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ΔΛΠ 16: ΕΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ 

Εισαγωγικές έννοιες κόστους κτήσης 

 

Σν Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 16 θαζνξίδεη ην ινγηζηηθό ρεηξηζκό ησλ ελζώκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, ηα νπνία θαηέρεη κηα επηρείξεζε γηα ηδηνρξεζηκνπνίεζε ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 

εκπνξηθνύ ηεο ζθνπνύ θαη όρη γηα επελδπηηθνύο ζθνπνύο.  

ύκθσλα κε ην παξόλ πξόηππν, ελζώκαηα πάγηα θεωπούνηαι: 

 Γήπεδα θαη νηθόπεδα 

 Κηίξηα 

 Μεραλήκαηα & κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

 Μεηαθνξηθά κέζα 

 Εμνπιηζκόο θαη έπηπια γξαθείνπ 

 Εμνπιηζκόο θαη έπηπια ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 

Ενζώμαηα πάγια είλαη όια ηα ηδηόθηεηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη κηα νηθνλνκηθή 

κνλάδα κε ζθνπό λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο θαη γηα 

πεξηζζόηεξν από έλα έηνο. Γηα λα αλαγλσξηζζεί έλα πάγην σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ πξέπεη λα 

πιεξνύληαη δύν πποϋποθέζειρ: 

 Να απνθέξεη ζηελ επηρείξεζε κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξήζε ηνπο. 

 Σν θόζηνο θηήζεο ηνπ παγίνπ λα κπνξεί λα κεηξεζεί αμηόπηζηα. 

Σν θάζε πάγην αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο ηνπ. Ωο κόζηορ κηήζηρ ζεσξείηαη 

ην πνζό πνπ θαηαβάιιεη κηα επηρείξεζε γηα λα απνθηήζεη έλα πάγην, δειαδή ε αμία πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιόγην αγνξάο ρσξίο ην ΦΠΑ ζπλ όια ηα εηδηθά έμνδα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην πάγην έηνηκν γηα ιεηηνπξγία.  

 

Κόζηορ Κηήζηρ Παγίος  =   Σιμολογιακή Αξία Αγοπάρ  +   Ειδικά Έξοδα Αγοπάρ 

 

ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΟ ΚΟΣΟ ΚΣΗΗ 

 

Μεηά ηελ αξρηθή απνηίκεζε ηνπ παγίνπ θαη επεηδή απηό θαηέρεηαη γηα πνιιά ρξόληα από κηα 

επηρείξεζε, είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηερληθέο παξεκβάζεηο ζε απηό πνπ λα 

βειηηώλνπλ ην ίδην ην πάγην ρσξίο λα έρεη ραιάζεη, δηλαδή να ηο κάνοςν πιο παπαγωγικό. ε απηή 

ηε ινγηθή όια ηα θάησζη έμνδα αςξάνοςν ην θόζηνο θηήζεο ηνπ παγίνπ: 

 Σα έμνδα επέκηαζηρ αθνξνύλ νπνηαδήπνηε ηερληθή παξέκβαζε ζην πάγην πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ην κέγεζνο, ε σθέιηκε δσή ή ε παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθόηεηα. 

 Σα έμνδα πποζθηκών και βεληίωζηρ πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο αιιαγέο ζην πάγην κε ζθνπό 

ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ ή ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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Κόζηορ Κηήζηρ Παγίος  =   Απσικό Κόζηορ Κηήζηρ   +   Μεηαγενέζηεπο Κόζηορ Κηήζηρ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι 

Η επηρείξεζε Α αγόξαζε ην έηνο 20ΥΥ θηίξην αμίαο 10.000.000 €. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

πξαγκαηνπνίεζε ηα εμήο έμνδα: 

i. Σνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα αμίαο 3.000.000 €. 

ii. Άιιαμε ηηο ζύξεο θαη ηα παξάζπξα αμίαο 1.000.000 €. 

 

ΛΤΗ 

Η επηρείξεζε Α δηαζέηεη δύν πάγηα: ην θηίξην θαη ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία 

απνηεινύλ αςθύπαπκηα - ανεξάπηηηα πάγια θαη δελ πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία θηήζεο ηνπ θηηξίνπ. 

Αληίζεηα, ε αιιαγή ζηηο ζύξεο θαη ζηα παξάζπξα πξνζαπμάλεη ηελ αμία θηήζεο ηνπ θηηξίνπ, σο 

έμνδν βειηίσζεο, κε απνηέιεζκα ην θηίξην λα εκθαλίδεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκό πξνζαπμεκέλν θαηά 

1.000.000 €, έρνληαο δειαδή ζπλνιηθή αμία 11.000.000 €. 

 

ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΗ  

 

Σα έμνδα επηζθεπώλ θαη ζπληήξεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζην θόζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ, 

ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 16, επεηδή πξόθεηηαη γηα κεηαγελέζηεξα θόζηε πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δηαηήξεζε 

ηνπ παγίνπ λα ιεηηνπξγεί όπσο αγνξάζηεθε θαη όρη ζηε βειηίσζε ηνπ. ε απηή ηε ινγηθή, σο 

επιζκεςή ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε ηκεκάησλ ηνπ παγίνπ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί θζνξά ή βιάβε, ελώ ζςνηήπηζη είλαη ε ζπζηεκαηηθή ηερλνινγηθή παξέκβαζε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην πάγην ζηνηρείν ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε ρσξίο λα κεησζεί ε 

παξαγσγηθή ηνπ ηθαλόηεηα. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ 

Έζησ όηη ε παξαπάλσ επηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε ηνλ επόκελν ρξόλν ηα εμήο έμνδα ζην θηίξην: 

i. Επηδηνξζώζεηο ζηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ 400.000 € 

ii. Ειαηνρξσκαηηζκό ηνπ θηηξίνπ 200.000€ 

 

ΛΤΗ 

Σα παξαπάλσ έμνδα απνηεινύλ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ ζπλεπώο δελ απμάλνπλ 

ην θόζηνο θηήζεο θαη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 600.000€ επηβαξύλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 


