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1.1. ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
 
 
1.1.1. Η Λειτουργία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μέσα σε μια 
επιχείρηση 
 
Ο ρόλος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων ή ασώματων) είναι 
να βοηθούν στην ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας κάθε επιχείρησης 
και των λειτουργιών της. Στην αξία κτήσης των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων περιλαμβάνεται η τιμή αγοράς συν τα έξοδα μεταφοράς και 
εγκατάστασής τους. Η χρονική και λειτουργική φθορά των παγίων έχει ως 
αποτέλεσμα την βαθμιαία μείωση της αξίας τους. Η μείωση της αξίας των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων που οφείλεται στην λειτουργική φθορά, στην 
πάροδο του χρόνου και στην οικονομική απαξίωση ονομάζεται απόσβεση. Οι 
αποσβέσεις κάθε χρήσης βαρύνουν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης 
και αντιπροσωπεύουν τη μείωση της αξίας κάθε παγίου στοιχείου. 
Συγκεκριμένα αποτελούν στην ουσία δαπάνη, επομένως διενέργούνται και σε 
ζημιογόνες χρήσεις των επιχειρήσεων και όχι μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης 
κερδών. 
 
Κάθε επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία 3ης κατηγορίας οφείλει να συντάξει 
απογραφή έναρξης.Από την 2η διαχειρηστική περίοδο απογραφή έναρξης 
θεωρείται η απογραφή λήξης της προηγούμενης διαχειρηστικής περιόδου. 
Απογραφή είναι η λεπτομερής καταμέτρηση,καταγραφή και αποτίμηση όλων 
των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας της επιχείρησης που υπάρχουν 
στην δεδομένη χρονική στιγμή. 
 
Για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο στο βιβλίο απογραφής καταχωρείται: 
 
Α)  Η αξία κτήσης ή το κόστος,προσαυξάνεται με τις δαπάνες 
επεκτάσεων,προσθηκών,βελτιώσεων. 
 
Β)  Οι αποσβέσεις του. 
 
Γ) Η αναπόσβεστη αξία του. 
 
Όταν τηρείται μητρώο παγίων καταχωρείται η προηγούμενη ανάλυση κατά 
ομοειδείς κατηγορίες παγίων. 
Στο βιβλίο απογραφής καταχωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας 3ων

επιτηδευματιών.Υπάρχει η δυνατότητα μη καταχώρησης τους,εάν τα 
δεδομένα προκύπτουν από το βιβλίο αποθήκης ή από άλλα πρόσθετα 
βιβλία.Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνταν μέχρι και τις 21/12/06 και τα 
περιουσιακά στοιχεία ιδιωτών αλλά μετά την τροποποίηση  καταχώρηση 
γίνεται μόνο στα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας 3ων επιτηδευματιών.  
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