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ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ  AATTLLAANNTTIISS  

 

 Date Change Reference 

    20/12/1999 Αρχικό 

 10/11/2000 Αναπροσαρµογές παγίων Atlantis 

 05/12/2000 Φύσεις κινήσεων – Τύπων κινήσεων παγίων 

 05/02/2001 Αναπροσαρµογές παγίων Atlantis (Βελτιώσεις κειµένου) 

 10/04/2001 ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αλλαγή τρόπου υπολογισµού πρόσθετων 
αποσβέσεων 

 

Σκοπός 

Πάγια ονοµάζονται τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για διαρκή και µόνιµη χρήση 
στην επιχείρηση και σε περισσότερες από µία διαχειριστικές χρήσεις. 
Ο σκοπός του module Atlantis που ασχολείται µε το συγκεκριµένο θέµα είναι η κάλυψη 
όλων των δυνατών περιπτώσεων που µπορούν να παρουσιαστούν στη διάρκεια 
εκµετάλλευσης ενός παγίου. Από την ένταξη του στην επιχείρηση, την παρακολούθηση των 
αποσβέσεων και αναπροσαρµογών του έως την πώληση ή καταστροφή του. 

Τα Αρχεία των Παγίων του Atlantis 

1. Το κύριο αρχείο των παγίων όπου καταχωρούνται τα πάγια. (ASSET). Περιέχει τα 
γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία που ορίζουν ένα πάγιο όπως κωδικό, περιγραφή, 
κατηγορία Φ.Π.Α., µέθοδο και συντελεστές αποσβέσεων  κτλ. 

 

 

 

 

 

 

2. Το αρχείο των αποσβενόµενων οντοτήτων παγίων όπου καταχωρούνται και 
ορίζονται µε λεπτοµέρεια  τα πάγια.  (DEPRICEDASSET). Είναι detail του αρχείου 
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παγίων (ASSET). Εδώ καταχωρούνται τα αναλυτικά  στοιχεία των παγίων όπως 
ποσότητα, αξία ένταξης, ηµεροµηνία ένταξης κτλ. Αν για παράδειγµα, υπάρχει ένα 
πάγιο (ASSET) αυτοκίνητο στο αρχείο των αποσβενόµενων οντοτήτων 
(DEPRICEDASSET) θα πρέπει να υπάρχουν η οντότητα του παγίου ως κτήση 
καθώς και όλες οι προσθήκες ή βελτιώσεις που έχουν γίνει. Εδώ θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται µε βάση τις ποσότητες και τις 
αξίες των οντοτήτων, της µεθόδου και των συντελεστών αποσβέσεων του παγίου.   

Προσοχή !!! 

Επίσης εδώ υπάρχει και η ηµεροµηνία έναρξης αποσβέσεων η οποία 
ενηµερώνεται αυτόµατα µε βάση την εξής λογική: Αν το πάγιο έχει ηµεροµηνία 
ένταξης µετά την 15η του µηνός η ηµεροµηνία έναρξης αποσβέσεων θα είναι η 1η  
του  εποµένου µήνα του µήνα ένταξης αλλιώς θα είναι η 1η  του µήνα ένταξης.  
Σε κάθε περίπτωση πάντως µπορεί ο χρήστης να την αλλάξει. 
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3. Το αρχείο οργάνωσης παγίων (ASSETORGINFO). Εδώ µπορεί να καταχωρηθεί για 
κάθε πάγιο ανεξάρτητα των οντοτήτων του που βρίσκεται τι. 

 

 

 

 

4. Το αρχείο των αποσβέσεων των παγίων (DEPRTRANS) στο οποίο καταχωρούνται 
οι αποσβέσεις απογραφής που δίνονται κατά την καταχώρηση αλλά και οι 
αποσβέσεις που υπολογίζονται από την εφαρµογή.  

 
5. Το αρχείο των κινήσεων των παγίων (ASSETTRANS) στο οποίο καταχωρούνται 

όλες οι κινήσεις των παγίων εκτός των αποσβέσεων. 

 

 

Σηµείωση: 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν αναφέρονται τα αρχεία που αφορούν τις αγορές ή 
τις πωλήσεις των παγίων. Επίσης, οι αγορές και οι πωλήσεις των παγίων διέπονται 
χονδρικά από τους ίδιους κανόνες που διέπουν την τιµολόγηση. Η ειδοποιός διαφορά 
είναι ότι αντί για είδη αποθήκης έχουµε πάγια. 
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Αποσβέσεις Παγίων Atlantis 

 

 
 

Υπολογίζονται πάντα ανά ηµέρα ανάλογα όµως µε την παράµετρο “Ισόποση κατανοµή 
αποσβέσεων ανά µήνα” που υπάρχει στις παραµέτρους παγίων οι εγγραφές που 
δηµιουργούνται έχουν το ίδιο ποσό ανεξάρτητα από τις ηµέρες που έχει ο µήνας.   
π.χ. Για ένα πάγιο µε Ηµεροµηνία & Αξία ένταξης αντίστοιχα 01/01/2000 -  1.000.000 
δρχ. θα είχαµε τις εξής αποσβέσεις : 

Μήνας Ηµεροµηνιακά Ισόποση κατανοµή 
Ιανουάριος 8.470 8.333 
Φεβρουάριος 7.923 8.333 
Μάρτιος 8.470 8.333 

Απρίλιος 8.197 8.333 

Η “Από περίοδο” είναι πάντα η πρώτη της χρήσης. Αυτό όµως σε καµία περίπτωση δεν 
σηµαίνει ότι αλλάζουν οι αποσβέσεις που έχουν υπολογιστεί κατά το παρελθόν που είναι 
πιθανόν να έχουν ενηµερώσει λογιστική. Απλά η νέα αξία αποσβέσεων είναι το σύνολο των 
αποσβέσεων από – έως ηµεροµηνία υπολογισµού µείον τις αποσβέσεις που έχουν ήδη 
υπολογιστεί.  
 
Ο υπολογισµός αποσβέσεων λαµβάνει υπόψη του όλες τις κινήσεις παγίων που µεσολαβούν 
στο διάστηµα υπολογισµού και οι κινήσεις αποσβέσεων που πραγµατοποιούνται στο αρχείο 
αποσβέσεων είναι όσες οι κινήσεις του παγίου που µεσολαβούν συν µια. Αυτό γίνεται για να 
µπορέσουµε στην ενηµέρωση της λογιστικής µε τις αποσβέσεις να εκµεταλλευτούµε 
πληροφορίες που υπάρχουν πάνω στις κινήσεις, όπως για παράδειγµα, το κέντρο κόστους.   

 

Αν η κίνηση είναι πώληση ή γενικότερα απώλεια παγίου, είτε από κλοπή είτε από 
καταστροφή, ο υπολογισµός κάνει αυτόµατα και τις αρνητικές  αποσβέσεις που αφορούσαν 
την συγκεκριµένη ποσότητα της οντότητας του παγίου που απολεσθεί. Με τη σειρά της η 
ενηµέρωση λογιστικής αν βρει κίνηση αρνητικών αποσβέσεων αυτόµατα ενηµερώνει την 
λογιστική µε τον σχεδιασµό αντιλογισµού αποσβέσεων καθώς και µε τον σχεδιασµό 
κέρδους ή ζηµιάς από απώλεια παγίου. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η λογική µε την οποία 
το πρόγραµµα αποφασίζει ότι πρόκειται για κέρδος η για ζηµιά. Αν η αναπόσβεστη αξία του 
παγίου την ηµέρα την απώλειας είναι µεγαλύτερη από την  αξία πώλησης τότε πρόκειται για 
ζηµιά αλλιώς για κέρδος. Η αξία κέρδους ή ζηµιάς είναι η προαναφερθείσα διαφορά. 
 
Επιπρόσθετα αναφέρουµε τη άλλο ακόµα ισχύει στον υπολογισµό αποσβέσεων: 

� Αν το πάγιο έχει χαρακτηριστεί ως  πάγιο εκµετάλλευσης, αποσβέσεις για τις 
οντότητες του υπολογίζονται για το χρονικό διάστηµα  που αυτές ήταν σε 
εκµετάλλευση. (Τύποι κινήσεων ‘αποστολή σε τρίτους’ και ‘παραλαβή από τρίτους’ 

� Οι συντελεστές απόσβεσης είναι πέντε (5). Οι τρεις (3)  πρώτοι είναι οι λογιστικοί, ο 
κοστολογικός και ο εναλλακτικός. Ο κοστολογικός και ο εναλλακτικός συντελεστής 

είναι για διαφορετική παρακολούθηση των αποσβέσεων.  

Οι λογιστικοί συντελεστές είναι: 
  

o Των τακτικών αποσβέσεων 
o Των πρόσθετων  αποσβέσεων 
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o Των αποσβέσεων αδρανείας  

Οι αποσβέσεις αδρανείας υπολογίζονται όταν για την οντότητα του παγίου υπάρχει κίνηση  
αδράνειας και για το διάστηµα από έναρξη αδράνειας έως λήξη αδράνειας. Για το 
διάστηµα αυτό δεν υπολογίζονται οι τακτικές και οι πρόσθετες αποσβέσεις. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

Από τις 10/04/2001 (εκδόσεις 87 & 88 ) οι πρόσθετες αποσβέσεις παγίων 
υπολογίζονται πάνω στο ποσό των τακτικών αποσβέσεων και όχι στην 
αναπόσβεστη αξία που υπολογίζονταν έως τώρα. 

 

Αναπροσαρµογές Παγίων Atlantis 

Με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του ν.2065/92 θεσπίστηκε η τακτική ανά τετραετία 
αναπροσαρµογή των ακινήτων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Η 
αναπροσαρµογή γίνεται µε λογιστικές εγγραφές οι οποίες καταχωρούνται στα βιβλία της 
επιχείρησης µέχρι τις 31/12 του έτους της αναπροσαρµογής. Με βάση λοιπόν τον ν.2065/92 
το 2000 θα πρέπει να γίνει η Τρίτη αναπροσαρµογή από την ισχύ του νόµου (οι άλλες δύο 
το 1992 και το 1996) και να καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία έως τις 31/12/2000. Οι 
συντελεστές καθώς και λεπτοµερείς οδηγίες για τον τρόπο αναπροσαρµογής δίδονται από το 
υπουργείο οικονοµικών. 

Στο Atlantis έχουν προστεθεί στην έκδοση 87 τα ακόλουθα: 

1. Στους πίνακες παγίων  «Νόµοι αναπροσαρµογών» 

2. Στις οντότητες των παγίων «Αντικειµενική αξία µονάδος». 

3. Στους  τύπους κινήσεων φύση συναλλαγής «Αναπροσαρµογή» 

4. Στα λοιπά παραστατικά παγίων πεδίο «Νόµος αναπροσαρµογής για την περίπτωση 
που η σειρά έχει τύπο συναλλαγής που προβλέπει κίνηση παγίου µε φύση 
αναπροσαρµογή. 

5. Σχεδιασµός ενηµέρωσης λοιπών συναλλαγών παγίων. 

Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάζοντας µια σειρά λοιπών παγίων (αποθήκης) που ο τύπος 
συναλλαγής της θα προβλέπει κίνηση παγίων µε φύση αναπροσαρµογή, µπορούµε να 
καταχωρήσουµε αναπροσαρµογές για τα πάγια που θέλουµε. 
Για ευκολία έχει φτιαχτεί εργασία που δηµιουργεί αυτόµατα παραστατικά αναπροσαρµογών 
παγίων. 
Για κάθε οντότητα παγίου αναπροσαρµόζονται :  

I. η τρέχουσα αξία  

II. το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων αποσβέσεων. 

(Οι παραπάνω αξίες υπολογίζονται µε βάση την ηµεροµηνία καταχώρησης  του 
παραστατικού αναπροσαρµογών. ∆ηλαδή, τι αξία έχει το πάγιο εκείνη την ηµεροµηνία 
καθώς και τι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί και αφορούν περίοδο µικρότερη ή ίση της 
ηµεροµηνίας αυτής.) 

 
Για τον προσδιορισµό της νέας αξίας χρησιµοποιείτε  το σύστηµα αντικειµενικού 
προσδιορισµού για τα πάγια για τα οποία έχει οριστεί αντικειµενική αξία και το οποίο έχει ως 
εξής: 

 

Αν (Λογιστική Αξία  > Αντικειµενική ) = Καµιά Αναπροσαρµογή  
 
αλλιώς αν 

(Αναπροσαρµοσµένη Αξία < Αντικειµενική Αξία) = Αναπροσαρµοσµένη Αξία  
αλλιώς αν 

 
 (Αναπροσαρµοσµένη Αξία > Αντικειµενική Αξία) = Αντικειµενική Αξία 
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Λογιστική Αξία    : Είναι η αξία του παγίου πριν την τρέχουσα 
αναπροσαρµογή  
Αναπροσαρµοσµένη Αξία : Είναι η Λογιστική Αξία * τον συντελεστή αναπροσαρµογής 
Αντικειµενική Αξία   : Είναι η Αντικειµενική αξία µονάδος * τρέχουσα ποσότητα. 

 

Για τα πάγια για τα οποία δεν έχει οριστεί αντικειµενική αξία γίνονται κανονικά 
αναπροσαρµογές, δηλαδή σαν νέα αξία του παγίου είναι η  Λογιστική Αξία * τον 
συντελεστή αναπροσαρµογής.   

 
Σηµείωση: 

Με βάση την απόφαση 1248/92 του Υπουργείου Οικονοµικών αναπροσαρµογή επιδέχονται 
τα πάγια που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας κατά τον χρόνο τέλεσης της 
αναπροσαρµογή. Τα πάγια που έχουν πουληθεί, καταστραφεί κτλ. πριν την ηµεροµηνία 
τέλεσης των αναπροσαρµογών δεν επιδέχονται αναπροσαρµογή.   
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Φύσεις Κινήσεων – Τύπων Κινήσεων Παγίων 

1. Προσθήκη: Αγορά παγίου µε ταυτόχρονη προσθήκη οντότητας παγίου  

2. Απώλεια: (Πώληση, καταστροφή, πιστωτικά επιστροφής αγορών και γενικά 
συναλλαγές που σηµαίνουν µείωση ποσότητας παγίου). 

3. Αποστολή σε τρίτους: (Για τα πάγια εκµετάλλευσης, αποστολή σε πελάτες και 
σηµατοδότηση για έναρξη αποσβέσεων). 

4. Παραλαβή από τρίτους  (Για τα πάγια εκµετάλλευσης, παραλαβή από πελάτες 
και σηµατοδότηση για λήξη αποσβέσεων). 

5. Έναρξη αδράνειας (Έναρξη περιόδου αδράνειας για το πάγιο και σηµατοδότηση 
για παύση λογιστικών αποσβέσεων και έναρξη αποσβέσεων αδρανείας). 

6. Λήξη αδράνειας (Λήξη περιόδου αδράνειας για το πάγιο και σηµατοδότηση για 
παύση αποσβέσεων αδρανείας και επανέναρξη λογιστικών αποσβέσεων). 

7. Αναπροσαρµογή (Αναπροσαρµογή αξιών παγίου καθώς και αξιών 
πραγµατοποιηθέντων αποσβέσεων παγίου). 

8. Εξαγωγή από χώρο (Εσωτερική διακίνηση παγίου). 

9. Εισαγωγή σε χώρο (Εσωτερική διακίνηση παγίου). 

10. Αξιακή κίνηση ( + ) (Θετική αλλαγή αξίας παγίου). 

11. Αξιακή κίνηση ( - )   (Αρνητική αλλαγή αξίας παγίου π. χ. πιστωτικά έκπτωσης 
αγοράς). 

12. Επιχορήγηση (Επιχορηγήσεις παγίων). 

13. < Κενή > (Για κινήσεις χωρίς σηµασία για τα πάγια). 

 

Κυκλώµατα από τα οποία µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω 
κινήσεις 

� Κύκλωµα αγορών παγίων ( 0,  1,  9,  10,  12).   

� Κύκλωµα πωλήσεων παγίων (1, 2, 3, 9, 10, 12). 

� Κύκλωµα λοιπών κινήσεων παγίων (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

 

 

 


