατασκευής, τα εργατικά και ένα µέρος από τα γενικά έξοδα και
µειωµένο το κόστος αυτό µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις, µέχρι την ηµέρα
της απογραφής (www.taxheaven.gr, [21/10/2009]).

5.7 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού
µηχανολογικού εξοπλισµού.
Οι αποσβέσεις για τα µηχανήµατα κλπ υπολογίζονται µε βάση τον νόµο και
τους συντελεστές απόσβεσης. Υπάρχουν δυο συντελεστές απόσβεσης
σύµφωνα µε το Π.∆ 299/03, ο ανώτερος και ο κατώτερος. Ο υπολογισµός των
αποσβέσεων

γίνεται

από

την

ηµεροµηνία

έναρξης

λειτουργίας

(www.taxheaven.gr, [21/10/2009]). .
Σε περίπτωση που η επιχείρηση διενεργήσει αποσβέσεις µε µικρότερο του
νόµιµου συντελεστή τότε χάνει το δικαίωµα να υπολογίσει τις αποσβέσεις,
που δεν υπολόγισε, σε επόµενες χρήσεις.
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Από την 1/1/1998 επιβάλλεται η απόσβεση είτε µε τη φθίνουσα είτε µε τη
σταθερή µέθοδο για καινούργια µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό που
αποκτούν οι βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και µεικτές
αυτών επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση που ένα µηχάνηµα παύσει να λειτουργεί λόγω της αναστολής
παραγωγής του σχετικού προϊόντος, τότε για αυτό το διάστηµα δεν
υπολογίζονται αποσβέσεις (Στ. Ε. 884/68). Όµως εάν ένα µηχάνηµα βρίσκεται
σε αδράνεια λόγω βλάβης, επισκευών ή αργίας, τότε οι αποσβέσεις
διενεργούνται κανονικά.
Εάν µια επιχείρηση παραχωρήσει µηχανήµατα σε τρίτους (πρατήρια) µε τους
οποίους διαθέτει ειδική σύµβαση, τότε οι αποσβέσεις διενεργούνται κανονικά
από την επιχείρηση που τα παραχωρεί.
Όταν συγχωνεύονται επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις γίνονται πάνω στην αξία
των παγίων στοιχείων που καθόρισε η Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20
ή στην αξία που επαληθεύτηκε από τη ∆.Ο.Υ ή από τους ορκωτούς ελεγκτές.
Τα µηχανήµατα και οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις καταχωρούνται αναλυτικά
στο αθεώρητο βιβλίο ‘µητρώο παγίων στοιχείων.

Παράδειγµα 14. Υπολογισµός και εγγραφή αποσβέσεων µηχανηµάτων
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ στις 1/1/2007 έχει αγοράσει µηχάνηµα αρχικής αξίας
500.000 €, η ωφέλιµη ζωή του υπολογίζεται σε 5 έτη και η υπολλειµατική αξία
του σε 30.000€. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο της ευθείας
γραµµής. Στις 31/12/2008 η εταιρεία θέλει να υπολογίσει και να καταχωρίσει
τις αποσβέσεις που αναλογούν.
Σύµφωνα µε την µέθοδο της ευθείας γραµµής οι ετήσιες αποσβέσεις θα είναι
(500.000 – 30.000) / 5 = 94.000 €

Οι εγγραφές που θα γίνουν στις 31/12/2008 είναι:
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Χρέωση Πίστωση
66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
66.02

Αποσβέσεις

µηχανηµάτων

–

Τεχνικών

εγκαταστάσεων – Λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού
66.02.00 Αποσβέσεις µηχανηµάτων

94.000€

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
µηχανολογικός εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις
– Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

94.000€

5.8 Αποσβέσεις µηχανηµάτων για τα οποία παρακρατείται η κυριότητα
µέχρι αποπληρωµής του τιµήµατος
Σε περιπτώσεις που µια επιχείρηση αγοράσει µηχανήµατα µε πίστωση και ο
προµηθευτής τους διατηρεί την κυριότητα µέχρι την εξόφληση τους, αυτά
ανήκουν στην επιχείρηση που τα αγοράζει όµως δεν έχει δικαίωµα να τα
µεταπωλήσει µέχρι να προβεί στην πλήρη εξόφληση τους (www.mnec.gr,
[12/09/2009]).
Σχετικά µε τις αποσβέσεις, η επιχείρηση διενεργεί κανονικά αποσβέσεις από
τον µήνα που αρχίζει να τα χρησιµοποιεί.
Εάν όµως η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει πλήρως τα
µηχανήµατα τότε οι αποσβέσεις που ενεργήθηκαν ακυρώνονται και το ποσό
τους µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης εκείνης, κατά τη διάρκεια της
οποίας έγινε η αίρεση της αποπληρωµής και φορολογούνται κανονικά µαζί µε
τα άλλα κέρδη. Το ποσό που κατέβαλε η αγοράστρια επιχείρηση ως
αποζηµίωση για τη χρήση και φθορά των µηχανηµάτων τα οποία
επιστράφηκαν, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της ιδίας χρήσης, που στα
κέρδη της είχαν προστεθεί και οι ακυρούµενες αποσβέσεις. Έτσι, µειώνονται
τα κέρδη της χρήσης και το υπόλοιπο από τα κέρδη αυτά θα φορολογηθεί
κανονικά ως κέρδος χρήσης (www.mnec.gr, [12/09/2009]).
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. 5.9 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που µισθώνονται σε τρίτους µε τη
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing).
Ο Ν.1665/86 αναφέρει ότι ο εκµισθωτής (Α), συνήθως Τράπεζα, και ο
µισθωτής (Β), συνήθως επιχείρηση µπορούν να συνάψουν σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Με βάση αυτή τη σύµβαση ο εκµισθωτής (Α)
παραχωρεί έναντι µισθώµατος στο µισθωτή (Β) τη χρήση κινητού ή ακίνητου
στοιχείου που προορίζεται για χρήση του µισθωτή για ορισµένο χρόνο (όχι
λιγότερο από 3 έτη). Παρέχεται, επιπλέον, το δικαίωµα είτε να αγοράσει τον
εξοπλισµό στη λήξη της σύµβασης αυτή ή να τον επαναµισθώσει (αρθρο 1.
παρ.2 Ν.1665/86) (www.mnec.gr, [12/09/2009]).
Η εταιρεία εκµισθωτής (Α) που παραχωρεί τη χρήση κινητού στοιχείου σε
τρίτο (Β) έναντι µισθώµατος και παρέχοντας συγχρόνως το δικαίωµα στο
µισθωτή (Β) να το αγοράσει, έχει δικαίωµα να υπολογίσει αποσβέσεις, τόσο
για τα κινητά όσο και για τα ακίνητα στοιχεία (εκτός από οικόπεδα) σε ίσα
µέρη, ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της σύµβασης. ∆εν πραγµατοποιούνται
αποσβέσεις για την αξία που αναλογεί στο οικόπεδο.
Ο µισθωτής (Β) δεν µπορεί να διενεργήσει αποσβέσεις εκτός αν αποκτήσει το
κινητό στοιχείο όποτε και τότε ξεκινάει να υπολογίσει αποσβέσεις. Τα
µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής (Β) εκπίπτουν εξ’ ολοκλήρου από τα
ακαθάριστα έσοδα του (άρθρο 6 παρ.4 Ν.1665/86), εκτός από µισθώµατα
που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου τα οποία δεν αναγνωρίζονται και
εποµένως δεν εκπίπτουν ως δαπάνη.
Τα µηχανήµατα που αγοράζονται µέσω χρονοµεριστικής µίσθωσης (Leasing)
θα πρέπει να εµφανίζονται σε λογαριασµούς τάξης µε την ποσότητα τους.
Τα καταβαλλόµενα ενοίκια µίσθωσης (κινητών) πάγιων στοιχείων βάσει το
Ν.1665/86 καταχωρούνται στο λογαριασµό 62.04 και σε ιδιαίτερους
τριτοβάθµιους

του

π.χ

62.04.10

‘Ενοίκια

χρονοµεριστικής

µίσθωσης

Ν.1652/86…’, 62.04.20 ‘Ενοίκια µίσθωσης leasing µηχανηµάτων’, ενώ τα
προκαταβαλόµενα παρόµοια ενοίκια καταχωρούνται στη χρέωση του λογ.
36.00.10 ‘Ενοίκια χρονοµεριστικής µίσθωσης’ κλπ. (Εγκ. 67022/92/Αρ.Γν.106.
Υπ. Εθν. Οικ.).
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5.10 Αποσβέσεις µηχανηµάτων που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα
τρίτων.
Τα µηχανήµατα και οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις που έχουν εγκατασταθεί
σε ακίνητα τρίτων και µετά από συγκεκριµένο προσυµφωνηµένο χρονικό
διάστηµα η κυριότητα τους περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων χωρίς
αντάλλαγµα, παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 12.07, 12.08 και 12.09
(www.taxheaven.gr, [21/10/2009]).

49

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

Κεφάλαιο 6: Μεταφορικά µέσα (λογ.13)

6.1 Μεταφορικά µέσα
Στους οικείους υπολογαριασµούς του 13 παρακολουθούνται τα κάθε είδους
οχήµατα µε τα οποία η οικονοµική µονάδα διενεργεί µεταφορές και
µετακινήσεις

του

προσωπικού

και

των

υλικών

αγαθών

της

(π.χ.

εµπορευµάτων, έτοιµων προϊόντων ή υλικών), είτε µέσα στους χώρους
εκµεταλλεύσεως, είτε έξω από αυτούς (Σφακιάνος, 1996).
Σχετικά µε την αγορά, φορολογία, αποτίµηση και πώληση των µεταφορικών
µέσων ισχύουν τα ίδια µε τα µηχανήµατα.
Παράδειγµα 14. Αγορά µεταφορικού µέσου
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ στις αγοράζει µετρητοίς φορτηγό αυτοκίνητο για να
µεταφέρει εµπορεύµατα στους πελάτες της. Το φορτηγό έχει αρχικά αξία
45.000€ και έξοδα για ταξινόµηση 2.000€ επίσης έχει έξοδα για την µεταφορά
του από το εξωτερικό 1.000€.
Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν είναι:
Χρέωση

Πίστωση

13. Μεταφορικά Μέσα
13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά

48.000€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

48.000€

6.2 Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
Τα µεταφορικά µέσα αποσβένονται κατά τον ίδιο τρόπο που αποσβένονται και
τα µηχανήµατα. Σηµειώνεται ότι η µηχανή του αυτοκινήτου αποτελεί δαπάνη
βελτίωσης και για το λόγο αυτό προσαυξάνει την αξία του αυτοκινήτου και
αποσβένεται µε τον ίδιο συντελεστή που αποσβένεται και το υπόλοιπο
αυτοκίνητο. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων θεωρούνται ανταλλακτικά και
αποσβένονται εφάπαξ, µέσα στη χρήση που χρησιµοποιήθηκαν (Υπ. Οικ.
12242/58) (www.taxheaven.gr, [21/10/2009]).

50

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

Παράδειγµα 15. Υπολογισµός και εγγραφές αποσβέσεων µεταφορικών
µέσων:
Η ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αποσβένει φορτηγό αρχικής αξίας 48.000€ µε συντελεστή
15% και την φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης.
Η εταιρεία θέλει να υπολογίσει τις αποσβέσεις που αφορούν το 3ο έτος
λειτουργίας του φορτηγού και να κάνει τις απαιτούµενες λογιστικές εγγραφές.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο της φθίνουσας απόδοσης οι αποσβέσεις θα είναι ως
εξής

Αρχική αξία

Αποσβέσεις µε

Αναπόσβεστη

συντελεστή 15%

αξία

Έτος 1

48.000

7.200

40.800

Έτος 2

40.800

6.120

34.680

Έτος 3

34.680

5.202

29.478

Χρέωση Πίστωση

66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
66.03 Αποσβέσεις Μεταφορικών µέσων
66.03.0 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών

5.202€

13. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
µηχανολογικός εξοπλισµός
13.99 Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς
13.99.02 Αποσβεσµένα φορτηγά

5.202€
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Κεφάλαιο 7: Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (λογ. 14)

Στους οικείους λογαριασµούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο
λοιπός εξοπλισµός των διαφόρων κτιριακών χώρων της οικονοµικής µονάδας
(π.χ. γραφείων, εργοστασίων, εργαστηρίων, καταστηµάτων ή αποθηκών)
(Σφακίανος, 1996).

7.1.1

Έπιπλα

Στον λογαριασµό 14.00 «έπιπλα» παρακολουθούνται τα κινητά αντικείµενα ή
εκείνα που είναι εγκαταστηµένα αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα,
και τα οποία προορίζονται για τη συµπλήρωση ή τον καλλωπισµό των
κτιριακών χώρων και χρησιµοποιούνται, κατά κανόνα, από το προσωπικό της
οικονοµικής µονάδας στην οποία ανήκουν (Σφακίανος, 1996).

7.1.2

Σκεύη

Στον λογαριασµό 14.01 «σκεύη» παρακολουθούνται τα διάφορα είδη
εστιάσεως, τα οποία χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών
εστιατορίων, κυλικείων, ξενοδοχείων κλπ. (π.χ. ψύκτες νερού, ψυγεία,
ηλεκτρικοί φούρνοι ή σκεύη κουζίνας) (Σφακίανος, 1996).

7.1.3

Μηχανές γραφείων

Στον λογαριασµό 14.02 «µηχανές γραφείων» παρακολουθούνται οι κάθε
είδους µηχανικές µηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθµοµηχανές ή
γραφοµηχανές) της οικονοµικής µονάδας (Σφακίανος, 1996).

7.1.4

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήµατα

Στον λογαριασµό 14.03 «ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συστήµατα» παρακολουθούνται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά µηχανήµατα
που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονοµικής µονάδας, όπως π.χ. οι
διερευνητές, οι ηλεκτρονικές λογιστικές µηχανές, οι ηλεκτρονικές οθόνες, οι
διατρητικές µηχανές (Σφακίανος, 1996).

52

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

7.1.5

Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς

Στον

λογαριασµό

14.04

«µέσα

αποθηκεύσεως

και

µεταφοράς»

παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται ως
µέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς, έχουν παραγωγική ζωή µεγαλύτερη από
ένα έτος και αποσβένονται τµηµατικά (π.χ. δεξαµενές, δοχεία, σιλό, κοντέινερ
ή παλέτες) (Βίγκος, 2007).

7.1.6 Επιστηµονικά όργανα
Στον λογαριασµό 14.05 «επιστηµονικά όργανα» παρακολουθούνται τα
φορητά µέσα µε τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, µετρήσεις
και δοκιµές πάνω σε υλικά, δυνάµεις και διάφορες µορφές ενέργειας (π.χ.
αντιδραστήρες, αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας, µετρητές αντοχής υλικού σε
κρούσεις, εφελκυσµό ή θραύσεις, συσκευές τεχνητής δηµιουργίας διαφόρων
συνθηκών περιβάλλοντος ή συσκευές δηµιουργίας κενού) (Βίγκος, 2007).

7.1.7

Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών

Στον λογαριασµό 14.08 «εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών» παρακολουθούνται
τα κάθε είδους φορητά ή εγκαταστηµένα µέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ.
τηλεφωνικά

κέντρα,

τηλεφωνικές

συσκευές

ή

συσκευές

τέλεξ,

fax,

τηλεφωνικές συνδέσεις κλπ). Ο εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών που αγοράζεται
µε σκοπό να προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε τρίτους έναντι
αµοιβής καταχωρείται στους κωδικούς 12.00 ή 12.01 και όχι στον κωδικό
14.08 (www.taxheaven.gr, [25/10/2009]).
.
7.1.8
Στο

Λοιπός εξοπλισµός
λογαριασµό

14.09

«λοιπός

εξοπλισµός»

καταγράφονται

και

παρακολουθούνται τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην
κατηγορία των επίπλων και του λοιπού εξοπλισµού και δεν ανήκουν σε
κανένα από τους πιο πάνω λογαριασµούς 14.00-14.08. παράδειγµα τέτοιων
ειδών είναι πχ. Τα λευκά είδη λινοθήκης, οι ανεµιστήρες, τα είδη προσθήκης,
τα µαγνητόφωνα, οι πίνακες ζωγραφικής, κλπ (Σφακίανος, 1996).
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Στον λογαρισµό 14.09 παρακολουθούνται επίσης οι φωτεινές επιγραφές, όταν
το κόστος τους είναι µεγάλο και έτσι πρέπει να αποσβεστούν σε τµηµατική
ετήσια απόσβεση. Τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των φωτεινών
επιγραφών παρακολουθούνται στο λογαριασµό 64.02.04. Τα ενοίκια που
καταβάλλονται για την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτεινών επιγραφών
παρακολουθούνται στο λογαριασµό 62.04.08 (Καραγιάννης, 2008).
Οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως DVD όταν τα αγοράζουν τα καταχωρούν στο
λογαριασµό 14.09 και υπολογίσουν σε αυτά ετήσιες αποσβέσεις, ενώ τα
έσοδα από την ενοικίαση τους τα καταχωρούν στον λογαριασµό 73 ‘Πωλήσεις
υπηρεσιών’.
Στο λογαριασµό 14.09 καταγράφονται και παρακολουθούνται και οι ταινίες
κινηµατογράφου, οι τηλεοπτικές ταινίες, οι βιντεοκασέτες και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο που έχει την ιδιότητα του πάγιου εξοπλισµού και αποσβένεται
σε χρόνο µεγαλύτερο από ένα έτος.
Επίσης στον 14.09 καταχωρούνται και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία ανήκουν στην κατηγορία «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός» και τα οποία
δεν εντάσσονται σε κανένα άλλο από τους λογαριασµούς 14.00-14.08.
Εάν κάποιο στοιχείο των λογαριασµών 14.00-14.09 δεν χρησιµοποιείται
παραγωγικά, µεταφέρεται στους λογαριασµούς 14.10-14.19 κατά των ίδιο
τρόπο που ισχύει και στα µηχανήµατα.

7.2 Αποτίµηση επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
Τα έπιπλα αποτιµώνται κατά τον ίδιο τρόπο που αποτιµώνται και τα
µηχανήµατα. Τα έπιπλα µπορούν να αποτιµηθούν και να καταχωρηθούν στην
απογραφή και στο µητρώο παγίων, συνολικά κατά οµοειδής οµάδες ή κατά
συντελεστή απόσβεσης και όχι το καθέν χωριστά όπως γίνεται µε τα
µηχανήµατα (www.mnec.gr, [15/09/2009]).
Για τα ζώα που χρησιµοποιούνται για εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τον
Καραγιάννη (2008) αυτά θα πρέπει να αποτιµώνται στην αξία αγοράς τους
µείον τις αποσβέσεις που έχουν γίνει µέχρι την ηµέρα αποτίµησης. Για τα ζώα
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που έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει µέσα στην επιχείρηση, θα πρέπει να
αποτιµώνται σε τιµή που θα µπορούσαν να αγοραστούν όµοια ζώα από
τρίτους αφαιρώντας τις αποσβέσεις που έχουν γίνει από την έναρξη της
εκµετάλλευσης τους µέχρι την ηµέρα απογραφής.

7.3 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
Για τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισµό διενεργούνται αποσβέσεις κάθε χρόνο
µε τα νόµιµα ποσοστά, όπως ακριβώς στα µηχανήµατα. Τα νόµιµα ποσοστά
αποσβέσεων

ονοµάζονται

τακτικά

ποσοστά

αποσβέσεων

και

είναι

υποχρεωτικά. Αν δηλαδή µια επιχείρηση ενεργήσει αποσβέσεις µε συντελεστή
απόσβεσης µικρότερο από εκείνον που ορίζει ο νόµος τότε χάνει το δικαίωµα
να υπολογίσει τις αποσβέσεις, που δεν υπολόγισε στη χρήση αυτή, κατά τη
διάρκεια των επόµενων χρήσεων. Αν σε περίπτωση που η επιχείρηση
ενεργήσει αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης µεγαλύτερο του νόµιµου
τοτε το επιπλέον ποσό αποσβέσεων θεωρείται ως λογιστική διαφορά και δεν
αναγνωρίζεται φορολογικά ως δαπάνη προς έκπτωση, αλλά δεν χάνει όµως
το δικαίωµα να υπολογίσει την διαφορά αυτή σε επόµενες χρήσεις
(www.mnec.gr, [15/09/2009]).
Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση ποσοστού 24%
ή 30% και αν χρησιµοποιούνται ως µέσα εκπαίδευσης σε 34% ή 40%. Το
λογισµικό Η/Υ αποσβένεται µε συντελεστή 24% ή 30% ετησίως. Η απόσβεση
των Η/Υ και του λογισµικού µπορεί να γίνεται εφάπαξ κατά τη χρήση µέσα
στην οποία τίθενται σε λειτουργία (Π.∆ 299/03, Ν.2753/99).Τα ποτήρια, πιάτα,
πετσέτες, σεντόνια κλπ των ξενοδοχείων, κλινικών, εκπαιδευτηρίων κ.α
αποσβένονται µε συντελεστή 30% σε ετήσια βάση (Στ.Ε.291/80). Όταν τέτοια
είδη αγοράζονται και χρησιµοποιούνται από λοιπές επιχειρήσεις, το ετήσιο
ποσοστό απόσβεσης είναι 20% (Π.∆ 299/03). Σε περιπτώσεις όπου η αξία
του καθενός από τα παραπάνω είναι 1.200 ευρώ ή λιγότερο τότε µπορούν να
αποσβεστούν εφάπαξ σε µια χρήση (άρθρο 31, παρ.1 Ν.2238/94, Π.∆
299/03) (www.mnec.gr, [15/09/2009]).
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Ο εξοπλισµός γραφείου αποσβένεται µε ετήσιο ποσοστό 15% ή 20% (ή µε
ενδιάµεσο ακέραιο συντελεστή). Αν αυτός ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται ως
µέσο εκπαίδευσης τότε το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης είναι 29% ή 35% (Π.∆.
299/03).Οι πίνακες ζωγραφικής δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις γιατί
θεωρούνται ότι είναι στοιχεία που δεν φθείρονται µε την πάροδο του χρόνου.
Σε περιπτώσεις ζηµιών, καταστροφών κλπ υπάρχει φορολογική αναγνώριση
της ζηµιάς (Υπ. Οικ. Α 11139/71).Οι φωτεινές επιγραφές και παρόµοια πάγια
αποσβένονται ανάλογα µε την πιθανή ωφέλιµη ζωή τους και όχι µε χρήση
πάγιου συντελεστή (Στ. Ε. 1587/66). Τα καλούπια από οποιαδήποτε ύλη
αποσβένονται µε συντελεστή 11% κατώτερο ή 15% ανώτερο (άρθρο 4 παρ.
12 Π.∆ 299/03). Τα καλούπια που κατασκευάζονται από πλαστική ή
θερµοπλαστική ύλη που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων
αποσβένονται εξολοκλήρου κατά τη χρήση µέσα στην οποία αγοράστηκαν και
χρησιµοποιήθηκαν .

Παράδειγµα 16. Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού.
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ έχει έπιπλα αρχικής αξίας 10.000 µε προβλεπόµενη
ωφέλιµη ζωή 3 έτη και υπολειµµατική αξία 1.000.
Ο υπολογισµός των ετήσιων αποσβέσεων θα είναι:
(10.000-1.000) / 3 = 3.000€
Οι λογιστικές εγγραφές για την καταχώρηση των ετήσιων αποσβέσεων θα
είναι :
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Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
66.04 Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού
66.04.00 Αποσβέσεις Επίπλων
3.000€
14.99 Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσβεσµένος
λοιπός εξοπλισµός
14.99.00 Αποσβεσµένα έπιπλα

3.000€

7.4 Αγορές και πωλήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.
Όταν αγοράζονται έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός για χρήση ως πάγιος τότε
χρεώνεται ο λογαριασµός 14 κατά τον ίδιο τρόπο που χρεώνεται και ο
λογαριασµός 12 στην αγορά µηχανηµάτων.
Όταν πωλείται κάποιο έπιπλο που ήταν πάγιο στοιχείο τότε πιστώνεται ο
λογαριασµός 14 κατά τον ίδιο τρόπο που πιστώνεται ο λογαριασµός 12 όταν
πωλείται κάποιο µηχάνηµα (Βίγκος, 2007).
Σε περιπτώσεις που αγοράζονται και πωλούνται έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός ως εµπορεύσιµα αγαθά, τότε χρεώνεται ο λογαριασµός 20 (όταν
αγοράζονται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός) ή χρεώνεται ο λογαριασµός
70 (όταν πωλούνται τα έπιπλα και ο λοιπές εξοπλισµός). Όταν η ίδια η
επιχείρηση παράγει έπιπλα µε σκοπό την πώληση τους τότε χρεώνεται ο
λογαριασµός 24 για τις Α & Β ύλες και πιστώνεται ο λογαριασµός 71 όταν
γίνεται η πώληση.
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Παράδειγµα 17. Αγορά Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει έπιπλα αξίας 16.000€ µε ΦΠΑ 3.040€. Η
αγορά έγινε µε µετρητά.
Χρέωση
14. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός

Πίστωση

16.000€

14.00.10.019 Αγορές µε επίπλων µε 19%
54. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη

3.040€

54.00.01.019 ΦΠΑ αγορών παγίων µε 19%
38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα

19.040€

38.00 Ταµείο
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Κεφάλαιο 8: Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως
πάγιων στοιχείων(λογ. 15)
8.1 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων
στοιχείων
Στο λογαριασµό 15 παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία διαθέτονται για την
κατασκευή νέων ενσώµατων πάγιων στοιχείων, καθώς και τα ποσά τα οποία
προκαταβάλλονται για την αγορά όµοιων στοιχείων. Το κατά την ηµέρα
κλεισίµατος του ισολογισµού υπόλοιπο του λογαριασµού 15 απεικονίζει το µη
ολοκληρωµένο κόστος των πάγιων στοιχείων, τα οποία µέχρι την ηµέρα
εκείνη, δεν είχαν παραληφθεί ή δεν είχε συντελεστεί η αποπεράτωσή τους
(Καραγιάννης, 2008).
Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από
την οικονοµική µονάδα µε δικά της µέσα παρακολουθείται και προσδιορίζεται
µε

τους

λογαριασµούς

παραγωγής

της

οµάδας

9,

ή

υπολογίζεται

εξωλογιστικά, αν η οικονοµική µονάδα δεν εφαρµόζει σύστηµα αναλυτικής
λογιστικής εκµεταλλεύσεως. Το κόστους που προσδιορίζεται µε τον τρόπο
αυτό καταχωρείται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του 15, µε
πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών του 78.00. Το κόστος αυτό
παραµένει στους οικείους υπολογαριασµούς του 15 και κατά την επόµενη
χρήση,

κατά

την

οποία

προσαυξάνεται

και

µε

το

κόστος

που

πραγµατοποιείται µέσα στη νέα αυτή χρήση, και ούτω καθεξής, µέχρι την
ολοκλήρωση της κατασκευής, οπότε το συνολικό κόστος κατασκευής του
πάγιου στοιχείου µεταφέρεται από τους οικείους υπολογαριασµούς του 15
στους οικείους λογαριασµούς των πάγιων στοιχείων (11-14 και 16).
Αν η κατασκευή του πάγιου στοιχείου ολοκληρώνεται µέσα στη χρήση που
άρχισε η κατασκευή αυτή, το κόστος που προσδιορίζεται από τους
λογαριασµούς παραγωγής της οµάδας 9 ή εξωλογιστικά, είναι δυνατό να
καταχωρείται απευθείας στους οικείους λογαριασµούς των πάγιων στοιχείων
(11-14 και 16), µε πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών του 78.00.
Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από
τρίτους µε υλικά που παρέχονται από την οικονοµική µονάδα προσδιορίζεται
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από τους οικείους υπολογαριασµούς του 15, στη χρέωση των οποίων
καταχωρείται η αξία των υλικών που αγοράζονται και η αξία των τιµολογίων
των τρίτων κατασκευαστών.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα υλικά που αγοράζονται εισάγονται
πρωτύτερα στις αποθήκες µε καταχώρισή τους στους οικείους λογαριασµούς
της οµάδας 2 και από τις αποθήκες αυτές παραδίνονται στους τρίτους, ή
γενικά στην περίπτωση που τα υλικά χορηγούνται στους τρίτους από τις
αποθήκες, η αξία των υλικών αυτών καταχωρείται στη χρέωση των οικείων
υπολογαριασµών του 15, µε πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών του
78.00.
Όταν η κατασκευή των πάγιων στοιχείων γίνεται από τρίτους, στους οποίους,
εκτός από τη χορήγηση των υλικών, παρέχεται και συµπαράσταση των
υπηρεσιών της οικονοµικής µονάδας, η οποία συνεπάγεται πρόσθετο κόστος
επιπλέον των υλικών, για τον προσδιορισµό του ολοκληρωµένου κόστους
κατασκευής και για τη λειτουργία των σχετικών λογαριασµών ακολουθείται η
διαδικασία της κατασκευής πάγιων στοιχείων από την οικονοµική µονάδα
(Βιγκος, 2007).

8.2 Προκαταβολές που δίδονται σε κατασκευαστές παγίων στοιχείων
Οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές πάγιων στοιχείων, καθώς
και σε προµηθευτές υλικών κατασκευής ή προµηθευτές αυτούσιων όµοιων
στοιχείων,

καταχωρούνται

στη

χρέωση

του

λογαριασµού

15.09

«προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων». Μετά τη λήψη του σχετικού
τιµολογίου ή, προκειµένου για εισαγωγή από το εξωτερικό, µετά τον
προσδιορισµό του κόστους αγοράς, πιστώνεται ο λογαριασµός 15.09 µε
χρέωση άλλων υπολογαριασµών του 15 ή των οικείων λογαριασµών των
πάγιων στοιχείων (11-14 και 16) (Σφακίανος, 1996).
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Παράδειγµα 18. Προκαταβολές σε κατασκευαστές παγίων
Στις 25/1/2008 η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ δίνει προκαταβολή 50.000€ στην
εταιρεία DINO ΑΕ για την κατασκευή µηχανήµατος. Στις 31/3/2008 η ΑΛΦΑ
ΑΒΕΕ λαµβάνει το σχετικό τιµολόγιο.
Χρέωση

Πίστωση

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
κτήσης πάγιων στοιχείων
15.09 Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων
50.000€
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

50.000€

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
κτήσης πάγιων στοιχείων
15.02 Μηχανήµατα – Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
προκαταβολές κτήσης πάγιων στοιχείων

50.000€

και
50.000€

15.09 Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων

Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να παρακολουθούν τις
προκαταβολές για κτήση πάγιων στοιχείων, ως εξής:
α. Οι προκαταβολές που δίνονται για εισαγωγή υλικών ή αυτούσιων πάγιων
στοιχείων από το εξωτερικό, να παρακολουθούνται στο λογαριασµό 32.00
«παραγγελίες πάγιων στοιχείων».
β. Οι προκαταβολές που δίνονται σε προµηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων
στοιχείων του εσωτερικού, να παρακολουθούνται στο λογαριασµό 50.08
«προµηθευτές εσωτερικού πάγιων στοιχείων».
γ.

Στο

τέλος

«ακινητοποιήσεις

κάθε
υπό

χρήσεως

το

εκτέλεση

και

υπόλοιπο

του

προκαταβολές

λογαριασµού
κτήσεως

15

πάγιων

στοιχείων» και τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασµών των 32.00
«παραγγελίες πάγιων στοιχείων» και 50.08 «προµηθευτές εσωτερικού
λογ/σµός πάγιων στοιχείων» εµφανίζονται στον ισολογισµό σε ένα ενιαίο
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Κεφάλαιο

9:

Ασώµατες

ακινητοποιήσεις

και

έξοδα

πολυετούς

αποσβέσεως(λογ.16)

9.1 Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία)
Άυλα πάγια στοιχεία (ασώµατες ακινητοποιήσεις) είναι τα ασώµατα εκείνα
οικονοµικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηµατικής αποτιµήσεως και είναι
δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, είτε αυτά µόνα, είτε µαζί µε
την οικονοµική µονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται µε σκοπό να
χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα
έτος, διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες (Σφακίανος, 1996):
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. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα
στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την έννοια του γνωστού όρου
της «υπεραξίας» ή «φήµης και πελατείας» (Goodwill, Fonds de Commerce)
της οικονοµικής µονάδας και τα οποία προσδίνουν στη µονάδα που λειτουργεί
παραγωγικά συνολική αξία µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την
αποτίµηση των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων.
Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτούνται από τρίτους καταχωρούνται στους
οικείους υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που
δηµιουργούνται από την οικονοµική µονάδα απεικονίζονται λογιστικά, µόνο
όταν για τη δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα
αυτά αποσβένονται τµηµατικά και όχι εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο.
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9.2 Υπεραξία της επιχείρησης
Στο λογαριασµό 16.00 παρακολουθείται η υπεραξία που δηµιουργείται κατά
την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση
µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας
των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση συγχωνεύσεως
η πραγµατική αξία της οικονοµικής µονάδας προσδιορίζεται κατά τη
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 (www.mnec.gr,
[15/09/2009]).
Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την
ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήµης,
της εκτεταµένης πελατείας, της µεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής
οργανώσεως, της ιδιαίτερής της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων
αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει,
των εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της θέσεως όπου είναι εγκαταστηµένη, της
υψηλής στάθµης των στελεχών που απασχολεί (επιστηµονική κατάρτιση,
εµπειρία) και του κύρους, δυναµισµού και αποτελεσµατικότητας του
διοικητικού και διευθυντικού της µηχανισµού.
Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε
τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι
δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

9.3 Παραχωρήσεις δικαιωµάτων
Στους

λογαριασµούς

16.02

«δικαιώµατα

(π.χ.

παραχωρήσεις)

εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων» και 16.03 «λοιπές
παραχωρήσεις» παρακολουθείται η αξία, π.χ. κτήσεως, των δικαιωµάτων
αυτών (Καραγιάννης, 2008).
Στο λογαριασµό 16.04 «δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων»
παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην οικονοµική µονάδα,
ενσώµατων πάγιων στοιχείων, για ορισµένο χρόνο, η οποία καθορίζεται µε
νόµιµη διαδικασία εκτιµήσεως.
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Η παραπάνω αξία εισφοράς κατά χρήση αποσβένεται µε ισόποσες δόσεις
µέσα στο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε άυλου
πάγιου στοιχείου.
Στο λογαριασµό 16.05 «λοιπά δικαιώµατα» παρακολουθούνται τα άυλα εκείνα
περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε µία από τις προηγούµενες
κατηγορίες των λογαριασµών 16.00-16.04, όπως είναι π.χ. τα µισθωτικά
δικαιώµατα.
Στην περίπτωση µισθωτικών δικαιωµάτων (δηλαδή µεταβιβάσεως από
µισθωτή ακινήτου στην οικονοµική µονάδα των µισθωτικών του δικαιωµάτων
σε ορισµένο ακίνητο) που απορρέουν από σχετική σύµβαση µισθώσεως και
το νόµο που ισχύει κάθε φορά, η αξία που καταβάλλεται στο µισθωτή αυτό ως
αποζηµίωση για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων του καταχωρείται στη
χρέωση οικείου υπολογαριασµού του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες
δόσεις µέσα στο χρόνο ισχύος του µισθωτικού δικαιώµατος.
Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άυλων
περιουσιακών

στοιχείων,

µεταφέρονται

από

τους

αντίστοιχους

υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους λογαριασµούς του 16 οι
αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται.Σε περίπτωση
οριστικής παύσεως της χρησιµοποιήσεως άυλου περιουσιακού στοιχείου,
πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεώς του, το αναπόσβεστο
υπόλοιπο αυτής µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού 81.02.99 «λοιπές
έκτακτες ζηµίες».

9.4 Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και
αρχική οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, την απόκτηση διαρκών µέσων
εκµεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα
έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονοµική µονάδα για µεγάλη χρονική περίοδο οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό αποσβένονται
τµηµατικά (Καραγιάννης, 2008).
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Στο λογαριασµό 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως»
παρακολουθούνται τα έξοδα καταρτίσεως και δηµοσιεύσεως του καταστατικού
των οικονοµικών µονάδων εταιρικής µορφής, τα έξοδα δηµόσιας προβολής
της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως
τεχνικών, εµπορικών και οργανωτικών µελετών, καθώς και τα έξοδα
διοικήσεως που πραγµατοποιούνται µέχρι την έναρξη της εκµεταλλεύσεως.
Στον ίδιο λογαριασµό παρακολουθούνται και τα µεταγενέστερα (δηλαδή µετά
την έναρξη της παραγωγικής δράσεως) έξοδα που δηµιουργούνται για την
επέκταση της δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας (Βίγκος, 2007).
Ειδικά, προκειµένου για έξοδα τεχνικών µελετών, αν το έργο για το οποίο
πραγµατοποιούνται κατασκευαστεί, τα έξοδα µελέτης του δεν καταχωρούνται
στο λογαριασµό 16.10, αλλά ενσωµατώνονται στο κόστος του έργου και
αποσβένονται όπως αυτό.
Στο λογαριασµό 16.11 «έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων»
παρακολουθείται η αξία, π.χ., κτήσεως, των εξόδων αυτών.
Στο λογαριασµό 16.12 «έξοδα λοιπών ερευνών» παρακολουθούνται τα έξοδα
που γίνονται για έρευνες σε άλλους κλάδους και τοµείς δραστηριότητας της
οικονοµικής µονάδας, εκτός από τα ορυχεία - µεταλλεία - λατοµεία.
Παραδείγµατα τέτοιων εξόδων είναι : η τελειοποίηση των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, των νέων µεθόδων παραγωγής, των προτύπων ή σχεδίων
ανεύρεσης ή αξιοποίησης ορυχείων, κ.α.
Στο

λογαριασµό

16.13

«έξοδα

αυξήσεως

κεφαλαίου

και

εκδόσεως

οµολογιακών δανείων» παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που
γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της
οικονοµικής µονάδας ή εκδίδεται από αυτή οµολογιακό δάνειο.
Στο λογαριασµό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται
όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ενσώµατων ή ασώµατων
ακινητοποιήσεων,

όπως

π.χ.

είναι

ο

φόρος

µεταβιβάσεως,

τα

συµβολαιογραφικά έξοδα, τα µεσιτικά και οι αµοιβές µελετητών ή δικηγόρων,
τα οποία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους οικείους λογαριασµούς των
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ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς τους (Σφακιάνος,
1996).
Στο λογαριασµό 16.15 «συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και
δάνεια

για

κτήσεις

πάγιων

στοιχείων»

παρακολουθούνται

σε

υπολογαριασµούς κατά πίστωση ή δάνειο, οι συναλλαγµατικές διαφορές που
προκύπτουν κατά την πληρωµή ή την αποτίµηση σε δραχµές των πιστώσεων
ή δανείων σε ξένο νόµισµα, που συνάπτονται ειδικά και µόνο για την αγορά,
κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων της οικονοµικής µονάδας
(Σφακιάνος,1996).
Στο λογαριασµό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών»
παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση οµολογιών σε τιµή µικρότερη
από την ονοµαστική τους, καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση
οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους. Αυτές οι διαφορές
αποσβένονται µε τµηµατικές ισόποσες δόσεις µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
εξόφλησης του εκάστοτε οµολογιακού δανείου (άρθρο 43 παρ.3β Ν.2190/20).
Τα όποια έξοδα έκδοσης του οµολογιακού καταχωρούνται, µε χρέωση, στο
λογαριασµό 16.13 ενώ οι τόκοι εξυπηρέτησης του δανείου στο λογαριασµό
65.00 και οι λαχνοί των λαχειοφόρων οµολογιακών δανείων στο λογαριασµό
65.09 (Ρεβανόγλου & Γεωργόπουλος, 1996).
Στο λογαριασµό 16.17 «έξοδα αναδιοργανώσεως» παρακολουθούνται τα
έξοδα

µελετών

οικονοµικής,

εµπορικής,

τεχνικής

και

διοικητικής

αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα, µε τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη
νέων αναγκών που προκύπτουν από το µεγάλωµα της οικονοµικής µονάδας
σαν αποτέλεσµα σηµαντικών επεκτάσεων του παραγωγικού της δυναµικού ή
αλλαγών στην οργανωτική της δοµή ή ριζικών µεταβολών στην εµπορική της
δραστηριότητα. Η απόσβεση τους γίνεται είτε εφάπαξ κατά το έτος που
πραγµατοποιούνται είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα µε πέντε έτη (άρθρο 43
παρ. 3α Ν. 2190/20 και άρθρο 31 παρ. 1β Ν.2238/94). Ειδικότερα, στον
υπολογαριασµό 16.17.00.000 ‘Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ’ καταχωρείται
η αξία των λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ. Η αξία των προγραµµάτων αυτών
αποσβένεται µε συντελεστή 30% ή το λιγότερο 24% (Π∆ 299/03). Υπάρχει η
δυνατότητα της εφάπαξ απόσβεσης κατά την χρήση πρώτης λειτουργίας (Π∆.
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299/03, άρθρο 12 παρ. β, άρθρο 4 παρ.9 Ν.3522/06) (www.taxheaven.gr,
[10/10/2009]).
Στο λογαριασµό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου»
παρακολουθούνται οι τόκοι, µόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων
ή δανείων τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων
περιουσιακών στοιχείων . Η απόσβεση τους γίνεται είτε εφάπαξ κατά το έτος
που πραγµατοποιούνται είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα µε πέντε έτη
(άρθρο 43 παρ. 3α Ν. 2190/20 και άρθρο 31 παρ. 1β Ν.2238/94). Τυχόν τόκοι
υπερηµερίας

της

κατασκευαστικής

περιόδου

καταχωρούνται

σε

τεταρτοβάθµιο λογαριασµού του 81.00, ενώ οι τόκοι δανείων καθώς και οι
τόκοι

υπερηµερίας

µετά

την

λήξη

της

κατασκευαστικής

περιόδου

καταχωρούνται στον λογαριασµό 65.00 (www.taxheaven.gr, [10/10/2009]).
Στο

λογαριασµό

16.19

«λοιπά

έξοδα

πολυετούς

αποσβέσεως»

παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα που δεν εντάσσονται σε µία από τις
προηγούµενες κατηγορίες των λογαριασµών 16.10-16.18, όπως π.χ. η
αναπόσβεστη

αξία

κτιρίου

σε

περίπτωση

κατεδαφίσεώς,

η

οποία

αποσβένονται είτε εφάπαξ στο 1ο έτος είτε εντός πέντε ετών. Στον
λογαριασµό αυτό µπορούν να καταχωρηθούν και «οι σωρευµένες προβλέψεις
για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» που
αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού κατά τα προηγούµενα έτη
(άρθρο 42ε παρ. 14, Ν.2190/20). Τέλος στον λογαριασµό 16.19 καταχωρείται
και η αποζηµίωση σε µισθωτή κτιρίου λόγω έξωσης για ιδιόχρηση του κτιρίου
από τον ιδιοκτήτη (ΕΣΥΛ 2266/γνωµ. 265/12.2.96) (www.taxheaven.gr,
[10/10/2009]).
Στο λογαριασµό 16.90 ‘Έξοδα µεταγκατάστασης της ή εργοστασίου της’
καταγράφονται και παρακολουθούνται τα έξοδα µετεγκατάστασης της
επιχείρησης ή εργοστασίου της, τα οποία αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το
έτος

που

πραγµατοποιούνται,

είτε

τµηµατικά

και

ισόποσα

µές

σε

περισσότερες από µια χρήσεις που όµως δεν µπορούν να είναι περισσότερες
από 5 (άρθρο 43 παρ.3 Ν.2190/20, άρθρο 31 παρ. 1ιβ Ν.2238/94). Εάν
υπάρχουν

επιχορηγήσεις

αυτές

καταχωρούνται

στην

πίστωση

του

λογαριασµού 41.10 (Βίγκος, 2007).
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Στο

λογαριασµό

16.98

«προκαταβολές

κτήσεως

ασώµατων

ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται για
την απόκτηση άυλων (ασώµατων) πάγιων στοιχείων.
Στο λογαριασµό 16.99 «αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις»
καταγράφονται οι αποσβέσεις που διενεργούνται και ολοκληρώνονται. Γίνεται
χρέωση του λογαριασµού 16.99 µε το ποσό της απόσβεσης και πιστώνεται ο
λογαριασµός 16. Έτσι γίνεται εξίσωση των λογαριασµών αυτών και δεν
αποµένει το ποσό των 0,01 Ευρώ όπως γίνεται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία
(παρ.2.2.110 υποπαρ. 8 και 24 Π∆.1123/80, γνωµ.6/318/9.1.04).
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Κεφάλαιο 10: Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

10.1 Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι συµµετοχές χαρακτηρίζονται σαν µορφή πάγιας επενδύσεως όταν κατά την
απόκτησή τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους και επί πλέον το
ποσοστό συµµετοχής υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου κάθε εταιρείας.
Ειδικά για τα µερίδια των ΕΠΕ και των εταιρικών µεριδίων προσωπικών
εταιρειών, άσχετα µε το ποσοστό συµµετοχής, έχει καθιερωθεί να θεωρούνται
πάντοτε ως συµµετοχές και όχι ως χρεώγραφα κυρίως λόγω της δυσκολίας
που υπάρχει στην διαδικασία µεταβίβασης τους (ΕΓΛΣ 2.2.112. περ.1).
Συνολικά οι συµµετοχές καταγράφονται στο λογαριασµό 18. Όταν δεν
πληρούνται

οι

παραπάνω

προϋποθέσεις,

οι

συµµετοχές

αυτές

χαρακτηρίζονται σαν χρεόγραφα και παρακολουθούνται στο λογαριασµό 34
(Σφακιάνος, 1996).
Στο λογαριασµό 18 παρακολουθούνται παρα οι µετοχές ανώνυµων εταιρειών,
τα εταιρικά µερίδια Ε.Π.Ε. και οι εταιρικές µερίδες των άλλης νοµικής µορφής
εταιρειών, που η διαρκής κατοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη για τη
δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας, κυρίως γιατί της εξασφαλίζει άσκηση
επιρροής στις αντίστοιχες εταιρείες.
Ποιο

συγκεκριµένα

στο

λογαριασµό

18.00

παρακολουθούνται

οι

συνδεδεµένες επιχειρήσεις που διακρίνονται σε:
Α) Εξαρτηµένες Επιχειρήσεις. Αυτές στις οποίες η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη της.
Β) Συγγενείς Επιχειρήσεις. Αυτές στις οποίες η επιχείρηση κατέχει
τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου τους ή των ψήφων στη γενική συνέλευση.
Γ) Υπό ενιαία διεύθυνση µε την επιχείρηση
Στον λογαριασµό 18.01 καταχωρούνται οι συµµετοχές της επιχείρησης σε µη
συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
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10.2 Αγορά Συµµετοχών
Οι συµµετοχές καταχωρούνται στους λογαριασµού 18.00 ή 18.01 µε την αξία
κτήσεώς τους. Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται, είτε απευθείας
στην εταιρεία κατά τη συγκρότηση του κεφαλαίου της, είτε για την αγορά της
συµµετοχής, καθώς και η ονοµαστική αξία των τίτλων που δίνονται στην
οικονοµική µονάδα χωρίς αντάλλαγµα λόγω νόµιµης αναπροσαρµογής των
περιουσιακών στοιχείων του ισολογισµού της εκδότριας εταιρείας ή
κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών της (Καραγιάννης, 2008).
Στην περίπτωση λήψεως τίτλων χωρίς αντάλλαγµα χρεώνεται ο οικείος
υπολογαριασµός του 18.00 ή 18.01, µε πίστωση του λογαριασµού 41.06
«διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων». Τα
ειδικά έξοδα αγοράς τίτλων συµµετοχής καταχωρούνται στο λογαριασµό
64.10.00

«προµήθειες

και

λοιπά

έξοδα

αγοράς

συµµετοχών

και

χρεογράφων».
Όταν αναλαµβάνεται η κάλυψη µέρους του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης
εταιρείας, µε τον όρο η καταβολή του να γίνει σε δόσεις, οι µετοχές που
αποκτούνται µε τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στους λογαριασµούς
18.00.02, 18.00.03, 18.00.06 και 18.00.07 ή στους λογαριασµούς 18.01.02,
18.01.03, 18.01.06 και 18.01.07, κατά περίπτωση, µε τη συνολική τους αξία,
µε πίστωση του λογαριασµού 53.06 «οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών» µε την
αξία των οφειλόµενων δόσεων. Μετά την εξόφληση των δόσεων γίνεται η
µεταφορά της συνολικής αξίας των µετοχών που εξοφλούνται από τους
λογαριασµούς 18.00.02, 18.00.03, 18.00.06 και 18.00.07 ή από τους
λογαριασµούς 18.01.02, 18.01.03, 18.01.06 και 18.01.07, κατά περίπτωση,
στους λογαριασµούς 18.00.00, 18.00.01 18.00.04 και 18.00.05 ή στους
λογαριασµούς 18.01.00, 18.01.01, 18.01.04 και 18.01.05.
Στο λογαριασµό 18.00.19 ή 18.01.19 παρακολουθούνται οι προβλέψεις για
υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις, µε χρέωση του
λογαριασµού 68.01.
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Παράδειγµα 19. Αγορά Συµµετοχών
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει 10% των µετοχών της εταιρείας ΒΗΤΑ ΑΕ
µε σκοπό τη διαρκή κατοχή. Το κόστος για την αγορά είναι 50.000€ και τα
έξοδα για την αγορά είναι 1.500€.
Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι :
Χρέωση
18. Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες
Απαιτήσεις
18.01 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις

50.000€

64. ∆ιάφορα έξοδα
64.10 έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων
64.10.00 προµήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς
συµµετοχών και χρεογράφων

1.500€

38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Πίστωση

51.500€

10.3 Πωλήσεις Συµµετοχών
Σε περίπτωση πωλήσεως συµµετοχών, το τίµηµα πωλήσεως καταχωρείται
στην πίστωση του οικείου υπολογαριασµού του 18.00 ή 18.01, στην οποία
µεταφέρεται και η τυχόν σχηµατισµένη πρόβλεψη (από το λογαριασµό
18.00.19 ή 18.01.19), όταν πρόκειται για συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.)
επιχειρήσεις, το αποτέλεσµα δε που προκύπτει καταχωρείται στο λογαριασµό
64.12.00 ή 64.12.01, κατά περίπτωση, αν πρόκειται για ζηµία, και στο
λογαριασµό 76.04.00 ή 76.04.01, κατά περίπτωση, αν πρόκειται για κέρδος
(Ρεβανόγλου & Γεωργόπουλος, 1996).
Παράδειγµα 20. πώληση Συµµετοχών
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ πουλάει τις µετοχές της εταιρεία ΒΗΤΑ ΑΕ προς
60.000€. Το κόστος κτίσης των µετοχών ήταν 50.000€.
Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι:
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Χρέωση
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Πίστωση

60.000€

76. Έσοδα Κεφαλαίων
76.04 ∆ιαφορές (κέρδη) από πώληση
συµµετοχών και χρεογράφων
76.04.00 κέρδη από πώληση συµµετοχών

10.000€

18. Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες
Απαιτήσεις
18.01 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις

50.000€

10.4 Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεογράφων
Η αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων γίνεται µε βάση δυο βασικές
διακρίσεις/κατηγορίες:
1) Συµµετοχές σε ΑΕ που είναι εισαγµένες στο χρηµατιστήριο καθώς και
µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.
2) Αποτίµηση συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, καθώς και µετοχών ΑΕ που
δεν είναι στο χρηµατιστήριο.
Για την αποτίµηση συµµετοχών σε ΑΕ εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο και για
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων η αποτίµηση γίνεται στην χαµηλότερη τιµή
µεταξύ τιµής κτίσης και τρέχουσας τιµής. Σε περίπτωση που αποτιµηθούν
στην τρέχουσα τιµή τότε αυτή θεωρείται ως νέα τιµή κτίσης. Οι τράπεζες και
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα αποτιµούν τις συµµετοχές τους στη συνολικά
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της τρέχουσας τιµής τους. Η τιµή
κτήσης στα χρεόγραφα υπολογίζεται πάντα µε εφαρµογή µιας από τις
µεθόδους

FIFO,

LIFO,

κλπ.

(άρθρο

43,

παρ.

7β

Ν.2190/20)

(www.taxheaven.gr, [10/10/2009]).
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Ως τρέχουσα τιµή των συµµετοχών σε ΑΕ προσδιορίζεται :
Α) για τις επιχειρήσεις που είναι εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο, ως τρέχουσα
τιµή ορίζεται ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον τελευταίο
µήνα.
Β) για µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, ως τρέχουσα τιµή ορίζεται ο µέσος όρος
της καθαρής τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα.
Όταν η τρέχουσα τιµή είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη τιµή κτήσης η
διαφορά καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασµού 68.01 «Προβλέψεις για
υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων» και πιστώνονται οι σχετικοί
αντίθετοι λογαριασµοί προβλέψεων που δηµιουργούνται στους λογαριασµού
18.00.99, 18.01.99 και 34.99. Γίνεται αναπροσαρµογή, στην επόµενη χρήση,
των

προβλέψεων

που

εµφανίζονται

στους

παραπάνω

αντίθετους

λογαριασµούς µε βάση τα δεδοµένα της νέας χρήσης. Εάν προκύψουν
συµπληρωµατικές

προβλέψεις

χρεώνεται

ο

λογαριασµός

68.01

και

πιστώνονται οι αντίθετοι λογαριασµοί, εάν προκύψουν µικρότερες προβλέψεις
τότε χρεώνονται οι αντίθετοι λογαριασµοί και πιστώνεται ο λογαριασµός
84.00.
Για την αποτίµηση συµµετοχών σε επιχειρήσεις που δεν είναι εισαγµένες
ισχύουν τα εξής:
Οι συµµετοχές που αφορούν επιχειρήσεις που δεν ΑΕ ή/και είναι ΑΕ αλλά δεν
είναι εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο αποτιµώνται πάντοτε στη µικρότερη τιµή
µεταξύ τιµής κτήσης και τρέχουσας τιµής. Ως τρέχουσα τιµή θεωρείται η
εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών ή των συµµετοχών ή των τίτλων των
επιχειρήσεων αυτών. Η εσωτερική λογιστική αξία προκύπτει από τους
νόµιµου επίσηµους ισολογισµούς.
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10.5 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ορίζονται οι απαιτήσεις εκείνες που η
προθεσµία για την εξόφληση τους λήγει µετά από το τέλος της επόµενης
χρήσης. Αντίθετα οι απαιτήσεις που πρέπει να εξοφληθούν εντός της χρήσης
ονοµάζονται βραχυπρόθεσµες και παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό (Βίγκος, 2007).
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις παρακολουθούνται στους λογαριασµούς
18.02 έως και 18.16.
Κατά την κατάρτιση του ισολογισµού:
(1) κάθε µακροπρόθεσµη απαίτηση, η οποία έχει καταστεί βραχυπρόθεσµη,
µεταφέρεται στον οικείο λογαριασµό των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων,
(2) τα ποσά των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων που είναι εισπρακτέα µέσα
στη νέα χρήση µεταφέρονται από τους λογαριασµούς 18.02-18.14 στους
λογαριασµούς 33.19 και 33.20 «µακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες
στην επόµενη χρήση» (σε ευρώ και σε Ξ.Ν.) και επαναφέρονται στους
πρώτους κατά την έναρξη της νέας χρήσεως, εφόσον η επαναφορά είναι
επιθυµητή (για την ενότητα της παρακολουθήσεως). Παρέχεται η δυνατότητα
να

µη

διενεργούνται

σχετικές

λογιστικές

εγγραφές

(µεταφοράς

και

επαναφοράς), αλλά µόνο διαχωρισµός για την εµφάνιση των σχετικών
κονδυλίων στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις του ισολογισµού.
Κάθε απαίτηση που εµφανίζεται στους λογαριασµούς 18.02-18.14, µόλις γίνει
επισφαλής, µεταφέρεται στους οικείους λογαριασµούς της οµάδας 3 του
Σχεδίου Λογαριασµών, µε τους οποίους παρακολουθούνται οι επισφαλείς
απαιτήσεις (Καραγιάννης, 2008).
Στους

λογαριασµούς

18.02

και

18.03

παρακολουθούνται

οι

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων1.

1

Για την εφαρµογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, συνδεµένες

επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:
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Στους λογαριασµούς 18.04 και 18.05 παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις κατά των λοιπών επιχειρήσεων στις οποίες η οικονοµική µονάδα
έχει συµµετοχικό ενδιαφέρον λόγω του ότι διαθέτει συµµετοχές της φύσεως
του λογαριασµού 18.01.
11. Στο λογαριασµό 18.06 «µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων»
παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της κατηγορίας αυτής που η οικονοµική
µονάδα έχει κατά των εταίρων της.
Στους λογαριασµούς 18.07 «γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε
Ευρώ» και 18.08 «γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε Ξ.Ν.» είναι
δυνατό να παρακολουθούνται τα γραµµάτια εισπρακτέα που η λήξη τους
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από το τέλος της χρήσεως του
ισολογισµού.
α. Οι επιχειρήσεις εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής προς θυγατρική. Στην
περίπτωση που υπάρχει η σχέση αυτή, η θυγατρική επιχείρηση είναι συνδεµένη µε τη µητρική και η
µητρική είναι συνδεµένη µε τη θυγατρική.
Σχέση µητρικής επιχειρήσεως προς θυγατρική υπάρχει όταν µία επιχείρηση (µητρική):- έχει την
πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχειρήσεως (θυγατρικής), έστω και
αν η πλειοψηφία αυτή σχηµατίζεται ύστερα από συνυπολογισµό των τίτλων και δικαιωµάτων που
κατέχονται από τρίτους για λογαριασµό της µητρικής επιχειρήσεως ή έχει αποκτηθεί ύστερα από
συµφωνία µε άλλο µέτοχο ή εταίρο της θυγατρικής αυτής επιχειρήσεως, ή- συµµετέχει στο κεφάλαιο
µιας άλλης επιχειρήσεως και έχει το δικαίωµα, είτε άµεσα, είτε µέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την
πλειοψηφία των µελών των οργάνων διοικήσεως της επιχειρήσεως αυτής (θυγατρικής), ή- ασκεί
δεσπόζουσα επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση (θυγατρική).
∆εσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η µητρική επιχείρηση διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστο το 20%
του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της θυγατρικής και ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή
τη λειτουργία της τελευταίας.
Για τον υπολογισµό της παραπάνω πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, στο
ποσοστό της συµµετοχής της µητρικής επιχειρήσεως σε µια άλλη επιχείρηση προσθέτονται και τα
ποσοστά του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της άλλης αυτής επιχειρήσεως, που κατέχονται από
άλλη ή άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις.
β. Οι συνδεµένες επιχειρήσεις της προηγούµενης περιπτώσεως 10-α και κάθε µία από τις θυγατρικές ή
τις θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεµένων αυτών επιχειρήσεων.
γ. οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούµενων περιπτώσεων 10-α και 10-β, άσχετα αν µεταξύ τους
δεν υπάρχει απευθείας δεσµός συµµετοχής.

75

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

Τα γραµµάτια εισπρακτέα που η λήξη τους υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
µήνες από το τέλος της χρήσεως του ισολογισµού, είναι δυνατό να
παρακολουθούνται στους οικείους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του 31
«γραµµάτια εισπρακτέα», εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Στο τέλος κάθε χρήσεως, το άληκτο υπόλοιπο του λογαριασµού 31
διαχωρίζεται, εξωλογιστικά, σε δύο µέρη - λήξεως µέχρι δώδεκα (12) µήνες
και λήξεως πέρα από δώδεκα (12) µήνες.
β. Το µέχρι δώδεκα (12) µήνες άληκτο υπόλοιπο εµφανίζεται στον ισολογισµό
στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις µε τον τίτλο «γραµµάτια εισπρακτέα».
γ. Το πέρα από δώδεκα (12) µήνες άληκτο υπόλοιπο εµφανίζεται στον
ισολογισµό στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις µε τον τίτλο «γραµµάτια
εισπρακτέα µακροπρόθεσµης λήξεως».
δ. Οι τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις που είναι εγγυηµένες µε γραµµάτια
εισπρακτέα και αντιστοιχούν στο πέρα από δώδεκα (12) µήνες άληκτο
υπόλοιπο του λογαριασµού 31, διαχωρίζονται κατ αναλογία των δύο µερών λήξεως µέχρι 12 µήνες και λήξεως πέρα από 12 µήνες - ή κατά άλλο
προσφορότερο

τρόπο.

Το

δεύτερο

αυτό

τµήµα

των

τραπεζικών

χρηµατοδοτήσεων στον ισολογισµό εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις µε τον τίτλο «Τράπεζες λογαριασµοί µακροπρόθεσµων
χρηµατοδοτήσεων µε εγγύηση γραµµατίων εισπρακτέων».
Στους

λογαριασµούς

18.09

«µη

δουλευµένοι

τόκοι

γραµµατίων

εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε Ευρώ» και 18.10 «µη δουλευµένοι
τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε Ξ.Ν.» είναι δυνατό
να παρακολουθούνται οι µη δουλευµένοι τόκοι των γραµµατίων εισπρακτέων
των κατηγοριών αυτών.
Στο λογαριασµό 18.11 «δοσµένες εγγυήσεις» παρακολουθούνται τα ποσά
που καταβάλλονται ως εγγύηση, όταν η επιστροφή τους δεν προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως (π.χ. εγγυήσεις στη
∆ΕΗ, στον ΟΤΕ ή σε εκµισθωτές ακινήτων).
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Στο λογαριασµό 18.12 «οφειλόµενο κεφάλαιο» παρακολουθούνται οι, µετά
το τέλος της επόµενης του ισολογισµού χρήσεως, καταβλητέες δόσεις του
οφειλόµενου κεφαλαίου της οικονοµικής µονάδας το οποίο έχει κληθεί να
καταβληθεί, καθώς και το οφειλόµενο κεφάλαιο που δεν έχει κληθεί να
καταβληθεί.
Στους λογαριασµούς 18.13 «λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε
Ευρώ» και 18.14 «λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε Ξ.Ν.»
παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας
που δεν εντάσσονται σε µία από τις κατηγορίες των λογαριασµών 18.00 έως
και 18.12 και 18.15 έως και 18.16.
Στους λογαριασµούς 18.15 «τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε
Ευρώ» και 18.16 «τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν.»
παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις κεφαλαίων, για τις
οποίες εκδίδονται τίτλοι διάφοροι από εκείνους που εντάσσονται στις
συµµετοχές του λογαριασµού 18.00 ή του 18.01.
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Κεφάλαιο 11: Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
11.1 Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
Απόσβεση είναι η χρονική κατανοµή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου
περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια
ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισµός της
σε καθεµία χρήση. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό
κόστος, ή απευθείας τα αποτελέσµατα χρήσεως όταν πρόκειται για
αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της
ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη µείωση της αξίας του πάγιου
στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεώς του, της παρόδου του χρόνου και
της οικονοµικής του απαξιώσεως.
Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώµατο ή άυλο πάγιο
στοιχείο που αποκτάται από την οικονοµική µονάδα για διαρκή παραγωγική
χρήση και έχει ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιορισµένη, πάντως µεγαλύτερη από
ένα έτος (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 1996).
Ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι, είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία
υπολογίζεται

ότι

το

αποσβέσιµο

πάγιο

στοιχείο

θα

χρησιµοποιείται

παραγωγικά από την οικονοµική µονάδα, είτε η ολική ποσότητα παραγωγής ή
το ολικό έργο το οποίο αναµένεται να επιτύχει η οικονοµική µονάδα από το
πάγιο αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιµη διάρκεια ζωής µηχανήµατος µετρηµένη σε
παραγωγικές ώρες) (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 1996).
Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι
το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που αντικατέστησε νοµότυπα το ιστορικό
κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρµογής που επιβλήθηκε από το νόµο ή αξία που
έχει προκύψει από εκτίµηση λόγω συγχωνεύσεως), µειωµένο κατά την
υπολειµµατική αξία του, εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν η υπολειµµατική αξία
δεν είναι αξιόλογη, δε λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της
αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην
οικονοµική µονάδα (Ρεβάνογλου & Γεωργόπουλος, 1996).
Υπολειµµατική αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι
η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία του, που υπολογίζεται να πραγµατοποιηθεί
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κατά το τέλος της ωφέλιµης διάρκειας της ζωής του (Ρεβάνογλου &
Γεωργόπουλος, 1996).
Παράδειγµα 21 . Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί Αποσβέσεων:
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει µεταφορικό µέσο (Αυτοκίνητο) το οποίο έχει
αξία αγοράς 20.000. Επίσης η εταιρεία πληρώνει 1.000 για ταξινόµηση και
2.000 για µόνιµες µετατροπές στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο προβλέπεται να
χρησιµοποιηθεί από την εταιρεία για 5 έτη.
Στο τέλος της χρήσης του από την εταιρεία αναµένεται να πουληθεί προς
500€.
Αποσβεστέα αξία

Ωφέλιµη διάρκεια
ζωής

23.000€

5

Υπολειµµατική
Αξία
500€

11.2. Μέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Libby & Patricia, 2004) υπάρχουν οι παρακάτω
µέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων:
1) Μέθοδος της σταθερής αποσβέσεως
2) Μέθοδος της φθίνουσας αποσβέσεως
3) Μέθοδος της αύξουσας αποσβέσεως
4) Μέθοδος της λειτουργικής αποσβέσεως
Οι αναγνωρισµένες από το νόµο και ευρύτερα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι
απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων είναι 1)
η σταθερή και 2) η φθίνουσα (Καραγιάννης, 2008).
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Παράδειγµα 3. Σύγκριση µεθόδων απόσβεσης:
Η Εταιρεία αγοράζει µηχάνηµα αξίας 50.000€ που χρησιµοποιηθεί για 5 έτη.
Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 15%.
Παράδειγµα 22.1 Αποσβέσεις µε τη σταθερή µέθοδο
ΕΤΗ
1
2
3
4
5

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΟΥ
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

ΣΥΝΤ ΑΠΟΣΒ
15%
15%
15%
15%
15%

ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒ
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500

ΣΥΣΣΩΡ. ΑΝΑΠΟΣΒ
ΑΠΟΣΒ
ΑΞΙΑ
7.500
42.500
15.000
35.000
22.500
27.500
30.000
20.000
37.500
12.500

Παράδειγµα 22.2 Αποσβέσεις µε τη φθίνουσα µέθοδο
ΕΤΗ
1
2
3
4
5

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΟΥ
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

ΣΥΝΤ ΑΠΟΣΒ
15%
15%
15%
15%
15%

ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒ
7.500
6.375
5.419
4.606
3.915

ΣΥΣΣΩΡ. ΑΝΑΠΟΣΒ
ΑΠΟΣΒ
ΑΞΙΑ
7.500
42.500
13.875
36.125
19.294
30.706
23.900
26.100
27.815
22.185

Παράδειγµα 22.3 Αποσβέσεις µε την αύξουσα απόσβεση
Έστω ότι ο συντελεστής απόσβεσης είναι 6% για το πρώτο έτος και έπειτα
αυξάνεται κατά 2%, τότε οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν µε την µέθοδο της
αύξουσας αποσβέσεως, δηλαδή,

ΕΤΗ
1
2
3
4
5

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΟΥ
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

ΣΥΝΤ ΑΠΟΣΒ
6%
8%
10%
12%
14%

ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒ
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000

ΣΥΣΣΩΡ. ΑΝΑΠΟΣΒ
ΑΠΟΣΒ
ΑΞΙΑ
3.000
47.000
7.000
43.000
12.000
38.000
18.000
32.000
25.000
25.000
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Παράδειγµα 22.4 Αποσβέσεις µε τη λειτουργική απόσβεση
Έστω τώρα ότι το µηχάνηµα έχει µέγιστο λειτουργικό όριο 50.000 ώρες
λειτουργίας. Εάν υπολογίζαµε τις αποσβέσεις µε την µέθοδο της λειτουργικής
απόσβεσης θα είχαµε:
Αξία κτίσης παγίου / ∆ιαθέσιµες ώρες λειτουργίας = απόσβεση ανα ώρα
λειτουργίας
50.000 / 50.000 = 1€ ανά ώρα λειτουργίας.
Εάν η δραστηριότητα του µηχανήµατος για τα 5 έτη είναι
1ο έτος 4.000 ώρες
2ο έτος 3.500 ώρες
3ο έτος 4.200 ώρες
4ο έτος 3.500 ώρες
5ο έτος 3.200 ώρες
Τότε οι αποσβέσεις θα είναι :
Αξία

Αποσβέσεις

Ώρες

κτήσης

ανα ώρα

λειτουργίας

Αποσβέσεις

Συσσωρευµένες

Αναπόσβεστη

Έτη

παγίου

λειτουργίας

έτους

για το έτος

αποσβέσεις

αξία

1

50.000

1€

4.000

4.000

4.000

46.000

2

50.000

1€

3.500

3.500

7.500

42.500

3

50.000

1€

4.200

4.200

11.700

38.300

4

50.000

1€

3.500

3.500

15.200

34.800

5

50.000

1€

3.200

3.200

18.400

31.600

11.3. Μέθοδος της σταθερής αποσβέσεως
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη διάταξη του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης στ
της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε
τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης

επί της αξίας κτήσης των παγίων

περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών και
βελτιώσεων, µε εξαίρεση τα καινούργια µηχανήµατα και τον λοιπό
µηχανολογικό

ή

από 1.1.1998 και

τεχνικό
µετά,

εξοπλισµό

από

παραγωγής

βιοµηχανικές,

που

βιοτεχνικές,

αποκτώνται
µεταλλευτικές,

λατοµικές και µεικτές επιχειρήσεις, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται
υποχρεωτικά είτε µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης είτε µε τη φθίνουσα
µέθοδο, µε την προϋπόθεση ότι η µέθοδος απόσβεσης που θα επιλεγεί για τα
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πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία θα εφαρµόζεται παγίως (Καραγιάννης,
2008).
Με τη σταθερή µέθοδο οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε την εφαρµογή
σταθερού

συντελεστή

επί

της

αρχικής

αξίας

κτήσης

ή

της

αναπροσαρµοσµένης αξίας των παγίων στοιχείων, προσαυξηµένης µε την
αξία των προσθηκών και βελτιώσεων.

Παράδειγµα 23. Υπολογισµός και γραφική παράσταση αποσβέσεων µε
τη σταθερή µέθοδο
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ έχει αγοράζει µηχάνηµα του οποίου η αρχική αξία
είναι 10.000€ και αναµένεται να χρησιµοποιηθεί για 5 έτη. Ο ετήσιος
συντελεστής απόσβεσης είναι 20%

Με τη σταθερή µέθοδο θα έχουµε:
Έτος
1
2
3
4
5

Αναπόσβεστη αξία
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Συντελεστής
αποσβέσεων
20%
20%
20%
20%
20%

Ποσό απόσβεσης
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Γράφηµα 1: Αποσβέσεις µε την Σταθερή Μέθοδο
2500
2000
1500

ετήσιες
αποσβέσεις

1000
500
0
1
2
3
4
5
έτος έτος έτος έτος έτος
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11.4 Μέθοδος της φθίνουσας αποσβέσεως
Με τη φθίνουσα µέθοδο ο συντελεστής απόσβεσης παραµένει σταθερός σε
όλη τη διάρκεια, υπολογίζεται όµως επί της αξίας που αποµένει µετά την
αφαίρεση των αποσβέσεων των προηγούµενων χρήσεων.

Παράδειγµα 24.

Υπολογισµός και γραφική παράσταση αποσβέσεων

µε τη φθίνουσα µέθοδο

Έτσι, στο πιο πάνω παράδειγµα(4) :
Θα έχουµε

Έτος
1
2
3
4
5

Αναπόσβεστη αξία
8.000
6.400
5.120
4.096
3.277

Συντελεστής
αποσβέσεων
20%
20%
20%
20%
20%

Ποσό απόσβεσης
2.000
1.600
1.280
1.024
819

Γράφηµα 2: Αποσβέσεις µε τη φθίνουσα µέθοδο
2500
2000
1500

ετήσιες
αποσβέσεις

1000
500
0
1
2
3
4
5
έτος έτος έτος έτος έτος
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π∆ 100/1998, για τον
υπολογισµό των τακτικών αποσβέσεων µε τη φθίνουσα µέθοδο, τα ποσοστά
των

αποσβέσεων

που

προβλέπονται

για

τη

σταθερή

µέθοδο

πολλαπλασιάζονται για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο µε συντελεστή 3. Οι
συντελεστές αποσβέσεων που προκύπτουν κατά τον πολλαπλασιασµό αυτόν
υπολογίζονται επί του εκάστοτε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας κάθε
πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς εφαρµόζεται η πρώτη µέθοδος της
φθίνουσας απόσβεσης (Καραγιάννης, 2008).
Σύµφωνα εξάλλου µε τις διατάξεις των δύο προτελευταίων εδαφίων της
περίπτωσης στ της παρ. 9 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, οι επιχειρήσεις που
επιλέγουν τη φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης των παγίων τους δεν δικαιούνται
να διενεργούν επί των παγίων αυτών και αυξηµένες αποσβέσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1892/1990. Το ίδιο
ισχύει και για τη δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση για την εγκατάσταση
µη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης
παραγωγής µέχρι το δίκτυο της ∆ΕΗ (Καραγιάννης, 2008).

11.5 Γενικές αρχές υπολογισµού των αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Η αποσβεστέα αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατανέµεται σε κάθε
λογιστική χρήση, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, µε οµοιόµορφο
τρόπο. Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων εφαρµόζεται η µέθοδος της
σταθερής αποσβέσεως (www.mnec.gr , [12/10/2009])..

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τους προβλεπόµενους από την κείµενη
νοµοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής αποσβέσεως για κάθε κατηγορία
αποσβέσιµων πάγιων στοιχείων. Οι συντελεστές αυτοί, κατά τεκµήριο,
καλύπτουν τη φυσική φθορά (από τη χρήση και από την πάροδο του χρόνου)
καθώς και την οικονοµική απαξίωση των οικείων στοιχείων (www.mnec.gr ,
[12/10/2009])..
∆εν επιτρέπεται ο λογισµός αποσβέσεων µε συντελεστές µεγαλύτερους από
εκείνους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, δεν
επιτρέπεται ο λογισµός αποσβέσεων µε συντελεστές µικρότερους από τους
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ελάχιστους

συντελεστές,

που

η

κείµενη

νοµοθεσία

προβλέπει

ως

υποχρεωτικούς (www.mnec.gr , [12/10/2009]).
Η διενέργεια αποσβέσεων για κάθε έτος µε τους θεσπισµένους ελάχιστους
συντελεστές είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη κερδών. Η
διενέργεια αποσβέσεων διακόπτεται από τη στιγµή που το σύνολο των
διενεργηµένων αποσβέσεων για κάθε αποσβέσιµο στοιχείο γίνει ίσο µε την
αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου (µείον µιας µονάδας), ανεξάρτητα από
το αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιµοποίησή του (www.mnec.gr ,
[12/10/2009]).
Παράδειγµα 25. Υπολογισµός αποσβέσεων παγίου όπου οι αποσβέσεις
σταµατούν πριν τη λήξη της παραγωγικής χρήση του.
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγόρασε µηχάνηµα αξίας 100.000, το οποίο έχει
ωφέλιµη ζωή 5 έτη και υπολειµµατική αξία 1000€.
Οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν ως εξής :
Αρχική αξία

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία

Έτος 1

100.000

19800

80.200

Έτος 2

100.000

19800

60.400

Έτος 3

100.000

19800

40.600

Έτος 4

100.000

19800

20.800

Έτος 5

100.000

19800

1.000

Έτος 6

100.000

0

1000

Έτος 7

100.000

0

1000

Έτος 8

100.000

0

1000

Έτος 9

100.000

0

1000

Έτος 10

100.000

0

1000
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Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί µόνο για το διάστηµα οφέλιµης ζωής (5
έτη) και όχι για το σύνολο της πραγµατικής διάρκειας χρήσης του πάγιου
στοιχείου. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων έγινε ως εξής: (Αρχικά αξία –
Υπολειµµατική αξία) / έτη ωφέλιµης ζωής
Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγµή που το πάγιο στοιχείο
αρχίζει να χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος αυτός δε συµπίπτει µε
την έναρξη της λογιστικής χρήσεως, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα
δωδέκατα της ετήσιας αποσβέσεως, όσοι είναι οι µήνες µέχρι το τέλος της
χρήσεως, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µήνας µέσα στον οποίο το
πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί (www.mnec.gr ,
[12/10/2009]).
Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων τα οποία παραµένουν σε αδράνεια για
χρονικό διάστηµα που διαρκεί συνέχεια πέρα από έξι µήνες υπολογίζονται,
για το διάστηµα αυτό, µε µειωµένους συντελεστές. Το ποσοστό µειώσεως
καθορίζεται, κατά κλάδους οικονοµικών µονάδων ή κατηγορίες στοιχείων,
συγχρόνως

µε

τον

καθορισµό

των

ετήσιων

συντελεστών

τακτικών

αποσβέσεων (www.mnec.gr , [12/10/2009]).

11.6 Άλλα γενικά θέµατα σχετικά µε τις αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που διενεργούνται για κάθε λογιστική χρήση καταλογίζονται σ
αυτή, µε χρέωση των λογαριασµών 66 «αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος» και 85 «αποσβέσεις πάγιων
στοιχείων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος» και µε πίστωση των
από το Σχέδιο Λογαριασµών προβλεπόµενων αντίθετων λογαριασµών 10.99,
11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99 (Βίγκος, 2007).
Από τις αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε χρήση, οι τακτικές, που
θεωρείται ότι αφορούν το λειτουργικό κόστος (δηλαδή τη λειτουργία
παραγωγής, τη διοικητική λειτουργία, τη λειτουργία ερευνών και αναπτύξεως
και τη λειτουργία διαθέσεως), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5.213 του
πέµπτου µέρους, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 66 και, τελικά,
µεταφέρονται στο λογαριασµό 80.00 της Γενικής Εκµεταλλεύσεως (Βίγκος,
2007).
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Στην περίπτωση που η οικονοµική µονάδα, προκειµένου να προσδιορίσει το
κόστος και τα αναλυτικά αποτελέσµατα, δεν κάνει χρήση των αρχών του
πέµπτου µέρους, οι τακτικές αποσβέσεις του λογαριασµού 66 κατανέµονται
εξωλογιστικά

στις

επιµέρους

λειτουργίες

της

οικονοµικής

µονάδας

(παραγωγής, διοικήσεως, ερευνών - αναπτύξεως και διαθέσεως).
Οι προβλεπόµενες από τη φορολογική νοµοθεσία, µε τη µορφή αναπτυξιακών
κινήτρων, πρόσθετες (επιταχυνόµενες) αποσβέσεις καταχωρούνται στη
χρέωση του λογαριασµού 85 και, τελικά, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα
χρήσεως (λογαριασµός 86.03).

11.7

Αποσβέσεις που δεν αφαιρούνται

Με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002, προστέθηκε στην
περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ νέο εδάφιο σύµφωνα µε το
οποίο, ειδικά οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία
αγοράζονται από εξωχώρια εταιρεία (Offshore) δεν αναγνωρίζονται προς
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Ως εξωχώρια εταιρεία νοείται η εταιρεία
που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα, µε βάση τη νοµοθεσία της οποίας
δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαµβάνει ιδιαίτερα
ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση (www.mnec.gr , [12/10/2009]).

11.8 Νέες επιχειρήσεις
Σύµφωνα µε τη διάταξη του έκτου εδαφίου της περίπτωσης στ της παρ. 1 του
άρθρου 31, οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις
που έπονται της χρήσης µέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία
τους µπορούν να προβούν σε απόσβεση όλων των παγίων περιουσιακών
τους στοιχείων, είτε µε συντελεστή µηδέν είτε µε συντελεστή 50% του
ισχύοντος ποσοστού, µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που
θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα µεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση
σε διαχειριστική χρήση (www.mnec.gr , [12/10/2009]).
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11.9 Παραδείγµατα χρήσης Λογαριασµών 66-85
Στο λογαριασµό 66 καταχωρούνται οι αποσβέσεις που ενσωµατώνονται στο
λειτουργικό κόστος της οικονοµικής µονάδας. Οι αποσβέσεις αυτές είναι οι
τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και στο τέλος της
χρήσης µεταφέρονται στο λογαριασµό εκµετάλλευσης.

Αντίθετα οι πρόσθετες αποσβέσεις, αυτές που δεν ενσωµατώνονται στο
λειτουργικό

κόστος

καταχωρούνται

στους

υπολογαριασµούς

του

85

‘Αποσβέσεις παγίων στοιχείων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος’.
Στο τέλος της χρήσης οι αποσβέσεις αυτές µεταφέρονται στο λογαριασµό
αποτελέσµατα χρήσης.

Παράδειγµα 26. Εγγραφές τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων στους
λογαριασµούς 66 & 85:

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ έχει υπολογιστεί τακτικές αποσβέσεις µηχανήµατος
ύψους 10.000€ και πρόσθετες αποσβέσεις 5.000€,

οι εγγραφές που θα γίνουν είναι:
Χρέωση
66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος

Πίστωση

10.000€

66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – τεχνικών
εγκαταστάσεων – λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού
12 Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός

10.000€

12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχνικές
Εγκαταστάσεις – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα
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Χρέωση

Πίστωση

85 Αποσβέσεις Παγίων µη Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
85.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – τεχνικών
εγκαταστάσεων – λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού
85.02.00 Αποσβέσεις µηχανηµάτων

5.000€

12 Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – τεχνικές
εγκαταστάσεις – λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

5.000€

11.10 Θέµατα αποσβέσεων για την οµάδα 16
Τα έξοδα των λογαριασµών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18 και
16.19, αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποιήσεώς τους, είτε
τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία.
Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές του λογαριασµού 16.15, κατά
πίστωση ή δάνειο, έπειτα από συµψηφισµό τυχόν πιστωτικών που
µεταφέρονται από τον οικείο υπολογαριασµό του 44.15 «προβλέψεις για
συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων
στοιχείων», αποσβένονται τµηµατικά ανάλογα µε την υπόλοιπη κανονική
χρονική διάρκεια της πιστώσεως ή του δανείου ως εξής (Καραγιάννης, 2008):
- Στο τέλος της κλειόµενης χρήσεως µεταφέρεται από τον οικείο κατά πίστωση
ή

δάνειο

υπολογαριασµό

του

16.15

στο

λογαριασµό

81.00.04

«συναλλαγµατικές διαφορές» ποσό ίσο µε το πηλίκον της διαιρέσεως του
χρεωστικού υπολοίπου του οικείου υπολογαριασµού του 16.15 µε τον αριθµό
των ετών από τη λήξη της χρήσεως αυτής µέχρι τη λήξη της αντίστοιχης
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πιστώσεως ή του αντίστοιχου δανείου. Για τον προσδιορισµό του πηλίκου της
παραγράφου αυτής χρονική περίοδος µικρότερη από δώδεκα µήνες λογίζεται
ως περίοδος ενός έτους.
- Σε περίπτωση που από την ηµεροµηνία χορηγήσεως της πιστώσεως ή του
δανείου µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας των
χρηµατοδοτούµενων πάγιων στοιχείων µεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος,
η

τµηµατική

µεταφορά

του

χρεωστικού

υπολοίπου

του

οικείου

υπολογαριασµού του 16.15 αρχίζει από τη χρήση µέσα στην οποία λήγει η
κατασκευαστική περίοδος ή διακόπτεται, για οποιοδήποτε λόγο, η κατασκευή
του έργου.
- Σε περίπτωση ληξιπρόθεσµων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή µέρος
αυτών, τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασµών του 16.15, που
αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσµο µέρος, µεταφέρονται στο λογαριασµό
81.00.04 στο τέλος της χρήσεως µέσα στην οποία οι αντίστοιχες πιστώσεις ή
τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσµα.
Οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές του λογαριασµού 16.15, κατά
πίστωση ή δάνειο, στο τέλος της χρήσεως, µειώνουν τις χρεωστικές ή, στο
µέτρο που δεν υπάρχουν χρεωστικές, µεταφέρονται σε αντίστοιχο κατά
πίστωση ή δάνειο υπολογαριασµό του 44.15. Από τον τελευταίο αυτό
λογαριασµό, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, µεταφέρεται στο λογαριασµό
81.01.04 «συναλλαγµατικές διαφορές» το µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στο
ποσό των πιστώσεων ή δανείων που πληρώθηκε µέσα στην κλειόµενη
χρήση.
Οι διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών του λογαριασµού 16.16
αποσβένονται µε τµηµατικές ισόποσες δόσεις µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
εξοφλήσεως του οµολογιακού δανείου.
Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως εξόδων
πολυετούς

αποσβέσεως,

µεταφέρονται

από

τους

αντίστοιχους

υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους λογαριασµούς του 16 οι
αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνοντα
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12. Επίλογος
Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαµε το Πάγιο Ενεργητικό και τις βασικές
κατηγορίες που το αποτελούν.
Ενσώµατα πάγια
3 κατηγορίες παγίων

Ασώµατα πάγια & έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Συµµετοχές & λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Το πάγιο ενεργητικό αποτελείται, κατά περίπτωση, από τα οικονοµικά
στοιχεία εκείνα που χρησιµοποιούνται από την οικονοµική µονάδα για την
παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κατά περίπτωση το πάγιο ενεργητικό
περιλαµβάνει οικονοµικά στοιχεία που εµπίπτουν σε όλες ή µόνο σε µια – δύο
κατηγορίες από τις που αναφέραµε παραπάνω. Επιπλέον το πάγιο
ενεργητικό, ανάλογα το είδος της δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας,
έχει µεγαλύτερη ή µικρότερη σηµαντικότητα στη παραγωγική διαδικασία
(Popoff, 1989).

Η νοµοθεσία, µέσω των αποσβέσεων, δίνει τη δυνατότητα στις οικονοµικές
µονάδες να εµφανίσουν και να καταγράψουν το κόστος από τη χρήση του
πάγιου

ενεργητικού

στην

παραγωγή

προϊόντων

και

υπηρεσιών.

Οι

αποσβέσεις, εάν διενεργηθούν µε τις µεθόδους και τους συντελεστές που
ορίζει η σχετική νοµοθεσία, είναι ένα µέσο ανάκτησης της αξία των παγίων
στοιχείων που ‘χάνεται’ λόγω της φυσικής ή τεχνολογικής απαξίωση τους
(Weetman, 1999).

Συνολικά το πάγιο ενεργητικό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη λειτουργία
των περισσοτέρων επιχειρήσεων. Αν και η τεχνολογική εξέλιξη έχει οδηγήσει
στην συρρίκνωση των επενδύσεων σε εκτεταµένο µηχανολογικό εξοπλισµό, η
επενδύσεις σε σύγχρονα παραγωγικά µέσα αποτελούν την απαρχή του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για κάθε επιχείρηση. Επιπλέον, η σωστή
λογιστική διαχείριση του πάγιου ενεργητικού (πχ αποσβέσεις, αποτίµηση,
απαξίωση, κλπ) οδηγεί στην, χωρίς προβλήµατα, ανάπτυξη της επιχείρησης.
Από την άλλη η αστοχίες στην λογιστική διαχείριση µπορεί να αποβούν
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καταστρεπτικές καθώς όχι µόνο οδηγούν σε πρόστιµα από την κείµενη
νοµοθεσία αλλά και λόγω της συρρίκνωσης της ικανότητας της επιχείρησης
να ανταποκριθεί στην έγκαιρη αντικατάσταση του πάγιου ενεργητικού
(Καραγιάννης, 2008).

Όπως είδαµε και περιγράψαµε, το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο προσφέρει
το κατάλληλο πλαίσιο για την διαχείριση του πάγιου ενεργητικού, όµως
απαιτείται βαθιά γνώση των υπο-λογαριασµών για την ορθή καταχώρηση και
τήρηση του.
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Παραρτήµατα
Παράδειγµα

1.

Λογιστικές

Εγγραφές

Επιχορηγήσεις

Παγίων

&

Αποσβέσεων:
η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγόρασε µηχάνηµα αξίας 60.000 ευρώ για το οποίο
έλαβε επιχορήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε 15.000 ευρώ για την
συγκεκριµένη αγορά.
Οι αποσβέσεις λογίζονται µε συντελεστή 10% και µε τη µέθοδο της φθίνουσας
απόσβεσης. Το µηχάνηµα χρησιµοποιήθηκε για µια ολόκληρη χρήση.
Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν είναι:
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Τεχνικά Έργα
12.00 Μηχανήµατα

60.000€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

60.000€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
15.000€

38.00 Ταµείο
41. Αποθεµατικά
41.10 Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων

15.000€

Ο υπολογισµός των αποσβέσεων θα γίνει ως εξής:
60.000 χ 10% χ 3 = 18.000, από αυτό το ποσό θα πρέπει να αφαιρεθούν οι
αποσβέσεις που αναλογούν το ποσό που επιχορηγήθηκε, δηλ. 15.000 χ 10%
χ 3 = 4.500

Οι εγγραφές θα είναι :

94

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις
66.02 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων

18.000€

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

18.000€

41. Αποθεµατικά
41.10 Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων

9.000€

81. Έκτακτα κα Ανόργανα Αποτελέσµατα
81. 01 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
81.01.05 Αναλογούσες στην χρήση Επιχορηγήσεις Παγίων

9.000€

Παράδειγµα 2. Υπολογισµός αποσβέσεων Λατοµείων
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ απέκτησε Λατοµείο µαρµάρων και κατέβαλε
125.000€. Έχει εκτιµηθεί από τους γεωλόγους ότι από το λατοµείο θα
εξορυχθούν 20.000 κ.µ. µαρµάρου και ότι η αξία του γηπέδου, που θα µείνει
µετά την ολική εξόρυξη του αποθέµατος των µαρµάρων, εκτιµάται σε € 5.000.
Έτσι η απόσβεση κατά µονάδα µαρµάρου (κ.µ) θα είναι :
Αρχικό κόστος – Υπολειµµατική αξία / εκτιµώµενη παραγωγή σε µονάδες
(125.000 – 5.000) / 20.000 = 6€ ανά κ.µ µαρµάρου.
Εάν η εταιρεία εξόρυξε 5.000 κ.µ µαρµάρου το 2008 τότε οι αποσβέσεις θα
είναι 5.000 χ 6 = 30.000 € και πρέπει να καταχωρηθούν ως εξής
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
66.00 αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
66.00.03 αποσβέσεις λατοµείων

10.99 Αποσβεσµένες Εδαφικές εκτάσεις

30.000€

30.000€

10.99.03 αποσβεσµένα λατοµεία
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Παράδειγµα 3. πώληση εδαφικής έκτασης µε κέρδος
1) Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ διαθέτει οικόπεδο αξίας 100.000€ το οποίο
πουλάει για 120.000€ στο τέλος του 2008.
Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι
Χρέωση
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Πίστωση

120.000€

10. Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 οικόπεδα

100.000€

81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 έκτακτα κέρδη
81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων

20.000€

Παράδειγµα 4. πώληση εδαφικής έκτασης µε ζηµιά
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ διαθέτει οικόπεδο αξίας 100.000€ το οποίο πουλάει
για 80.000€ στο τέλος του 2008.
Χρέωση
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο
81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.02 έκτακτες ζηµιές
81.02.00 ζηµιές από εκποίηση ακινήτων
10. Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 οικόπεδα

Πίστωση

80.000€

20.000€

100.000€
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Παράδειγµα 5. Αγορά οικοπέδου και έξοδα πολυετούς απόσβεσης

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει οικόπεδο προς 40.000 µε έξοδα αγοράς
2.100.
Χρέωση

Πίστωση

10. Εδαφικές εκτάσεις
10.00 Γήπεδα – οικόπεδα
10.00.00 οικόπεδο

40.000€

16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς
απόσβεσης
16.14 Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων
16.14.00 έξοδα κτήσης οικοπέδων

2.100€

38 Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο
38.00.00 Ταµείο επιχείρησης

42.100€
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Παράδειγµα 6. πώληση ακινήτου
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ στις 31/6/2008 πούλησε ακίνητο κόστους κτίσης
80.000€ προς 80.000€. Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις µέχρι την 1/1/2008
ήταν 40.000€ οι αποσβέσεις που αναλογούν µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης
είναι 5.000€
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις παγίων ενσωµ. στο λειτ. κόστος
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων
5.000€
66.01.00 κτίριο
11.99 Αποσβέσµένα κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων
– Τεχνικά έργα

5.000€

11.99.00 αποσβ. κτίριο

11.99 Αποσβέσµένα κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων –
Τεχνικά έργα
11.99.00 αποσβ. κτίριο

45.000€

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικών
έργων
11.00 κτίριο

45.000€

38 Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

80.000€

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικών
έργων
11.00 κτίριο

35.000€

81.Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων

45.000€
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Παράδειγµα

7.

Αγορά

και

πώληση

ακινήτου

και

υπολογισµός

αποσβέσεων
η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει ακίνητο προς 100.000€ στις 1/2/2007 για
χρήση ως γραφεία. Στις 31/12/2007 αποδέχεται προσφορά για την πώληση
του κτιρίου προς 120.000€. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 10% και η
µέθοδος υπολογισµού η σταθερή.
Για να υπολογίσουµε τις αποσβέσεις θα έχουµε :
100.000 χ 10% = 10.000 / 12 µήνες = 833,33 ανά µήνα. Για 11 µήνες θα
έχουµε 833,33 χ 11 = 9.166,33
Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι:
Χρέωση

Πίστωση

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα.
11.00.10 Αγορές κτιρίων
100.000€
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο
100.000€
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων –
Τεχνικά έργα
11.99.00
9.166,33€
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων –
Τεχνικά έργα
9.166,33€
11.99.00
11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα.
11.00.κτιρίο
38. . Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

9.166,33€

120.000€

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά
έργα.
11.00 κτίριο

90.833,67€

81.Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.00 κέρδη από εκποίηση ακινήτων

29.166,33€
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Παράδειγµα 8. Αγορά µηχανήµατος
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει µηχάνηµα αξίας 100.000 ευρώ µετρητοίς το
οποίο απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα
12.00.10 Αγορές µηχανηµάτων
12.00.10.000 Αγορές µηχανηµάτων απαλλασσόµενες από
100.000€
το ΦΠΑ
38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

100.000€

Παράδειγµα 9. Αγορά µηχανήµατος µε προσθήκη στην αξία κτήσης των
ειδικών εξόδων κτήσης.
η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγόρασε µηχάνηµα αξίας 50.000 ευρώ και έδωσε για
φορτοεκφορτωτικά και λοιπές δαπάνες εγκατάστασης µέχρι τη λειτουργία του
ύψους 4.500 ευρώ.
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα

54.500€

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

54.500€
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Παράδειγµα 10. Ιδιοκατασκευή Μηχανήµατος
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ κατασκεύασε µηχανήµατα για τις ανάγκες της και
υπολόγισε ότι δαπάνησε : για εργατικά 1.800 €, για υλικά 1.600€ και για
διάφορα άλλα έξοδα 1.000€.
Χρέωση

Πίστωση

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα

4.400€

78. Ιδιοπαραγωγή Παγίων – Τεκµαρτά Έσοδα από
αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεµάτων
78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων

4.400€
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Παράδειγµα 11. Πώληση µηχανήµατος
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ πώλησε µηχάνηµα αντί 40.000 µε µετρητά στις
20/6/2008 το οποίο είχε αρχική αξία 50.000 και είχε αποσβεστεί µέχρι τις
31/12/2007 κατά 30.000. Για την πώληση του µηχανήµατος πλήρωσε µεσιτικά
2.000. Η ετήσια απόσβεση είναι 15% και η µέθοδος υπολογισµού ή φθίνουσα.
Οι εγγραφές θα είναι:
Χρέωση

1

2

3

4

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµ. στο λειτουργικό
κόστος
66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – τεχν. Εγκ. – Λοιπού
εξοπλισµού
66.02.00 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων
12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκ. – Λοιπός Μηχαν.
Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχ. Εγκ. –
Λοιπός Μηχαν. Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα
12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκατ. – Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχ. Εγκ. – Λοιπός
Μηχαν. Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα
12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκατ. – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα
12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκατ. – Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα
38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο
38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο
12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκατ. – Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα
81. Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα Κέρδη
81.03.02
Έκτακτα
κέρδη
από
εκποίηση
µηχανηµάτων

Πίστωση

1.500€

1.500€

31.500€

31.500€

2.000€
2.000€
40.000€

20.500€

19.500€
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Παράδειγµα 12. Καταστροφή Αχρήστευση Μηχανήµατος
Μηχάνηµα αρχικής αξίας 50.000 το οποίο µέχρι την 31/12/2007 είχε
αποσβεστεί κατά 20.000, καταστρέφεται ολοσχερώς από φωτιά στις
30/6/2008. Το µηχάνηµα αποσβένονταν µε συντελεστή 10% µε φθίνουσα
µέθοδο.

Οι εγγραφές θα είναι:
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Εν στο Λειτ. Κόστος
66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – Τεχν. Εγκ. – Λοιπού
Μηχαν Εξοπλισµού
66.02.00 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων

1.500€

12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκ. – Λοιπός Μηχαν.
Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχ. Εγκ. –
Λοιπός Μηχαν. Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

1.500€

81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα
81.02 Έκτακτες Ζηµιές
81.02.99 Ζηµιές από αποσβέσεις µηχανηµάτων λόγω
28.500€
καταστροφής

12. Μηχανήµατα – Τεχν. Εγκ. – Λοιπός Μηχαν.
Εξοπλισµός
12.00 Μηχανήµατα

28.500€
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Παράδειγµα 13. Υπολογισµός και εγγραφή αποσβέσεων µηχανηµάτων
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ στις 1/1/2007 έχει αγοράσει µηχάνηµα αρχικής αξίας
500.000 €, η ωφέλιµη ζωή του υπολογίζεται σε 5 έτη και η υπολειµµατική αξία
του σε 30.000€. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο της ευθείας
γραµµής. Στις 31/12/2008 η εταιρεία θέλει να υπολογίσει και να καταχωρίσει
τις αποσβέσεις που αναλογούν.
Σύµφωνα µε την µέθοδο της ευθείας γραµµής οι ετήσιες αποσβέσεις θα είναι
(500.000 – 30.000) / 5 = 94.000 €
Οι εγγραφές που θα γίνουν στις 31/12/2008 είναι:
Χρέωση Πίστωση
66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
66.02

Αποσβέσεις

µηχανηµάτων

–

Τεχνικών

εγκαταστάσεων – Λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού
66.02.00 Αποσβέσεις µηχανηµάτων

94.000€

12. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
µηχανολογικός εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις
– Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

94.000€
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Παράδειγµα 14. Αγορά µεταφορικού µέσου
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ στις αγοράζει µετρητοίς φορτηγό αυτοκίνητο για να
µεταφέρει εµπορεύµατα στους πελάτες της. Το φορτηγό έχει αρχικά αξία
45.000€ και έξοδα για ταξινόµηση 2.000€ επίσης έχει έξοδα για την µεταφορά
του από το εξωτερικό 1.000€.
Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν είναι:
Χρέωση

Πίστωση

13. Μεταφορικά Μέσα
48.000€

13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά
38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

48.000€

Παράδειγµα 15. Υπολογισµός και εγγραφές αποσβέσεων µεταφορικών
µέσων:
Η ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αποσβένει φορτηγό αρχικής αξίας 48.000€ µε συντελεστή
15% και την φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης.
Η εταιρεία θέλει να υπολογίσει τις αποσβέσεις που αφορούν το 3ο έτος
λειτουργίας του φορτηγού και να κάνει τις απαιτούµενες λογιστικές εγγραφές.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο της φθίνουσας απόδοσης οι αποσβέσεις θα είναι ως
εξής

Αρχική αξία

Αποσβέσεις µε

Αναπόσβεστη

συντελεστή 15%

αξία

Έτος 1

48.000

7.200

40.800

Έτος 2

40.800

6.120

34.680

Έτος 3

34.680

5.202

29.478
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Χρέωση Πίστωση

66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
66.03 Αποσβέσεις Μεταφορικών µέσων
66.03.0 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών

5.202€

13. Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
µηχανολογικός εξοπλισµός
13.99 Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς
13.99.02 Αποσβεσµένα φορτηγά

5.202€

Παράδειγµα 16. Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού.
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ έχει έπιπλα αρχικής αξίας 10.000 µε προβλεπόµενη
ωφέλιµη ζωή 3 έτη και υπολειµµατική αξία 1.000.
Ο υπολογισµός των ετήσιων αποσβέσεων θα είναι:
(10.000-1.000) / 3 = 3.000€
Οι λογιστικές εγγραφές για την καταχώρηση των ετήσιων αποσβέσεων θα
είναι :
Χρέωση

Πίστωση

66. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
66.04 Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού
66.04.00 Αποσβέσεις Επίπλων
3.000€
14.99 Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσβεσµένος
λοιπός εξοπλισµός
14.99.00 Αποσβεσµένα έπιπλα

3.000€
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Παράδειγµα 17. Αγορά Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει έπιπλα αξίας 16.000€ µε ΦΠΑ 3.040€. Η
αγορά έγινε µε µετρητά.
Χρέωση
14. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός

Πίστωση

16.000€

14.00.10.019 Αγορές µε επίπλων µε 19%
54. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη

3.040€

54.00.01.019 ΦΠΑ αγορών παγίων µε 19%
38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα

19.040€

38.00 Ταµείο

Παράδειγµα 18 Προκαταβολές σε κατασκευαστές παγίων
Στις 25/1/2008 η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ δίνει προκαταβολή 50.000€ στην
εταιρεία DINO ΑΕ για την κατασκευή µηχανήµατος. Στις 31/3/2008 η ΑΛΦΑ
ΑΒΕΕ λαµβάνει το σχετικό τιµολόγιο.
Χρέωση

Πίστωση

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
κτήσης πάγιων στοιχείων
15.09 Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων
50.000€
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

50.000€

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
κτήσης πάγιων στοιχείων
15.02 Μηχανήµατα – Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
προκαταβολές κτήσης πάγιων στοιχείων

50.000€

και

15.09 Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων

50.000€
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Παράδειγµα 19 Αγορά Συµµετοχών
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει 10% των µετοχών της εταιρείας ΒΗΤΑ ΑΕ
µε σκοπό τη διαρκή κατοχή. Το κόστος για την αγορά είναι 50.000€ και τα
έξοδα για την αγορά είναι 1.500€.
Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι :
Χρέωση
18. Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες
Απαιτήσεις
18.01 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις

50.000€

64. ∆ιάφορα έξοδα
64.10 έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων
64.10.00 προµήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς
συµµετοχών και χρεογράφων

1.500€

38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Πίστωση

51.500€

Παράδειγµα 20 πώληση Συµµετοχών
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ πουλάει τις µετοχές της εταιρεία ΒΗΤΑ ΑΕ προς
60.000€. Το κόστος κτίσης των µετοχών ήταν 50.000€.
Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι:
Χρέωση
38. Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Πίστωση

60.000€

76. Έσοδα Κεφαλαίων
76.04 ∆ιαφορές (κέρδη) από πώληση
συµµετοχών και χρεογράφων
76.04.00 κέρδη από πώληση συµµετοχών

10.000€

18. Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες
Απαιτήσεις
18.01 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις

50.000€
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Παράδειγµα 21. Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί Αποσβέσεων:
Η Εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγοράζει µεταφορικό µέσο (Αυτοκίνητο) το οποίο έχει
αξία αγοράς 20.000. Επίσης η εταιρεία πληρώνει 1.000 για ταξινόµηση και
2.000 για µόνιµες µετατροπές στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο προβλέπεται να
χρησιµοποιηθεί από την εταιρεία για 5 έτη.
Στο τέλος της χρήσης του από την εταιρεία αναµένεται να πουληθεί προς
500€.
Αποσβεστέα αξία

Ωφέλιµη διάρκεια
ζωής

23.000€

5

Υπολειµµατική
Αξία
500€

Παράδειγµα 22. Σύγκριση µεθόδων απόσβεσης:
Η Εταιρεία αγοράζει µηχάνηµα αξίας 50.000€ που χρησιµοποιηθεί για 5 έτη.
Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 15%.
Παράδειγµα 22.1 Αποσβέσεις µε τη σταθερή µέθοδο
ΕΤΗ
1
2
3
4
5

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΟΥ
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

ΣΥΝΤ ΑΠΟΣΒ
15%
15%
15%
15%
15%

ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒ
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500

ΣΥΣΣΩΡ. ΑΝΑΠΟΣΒ
ΑΠΟΣΒ
ΑΞΙΑ
7.500
42.500
15.000
35.000
22.500
27.500
30.000
20.000
37.500
12.500

Παράδειγµα 22.2 Αποσβέσεις µε τη φθίνουσα µέθοδο
ΕΤΗ
1
2
3
4
5

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΟΥ
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

ΣΥΝΤ ΑΠΟΣΒ
15%
15%
15%
15%
15%

ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒ
7.500
6.375
5.419
4.606
3.915

ΣΥΣΣΩΡ. ΑΝΑΠΟΣΒ
ΑΠΟΣΒ
ΑΞΙΑ
7.500
42.500
13.875
36.125
19.294
30.706
23.900
26.100
27.815
22.185
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Παράδειγµα 22.3 Αποσβέσεις µε την αύξουσα απόσβεση
Έστω ότι ο συντελεστής απόσβεσης είναι 6% για το πρώτο έτος και έπειτα
αυξάνεται κατά 2%, τότε οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν µε την µέθοδο της
αύξουσας αποσβέσεως, δηλαδή,
ΕΤΗ
1
2
3
4
5

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΟΥ
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

ΣΥΝΤ ΑΠΟΣΒ
6%
8%
10%
12%
14%

ΣΥΣΣΩΡ. ΑΝΑΠΟΣΒ
ΑΠΟΣΒ
ΑΞΙΑ
3.000
47.000
7.000
43.000
12.000
38.000
18.000
32.000
25.000
25.000

ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒ
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000

Παράδειγµα 22.4 Αποσβέσεις µε τη λειτουργική απόσβεση
Έστω τώρα ότι το µηχάνηµα έχει µέγιστο λειτουργικό όριο 50.000 ώρες
λειτουργίας. Εάν υπολογίζαµε τις αποσβέσεις µε την µέθοδο της λειτουργικής
απόσβεσης θα είχαµε:
Αξία κτίσης παγίου / ∆ιαθέσιµες ώρες λειτουργίας = απόσβεση ανα ώρα
λειτουργίας
50.000 / 50.000 = 1€ ανά ώρα λειτουργίας.
Εάν η δραστηριότητα του µηχανήµατος για τα 5 έτη είναι
1ο έτος 4.000 ώρες
2ο έτος 3.500 ώρες
3ο έτος 4.200 ώρες
4ο έτος 3.500 ώρες
5ο έτος 3.200 ώρες
Τότε οι αποσβέσεις θα είναι :
Αξία

Αποσβέσεις

Ώρες

κτήσης

ανα ώρα

λειτουργίας

Αποσβέσεις

Συσσωρευµένες

Αναπόσβεστη

Έτη

παγίου

λειτουργίας

έτους

για το έτος

αποσβέσεις

αξία

1

50.000

1€

4.000

4.000

4.000

46.000

2

50.000

1€

3.500

3.500

7.500

42.500

3

50.000

1€

4.200

4.200

11.700

38.300

4

50.000

1€

3.500

3.500

15.200

34.800

5

50.000

1€

3.200

3.200

18.400

31.600

110

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

Παράδειγµα 23. Υπολογισµός και γραφική παράσταση αποσβέσεων µε
τη σταθερή µέθοδο
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ έχει αγοράζει µηχάνηµα του οποίου η αρχική αξία
είναι 10.000€ και αναµένεται να χρησιµοποιηθεί για 5 έτη. Ο ετήσιος
συντελεστής απόσβεσης είναι 20%

Με τη σταθερή µέθοδο θα έχουµε:
Έτος
1
2
3
4
5

Αναπόσβεστη αξία
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Συντελεστής
αποσβέσεων
20%
20%
20%
20%
20%

Ποσό απόσβεσης
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Γράφηµα 1: Αποσβέσεις µε την Σταθερή Μέθοδο
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Παράδειγµα 24.

Υπολογισµός και γραφική παράσταση αποσβέσεων

µε τη φθίνουσα µέθοδο

Έτσι, στο πιο πάνω παράδειγµα(4) :
Θα έχουµε

Έτος
1
2
3
4
5

Αναπόσβεστη αξία
8.000
6.400
5.120
4.096
3.277

Συντελεστής
αποσβέσεων
20%
20%
20%
20%
20%

Ποσό απόσβεσης
2.000
1.600
1.280
1.024
819

Γράφηµα 2: Αποσβέσεις µε τη φθίνουσα µέθοδο
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Παράδειγµα 25. Υπολογισµός αποσβέσεων παγίου όπου οι αποσβέσεις
σταµατούν πριν τη λήξη της παραγωγικής χρήση του.
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ αγόρασε µηχάνηµα αξίας 100.000, το οποίο έχει
ωφέλιµη ζωή 5 έτη και υπολειµµατική αξία 1000€.
Οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν ως εξής :
Αρχική αξία

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία

Έτος 1

100.000

19800

80.200

Έτος 2

100.000

19800

60.400

Έτος 3

100.000

19800

40.600

Έτος 4

100.000

19800

20.800

Έτος 5

100.000

19800

1.000

Έτος 6

100.000

0

1000

Έτος 7

100.000

0

1000

Έτος 8

100.000

0

1000

Έτος 9

100.000

0

1000

Έτος 10

100.000

0

1000

Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί µόνο για το διάστηµα ωφέλιµης ζωής (5
έτη) και όχι για το σύνολο της πραγµατικής διάρκειας χρήσης του πάγιου
στοιχείου. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων έγινε ως εξής: (Αρχικά αξία –
Υπολειµµατική αξία) / έτη ωφέλιµης ζωής

113

Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό

Παράδειγµα 26. Εγγραφές τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων στους
λογαριασµούς 66 & 85:

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ έχει υπολογιστεί τακτικές αποσβέσεις µηχανήµατος
ύψους 10.000€ και πρόσθετες αποσβέσεις 5.000€,

οι εγγραφές που θα γίνουν είναι:
Χρέωση
66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος

Πίστωση

10.000€

66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – τεχνικών
εγκαταστάσεων – λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού
12 Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός

10.000€

12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχνικές
Εγκαταστάσεις – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

Χρέωση

Πίστωση

85 Αποσβέσεις Παγίων µη Ενσωµατωµένες στο
Λειτουργικό Κόστος
85.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων – τεχνικών
εγκαταστάσεων – λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού
85.02.00 Αποσβέσεις µηχανηµάτων

5.000€

12 Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – τεχνικές
εγκαταστάσεις – λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
12.99.00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα

5.000€
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